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11verantwoording

 | Verantwoording

gebruikte termen
In deze studie zullen consequent de termen ‘Holland’, ‘Hollands’ en ‘Hollander’ worden gebruikt, 
daarmee verwijzend naar het volledige Koninkrijk Holland (1806-1810) en zijn inwoners en dus 
niet alleen naar de oude provincie Holland. De termen ‘Bataafs’ en ‘Bataven’ zijn gereserveerd 
voor de periode 1795-1806, terwijl de inwoners van de bij het Franse keizerrijk ingelijfde Hol-
landse departementen (1810-1814) voor het gemak ook Hollanders zullen worden genoemd. Met 
het ‘Hollandse leger’ wordt het leger van het Koninkrijk Holland bedoeld. Tijdens de inlijvings-
jaren was dit leger opgenomen in het Franse leger en wordt ter onderscheid gesproken over de 
‘Hollandse eenheden’ of de ‘Hollandse regimenten’.

Na de val van Napoleon en de oprichting van het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden zal 
worden gesproken over ‘Nederland’ en de ‘Nederlanders’. De hele periode 1795-1814 wordt aan-
gehaald als de Bataafs-Franse tijd, de periode 1806-1814 alleen als de Franse tijd. Als gerefereerd 
wordt aan het land of de bevolking in de volledige periode 1795-1814, dan is gekozen voor ‘Neder-
land’ en ‘de Nederlanders’, om zo het verschil aan te duiden met de termen ‘Bataven’ en ‘Hollan-
ders’ die alleen betrekking hebben op een deel van de Bataafs-Franse tijd.

citaten
In een boek over de Franse tijd zijn Franstalige citaten onvermijdelijk. Om de lezer tegemoet te 
komen is van vrijwel alle Franse citaten een vertaling opgenomen in de eindnoten. Alleen heel 
korte zinnen en losse uitspraken zijn onvertaald gelaten. Bij Franse citaten langer dan drie zin-
nen is de Nederlandse vertaling in de hoofdtekst opgenomen en het Franse origineel naar de 
noten verplaatst. Bij Franstalige citaten van Nederlandse militairen of politici is eveneens geko-
zen de vertaling in de hoofdtekst op te nemen.

Bij het citeren is zoveel mogelijk de spelling van de bron aangehouden, ook als deze afwijkt 
van de huidige Franse of Nederlandse spellingswijze. Voor de leesbaarheid is soms wel, indien 
nodig, moderne interpunctie toegevoegd.
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INLEIDING 13

 | Inleiding

Gedurende de Franse tijd (1806-1814) hebben circa 60.000 Hollandse militairen in naam van 
Napoleon half Europa doorkruist.1 Ten tijde van het Koninkrijk Holland (1806-1810) deden ze 
dit als bondgenoten van Frankrijk. Later, tijdens de Inlijving (1810-1813), maakten de Hollanders 
integraal deel uit van het Franse leger. Door de invoering van de conscriptie in 1811 moesten 
voor het eerst alle jongemannen van 20 tot 25 jaar opkomen om te dienen in het leger. Iedere 
stad en ieder dorp moest mannen leveren voor Napoleons Grande Armée, met als gevolg dat de 
hele Hollandse samenleving bij de oorlogvoering werd betrokken. Hollandse militairen voch-
ten tussen 1806 en 1814 mee in Pruisen, Spanje, Polen en Rusland, de ene keer met meer succes 
dan de andere. Van de circa 60.000 die onder Franse vlag hebben gevochten, stierven er meer 
dan 20.000 als gevolg van ziekte, honger of oorlogsgeweld, de meeste in 1812 in Rusland. Dit 
was ongeveer 1% van de hele bevolking (circa 2 miljoen). Een zeer hoog aantal, zeker in verge-

De oversteek van de Berezina behoort tot de weinige militaire gebeurtenissen uit de napoleontische tijd die in het 
collectieve geheugen van Nederland staan gegrift. (Nationaal Militair Museum)
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INLEIDING14

lijking met eerdere en latere conflicten waarbij Nederland betrokken was. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog verloren 2000 Nederlandse (landmacht)militairen het leven op een bevolking van 
circa 9 miljoen.2

 Ondanks deze indrukwekkende cijfers genieten de militaire inspanningen van de Hollan-
ders in de periode 1806-1814 vandaag de dag nauwelijks bekendheid. Alleen het verhaal van de 
pontonniers bij de Berezina kan soms nog op wat vage herkenning rekenen. Met volharding en 
zelfopoffering slaagden Hollandse pontonniers er eind november 1812 in twee noodbruggen te 
bouwen over de rivier de Berezina, waardoor de restanten van de Grande Armée, inclusief Napo-
leon zelf, konden ontsnappen aan de oprukkende Russische legers. Toch is dat zeker niet het 
enige Hollandse wapenfeit in deze periode. Ook tijdens de Slag bij Durango (1808), tegen de 
Spaanse opstandelingen, gaven Hollandse militairen de doorslag. Na hun beslissende aanval 
werden ze door hun Franse collega’s op een luid “vive les Hollandais” onthaald.3 Daarnaast voch-
ten Hollandse troepen mee tijdens de veldslagen bij Friedland, Borodino, Dresden en op nog 
vele andere plekken. Ze speelden een rol bij de inname van de vesting Hameln in 1806, hielpen 
de Zweden terug te dringen in Stralsund in 1807 en drukten in 1809 de opstand van de Duitse 
majoor F. von Schill met succes de kop in.
 Al deze veldslagen en andere inzetten ten spijt heeft het Hollandse leger in de Franse tijd de 
afgelopen twee eeuwen relatief weinig aandacht gekregen in de vaderlandse geschiedschrijving. 
Daar waar er over de Franse, Britse, Pruisische en Russische legers in deze periode bijna jaarlijks 
nieuwe studies verschijnen, dateren de meeste militair-historische studies over het Hollandse 
leger alweer uit het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Een eendui-
dige verklaring voor dit gebrek aan interesse is niet te geven. Maar wat ongetwijfeld meespeelt, 
is dat de Hollandse bijdrage aan de napoleontische oorlogen vanuit internationaal perspectief 
weinig voorstelde. De Hollanders vormden slechts een klein radertje in een hoofdzakelijk Franse 
oorlogsmachine. Daarnaast is de periode ‘besmet’ met emoties van ‘vreemde krijgsdienst’. Uit de 
negentiende-eeuwse en begin-twintigste-eeuwse literatuur komt een beeld naar voren waarin 
Napoleon de touwtjes volledig in handen had en de Hollanders zelf niets konden inbrengen. 
Vanaf het moment dat de “heerschappij van [deze] geweldenaar” was begonnen werd de Hol-
landse soldaat volgens J. Bosscha, een van de toonaangevende militair-historici uit de negen-
tiende eeuw, “geroepen om te strijden voor belangen welke niet die van zijn vaderland waren”.4 
Napoleon bepaalde waar en wanneer de Hollandse troepen werden ingezet, de Hollanders had-
den slechts te volgen. “’t Was het lot dier tijden”, concludeerde Bosscha, “dat Nederland (...) in 
staatsbetrekkingen geplaatst was, waardoor het gewikkeld werd en zijn geld en zijne manschap 
moest geven in al de oorlogen van een’ nimmer rustende Overheerscher.”5

 Ook bij historicus Th. Jorissen – een van de eerste Nederlandse historici die zich expliciet 
toelegde op de geschiedschrijving van de Franse tijd en aan wie we deze term ook te danken 
hebben6 – lezen we dat de Hollandse krijgsmacht volledig ter beschikking van de Franse keizer 
stond. “Het Koninkrijk Holland (...) zou voor het noorden van het Fransche keizerrijk een sterke 
schutsmuur zijn tegen de vijandelijke stemming en mogelijke daden van Duitschland. Een 
krachtig leger, goed geoefend en behoorlijk onderhouden, zou Duitschland in toom houden, 
en Napoleon de vrije beschikking laten over eigen krachten, terwijl het hem tevens de zekerheid 
gaf, om in dit leger, zoo noodig, aanvulling voor het zijne te vinden.”7 Het Hollandse leger was 
er, met andere woorden, uitsluitend om de Franse belangen te dienen en fungeerde slechts als 
veredelde reserve waaruit Napoleon naar eigen inzicht kon putten.
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INLEIDING 15

Dit beeld van het Hollandse leger als verlengstuk van het Franse leger komt overeen met het beeld 
dat lange tijd de algemene historiografie over de Bataafs-Franse tijd heeft beheerst. De Bataven en 
Hollanders zouden maar tot weinig eigen initiatieven in staat zijn geweest en slaafs aan de leiband 
van het machtige Frankrijk hebben gelopen. Vanaf het moment dat de revolutionaire legers onder 
bevel van generaal J.C. Pichegru in de winter van 1794-1795 de grote rivieren waren overgetrokken, 
zou het zijn gedaan met de Nederlandse onafhankelijkheid. In naam bleef de Bataafse Republiek een 
zelfstandig land, een bondgenoot van Frankrijk, maar in de praktijk had ze vrijwel niets meer zelf 
in te brengen. Na de machtsovername van generaal Bonaparte, in 1799, nam de zelfstandigheid nog 
verder af. De in 1804 tot keizer gekroonde Napoleon draaide de duimschroeven strakker en strakker 
aan. In 1806 zette hij zijn broer Louis (Lodewijk) op de Hollandse troon om nog meer invloed op het 
Hollandse beleid te kunnen uitoefenen en toen dat niet het gewenste resultaat opleverde, besloot hij 
Holland in 1810 volledig bij het Franse keizerrijk in te lijven.
 Deze heldere, maar te simpele visie hebben we bovenal te danken aan de historicus H.T. 
Colenbrander, die begin twintigste eeuw gold als de specialist op het gebied van de Bataafs-
Franse tijd. Tussen 1905 en 1922 publiceerde hij de 22 banden tellende reeks Gedenkstukken 
der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840, waarin hij een nogal gekleurd beeld 
schetste van de gebeurtenissen in deze periode. Colenbrander zette de Nederlanders – of het 
nu patriotten, Bataven of Hollanders waren – neer als naïeve en passieve slachtoffers, die wer-
den meegesleurd in de maalstroom van internationale ontwikkelingen, zonder dat zij er zelf 
iets tegenin konden brengen. De patriotten waren volgens Colenbrander mislukte revolutionai-
ren die de kneepjes van het vak van hun Franse broeders hadden afgekeken, terwijl de leiders 
van de Bataafse Republiek in zijn ogen niets anders waren dan slappe, meegaande marionetten.8 
Van zelfstandigheid, of een gelijkwaardig bondgenootschap was geen sprake: “Die bondgenoot-
schap zegt maar onderwerping bedoelt, zal gedurig steeds weer vruchtelooze proeven moeten 
nemen met nieuwe vormen van bondgenootschappelijk systeem, en ten slotte toch belanden 
waar hij niet komen wilde: voor de noodzakelijkheid van annexatie”, aldus Colenbrander.9

 Deze visie uit de eerste helft van de twintigste eeuw is sindsdien onder vuur komen te liggen. 
Had J. Naber, een tijdgenoot van Colenbrander, het nog over “lijdelijke berusting onder vreemde 
overmacht”, in de tweede helft van de twintigste eeuw benadrukten historici als P. Geyl, C.H.E. 
de Wit en S. Schama in hun werken juist het nationale, eigen karakter van de Bataafse Revolutie 
en de periode daarna.10 Geyl ging in op het gematigde verloop van de omwenteling. De Wit, en 
in zijn kielzog Schama, wees juist de tegenstelling tussen aristocraten en democraten, en niet de 
Franse inmenging, aan als drijvende kracht achter de gebeurtenissen in het laatste decennium 
van de achttiende eeuw.11 Hoewel deze auteurs afstand namen van de negatieve visie van Colen-
brander, bleven zij de Fransen op cruciale momenten echter een belangrijke rol toedichten.
 In de jaren tachtig en begin jaren negentig verschoof vervolgens onder invloed van het werk 
van onder anderen N.C.F. van Sas en W.W. Mijnhardt de nadruk van de politieke geschiedenis 
naar de cultuurgeschiedenis en kwamen onderwerpen als vaderlandsliefde en opkomend natie-
gevoel centraal te staan.12 Ook deze studies toonden aan dat de invloed van Frankrijk niet moet 
worden overdreven. In een themanummer van de BMGN kwam Van Sas met betrekking tot de 
Bataafse Revolutie tot de volgende conclusie:

Door de Franse revolutie verloor de patriotse hervormingsbeweging onvermijdelijk iets van 
haar authenticiteit: het Franse voorbeeld (zowel positief als negatief ) zou het politieke debat 
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INLEIDING16

en bedrijf in de Republiek evident beïnvloeden. Toch kan men volhouden dat de eigen tradi-
ties en vooral ook de eigen recente ervaringen krachtig genoeg waren om ook deze invloeden 
te nationaliseren. Juist dankzij de culturele natievorming en de verlichte vaderlandscultus 
van de jaren zeventig en de politieke leerschool van de patriottentijd wist men de Bataafse 
revolutie ook werkelijk tot een volbloed Bataafse revolutie te maken.13

De laatste jaren is deze revisionistische lijn stevig doorgezet in verschillende prikkelende stu-
dies. De hedendaagse historiografie over de Bataafs-Franse tijd is grofweg in twee stromingen 
onder te brengen. Het ene deel van de historici richt zich op de vraag of er sprake was van verzet 
tegen de Fransen, het andere deel kijkt of de Hollanders daadwerkelijk klakkeloos het Franse 
voorbeeld overnamen en of zij ook in staat waren eigen initiatieven te ontwikkelen. Beide stro-
mingen, hoewel duidelijk verschillend van invalshoek, zijn in feite twee zijden van dezelfde 
medaille, daar ze allebei het oude beeld van Colenbrander aan de kaak stellen.
 Als wegbereider van de eerste stroming geldt J. Joor, die met zijn proefschrift uit 2000, 
 getiteld De adelaar en het lam, op overtuigende wijze een eind maakte aan de mythe van de Neder-
landers als makke, volgzame schapen. Door te kijken naar de verschillende vormen van onrust, 
opruiing en onwilligheid in Nederland kwam hij tot de conclusie dat er in de jaren 1806-1814 wel 
degelijk op grote schaal (fysieke) protesten tegen de Franse overheersing plaatsvonden en dat 
het niet zo rustig en meegaand was als Colenbrander deed voorkomen. In navolging van Joor 
onderzocht L. Jensen in 2013 deze these voor het culturele veld. Aan de hand van gedichten, 

Keizer Napoleon zit als een rat in de val na 
de verloren Slag bij Leipzig (1813). Spot-
prenten en protestgeschriften waren tijdens 
de Franse tijd een veel voorkomend ver-
schijnsel. (Rijksmuseum)

B_BOOM113 NIMH BW Sous les Armes.indd   16 10-10-16   18:05



INLEIDING 17

toneelstukken en andere geschriften toonde zij aan dat er ook binnen de kunsten sprake was 
van protesten tegen de Franse aanwezigheid in Nederland. Dichters als Helmers, Loots en Tol-
lens waren volgens Jensen pleitbezorgers voor de nationale zaak en hun werken voorbeelden van 
“verzetsliteratuur”.14 Na bestudering van talloze geschriften komt zij tot de conclusie dat er veel 
meer verzetsliteratuur is geschreven dan lange tijd is verondersteld en dat er “alle aanleiding [is] 
om – in navolging van Joor – aan te nemen dat het verzet van de Nederlanders tegen het Franse 
gezag omvangrijker was dan tot nog toe werd aangenomen”.15

 De tweede stroming die de laatste jaren opgang heeft gemaakt in de Nederlandse geschied-
schrijving richt zich meer op de eigen initiatieven die de Hollanders ondernamen. Dit thema 
komt onder andere naar voren in het boek Bataven! Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-
1795 van J. Rosendaal. Zette Colenbrander de patriotten die na de Pruisische inval van 1787 naar 
Frankrijk waren gevlucht nog neer als meelopers, uit de studie van Rosendaal blijkt dat de ver-
houdingen tussen de Nederlandse patriotten en hun Franse tegenhangers toch anders lagen. Tij-
dens hun ballingschap zorgden de gevluchte patriotten er volgens Rosendaal op allerlei manie-
ren voor dat “het revolutionaire vlammetje dat in de jaren 1786-1787 was ontstaan (...) levendig 
[werd] gehouden”. Zo kwam de oprichting van het Bataafse Legioen (het Légion franche étrangère) 
in 1792 niet op Frans initiatief tot stand, maar dankzij de actieve lobby van de patriotten. De 
Nederlandse vluchtelingen namen zelf het voortouw en bleven niet wachten totdat de Fransen 
iets zouden ondernemen.16

 Een soortgelijke conclusie treffen we aan in de studie van R. Kubben uit 2011 naar de gelijk-
waardigheid van de politiek-juridische verhoudingen tussen Frankrijk en de Bataafse Repu-
bliek. Kubben laat aan de hand van hoofdzakelijk diplomatieke bronnen zien dat de Bataven niet 
over zich heen lieten lopen. Puur juridisch gezien was er volgens Kubben zelfs sprake van een 
“pluralistic-egalitarian order”, met andere woorden van een hoge mate van zelfstandigheid en 
gelijkwaardigheid tussen de beide landen. Kubben concludeert dat het Verdrag van Den Haag 
– het verdrag dat het bondgenootschap tussen Frankrijk en de Bataafse Republiek vanaf 1795 
regelde en dat lange tijd is gezien als het begin van het einde van de Nederlandse onafhankelijk-
heid – juist tot stand kwam omdat de Bataven daar zelf op aandrongen. De Bataafse Republiek 
onderhield eigen diplomatieke betrekkingen met andere landen en stelde zich tijdens onderhan-
delingen met de Fransen zelfbewust en zeker niet ondergeschikt op.17

 Binnen het onderzoek naar de eigenheid van de Bataafse Revolutie speelt het begrip ‘transfer’ 
de laatste jaren een steeds belangrijker rol. Transfer, dat in de jaren tachtig door cultuurhistorici 
is ontwikkeld in reactie op de tekortkomingen van de toen populaire vergelijkende geschiede-
nis, richt zich op de uitwisseling van ideeën, gebruiken en instituties tussen landen of trans-
nationale groepen, waarbij de nadruk vooral ligt op de veranderingen en aanpassingen die zich 
gedurende het uitwisselingsproces aan beide zijden van de streep voltrekken.18 In plaats van de 
situaties in twee verschillende landen als zelfstandige eenheden met elkaar te vergelijken, staat 
bij transfer juist de wisselwerking tussen deze landen en de (wederzijdse) beïnvloeding centraal. 
Het is bedoeld als aanvulling op de comparative history, zonder deze direct als irrelevant af te 
willen doen. Transfer moet volgens H. te Velde meer worden gezien als nieuw perspectief, een 
heuristisch middel, dan als een strikt na te volgen onderzoeksmodel.19

 Net als de hierboven genoemde studies van Joor en Jensen zet het transferonderzoek zich 
af tegen de oude visie van Colenbrander. In plaats van te wijzen op de concrete protesten die 
plaatsvonden, richt de transferbenadering zich meer op de mate waarin het Franse voorbeeld in 
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Nederland navolging kreeg. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van deze stroming is 
M. van der Burg. Uit diens proefschrift uit 2009 over culturele overdracht en staatsvorming in 
de napoleontische tijd blijkt dat de hervormingen die de Bataafse Republiek en haar opvolgers 
op politiek-bestuurlijk, juridisch en onderwijsgebied doorvoerden minder het gevolg waren 
van slaafse navolging van Frankrijk, maar juist in belangrijke mate op eigen initiatief van de 
Nederlanders tot stand kwamen. Uiteraard werd er goed naar de situatie in Frankrijk gekeken 
en werden er veel ideeën ‘geleend’, maar implementatie van deze ideeën vond vaak pas plaats 
nadat ze aan de Nederlandse omstandigheden waren aangepast.20 Opnieuw, maar via een andere 
methode, blijkt dus dat de vermeende lethargie onder de Nederlanders in de Bataafs-Franse tijd 
naar het rijk der fabelen kan worden verwezen.

Vraagstelling en hoofdstukindeling

Voortbouwend op de twee hierboven genoemde stromingen in de historiografie zal in dit boek 
het Hollandse leger onderwerp van studie zijn. Nu recent onderzoek heeft aangetoond dat de 
Hollanders zich in de periode 1795-1814 op cultureel, juridisch, politiek en maatschappelijk vlak 
niet simpelweg de wet lieten voorschrijven door de Fransen en dat zij lang niet zo volgzaam 
waren als gedacht, is de vraag gerechtvaardigd of de oude visie op het Hollandse leger in deze 
periode eveneens aan herziening toe is. In hoeverre zijn de conclusies van Schama, Joor, Jensen 
en Van der Burg ook van toepassing op het leger? Waren de Hollanders ook op militair gebied 
een stuk zelfstandiger en minder volgzaam dan de belangrijkste militair-historici honderd jaar 
geleden beweerden, of is dat een te makkelijke conclusie?
 Gezien de beperkte kennis die we hebben van het Hollandse leger in deze periode, is de 
bovenstaande vraag niet eenvoudig te beantwoorden. Daarvoor is diepgaander onderzoek nood-
zakelijk naar de organisatie, de aansturing, de rekrutering, de inzet en de taken van het Hol-
landse leger, alsmede naar het handelen en denken van de Hollandse militairen in dat leger. Om 
binnen dit brede onderzoeksterrein, dat bovendien meerdere niveaus (van generaal tot soldaat) 
beslaat, het spoor niet bijster te raken, is gekozen voor één duidelijke hoofdvraag die als rode 
draad voor de hele studie zal fungeren. Deze luidt: Hoe ‘Hollands’ was het Hollandse leger in de 
jaren 1806-1814? Dit is een vraag die door zijn eenvoud duidelijk richting geeft, maar die tege-
lijkertijd verschillende problemen oproept. Want hoe kan ‘Hollandsheid’ – het Engels kent hier-
voor de mooiere term ‘Dutchness’ – worden gemeten? Er bestaat geen schaal van 1 tot 10 waarop 
het ‘Hollandse gehalte’ van een leger kan worden afgelezen, noch is er een duidelijk vertrekpunt 
dat als norm kan gelden. Desondanks kan een abstracte onderzoeksvraag als ‘hoe ‘Hollands’ 
was het Hollandse leger’ van nut zijn. Een korte, heldere vraag geeft structuur aan de tekst en 
houvast aan de lezer. Het is dan echter wel noodzakelijk duidelijk te omschrijven wat er precies 
onder ‘Hollandsheid’ wordt verstaan en hoe deze vage term concreet kan worden onderzocht.
 Met ‘Hollandsheid’ wordt in dit boek het eigen, onderscheidende karakter van het Hollandse 
leger bedoeld in vergelijking met de legers van andere mogendheden, met name het Franse 
leger. In het vervolg van deze studie zal daarom niet ‘Hollandsheid’, maar de meer geaccepteerde 
term ‘eigenheid’ worden gehanteerd. Net als ‘Hollandsheid’ moet ‘eigenheid’ niet worden gezien 
als objectieve meeteenheid met een vast uitgangspunt. De term dient vooral om het verschil 
met het Franse leger te benadrukken. Wanneer in deze studie over de eigenheid van het Hol-
landse leger wordt gesproken, bijvoorbeeld in de context van eigen, Hollandse uniformen of 
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eigen organisatievormen, dan wordt daarmee niet aan de oorspronkelijke herkomst van die uni-
formen of organisatievormen gerefereerd, maar aan het feit dat ze afweken van wat in het Franse 
leger gangbaar was. ‘Eigen’ en ‘eigenheid’ betekenen in deze dus bovenal ‘niet-Frans’. Door eigen-
heid zo te definiëren kan een onderzoek naar de eigenheid van het Hollandse leger worden inge-
past in het bredere historiografische debat over de verhoudingen tussen Frankrijk en Nederland 
in de Bataafs-Franse tijd.
 De eigenheid van het Hollandse leger zal in het navolgende op drie verschillende niveaus 
worden onderzocht. Deze niveaus komen overeen met de drie aparte delen waaruit dit boek is 
opgemaakt. In het eerste deel staat het beleids-organisatorische niveau centraal. Dit deel richt 
zich op de eigenheid van de Hollandse legerorganisatie, waarbij de nadruk vooral ligt op de ver-
anderingen die hierin werden doorgevoerd en de factoren die aan deze veranderingen ten grond-
slag lagen. Voor de periode 1806-1810 gaat het dus om het niveau van de koning, zijn ministers en 
zijn hoogste militairen en de manier waarop zij tot beslissingen kwamen. Cruciaal is daarbij de 
vraag hoe groot de invloed van Frankrijk was op de totstandkoming van het Hollandse militaire 
beleid en de vorm van de Hollandse legerorganisatie. Frankrijk was in het eerste decennium van 
de negentiende eeuw de leidende militaire mogendheid van Europa, maar zorgde dit ook voor 
kopieergedrag in het Hollandse leger? Vond het Franse voorbeeld navolging, werden de Hollan-
ders gedwongen bepaalde zaken van Frankrijk over te nemen of hadden ze de vrijheid hun eigen 
weg te kiezen? Als er op militair gebied sprake was van (wederzijdse) beïnvloeding en uitwisse-
ling, oftewel transfer, dan komt dat in dit deel aan bod.
 De indeling van deel I is gebaseerd op de belangrijkste factoren die van invloed waren op de 
totstandkoming van het Hollandse defensiebeleid in het algemeen en de legerorganisatie in het 
bijzonder. In hoofdstuk 1 staan de financiële problemen die Lodewijk tijdens zijn regeerperiode 
het hoofd moest bieden, de militaire eisen die Napoleon aan zijn broer stelde en de wissel werking 
tussen deze twee factoren centraal. Wat gaf op welk moment de doorslag? In hoofdstuk 2 krijgt de 
persoonlijke rol van de koning meer aandacht en wordt gekeken naar hoe de jonge Lodewijk 
zijn stempel op het beleid drukte en waardoor hij zich liet inspireren. Hierna volgt een hoofd-
stuk over een van de meest zichtbare vormen van militaire transfer in de Bataafs-Franse tijd, 
namelijk de veranderingen die plaatsvonden op het gebied van de werving en opleiding van 
militairen. In het vierde en laatste hoofdstuk van dit deel wordt vervolgens stilgestaan bij de 
belangrijkste organisatorische veranderingen na de inlijving van het Koninkrijk Holland bij 
het Franse keizerrijk en de vraag of het Hollandse leger in deze jaren nog iets van zijn eigenheid 
kon behouden.
 In deel II verschuift het blikveld van organisatorisch-beleidsmatig naar militair-operatio-
neel niveau. De belangrijkste deelvraag luidt: konden de Hollanders vrijelijk beschikken over 
hun leger of waren ze tijdens inzetten ondergeschikt aan de wensen van Frankrijk? Bij de beant-
woording van deze vraag zal worden gekeken naar het hoogste politiek-militaire niveau, het 
niveau waarop de beslissingen werden genomen, maar ook naar dat van de officieren in het veld 
en hoe zij samenwerkten met de Fransen. Wie had op welk moment zeggenschap over het Hol-
landse leger, Den Haag of Parijs? Wie bepaalde wat er gebeurde en waar de Hollandse troepen 
werden ingezet? Was Lodewijk Napoleon vrij om over zijn eigen troepen te beschikken of had 
zijn broer de touwtjes in handen? Vielen de Hollandse generaals op campagne onder Franse 
opperofficieren of konden zij – al dan niet in overleg met de Hollandse legerleiding – hun eigen 
beslissingen nemen?
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De vraag hoe zelfstandig het Hollandse leger kon opereren, kan het best worden beantwoord 
door te kijken naar de momenten waarop het daadwerkelijk is ingezet. In de periode 1806-1814 
was dat in totaal vijf keer. In 1806-1807 vochten de Hollanders aan de zijde van de Fransen mee 
tegen Pruisen, in 1808 vertrok een brigade van het Hollandse leger naar Spanje om tegen de 
guerrillero’s te vechten, in 1809 werd in eigen land gevochten tegen de Britten die op Walcheren 
waren geland, in 1812 trok een groot contingent Hollanders mee met de Grande Armée naar Rus-
land en in 1813-1814 bonden de laatste lichtingen dienstplichtigen samen met de restanten van 
het Franse leger in Duitsland de strijd aan met de oprukkende geallieerden. Voor de overzichte-
lijkheid zullen deze belangrijke campagnes in deel II chronologisch aan bod komen. In hoofd-
stuk 5 worden de veldtochten die de Hollanders ten tijde van het Koninkrijk Holland op last van 
Napoleon meemaakten besproken, en in hoofdstuk 7 de veldtochten tijdens de inlijvingsjaren. 
Tussendoor zal in hoofdstuk 6 een beeld worden geschetst van de verdediging van het Konink-
rijk Holland onder Lodewijk.
 In het derde deel staat tot slot het niveau van de individuele militair centraal. De eigenheid 
van het Hollandse leger zal worden onderzocht door te kijken naar de beleving en het identi-
teitsgevoel van de betrokken Hollandse officieren en manschappen. Wat vonden de gewone Hol-
landse militairen van de veldtochten die zij naast en onder de Fransen moesten maken? Waren er 
loyaliteitsconflicten, of hadden de Hollanders weinig moeite met marcheren en vechten onder 

B_BOOM113 NIMH BW Sous les Armes.indd   20 10-10-16   18:05



INLEIDING 21

Franse vlag? In een periode waarin nationale gevoelens in heel Europa opkwamen, is het interes-
sant om te zien of dit ook bij de Hollandse militairen het geval was. Kan er worden gesproken 
van een eigen Hollandse identiteit binnen het leger en zo ja, wat hield deze in? Voelden de troe-
pen zich Hollands, Frans of waren regionale en lokale identiteiten belangrijker?
 Bij gevoelens van eigenheid – bij personen wordt in dit boek de term identiteit gebruikt – 
draait het in de kern om twee complementaire zaken. Ten eerste een breed gedragen idee van 
verbondenheid door de aanwezigheid van een gedeelde taal en cultuur, overeenkomstige nor-
men en waarden en een gemeenschappelijk verleden.21 Ten tweede is er ook een gevoel van 
anders zijn, van onderscheid.22 Beide aspecten zijn doorgaans lastig te meten of te onderzoeken, 
ware het niet dat voor de Franse tijd voor het eerst in de geschiedenis een grote hoeveelheid 
egodocumenten bewaard is gebleven. Talloze soldaten en officieren schreven tijdens campagnes 
brieven naar huis, hielden reisjournalen bij of schreven naderhand hun memoires op. Vandaag 
de dag gunnen deze bijzondere bronnen ons een unieke inkijk in de denk- en gevoelswereld van 
de ‘gewone man’. In deel III zal hier dankbaar gebruik van worden gemaakt.
 In tegenstelling tot de hoofdstukken van deel II zijn de hoofdstukken van deel III weer vol-
ledig thematisch van opzet. Om een goed beeld te krijgen van wat de Hollanders vonden van hun 
tijd in het Franse leger zal in hoofdstuk 8 gekeken worden naar wat hen motiveerde. Waarom 
waren de Hollandse militairen keer op keer bereid hun leven in de waagschaal te stellen voor 
Napoleon? Vochten ze omdat het moest, voor zichzelf, voor de keizer, of toch voor de eer van 
het regiment? Het negende en laatste hoofdstuk gaat over de aan- of afwezigheid van nationale 
gevoelens onder de Hollandse militairen in het Franse leger. Tijdens de Inlijving vochten dui-
zenden Hollandse jongens in alle uithoeken van Europa. Wat voor invloed hadden de ervaringen 
die ze daar opdeden op hun natiegevoel?

Overzicht militair-historische geschiedschrijving

De internationale geschiedschrijving heeft altijd veel aandacht gehad voor de militaire aspec-
ten van de napoleontische tijd. Ondanks de verstrekkende, veelal blijvende hervormingen die 
Napoleon als consul en keizer op politiek, cultureel en juridisch vlak doorvoerde, wordt hij toch 
vooral herinnerd om zijn wapenfeiten op het slagveld. De geschiedenis van Napoleon is het 
verhaal van de artillerieofficier die keizer werd van een immens rijk dat half Europa omvatte. 
De naam Napoleon is en blijft onlosmakelijk verbonden aan zijn overwinningen bij Marengo, 
Austerlitz en Friedland, alsook met zijn nederlagen bij Leipzig en Waterloo. Dat de napoleonti-
sche oorlogen ook tweehonderd jaar na dato nog steeds tot de verbeelding spreken, blijkt wel uit 
het grote aantal nieuwe publicaties dat tijdens de afgelopen jubileumjaren het licht zag. Deze 
werken, variërend van populariserende overzichtswerken tot academische detailstudies en van 
biografieën tot slagveldgidsen, laten zien dat de napoleontische oorlogen kunnen rekenen op 
interesse van zowel de liefhebber als de professionele historicus.
 In Nederland heeft de academische wereld zich de laatste jaren vooral op de niet-militaire 
aspecten van de napoleontische tijd gericht.23 Op het gebied van de militaire geschiedschrijving 
kent ons land, in tegenstelling tot veel landen om ons heen, geen rijke traditie. Zoals gezegd is 
het gros van de militair-historische publicaties over de periode 1795-1814 alweer meer dan hon-
derd jaar oud. In de tijd dat deze werken geschreven werden, was de krijgsgeschiedenis nog het 
domein van militairen en oud-militairen. Zij bestudeerden het verloop van veldslagen en veld-
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tochten minutieus, in de hoop daaruit lessen voor de toekomst te kunnen trekken.24 “Is het voor 
eene natie van groot belang haar tegenwoordigen toestand met dien van vroeger te vergelijken, 
vooral voor den krijgsman is van veelzijdig nut het leger te kennen zoo als het was in vorige tij-
den”, schreef H. Hardenberg in 1858 in het voorwoord van zijn studie naar het Nederlandse leger 
sinds de Vrede van Utrecht.25 Het geeft aan dat de militaire geschiedschrijving lange tijd voor en 
door militairen werd beoefend.
 Aanvankelijk was de Hollandse militaire inbreng tijdens de napoleontische oorlogen nauwe-
lijks onderwerp van onderzoek. Ondanks, of misschien wel dankzij, het rondwarende nationalisme 
in de negentiende eeuw sloegen de Nederlanders zich niet op de borst en verheerlijkten ze amper 
de Nederlandse heldendaden in de periode 1795-1814. Alleen de gebeurtenissen bij Quatre Bras en 
Waterloo, toen de Nederlanders weer aan de ‘goede’ kant van de geschiedenis meevochten, konden 
op de nodige aandacht rekenen. Over de jaren voorafgaand aan de val van Napoleon werd gezwe-
gen. Die periode lag nog te gevoelig. De geschiedschrijving richtte zich op de Opstand, de ‘gouden’ 
zeventiende eeuw en de Oranjes. Het is veelzeggend dat een van de belangrijkste en invloedrijkste 
Nederlandse historici uit deze periode, R. Fruin, de Bataafs-Franse tijd vrijwel volledig links liet 
liggen. In zijn befaamde ‘drie tijdvakken’ ruimde Fruin nauwelijks plaats in voor de periode tus-
sen de val van de Republiek der Verenigde Nederlanden en de omwenteling van 1813.26 Pas de reeds 
genoemde Colenbrander, een leerling van Fruin, zou deze lacune deels opvullen.
 Toch was het zeker niet zo dat er in de negentiende eeuw helemaal niets over de militaire 
gebeurtenissen tussen 1795 en 1813 verscheen. Vanaf 1820 zagen bijvoorbeeld meerdere memoires 
van veteranen het licht.27 Voortbouwend op deze ooggetuigenverslagen en de studies die inmid-
dels in het buitenland waren gepubliceerd, verschenen er in de tweede helft van de negentiende 
eeuw voor het eerst militair-historische studies waarin de Hollandse verrichtingen in de Franse 
tijd expliciet aan bod kwamen. Tussen 1834 en 1856 publiceerde de eerder genoemde Bosscha, 
hoogleraar aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda, het driedelige Neêrlands heldendaden 
te land van de vroegste tijden af tot op onze dagen. In dit bijna 1500 pagina’s tellende standaardwerk 
besteedde Bosscha in totaal 150 pagina’s aan het Hollandse optreden tussen 1806 en 1814.28 Van 
1887 tot 1913 verschenen vervolgens de vier delen van Prins Frederik der Nederlanden en zijn tijd van 
luitenant-kolonel F. de Bas, het hoofd van het in 1891 opgerichte Krijgsgeschiedkundig Archief 
van de Generale Staf.29 Ook in dit werk komen de belangrijkste Nederlandse wapenfeiten uit de 
Franse tijd aan bod. De veldtochten tegen Pruisen, Spanje en Rusland, inclusief de belangrijkste 
veldslagen, werden door De Bas allemaal tot in detail beschreven.
 Beide boeken kregen in hun tijd een goede ontvangst en verleenden de auteurs enige faam.30 
Voor de hedendaagse onderzoeker zijn ze echter het toonbeeld van de positie waarin de militaire 
historie zich eind negentiende eeuw bevond. Enerzijds wilden Bosscha en De Bas, in navolging 
van de overheersende nationalistische tendens, het optreden van de Nederlanders beschrijven 
en hun heroïsche daden bewieroken. Anderzijds paste de inzet van de Nederlanders onder Napo-
leon maar slecht in het ideaalbeeld van God, vaderland en Oranje, dat na 1815 was geschapen. 
Terwijl de Bataafs-Franse tijd voor veel betrokkenen een periode was om zo snel mogelijk te ver-
geten, klonk bij militairen en militair-historici echter juist trots door op hetgeen de Nederlan-
ders in deze jaren op het slagveld hadden gepresteerd. “Ook nu vestigt men gaarne de aandacht 
op alles, wat in die rampspoedige dagen de eer van den Nederlandschen naam nog eenigermate 
gehandhaafd heeft”, schreef Bosscha, “en zo verdienen ook wel de daden onzer krijgslieden in de 
legers van Napoleon gedurende de dagen onzer slavernij, eenige herinnering.”31
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De glorie en eer van de natie stonden dus voorop, ook in de regimentsgeschiedenissen die in deze 
periode naast de grotere overzichtswerken uitkwamen. Eerste luitenant-ingenieur Jhr. J.W. van 
Sypesteijn was de eerste die zich hierop toelegde. In 1849 publiceerde hij zijn Geschiedenis van het 
Regiment Hollandsche Hussaren, 1784-1814, waarin hij aan de hand van de belangrijkste decreten en 
besluiten een gedetailleerd beeld schetste van de organisatorische en operationele geschiedenis 
van de lichte cavalerie. Enkele decennia later kreeg zijn werk navolging met de boeken van F.H.A. 
Sabron over het Hollandse 124e regiment infanterie van linie en het 33e regiment lichte infanterie 
en de studie van C.D.H. Schneider over het 126e regiment infanterie in Rusland in 1812.32 De geschie-
denissen van het 123e en 125e regiment infanterie van linie waren ondertussen al opgeschreven door 
de Franse militair-historici H. Charles-Lavauzelle en L.L.C. Roulin.33 Ook de Hollandse pontonniers 
en het Korps Rijdende Artillerie kregen rond de eeuwwisseling eigen geschiedenissen.34

 De meeste militair-historische studies uit de negentiende eeuw vallen onder wat tegenwoor-
dig neerbuigend histoire bataille wordt genoemd, een vorm van geschiedschrijving waarbij de 
aandacht vrijwel uitsluitend uitging naar wat er op het slagveld gebeurde, zonder de oorlogs-

Titelblad van de memoires van A.J.P. Storm 
de Grave. In de decennia na de val van Napo-
leon zag een groot aantal levensbeschrijvin-
gen het licht. (Koninklijke Bibliotheek)
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handelingen in hun bredere maatschappelijke, politieke, culturele of sociale context te plaatsen. 
De werken ademen zoals gezegd de geest van nationalisme en orangisme, waardoor er bij het 
objectieve karakter soms vraagtekens geplaatst kunnen worden. Verder draait het in de hierbo-
ven aangehaalde werken bijna volledig om de officieren. De ‘gewone’ manschappen komen niet 
of nauwelijks aan bod. De overzichtswerken vertellen het verhaal van Napoleons maarschalken 
en generaals, terwijl de regimentsgeschiedenissen zich vrijwel uitsluitend richten op het niveau 
van de kolonels en de kapiteins. Een ander belangrijk manco is dat de meeste van deze oude mili-
tair-historische werken, ondanks hun grote detaildichtheid, vaak slecht geannoteerd zijn. Het 
was niet ongebruikelijk dat alleen op de eerste pagina van een boek een overzicht werd gegeven 
van de gebruikte literatuur, om vervolgens in de verdere tekst alleen nog verklarende voetnoten 
op te nemen.
 In de twintigste eeuw werd de afstand tussen de ouderwetse, in zichzelf gekeerde krijgsge-
schiedenis en de academische geschiedschrijving steeds groter. Terwijl de opkomst van de soci-
ale en economische geschiedenis zorgde voor het ontstaan van nieuwe vragen, andere methodes 
en het gebruik van nieuw bronnenmateriaal, bleven de meeste militair-historici vasthouden aan 
hun evenementiële geschiedschrijving.35 Pas na de Tweede Wereldoorlog kwam hierin verande-
ring. Met het wegebben van het nationalisme als drijvende kracht achter de militaire geschied-
schrijving en de opkomst van meer pacifistische stromingen, verschoof de aandacht in vooral de 
Angelsaksische wereld van de gebeurtenissen op het slagveld naar de wisselwerking tussen oor-
log en samenleving. ‘War and society’ werd een begrip.36 In plaats van lessen te trekken uit het 
verleden, wat bij de oude militaire geschiedschrijving altijd een rol speelde, draaide het voortaan 
om de bredere politieke, maatschappelijke en culturele consequenties van de oorlog voering.37 
Nationalisme en heldenverering werden losgelaten en in navolging van J. Keegan kwam juist de 
gewone soldaat centraal te staan.38 Om deze nieuwe vorm van geschiedbeoefening van de oude 
te onderscheiden werd in Amerika de term New Military History geïntroduceerd.39

 Dankzij de impulsen van deze New Military History vond er in de tweede helft van de twintigste 
eeuw een verbreding van het militair-historische vakgebied plaats. Er kwamen deelstudies naar 
onderwerpen als logistiek, werving, financiering, gender en dienstplicht, ook wat de revolutionaire 
en napoleontische tijd betreft.40 Het leger en de oorlog werden niet langer als losstaande onderwer-
pen bestudeerd, maar in de context van grotere politieke, maatschappelijke, culturele en techni-
sche ontwikkelingen geplaatst.41 In Nederland schoot de New Military History het eerst wortel in de 
vroegmoderne periode. De serieuze militair-historische studies die hier verschenen richtten zich 
voornamelijk op de zestiende en zeventiende eeuw en niet op de Bataafs-Franse tijd.42

 De weinige moderne werken waarin de Nederlandse militaire geschiedenis tussen 1806 en 
1814 wel centraal staat, hebben meestal betrekking op beperkte deelonderwerpen. Om te begin-
nen is er de zeer geslaagde en goed leesbare studie van J.A. de Moor en H.Ph. Vogel over de Hol-
landse troepen in Spanje, getiteld Duizend miljoen maal vervloekt land.43 Dit in 1991 uitgegeven 
werk is het eerste voorbeeld van Nederlandse militaire geschiedschrijving waarbij op basis van 
egodocumenten is geprobeerd niet alleen de gebeurtenissen, maar ook de bekommernissen van 
de militairen te reconstrueren. In 1994 en 2001 verschenen vervolgens twee relatief bescheiden 
deelstudies van respectievelijk M. van der Hoeven en T. van Gent over de inzet van het Hollandse 
leger onder Napoleon in Duitsland (1806-1807) en de Britse invasie van Walcheren (1809).44 Beide 
werken hebben een militair-operationele inslag, maar geven ook informatie over de samen-
stelling van de legers, de belevenissen van de militairen en de gevolgen van de strijd voor de 
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burgerbevolking. De strijd in Zeeland is ook het onderwerp van een bundel die in 2009 onder 
redactie van V. Enthoven uitkwam ter gelegenheid van de tweehonderdjarige herdenking van de 
invasie.45 Volledig volgens de regels van de New Military History bevat de bundel naast artikelen 
over de krijgsverrichtingen in Zeeland ook stukken over de ontwikkeling van het raketwapen, de 
weerslag van de strijd in de kranten, de hulpverlening aan de bevolking en over het geschilderde 
panorama van het bombardement op Vlissingen. Het enige werk dat de militaire geschiedenis 
van de hele Bataafs-Franse tijd tot onderwerp heeft, is het in 2002 uitgekomen Samenwerking 
en confrontatie. De Frans-Nederlandse militaire betrekkingen voornamelijk in de Franse tijd van oud-
generaal G. Geerts. Dit boek bevat een schat aan cijfers en andere informatie over het leger in 
deze periode, maar beperkt zich tot beschrijvingen van veldslagen en eenheden, zonder in te 
gaan op de politieke, sociale of maatschappelijke context. Het grootste bezwaar is echter dat het 
boek niet is geannoteerd.46

 Naast deze studies die van begin tot eind aan de Nederlandse militaire geschiedenis van de 
Franse tijd zijn gewijd, zijn er ook verschillende relevante artikelen verschenen in meer alge-
meen-historische publicaties. Zo kwam in 2003 de bundel Met man en macht. De militaire geschie-
denis van Nederland 1550-2000 uit. In dit overzichtswerk, bestaande uit dertien hoofdstukken van 
verschillende auteurs, worden de jaren tussen 1806 en 1814 echter noodgedwongen in amper tien 
pagina’s behandeld.47 Drie jaar later had de auteur van deze pagina’s, A.J.C.M. Gabriëls, in een 
themanummer van het tijdschrift De Negentiende Eeuw gelukkig meer ruimte om de band tussen 
Lodewijk Napoleon en het Hollandse leger verder uit te diepen.48 Ook in de bundel Het Franse 
Nederland: de inlijving 1810-1813 uit 2012 wordt kort bij de militaire aspecten van de inlijving stil-
gestaan. H. Amersfoort schreef voor de bundel een artikel over de invoering van de dienstplicht 
in Holland, een onderwerp dat ook uitgebreid aan bod komt in het al eerder genoemde werk van 
Joor, De adelaar en het lam, dat verder geen militair-historische invalshoek heeft.49

 Behalve het tweede eeuwfeest heeft ook de populariteit van lokale geschiedenis de laat-
ste jaren tot een gestage stroom van nieuwe publicaties over de Franse tijd geleid.50 De basis 
van deze wat kleinschaliger, maar daardoor niet minder waardevolle studies wordt meestal 
gevormd door bewaard gebleven conscriptielijsten of een enkel egodocument. Aan de hand van 
deze bronnen kunnen oud-stads- of dorpsgenoten weer een gezicht krijgen. Van een compleet 
andere orde, hoewel wel degelijk lokaal georiënteerd, is het in 2007 verschenen proefschrift van 
J. Welten, getiteld In dienst voor Napoleons Europese droom, over de gevolgen van de invoering van 
de dienstplicht op de plattelandssamenleving in Weert. Het boek gaat uitgebreid in op de ver-
schillende aspecten die bij de invoering en handhaving van de dienstplicht kwamen kijken.51 De 
reacties van de bevolking, de lokale overheid en de conscrits passeren allemaal de revue, en tevens 
onderwerpen als het remplaçantenstelsel, de dienstplichtontduiking, militaire muziek en pros-
titutie in het leger. Het boek is zonder meer het origineelste Nederlandse militair-historische 
werk dat de laatste jaren over de Franse tijd is verschenen, omdat het duidelijk maakt hoe het de 
Franse autoriteiten in relatief korte tijd lukte de samenleving volledig in dienst te stellen van de 
Franse oorlogsbehoeften.
 Vanuit dit onderzoek bezien kleeft er echter één belangrijk bezwaar aan In dienst voor Napo-
leons Europese droom. Door Weert te kiezen als het onderwerp van zijn onderzoek, heeft Wel-
ten zijn studie namelijk als het ware buiten de historiografie over Nederland in de Franse tijd 
geplaatst. Net als de rest van Limburg was Weert al in 1795 bij Frankrijk gevoegd. De geschiede-
nis van Weert volgde vanaf dat moment dus een ander traject dan de rest van de voormalige 
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Republiek der Verenigde Nederlanden. Weert heeft nooit tot de Bataafse Republiek gehoord, 
noch tot het Koninkrijk Holland. De gegevens die Welten boven water heeft gehaald over het wel 
en wee van de dienstplichtige mannen uit Weert en de manieren waarop de Franse overheid door 
de jaren heen haar grip op de samenleving steeds verder wist te verstevigen, zijn dus niet een op 
een over te nemen voor het Koninkrijk Holland. Niet in de laatste plaats omdat de conscriptie 
in de Hollandse departementen pas dertien jaar later is ingevoerd en de Franse inlijving hier 
slechts drie jaar duurde. Voor dit onderzoek naar het Hollandse leger en de militairen die daarin 
dienden, is Weltens omvangrijke studie daarom minder bruikbaar.
 Hetzelfde geldt in zekere zin voor de talloze internationale studies die over de napoleonti-
sche oorlogen zijn verschenen. Zij behandelen de meest uiteenlopende onderwerpen, maar gaan 
zelden in op de situatie in Holland of de acties van het Hollandse leger.52 Desondanks is er tijdens 
dit onderzoek wel degelijk uit deze werken geput. Ze zeggen misschien weinig over de gang van 
zaken in Holland, want onderzoeksresultaten over bijvoorbeeld desertie, dienstplichtonderdui-
king of moreel in het Franse leger kunnen hooguit een indicatie geven van hoe de situatie in het 
Hollandse leger kán zijn geweest, maar mogen niet blindelings op het Hollandse leger worden 
geprojecteerd. Toch kunnen studies naar het Franse, Britse of Pruisische leger context verschaf-
fen, vergelijkingsmateriaal bieden en ons algehele begrip van de napoleontische oorlogvoering 
verbeteren.

Bronnen

Naast de bestaande militair-historische literatuur staan de onderzoeker tal van primaire bron-
nen ter beschikking. In de eerste plaats zijn er de officiële, centrale archieven van de overheid. 
Het fundament onder deze publicatie wordt gevormd door de archieven van het Ministerie van 
Oorlog, de Staatsraad en de Staatssecretarie van Lodewijk Napoleon, die zich alle drie in het 
Nationaal Archief te Den Haag bevinden. Deze archieven bevatten veel belangrijke decreten, 
adviezen en rapportages, aan de hand waarvan een goed beeld kan worden gegeven van de leger-
organisatie ten tijde van het Koninkrijk Holland. De in- en uitgaande stukken geven bovendien 
een perfecte indruk van wat er in bepaalde periodes van het koninkrijk speelde en tegen welke 
problemen burgers en militairen aanliepen.
 Ondanks de omvang van deze archieven – het archief van het Ministerie van Oorlog (1798-
1813) beslaat meer dan 182 strekkende meter – bevatten ze lang niet alle officiële stukken uit de 
periode van het Koninkrijk Holland. Eén belangrijk archief, het archief van het Kabinet van de 
Koning, ontbreekt. Dit bevindt zich vandaag de dag in de Archives nationales in Saint-Denis, 
een voorstad van Parijs. Kort na de inlijving van Holland bij het Franse keizerrijk gaf Napoleon 
opdracht de persoonlijke papieren van zijn broer naar Parijs te brengen. Ook daar is echter niet 
alles bewaard gebleven. De keizer liet het archief van zijn broer eerst schonen, omdat hij wilde 
voorkomen dat al te kritische stukken op straat kwamen te liggen.53

 Naast de officiële archieven is tevens gebruikgemaakt van de bewaard gebleven corres-
pondentie tussen de koning en zijn ministers, zijn staatsraden en zijn opperofficieren. Deels 
bevinden deze brieven zich in bovengenoemde archieven, deels ook in de persoonlijke archie-
ven van hoofdrolspelers als D. van Hogendorp, J.B. Dumonceau, J.W. Janssens, J.J. Tarayre en 
C.R.T. Kraijenhoff, die daarom eveneens zijn meegenomen in dit onderzoek.54 Voor een beter 
begrip van de relatie tussen Lodewijk en Napoleon gedurende de jaren 1806-1810, is Napoleons 
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correspondentie onontbeerlijk. In de voetnoten zal zoveel mogelijk worden verwezen naar de 
delen van de Correspondance générale die recentelijk door de Fondation Napoléon zijn uitgegeven. 
Zolang een bepaald deel ten tijde van het schrijven nog niet was gepubliceerd, is teruggegrepen 
op de negentiende-eeuwse Correspondance de Napoléon Ier, waarin naast brieven ook nog andere 
stukken zijn opgenomen. De brieven van Lodewijk zijn uitgegeven in bronnenpublicaties van  
F. Rocquain en A. Duboscq, die net als de serie Rijks Geschiedkundige Publicatiën van Colen brander, 
veelvuldig zijn gebruikt.55

 Voor de inlijvingsjaren zijn er in Nederland op landelijk niveau maar weinig militaire archie-
ven overgeleverd. Alleen het archief van de Stedehouder, de door Napoleon als gouverneur over 
de Hollandse departementen aangestelde C.F. Lebrun, bevat wat militaire zaken. Op regionaal 
en lokaal niveau is er daarentegen veel meer bewaard uit de jaren 1810-1813, vooral met betrek-
king tot de invoering van de dienstplicht en het tegengaan van dienstplichtontduiking en deser-
tie. Omdat het onbegonnen werk is al deze archieven van begin tot einde door te spitten, zijn 
voor dit boek steekproefsgewijs enkele grotere en kleinere stads- en streekarchieven doorgeno-
men om zo een beter beeld te kunnen vormen van de impact van de napoleontische oorlogen op 
de Hollandse samenleving.
 De hoofdmoot van het archiefmateriaal over de inlijvingsperiode ligt echter in Frankrijk. Bij 
de Service historique de la Défense, de historische dienst van het Franse ministerie van Defensie, 
in Vincennes bevinden zich niet alleen de stamboeken van alle regimenten uit deze periode – 
waaronder de Hollandse regimenten in het Franse leger –, maar ook verschillende kleine regi-
mentsarchieven. Deze archiefjes, die vaak niet meer dan één doos omvatten, zijn meestal ad hoc 
aangelegd door overijverige officieren van administratie of bewaarzuchtige kolonels. Ze bevat-
ten de meest uiteenlopende stukken, variërend van personeelsoverzichten en verzoekschriften 
tot persoonlijke verslagen van gevechten. Omdat veel archieven in Rusland zijn achtergebleven, 
zijn de regimentsarchieven vandaag de dag vaak niet meer dan een verzameling losse stukken. 
Bij elkaar opgeteld vormen ze echter wel degelijk een waardevolle bron voor de geschiedenis van 
de Hollandse regimenten in het Franse leger.
 Verder is er voor deze uitgave veel gebruikgemaakt van egodocumenten. Alleen met per-
soonlijke geschriften als brieven, dagboeken en memoires valt namelijk te achterhalen wat de 
Hollandse militairen in de Franse tijd werkelijk dachten en voelden. Het gebruik van egodocu-
menten heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Auteurs als A. Zamoyski en P.B. Austin 
schreven wereldwijde bestsellers waarvoor zij geput hebben uit de vele bewaard gebleven memoi-
res van Ruslandveteranen, maar ook in meer wetenschappelijke publicaties wordt steeds vaker 
van egodocumenten gebruikgemaakt.56 De studie van egodocumenten heeft zich het afgelopen 
decennium ontwikkeld tot een volwaardig genre binnen de geschiedwetenschappen.57 Vooral het 
Engels-Duitse samenwerkingsproject Nations, Borders and Identities: Experiences and Memories of the 
Revolutionary and Napoleonic Wars in Europe, 1792-1815 heeft sinds 2004 veel interessante resultaten 
opgeleverd op dit terrein.58 In Nederland heeft het Onderzoeksinstituut Egodocument en Geschie-
denis onder leiding van R. Dekker en A. Baggerman pionierswerk verricht.59

 Ondanks de populariteit van egodocumenten in de huidige geschiedschrijving kleven er wel 
degelijk bezwaren aan het werken met deze bronnen. Zo blijft het de vraag hoe representatief 
persoonlijke verslagen kunnen zijn. Wat zeggen de woorden van één militair over de gevoelens 
en gedachtes van alle andere militairen in diens compagnie, regiment of legerkorps? En vanaf 
hoeveel egodocumenten kunnen en mogen we uitspraken doen over het totaal? Zijn vijftig brie-
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ven representatiever dan veertig en minder representatief dan zestig? Omdat het onmogelijk 
is deze vraag te beantwoorden, is voor dit onderzoek een simpele regel gehanteerd: hoe meer 
hoe beter. Er is geprobeerd zoveel mogelijk egodocumenten te verzamelen en te bestuderen. Een 
zoektocht die uiteindelijk heeft geresulteerd in een verzameling van iets meer dan 300 brieven, 
50 memoires en 11 reisjournalen (zie bijlage 1 voor nadere uitleg over de samenstelling en de 
totstandkoming van dit corpus). Het gaat daarbij steeds om (privé)geschriften bestemd voor 
familie, vrienden of geïnteresseerde omstanders. Zakelijke brieven – bijvoorbeeld van een gene-
raal aan één van zijn ondergeschikten of van een ontevreden kapitein aan de minister van Oorlog 
– zijn niet meegenomen. Bij elkaar opgeteld is het een omvangrijk corpus geworden, waaruit 
met een gerust hart conclusies kunnen worden getrokken. Toch zijn het zeker niet alle (mili-
taire) egodocumenten uit de Franse tijd in Nederland. Daarvoor liggen er nog te veel mooie en 
waardevolle stukken weggestopt in vergeten archieven of bij particulieren op zolder.
 Ongeveer twee derde van de onderzochte egodocumenten is afkomstig van officieren. Deze 
oververtegenwoordiging van het officierskorps – zeker afgezet tegen het veel grotere aantal 
gewone soldaten dat naast en onder de Fransen heeft gediend – is een logisch gevolg van het feit 
dat de meeste officieren uit hogere sociale klassen kwamen en dus gewend waren om brieven te 
schrijven of dagboeken bij te houden. Een groot deel van het slecht opgeleide voetvolk kon daar-
entegen lezen noch schrijven. Brieven lieten ze soms nog wel eens door een meerdere opstellen, 
maar aan het bijhouden van een dagboek of het opschrijven van memoires viel meestal niet te 
denken. Schrijven kostte bovendien geld en menig conscrit kon de prijs van briefpapier, inkt en 
poststempels niet betalen.60 Tot slot moet worden opgemerkt dat er in de lagere klassen geen 
‘bewaarcultuur’ heerste. De geschriften van gewone soldaten werden zodoende veel minder 

Brief van Pieter Bikker, gedateerd 2 april 1813. 
Omdat Bikker diende bij de Mammelukken 
van de Keizerlijke Garde, staat bovenaan de 
brief een fraaie afbeelding van een Egypti-
sche ruiter. (Koninklijke Bibliotheek)
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vaak bewaard dan de papieren van officieren of gardes d’honneur. Onder het gewone volk was het 
bijhouden van een familiearchief geen gewoonte.61 Brieven werden in de familie voorgelezen 
of doorgegeven, totdat ze ergens op een plank kwamen te liggen, in de vergetelheid raakten en 
werden weggegooid.
 Dat er desondanks toch een behoorlijk aantal egodocumenten van onderofficieren en man-
schappen is overgeleverd, hebben we vooral te danken aan de invoering van de conscriptie in 
1811. Hierdoor nam het aantal Hollandse soldaten sterk toe en meer soldaten laten nu eenmaal 
meer egodocumenten na. Daar komt bij dat, door de invoering van de dienstplicht, een relatief 
groter deel van de manschappen afkomstig was uit de beter opgeleide middenklasse. Deze bak-
kerszonen of timmermansknechten konden doorgaans beter lezen en schrijven dan de ‘vrijwil-
lige’ beroepssoldaten uit het Koninklijke Hollandse leger en grepen verhoudingsgewijs vaker 
naar de pen. Daarmee is dan meteen een verklaring gegeven voor het feit dat het overgrote deel 
van de bewaard gebleven brieven uitsluitend betrekking heeft op de jaren van de Inlijving. Het 
aantal schrijvende Hollandse militairen nam pas na de invoering van de dienstplicht toe. Van 
voor die tijd is helaas nauwelijks iets bewaard gebleven.

Bronnenkritiek

Behalve aan de representativiteit wordt er ook geregeld getwijfeld aan de betrouwbaarheid van 
egodocumenten als bron. Historici zijn het erover eens dat egodocumenten een schat aan infor-
matie kunnen leveren, maar ook dat ze kunnen misleiden en bedriegen. Niet elke auteur had 
immers de intentie om zijn verhaal zo waarheidsgetrouw mogelijk op te schrijven. Toch is dit 
geen reden om meteen alle egodocumenten te diskwalificeren. Het is juist de taak van de histo-
ricus uit te vinden wat waar is en welke verhalen zijn aangedikt of gelogen. De onderzoeker moet 
elk egodocument even kritisch bekijken en zichzelf steeds de vraag stellen wat de schrijver met 
zijn opmerkingen wilde bereiken. Daarbij is het van belang onderscheid te maken tussen de drie 
verschillende soorten egodocumenten: brieven, dagboeken en memoires. Elk type vraagt om 
een eigen benadering.
 Omdat het onderscheid tussen brieven, dagboeken en memoires niet altijd even duidelijk 
is, is enige toelichting hier op zijn plaats. Onder brieven verstaan we alle documenten die daad-
werkelijk van elders zijn verstuurd en bestemd waren voor iemand anders dan de schrijver zelf. 
Memoires in briefvorm tellen dus niet als brief. De subgroep dagboeken is moeilijker te defini-
eren, omdat hierbinnen niet alleen dagboeken maar ook reisjournalen vallen, terwijl veel publi-
caties met de titel ‘dagboek’ in werkelijkheid juist memoires zijn. Bij dagboeken en reisjournalen 
gaat het erom dat ze op de dag zelf zijn geschreven, of in ieder geval tijdens de campagne. Deze 
laatste toevoeging is van belang omdat de meeste dagboekschrijvers geen tijd hadden om elke 
dag hun belevenissen op papier te zetten, maar soms op een rustig moment tijdens de veld-
tocht enkele dagen of weken in één keer opschreven. Memoires, ook wel ‘levensbeschrijving’ of 
‘gedenkschriften’ genoemd, zijn daarentegen volledig na afloop van een veldtocht (of oorlog) 
opgeschreven, ook al werd daarbij geregeld gebruik gemaakt van tijdens de campagne opge-
stelde brieven of dagboekaantekeningen.
 Van de drie genoemde typen egodocumenten zijn memoires voor de hedendaagse onder-
zoeker het ‘gevaarlijkst’ om te gebruiken. Ze zijn namelijk vaak pas jaren na dato opgesteld, 
waardoor herinneringen zijn vervaagd, aangedikt, geromantiseerd of onder invloed van andere 
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publicaties aangepast.62 Plaatsnamen, data en andere ‘harde feiten’ kunnen dan ook beter niet 
rechtstreeks uit memoires worden overgenomen. Veel auteurs stelden de zaken naderhand 
bovendien rooskleuriger voor dan ze in werkelijkheid waren. Ter bescherming van zichzelf en 
het nageslacht werden bepaalde moeilijk te rechtvaardigen acties weggelaten, terwijl bij meer 
positieve aangelegenheden de eigen rol juist werd uitvergroot. Een auteur bewees daarmee 
zowel zijn eigen reputatie als de verkoopcijfers van zijn boek een goede dienst. Beschrijvingen 
van eigen heroïsche handelingen moeten daarom altijd uiterst kritisch worden bekeken.
 Daarnaast kennen memoires vaak ook een apologetisch karakter. Zeker wanneer een auteur 
zijn levensverhaal heeft geschreven met het oog op publicatie, moet hiermee rekening worden 
gehouden. De memoires waarbij dit het meest speelt, zijn die van belangrijke personen als koning 
Lodewijk Napoleon en minister van Oorlog Van Hogendorp. Zij verkopen in hun memoires als het 
ware hun eigen beleid en meten hun successen liefst zo breed mogelijk uit. Echter, ook minder 
invloedrijke personen hebben soms een reputatie te verdedigen. Kapitein der artillerie F.C. List 
probeerde zich in zijn memoires bijvoorbeeld te verantwoorden voor het feit dat hij pas laat in 1814 
was overgegaan in Nederlandse dienst.63 Hij had hier naar eigen zeggen tijdens zijn latere carrière 
groot nadeel van ondervonden en dat zat hem na al die jaren blijkbaar nog steeds dwars.
 Memoires moeten als bron dus met de nodige voorzichtigheid worden behandeld. Toch 
hebben ze, met de bovenstaande kanttekeningen in het achterhoofd, wel degelijk hun waarde. 
Memoires vormen de schriftelijke weergave van het beeld dat iemand jaren later van zichzelf en 
van bepaalde gebeurtenissen heeft geschetst, niets meer en niets minder. Ze geven ons infor-
matie over de persoonlijke beleving van de schrijver en de manier waarop die zijn ervaringen 
naderhand verwerkte. Het zijn, in de woorden van P. Dwyer, “linguistic documents”, waarbij het 
niet draait om de vraag wat er historisch klopt en wat niet, maar om de vraag welke waarheid een 
schrijver heeft willen uitdragen en waarom.64

 Vergeleken met memoires benaderen dagboeken en reisjournalen de werkelijkheid een stuk 
dichter. Veel officieren hielden tijdens hun veldtochten zakboekjes bij, waarin ze opschreven waar 
ze op welke dag waren en wat ze allemaal meemaakten. Eenmaal terug dienden de gemaakte aan-
tekeningen vaak als basis voor het schrijven van de memoires. In de reisjournalen werden de fei-
ten dan ook zo volledig mogelijk weergegeven, zodat de auteur ze later, na terugkomst, eenvoudig 
kon uitwerken. Negentiende-eeuwse dagboeken bevatten zelden de persoonlijke ontboezemingen 
waar wij heden ten dage dagboeken mee associëren. Vaak gaan de aantekeningen niet verder dan 
de route en de afstand die men die dag had afgelegd, de kwaliteit van het slaapverblijf en enkele 
woorden over de genoten maaltijd. Op 2 augustus 1811 schreef luitenant J. Irish’ Stephenson van 
het 33e regiment lichte infanterie bijvoorbeeld in zijn dagboek: “Naar Neustadt, eerste plaats in 
het Koningrijk Westphalen, distantie 5 uren, nagtquartier bij een boer.” Een dag later schreef hij: 
“Naar Bissendorf, distantie 4 uren, nagtquartier bij den baron von Woldich door wier ik zeer gast-
vrij ben onthaald geworden.”65 En zo ging het soms dagen achter elkaar door.
 De zakelijke, emotieloze toon van de meeste authentieke dagboeken, dat wil zeggen dag-
boeken die later niet zijn bijgewerkt of aangepast, komt ook terug in de beschrijvingen van 
gevechtshandelingen. Daar waar in memoires vaak gedetailleerd wordt verhaald van bloedige 
gevechten en angstige momenten, kunnen veldslagen in dagboeken vaak op niet meer dan een 
enkel zinnetje rekenen. In een dagboek van een anonieme officier van de Hollandse Brigade in 
Spanje vallen de volgende, nogal summiere beschrijvingen te lezen: “Den 18 junij [1812] gevegt 
met de Engelsche cavalerie”, twee dagen later gevolgd door een “gevegt met de Engelsche infan-
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terie”. Ruim een jaar later schrijft de auteur: “Den 27 julij hevig [gevochten] voor Pamplona, van 
’t 15e regiment 14 officieren buiten ’t gevegt en veele honderde soldaten.”66 De feiten staan ver-
meld, maar naar de gevoelens en belevenissen van de hoofdpersoon is het gissen. De meeste dag-
boeken staan bol van de feiten, maar echt spannend leesvoer leveren ze zelden op. Dagboeken 
of reisjournalen dienden slechts als geheugensteun voor de auteur en zeker niet als uitlaatklep 
voor diens diepste zielenroerselen.
 Privéverhalen treffen we eerder aan in de brieven die militairen naar huis schreven, hoewel 
het persoonlijke karakter van deze correspondentie zeker niet moet worden overdreven. Het was 
namelijk niet ongebruikelijk dat militairen op campagne een vorm van zelfcensuur toepasten. 
De belangrijkste reden hiervoor was bescherming van het thuisfront. Een jonge conscrit schreef 
niet alles op wat hij meemaakte, om zijn arme moeder niet nog ongeruster te maken.67 Daar-
naast speelden ook de dreiging van de Franse censuur, de onbekendheid van het thuisfront met 
het militaire bestaan en de geringe schrijfvaardigheid van veel conscrits een rol bij het weglaten 
van bepaalde zaken. Militairen die niet gewend waren te schrijven, konden soms moeite hebben 
hun ervaringen onder woorden te brengen, zeker als het ging om traumatische gebeurtenissen 
als veldslagen. Tot slot bevatten soldatenbrieven ook nauwelijks verhalen over dronkenschap, 
plunderingen of ontmoetingen met vrouwen. Dit betekent uiteraard niet dat dit niet voorkwam, 
maar over sommige zaken werd nu eenmaal niet gesproken. Het thuisfront hoefde niet alles te 
weten.68

 Ondanks deze kanttekeningen vormen soldatenbrieven een onmisbare bron bij onderzoek 
naar de belevingswereld van militairen in de Franse tijd. Ze gaan verder dan kale dagboek-
aantekeningen en zijn actueler dan naderhand opgeschreven memoires. Bovendien, en dat is 
niet onbelangrijk, waren de meeste soldatenbrieven gericht aan ouders en vrienden en dus nooit 
bestemd voor publicatie. Alleen al hierom mag er meer waarde aan de inhoud van soldaten-
brieven worden gehecht. De persoonlijke correspondentie van een militair laat de hedendaagse 
onderzoeker het dichtst bij de napoleontische legerkampen en slagvelden komen. A. Forrest 
zegt hierover in een van zijn standaardwerken:

Indeed, they constitute the most immediate conduit we have to the thinking and mentality 
of those involved, and the most personal, in that they reflect the experience of individuals 
rather than the goals of army administrators or the public self-image of political leaders.69

Willen we echt te weten komen hoe de Hollandse militairen het vonden om onder Napoleon te 
vechten en wat deze ervaring deed met hun natiegevoel, dan kunnen we niet om de soldatenbrie-
ven heen. Zolang ze net als memoires en dagboeken voorzichtig en kritisch worden benaderd en 
de onderzoeker zich steeds bewust is van de motieven van de steller, vormen soldatenbrieven 
een waardevolle aanvulling op het overige bronnenmateriaal uit de Franse tijd. In het derde deel 
van deze studie zal dan ook veelvuldig van dit type bron gebruik worden gemaakt.

Afbakening van het onderzoek

Aan het slot van deze inleiding is het zinvol enkele opmerkingen te maken over de afbakening 
van het onderwerp en de keuzes die zijn gemaakt tijdens het onderzoek en het schrijfproces. Zo 
is al in een zeer vroeg stadium besloten de marine buiten beschouwing te laten en de aandacht 
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uitsluitend te richten op het landleger in Europa (en dus niet in de koloniën). Deze keuze is goed 
te verantwoorden omdat leger en marine in de onderzoeksperiode grotendeels los van elkaar 
stonden, zelfs wanneer ze tijdelijk onder één en hetzelfde departement ressorteerden. Daar waar 
de Hollandse landsoldaten onder Napoleon half Europa doorkruisten en in nauw contact ston-
den met Franse collega’s, hield de Hollandse marine zich gedurende deze periode bezig met het 
verdedigen van de kusten, of lag zij werkloos aan de kant. Qua taken, optreden en beleving van 
de militairen zijn de twee dus niet te vergelijken. Dit duidelijke onderscheid, gecombineerd met 
het feit dat de reorganisaties en het operationele optreden van de marine amper gevolgen had-
den voor de situatie in het leger en vice versa, maakt dat apart onderzoek naar een van de twee 
krijgsmachtdelen voor de hand ligt. Daar komt bij dat er over de marine in de Franse tijd mis-
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schien nog wel minder bekend is dan over het leger, waardoor een onderzoek naar beide krijgs-
machtdelen dubbel zoveel bronnenonderzoek zou vereisen, met het gevaar dat dit ten koste zou 
gaan van de diepgang. Helemaal los van elkaar kunnen vloot en leger echter niet worden gezien. 
Soms, bijvoorbeeld op financieel gebied en wat de eisen van Napoleon betreft, hadden besluiten 
ten aanzien van het ene krijgsmachtdeel wel degelijk gevolgen voor het andere. In die gevallen 
zal er kort bij worden stilgestaan.
 Verder is gekozen voor een nationale invalshoek. Het hoofdonderwerp van deze studie is het 
Hollandse leger en de militairen die daarin dienden. Dit betekent dat de grenzen van het Konink-
rijk Holland leidend zijn. Limburgse soldaten die in het Franse leger vochten komen zodoende 
niet aan bod, omdat Limburg al vanaf 1795 deel uitmaakte van Frankrijk en dus niet tot het 
Koninkrijk Holland behoorde. Hetzelfde geldt voor militairen uit Zeeuws-Vlaanderen. Soldaten 
uit Oost-Friesland, dat vanaf 1807 wel tot het Koninkrijk Holland behoorde, zullen daarentegen 
juist wel worden meegenomen. Deze scheiding is vrij strikt gehanteerd, vooral ten aanzien van 
het gebruik van egodocumenten uit deze gebieden. In Vlaanderen, dat net als Limburg al in 1795 
bij Frankrijk was ingelijfd, zijn bijvoorbeeld veel meer soldatenbrieven bewaard gebleven dan in 
Holland.70 Toch is vanwege de zuiverheid van het onderzoek besloten deze bronnen niet mee te 
nemen. Ook memoires van Hollandse officieren die reeds voor 1810 in het Franse leger dienden 
zijn buiten beschouwing gelaten, omdat zij ons maar weinig kunnen zeggen over de eigenheid 
van het Hollandse leger.
 Daar staat tegenover dat buitenlandse militairen die in het Hollandse leger dienden, wel 
onderdeel van dit onderzoek vormen. De brieven en dagboeken van geboren Fransen of Duit-
sers in Hollandse dienst kunnen namelijk iets zeggen over de samenstelling en de identiteit 
van het leger. Zo kan het dus zijn dat er niet wordt ingegaan op een groot aantal Limburgse en 
Zeeuws-Vlaamse soldatenbrieven, terwijl de Limburgse officier L. de Stuers wel wordt aange-
haald, omdat deze – hoewel hij uit Limburg kwam – in het Hollandse leger diende.71 Uiteindelijk 
belandden na 1810 alle militairen van het Koninklijke Hollandse leger in Franse dienst. Dit bete-
kende echter niet dat de belevenissen en ervaringen van de voormalige Hollandse troepen vanaf 
dit moment volkomen te vergelijken zijn met die van de Limburgse, Vlaamse of Franse militai-
ren. Ook na 1810 zal daarom de nadruk blijven liggen op wat er gebeurde met de eenheden van 
het voormalige Hollandse leger en de dienstplichtigen uit het voormalige Koninkrijk Holland.
 Dit boek is zeker niet bedoeld als comparatieve studie in de betekenis dat evenveel aandacht 
wordt besteed aan het Franse leger als aan het Hollandse. Terwijl voor de geschiedenis van het 
Hollandse leger gebruik is gemaakt van een groot aantal archieven, is de kennis over het Franse 
leger gebaseerd op bestaande literatuur. Ook het deel van deze studie dat zich richt op de trans-
fer van militaire ideeën en gebruiken uit Frankrijk is vooral van Hollandse zijde bezien. Deze 
eenzijdige, nationale aanpak strookt weliswaar niet met de transnationale methode die het 
transferonderzoek voorstaat, maar is wel eenvoudig te verklaren door te wijzen op de militaire 
verhoudingen tussen het machtige Frankrijk en het kleine Holland. Deze lagen in de periode 
1806-1814 namelijk zo scheef dat van echte wederzijdse beïnvloeding – in de zin dat niet alleen 
Frankrijk Holland beïnvloedde, maar Holland ook Frankrijk – geen sprake kon zijn. Een gelijk-
waardig onderzoek aan beide zijden van de grens heeft in dit geval dan ook geen zin.
 Vergelijkingen met de legers van de andere satellietstaten van Frankrijk komen mondjes-
maat aan bod. Willen dergelijke vergelijkingen namelijk succesvol zijn, dan is het noodzake-
lijk eerst de situatie in eigen huis goed in kaart te brengen en te doorgronden. Na O. Connelly’s 
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Napoleon’s satellite kingdoms uit 1965 zijn er weinig vergelijkende studies meer verschenen.72 Een 
diepgravende vergelijkende studie naar de legers van Lodewijk Bonaparte (Holland), Jérôme 
Bonaparte (Westfalen), Joseph Bonaparte (Napels en Spanje) en Eugène de Beauharnais (Italië) 
is wenselijk, maar zal pas haalbaar blijken als over al deze verschillende legers goede deelstudies 
zijn verschenen. Tot nu toe is dat alleen nog voor het Koninkrijk Italië gebeurd.73 Het werk dat 
voor u ligt is dus niet meer dan een eerste aanzet tot verder vergelijkend onderzoek.
 Tot slot nog enkele woorden over de gekozen periodisering. Deze publicatie richt zich uit-
sluitend op de jaren tussen 1806 en 1814, de jaren van het Koninkrijk Holland en de Inlijving, 
en niet op de Bataafse Republiek. De jaren voorafgaand aan de komst van Lodewijk Napoleon 
zullen, voor zover relevant, wel kort in de verschillende deelinleidingen aan bod komen. De 
reden voor deze op het eerste gezicht bijzondere afbakening is tweeledig. In de eerste plaats is de 
periode 1806-1814 het meest relevant gezien het onderwerp van deze studie. In de historiografie 
worden deze jaren gezien als de periode van de grootste Franse inmenging en groeiend Hollands 
verzet. Het is dus logisch dat deze jaren de meeste aandacht verdienen. Met de troonsbestijging 
van Lodewijk ontstaat er in feite een nieuwe dynamiek tussen Parijs en Den Haag, waardoor 
de vraag hoe Hollands het Hollandse leger eigenlijk was, des te interessanter wordt. De tweede 
reden waarom voor de periode na 1806 is gekozen, is van meer pragmatische aard. Vanaf het 
allereerste begin is dit onderzoek namelijk bedoeld als vervolg en aanvulling op een reeds eerder 
aangekondigd en begonnen onderzoek naar het Nederlandse leger tot 1805 in het kader van een 
groots opgezette handboekenreeks over de militaire geschiedenis van Nederland.74

 Als eindpunt is gekozen voor de troonsafstand van Napoleon op 6 april 1814. Pas op dat sym-
bolische moment kwam er voor de meeste Hollandse militairen een eind aan hun gedwongen 
verblijf in het Franse leger. Hoewel er in Nederland al op 30 november 1813, de landing van prins 
Willem Frederik bij Scheveningen, een eind was gekomen aan wat we later de ‘Franse tijd’ zijn 
gaan noemen, was het verhaal van de Hollandse troepen onder Napoleon nog allerminst ten 
einde. Op het moment dat de prins voet aan land zette, bevonden zich nog duizenden Hollandse 
militairen in het Franse leger, vechtend tegen de geallieerden. Tot ver in 1814 verbleven zij bij 
hun eenheden in vestingen of legerkampen in Duitsland en Frankrijk of in krijgsgevangen-
schap. Hun repatriëring zal nog wel in beschouwing worden genomen, want pas met de terug-
komst van de laatste Ruslandgangers is deze studie naar het Hollandse leger onder Napoleon 
definitief ten einde.
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 | Inleiding

Na de verovering van de Republiek door de revolutionaire Franse legers onder leiding van gene-
raal Pichegru (1794-1795) en het vertrek van stadhouder Willem V was er van het Staatse leger 
weinig meer over. Een deel van de troepen was met de erfprins weggetrokken naar Duitsland, 
terwijl een fors ander deel simpelweg was gedeserteerd. De resterende troepen waren niet in 
staat een vuist te maken, vooral ook omdat een groot deel van het met de Oranjes sympathise-
rende officierskorps de benen had genomen. Het nieuwe Bataafse bewind stond voor de moei-
lijke taak het leger in feite weer van de grond af op te bouwen. Het ontwerpen van een nieuwe 
legerorganisatie lag in handen van het Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap 
te Lande – kortweg het Comité te Lande – dat de taken van de oude Raad van State had over-
genomen. De leden van dit comité zetten zich ertoe het nieuwe Bataafse leger te formeren vol-
gens de laatste militaire inzichten, overeenkomstig hun patriottische idealen. Zij werden daarin 
bijgestaan door de generaals H.W. Daendels en J.B. Dumonceau, die op verzoek van het Bataafse 
bewind uit het Franse leger waren overgekomen om aan het nieuwe leger leiding te geven.1

 In navolging van de ideeën van de Verlichting en de ontwikkelingen in het Franse leger na 
1789 vonden er in het Bataafse leger enkele ingrijpende veranderingen plaats. Zo waren afkomst 
en geld niet langer bepalend bij promoties, maar draaide het voortaan om talent en ervaring. 
Iedereen had gelijke kansen en in theorie kon iedere hardwerkende soldaat het tot generaal 
schoppen. Er kwam bovendien meer oog voor de noden van de gewone soldaat. De Staten-
Generaal beloofden dat de soldaten niet langer als slaven zouden worden behandeld en dat ze 
betere kleding en voeding zouden krijgen. Het eigendomsrecht van regimenten en compag-
nieën werd afgeschaft en de nationale overheid nam de directe verantwoordelijkheid voor de 
verzorging, werving en betaling van de troepen op zich.2 De belangrijkste verandering van de 
Franse Revolutie, te weten de introductie van de citoyen-soldat, vond in de Bataafse Republiek 
geen navolging. Het Bataafse leger bleef een beroepsleger, voor het overgrote deel bestaand uit 
ongeletterde mannen uit de laagste sociale klassen, met een flink aantal buitenlanders in de 
gelederen.
 Ook wat legerorganisatie betreft volgde het Comité te Lande het Franse voorbeeld. Het 
nieuwe leger bestond volgens de plannen van 1795 uit zeven halve-brigades infanterie, vier 
bataljons jagers, vier regimenten cavalerie, vier bataljons artillerie, twee compagnieën rijdende 
artillerie, een compagnie pontonniers, een compagnie mineurs en een compagnie sappeurs.3 
De halve-brigades van drie bataljons van elk negen compagnieën waren een kopie van de Franse 
demi-brigades, zij het dat de Bataafse variant iets kleiner was en er in de Bataafse halve-brigades 
enkel beroepsmilitairen dienden.4 De oude ‘nationale’ eenheden uit het Staatse leger, waarin 
tevens een groot aantal Waalse en Duitse troepen was opgenomen, werden in de zomer van 1795 
op deze nieuwe voet gebracht. Voor de Zwitserse regimenten was daarentegen geen plaats meer 
in het nieuwe legerorganisatie. Net als het Franse Comité de Salut Public enkele jaren eerder 
twijfelde het Comité te Lande aan de betrouwbaarheid van buitenlandse eenheden. De nieuwe 
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machthebbers wilden van de Zwitsers af, omdat ze een te nauwe band met de oude stadhouder 
zouden hebben en daardoor een bedreiging vormden voor de Bataafse Revolutie.5

 De totale sterkte van het Bataafse leger kwam uit op circa 27.000 man, oftewel minder dan 
de helft van de legeromvang in 1793. In 1796 zou dit aantal nog verder dalen tot 22.000 man.6 De 
grote financiële problemen waarvoor het Bataafs bewind zich gesteld zag, vormden de belang-
rijkste reden voor deze scherpe daling. De oorlog had de schatkist uitgeput, terwijl het op 16 
mei 1795 gesloten Verdrag van Den Haag de Bataafse Republiek verplichtte om aan bondgenoot 
Frankrijk een onkostenvergoeding van maar liefst 100 miljoen gulden te betalen en het onder-
houd van 25.000 Franse troepen voor haar rekening te nemen. Dit laatste kwam jaarlijks neer 
op ongeveer 12 miljoen gulden, circa 12,5% van de totale begroting.7 Omdat dit geld niet aan 
het eigen leger kon worden gespendeerd, bleef de omvang van de Bataafse strijdkrachten nood-
gedwongen klein. De legergrootte zou in jaren van dreiging weliswaar stijgen, maar het Bataafse 
en later het Hollandse leger zouden nooit het niveau halen van voor de omwenteling.

De Franse en Bataafse maagd staan hand in hand, geflankeerd door respectievelijk haan en leeuw. Op de voor-
grond een gebroken juk en ketens als symbool voor de vrijheid die de Franse legers de Bataafse Republiek hebben 
gebracht. (Atlas van Stolk)
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De nieuwe legerorganisatie zoals die in de zomer van 1795 vorm kreeg, was geen lang leven 
beschoren. Door de landing van een Brits-Russische invasiemacht in Noord-Holland in 1799 
groeide de omvang van het leger rond de eeuwwisseling explosief, maar nadat de rust was weer-
gekeerd werd opnieuw diep gesneden om de uitgaven in de hand te houden. Na de Vrede van 
Amiens in 1802 kreeg ongeveer de helft van de onderofficieren en manschappen zijn ontslag.8 
Een jaar later besloot het Staatsbewind, wederom in navolging van Frankrijk, de halve-brigades 
te ontbinden en het leger te organiseren in 21 losse bataljons. “Deze geheel ondoelmatige inrig-
ting”, om met de woorden van generaal J.H. Kesman te spreken, functioneerde niet lang, want 
twee jaar later, onder het bewind van raadpensionaris R.J. Schimmelpenninck, vond opnieuw 
een grote reorganisatie plaats, waarbij de 21 bataljons weer werden omgevormd tot 8 regimen-
ten van elk 2 veldbataljons en een garnizoensbataljon.9 De 4 jagerbataljons vormden in deze 
organisatie 2 regimenten lichte infanterie en 1 van de 4 regimenten cavalerie werd opgeheven.10 
Daarnaast kreeg de raadpensionaris een eigen garde van ongeveer 1350 man, waarin alle wapens 
waren verenigd.
 Deze opeenvolgende reorganisaties waren funest voor de kwaliteit van het Bataafse leger. 
Verandering volgde op verandering zonder dat de officieren en manschappen de tijd kregen 
eraan te wennen. De vele wisselingen zorgden voor onrust en maakten dat gevoelens van korps-
geest en regimentseer amper tot ontwikkeling konden komen. Het grootste probleem lag echter 
op het niveau van het officierskorps. Tot frustratie van velen was er tijdens de verschillende ont-
slagrondes die vanaf 1795 plaatsvonden vaak nauwelijks gelet op verdienste of kwaliteit. Talent-
volle officieren werden ontslagen, terwijl hun slecht functionerende collega’s promotie maak-
ten. In de jaren dat een groot deel van het Bataafse leger op veldtocht was in Duitsland, kwam 
het voor dat thuisblijvers in het depot werden bevorderd, terwijl hun vechtende kameraden bij 
terugkomst maar moesten zien of zij nog een baan hadden. Geld en connecties waren en bleven 
vaak belangrijker dan kennis en ervaring. Er waren voorbeelden genoeg van niet-functionerende 
of zelfs zich ronduit misdragende officieren die dankzij de steun van hooggeplaatste vrienden 
toch werden bevorderd.11 Alle mooie woorden van na de omwenteling ten spijt, was nepotisme 
nog lang niet uitgebannen in het Bataafse leger.
 Van alle hervormingen had de legerreductie van 1805 misschien wel de grootste negatieve 
gevolgen voor het officierskorps. De zeer riante vertrekregeling die met deze reorganisatie 
gemoeid was – vertrekkende officieren behielden maar liefst twee derde van hun traktement – 
zorgde ervoor dat veel meer officieren het leger de rug toekeerden dan verwacht, met als gevolg 
dat er, in de woorden van secretaris van Oorlog G.J. Pijman, een groot tekort ontstond aan “zeer 
vele kundige en dappere officieren, geoefend en gehard in eenen langdurigen oorlog”.12 Omdat 
het leger niet kon functioneren zonder officieren, vulden onervaren lagere officieren de leeg-
gevallen plekken, waardoor de bezuinigingen vrijwel meteen teniet werden gedaan. De bevorde-
ring van een groot aantal officieren kostte volgens Pijman zo veel geld dat er – in combinatie met 
de royale uitkering voor de vertrekkende officieren – geen sprake was van een vermindering, 
maar juist van een “aanzienlijke vermeerdering” van de uitgaven.13

 Op het moment van Lodewijks troonsbestijging, in juni 1806, stond het Hollandse leger er 
dus bepaald niet rooskleurig voor. Het officierskorps was onervaren, de uitgaven waren nog 
steeds te hoog en de vele reorganisaties hadden een zware wissel getrokken op het gehele perso-
neel. Een uitgebreid rapport uit juli 1806 stelde het als volgt: “Depuis 1795 (...) les organisations 
et désorganisations se sont succédés sans interruption: on a suivi, a peu près la même marche 

B_BOOM113 NIMH BW Sous les Armes.indd   39 10-10-16   18:06



40

qu’auparavant et souvent un plus mauvais système.”14 Het leger was als het ware kapot gereor-
ganiseerd en de behoefte aan rust en stabiliteit werd in militaire kringen algemeen gevoeld. Dit 
was echter niet wat Lodewijk zijn troepen kon geven. Tijdens het Koninkrijk Holland, maar ook 
tijdens de Inlijving, bleven reorganisaties en hervormingen elkaar in hoog tempo opvolgen.
 In het eerste deel van deze studie zal nader op deze veranderingen worden ingegaan, ter-
wijl tegelijkertijd zal worden onderzocht welke beleidsbeslissingen aan deze veranderingen ten 
grondslag lagen. Centraal staat daarbij de vraag of, en zo ja in welke mate, de Hollanders in 
staat waren een eigen koers te varen. Bepaalden de Hollanders zelf hoe hun leger eruit zag of 
werd het Hollandse militaire beleid eigenlijk in Parijs gemaakt? Hieraan gekoppeld zal worden 
gekeken in hoeverre de Hollandse militaire top zich bij de praktische uitwerking van het geko-
zen beleid liet leiden en inspireren door het Franse voorbeeld. Waren de organisatorische ver-
anderingen die Lodewijk tijdens zijn regeerperiode doorvoerde uitsluitend ingegeven door de 
situatie in Frankrijk, zoals in de Bataafse tijd vaak het geval was, of waren de Hollanders in staat 

Tekening van Hollandse soldaten die in 1806 en 1807 in Hamburg verbleven. De troepen dragen zowel oude 
 Bataafse als nieuwe Hollandse uniformen. (Hanseatisches Wirtschaftsarchiv, Hamburg)
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eigen initiatieven te ontwikkelen? Na 1810 maakte Holland integraal deel uit van het Franse 
keizerrijk, met als gevolg dat Napoleon bepaalde hoe de Hollandse militairen waren georga-
niseerd. Juist voor deze jaren, wanneer er sprake was van totaal verlies van onafhankelijkheid, 
is het interessant te zien of de Hollandse troepen er in slaagden op organisatorisch gebied een 
vorm van eigenheid te behouden.

militaire transfer
Bij de beantwoording van bovenstaande vragen zal, zoals in de inleiding reeds aangegeven, 
gebruik worden gemaakt van de transferbenadering, waarbij het niet alleen draait om de beïn-
vloeding van de ontvangende cultuur door de broncultuur, maar evengoed om de manier waarop 
de doelcultuur vreemde elementen in zich opneemt. “Nicht der Wille zum Export, sondern die 
Bereitschaft zum Import steuert hauptsächlich die Kulturtransferprozesse”, aldus M. Middell.15 
Als logisch gevolg hiervan gaat bij transferonderzoek relatief veel aandacht uit naar de personen 
en instellingen die direct betrokken waren bij het proces van toe-eigening. Deze intermediairs – 
Van der Burg spreekt van “culturele bemiddelaars” – waren van cruciaal belang voor het slagen 
van een transfer.16 Ministers, overheidscommissies of genootschappen bepaalden of iets wel of 
niet werd overgenomen en op welke wijze, want vreemde voorbeelden werden zelden een op een 
door de ontvangende partij overgenomen. Meestal vond er een proces plaats van wat A. Jourdan 
“creatieve relocatie” heeft genoemd.17 Dit betekent dat het over te nemen object of idee werd aan-
gepast aan de specifieke (nationale) omstandigheden van de “Empfängerkultur”, waardoor het 
een nieuwe functie en context kon krijgen.18 Bij transferonderzoek telt dus niet alleen het eind-
resultaat, maar vooral ook het proces van aanpassing en adaptie dat daaraan vooraf is gegaan.
 Hoewel de meeste transferstudies zich tot nu toe vooral tot de cultuur- en ideeëngeschiede-
nis hebben beperkt, kan ook de militaire geschiedschrijving van de transferbenadering profi-
teren. Als er namelijk één terrein is waarop veelvuldig ideeën en gebruiken zijn uitgewisseld of 
gekopieerd, dan is het wel het krijgsbedrijf. Eigenlijk nemen strijdende of concurrerende par-
tijen al zolang er oorlog wordt gevoerd elkaars sterkste punten over. In tegenstelling tot de cul-
turele en politieke transfers waarover historici als M. Werner, M. Espagne, Te Velde en Van der 
Burg hebben gepubliceerd, is militaire transfer meestal geen vrijwillige (rationele) keuze, maar 
eerder het gevolg van pure noodzaak. Een militair-technische, -tactische of -organisatorische 
voorsprong van de tegenstander kan immers direct leiden tot een nederlaag op het slagveld, met 
verlies van levens, grondgebied of onafhankelijkheid tot gevolg. De Europese mogendheden 
hielden elkaar daarom door de eeuwen heen nauwlettend in de gaten. Succesvolle militaire ver-
nieuwingen in het ene land werden vaak snel overgenomen door het andere. Zo introduceerde 
het Staatse leger in de tweede helft van de achttiende eeuw een op Pruisische leest geschoeid 
exercitiereglement, werden uit Oostenrijk de zogenaamde ‘Ligte Troupes’ (huzaren en jagers) 
overgenomen en werd van Frankrijk de divisiestructuur afgekeken.19

 Ook militaire transfers vonden echter zelden plaats zonder enige mate van creatieve reloca-
tie. Net als bij politieke of culturele transfers werden de uit het buitenland overgenomen mili-
taire voorbeelden in de doelcultuur bewerkt en aangepast. Het nieuwe exercitiereglement van 
de Republiek uit 1771 was bijvoorbeeld weliswaar afkomstig uit Pruisen, maar de bijbehorende 
hardvochtige Pruisische dril werd als on-Nederlands beschouwd en achterwege gelaten.20 Het 
duidelijkste en belangrijkste voorbeeld van militaire transfer in de revolutionaire en napo-
leontische tijd is zonder twijfel de verspreiding van de dienstplicht over Europa. De Franse revo-
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lutionairen introduceerden het principe van de conscriptie in 1793 en institutionaliseerden het 
in 1798. De grotere legers die Napoleon hierdoor op de been kon brengen, dwongen de andere 
Europese mogendheden het Franse voorbeeld te volgen. Dit ging niet van harte. Uit angst voor 
revolutie kwamen Oostenrijk, Pruisen en Rusland allemaal met eigen varianten op de Franse 
conscriptie, liefst met zo min mogelijk inspraak en rechten voor het volk.21 Het (militaire) con-
cept werd dus overgenomen, maar niet dan nadat het door de ontvangende partij zo was veran-
derd dat het beter in de eigen cultuur zou passen.
 Onderzoek naar militaire transfer kan juist dit fenomeen beter voor het voetlicht brengen. 
Vergelijkingen tussen de verschillende legers van de grote mogendheden stoppen nu meestal bij 
opsommingen van sterktes en organisatievormen. Als er al wordt gesproken over beïnvloeding 
van het ene land door het andere, dan gebeurt dat meestal vanuit een hiërarchisch idee van een 
bovenliggende (zendende) en een onderliggende (ontvangende) cultuur. De Bataafse Republiek 
en het Koninkrijk Holland waren volgens dat idee volkomen ondergeschikt aan het oppermach-
tige Frankrijk, met als gevolg dat de veranderingen die hier op militair-organisatorisch gebied 
plaatsvonden per definitie een op een gekopieerd zouden zijn van het Franse leger. Deze alles-
of-niets-visie – de Hollanders namen alles over van de Fransen of ze namen niets over – kan met 
behulp van het concept transfer worden genuanceerd. De transferbenadering biedt de mogelijk-
heid onderscheid te maken tussen wat er inderdaad rechtstreeks uit het buitenland werd overge-
nomen en wat de ontvangende partij daar uit eigen initiatief nog zelf aan toevoegde of aanpaste. 
Een perfect uitgangspunt dus voor een onderzoek naar de eigenheid van het Hollandse leger in 
de periode 1806-1814.
 Toch kent de transferbenadering ook enkele beperkingen. Zo is er het risico dat alleen 
geslaagde transfers aandacht krijgen, of dat transfer te veel wordt gezien als een lineair proces 
van punt A naar punt B. Omdat bron- en doelcultuur lang niet altijd even duidelijk zijn te onder-
scheiden, lanceerden M. Werner en B. Zimmermann de term ‘histoire croisée’, waarbij de nadruk 
(nog) meer ligt op kruisingen en vervlechtingen, op interactie en wederzijdse beïnvloeding.22 
Onderzoek naar militaire transfers levert bovendien zijn eigen problemen op. Zo zijn er aanzien-
lijk minder primaire bronnen die verslag doen van het proces van toe-eigening dan bij culturele 
of politieke transfers. Daar waar culturele bemiddelaars als juridische commissies urenlang ver-
gaderden over het wel of niet overnemen van bepaalde wetgeving uit Frankrijk – met een grote 
weerslag in de schriftelijke bronnen tot gevolg – werden militaire hervormingen meestal zonder 
veel overleg doorgevoerd. Ten tijde van het Koninkrijk Holland bepaalde Lodewijk grotendeels 
in zijn eentje het militaire beleid, waardoor er helaas maar weinig documenten bewaard zijn 
gebleven die inzicht geven in de overwegingen die aan Lodewijks beslissingen vooraf gingen. 
Het is daardoor lastig antwoord te vinden op de vraag waarom sommige militaire zaken wel 
werden overgenomen – al dan niet in aangepaste vorm – en andere niet.
 Een ander belangrijk nadeel van de transferbenadering voor deze studie is dat het concept 
transfer niet voor de hele onderzoeksperiode even makkelijk gebruikt kan worden. Transfer-
onderzoek leent zich namelijk vooral voor situaties waarbij sprake is van twee of meer dui-
delijk te onderscheiden (onafhankelijke) partijen, zoals aparte landen, en vanaf 1810 bestond 
Holland niet meer als zelfstandige staat. Na de inlijving van het Koninkrijk Holland bij het 
Franse keizerrijk werd het Hollandse leger onvrijwillig onderdeel van het Franse leger en moest 
het zodoende tal van Franse regels en organisatievormen overnemen. Tot op zekere hoogte kan 
dit in navolging van A. Jourdan een vorm van ‘opgedrongen transfer’ of ‘dependent diffusion’, 

DEEL I - BELEID EN ORGANISATIE
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worden genoemd, maar in feite was hier gewoon sprake van assimilatie.23 De Hollanders had-
den bij de integratie van het Hollandse leger in het Franse vrijwel niets in te brengen, laat staan 
dat de Hollandse legerorganisatie een inspiratiebron vormde voor Napoleons Grande Armée. Bij 
het beschrijven van de periode na de inlijving zal de term transfer dan ook met de nodige voor-
zichtigheid worden gebruikt.24 Ondanks deze kanttekeningen blijft transfer als heuristisch 
hulpmiddel bruikbaar.

In het wapen van het Koninkrijk Holland komen de Franse adelaar en de Hollandse leeuw samen. (Rijksmuseum)
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 1 | “Pour l’amour de Dieu, n’y changez rien!”

Inleiding

Na een vermoeiende reis van drie dagen bereikten Lodewijk Napoleon en zijn vrouw Hortense op 
18 juni 1806 om half negen ’s avonds Den Haag. In hun nieuwe thuisstad waren inmiddels alle 
voor bereidingen getroffen om het kersverse koninklijk paar een waardige ontvangst te geven. De 
vlaggen hingen uit, ontvangstcomités stonden gereed en langs de route van de koets stonden dui-
zenden soldaten opgesteld. Het toegestroomde volk nam volgens de koning een wat afwachtende 
houding aan.1 De koets van de nieuwe koning werd geëscorteerd door een erewacht van de Hol-
landse gardedragonders en gardehuzaren onder leiding van generaal J.A. de Collaert, zodat Lode-
wijk meteen een positief beeld kon krijgen van de Hollandse strijdkrachten.2 De oprijlaan naar 
paleis Huis ten Bosch, het nieuwe onderkomen van de koning, was versierd met erebogen en werd 
verlicht door fakkeldragers die in lange rijen aan weerszijden van de weg stonden opgesteld.3

 Twee weken daarvoor was Lodewijk door zijn broer tot koning van Holland benoemd. In de 
literatuur worden voor dit besluit verschillende redenen genoemd. Toonaangevende historici 
als T. Lentz en P. Schroeder dichten aan de benoeming van Lodewijk weinig politieke beteke-
nis toe. Zij zien het vooral als voorbeeld van Napoleons onstilbare zucht naar gloire en als een 
direct gevolg van zijn plannen voor de stichting van een Groot Keizerrijk (Grand Empire) met 
talloze vazalstaten onder zijn leiding. Zij wijzen erop dat de benoeming van Lodewijk tot koning 
van Holland past in een bredere tendens waarin Napoleon zijn familieleden, maarschalken en 
andere getrouwen aan het hoofd van buitenlandse regeringen stelde.4

 Na de grandioze overwinning op het gezamenlijke Oostenrijks-Russische leger bij Austerlitz 
(2 december 1805) was de Franse overmacht op het continent vrijwel compleet. Met Oostenrijk ver-
slagen, Rusland in de verdediging en Pruisen intern verdeeld over de vraag of het land Frankrijk 
nu wel of niet de oorlog moest verklaren, had Napoleon zijn handen vrij om naar eigen inzicht het 
Europese statensysteem te reorganiseren, structurele veranderingen door te voeren en oude reke-
ningen te vereffenen.5 De Zuid-Duitse staten vormde hij om tot de Confederatie van de Rijn, een 
politieke en militaire alliantie onder protectie van hemzelf, zijn zwager maarschalk Joachim Murat 
maakte hij groothertog van Berg en in Napels verving hij de regerende Bourbons door zijn eigen 
broer Joseph Bonaparte. De benoeming van Lodewijk past perfect in dit rijtje en is in deze lezing 
het logische gevolg van Napoleons streven naar enerzijds wereldhegemonie en anderzijds status 
en gloire voor zichzelf en zijn naaste familie.6 De keizer zou hebben gezegd: “Vous avez entendu, je 
ne puis plus avoir de parents dans l’obscurité. Ceux qui ne s’élèveront pas avec moi ne seront plus 
de ma famille. J’en fais une famille de rois qui se rattacheront à mon système fédératif.”7

 Maar gloire was niet de enige reden. Schama legt in zijn Patriots and Liberators de nadruk op 
het weinig doortastende bestuur in de Bataafse Republiek zelf. Ook na de aanstelling van Schim-

Napoleon in zijn studeerkamer, geschilderd door J.L. David. (Particuliere collectie)
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melpenninck, in 1805, bleef Napoleon zich ergeren aan de bestuurlijke zwakte van zijn noorde-
lijke bondgenoot en vreesde hij dat het gebrek aan leiderschap de tegenstanders van zijn regime 
in de kaart zou spelen. Hoewel het landsbestuur zich onder de raadpensionaris in zekere zin had 
hervonden en daadkrachtig aan de slag was gegaan, was de keizer nog steeds ontevreden.8 Hij 
wilde meer zeggenschap en een familielid op de Hollandse troon zou daarvoor kunnen zorgen.9

 Vooral de grootschalige handel tussen de Bataafse Republiek en de Franse aartsvijand Groot-
Brittannië ergerde de keizer mateloos. Tot frustratie van de Fransen waren de Hollanders tijdens 
de verschillende coalitieoorlogen vanaf 1795 steeds blijven handelen met de Britten. In april 1804 
klaagde Napoleon zelfs dat de Hollanders eerder en liever handel dreven met de Britten dan met de 
Fransen.10 Een van de belangrijkste taken van Schimmelpenninck was de illegale handel tegen te 
gaan, maar dit was makkelijker gezegd dan gedaan.11 Ook hij kon de smokkelhandel over de Noord-
zee niet stoppen. Bij de keizer deed dit het besef groeien dat de raadpensionaris nog altijd te veel 
een Hollander was en daardoor eerder geneigd zou zijn de Hollandse belangen boven de Franse 
belangen te laten prevaleren.12 Door Lodewijk op de Hollandse troon te plaatsen, zo redeneerde de 
keizer, wist Frankrijk zich in de toekomst verzekerd van een trouwe bondgenoot en kon de groot-
schalige smokkelhandel met Groot-Brittannië eindelijk echt worden aangepakt. De toenemende 
blindheid van Schimmelpenninck vormde uiteindelijk het ideale excuus voor Napoleon om zijn 
plannen door te zetten en van de Bataafse Republiek een monarchie te maken.13

 Naast bovenstaande redenen kan nog een derde reden worden genoemd voor de benoeming 
van Lodewijk tot koning van Holland. Napoleon legde zelf de nadruk vooral op de militaire nood-
zaak. In zijn proclamatie en toespraak ter gelegenheid van Lodewijks benoeming, op 5 juni 1806, 
hamerde de keizer op de beveiliging van de noordgrens van zijn rijk. Napoleon verdedigde zijn 
besluit door te zeggen: “ik kon de sterke plaatsen, die mijne noordelijke grenzen bedekken, niet 
aan de bewaring eener ontrouwe of twijfelachtige hand toevertrouwen”.14 In een brief aan de 
Senaat van diezelfde dag herhaalde hij deze woorden: “Uit een militair oogpunt beschouwd, was 
het, aangezien Holland al de sterke plaatsen bezit, die onze noordelijke grenzen dekken, van het 
hoogste belang voor de veiligheid onzer Staten, dat de bewaring derzelve werd toevertrouwd, aan 
zoodanige personen, in welker gehechtheid aan ons, wij geenen den minsten twijfel voeden.”15

 Bij de verdediging van het noordelijke deel van het keizerrijk (de Belgische departementen) 
speelden Bataafse vestingsteden als Vlissingen, Bergen op Zoom, Breda, Den Bosch en Grave 
een belangrijke rol, maar volgens Napoleon was de Bataafse Republiek zowel politiek als mili-
tair te zwak om een aanval van de anti-Franse coalitie op de noordgrens van het keizerrijk af te 
slaan. De Bataven zelf hadden weinig gedaan om dit beeld te ontkrachten, want keer op keer 
beklaagden ze zich over het feit dat ze door de slechte economische situatie niet aan hun mili-
taire verplichtingen konden voldoen.16 Tijdens de campagne van 1805 vond Napoleon het zelfs 
nodig Franse hulptroepen onder leiding van toen nog prins Louis Bonaparte naar de Bataafse 
Republiek te sturen, om zijn noordflank zeker te stellen. De keizer hield ernstig rekening met 
een nieuwe Britse invasie of een aanval vanuit Pruisen en hij had maar weinig vertrouwen in de 
militaire capaciteiten van zijn bondgenoot.17 Door zijn broer op de Hollandse troon te plaatsen, 
hoefde Napoleon zich voortaan, zo was zijn verwachting, wanneer hij elders in Europa met zijn 
Grande Armée oorlog voerde, minder zorgen te maken over deze flank van zijn keizerrijk.
 Hoewel de keizer de proclamatie van 5 juni ongetwijfeld voor een deel gebruikte om zijn 
zucht naar gloire te maskeren, mogen we toch aannemen dat militaire overwegingen een grote rol 
speelden bij zijn beslissing Lodewijk tot koning van Holland te verheffen. Napoleon verwachtte 
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van zijn broer dat deze zich op militair gebied volledig zou schikken naar de wensen en belangen 
van Frankrijk. Meer nog dan het beëindigen van de smokkelhandel met Groot-Brittannië eiste 
de keizer dat het Koninkrijk Holland zijn defensie op orde zou brengen en een betrouwbaarder 
militaire bondgenoot zou worden. Hij zag Lodewijk als een stroman, die ervoor moest zorgen dat 
het Hollandse beleid zoveel mogelijk in dienst kwam te staan van de politieke, economische en 
militaire belangen van Frankrijk. Niet voor niets had hij zijn broer bij zijn benoeming tot koning 
op het hart gedrukt nimmer af te laten een Fransman te zijn.18 Het kon niet zo zijn dat Frankrijk 
moest opdraaien voor de verdediging van zijn vazal, terwijl het er niets voor terug kreeg.
 Voor Napoleon waren de verhoudingen, kortom, kristalhelder. Voor de Hollanders, met Lode-
wijk aan het hoofd, lag dat ingewikkelder. Zij hadden namelijk ook rekening te houden met de 
belangen van hun eigen land en dan vooral met de slechte financiële situatie waarin het konink-
rijk verkeerde. Nog op de avond van zijn aankomst te Den Haag kreeg Lodewijk van de verza-
melde Hollandse elite te horen dat het land en de economie het meest gebaat waren bij vrede. “De 
vrede, Sire, is de eerste behoefte voor geheel Europa, en voor Holland inderdaad noodzakelijk”, 
aldus C. de Vos van Steenwijk, de president van het Wetgevend Lichaam.19 Alleen zo kon de sterk 
op de zeehandel leunende Hollandse economie weer een weg uit het dal vinden. De Hollandse 
elite verwachtte dat de nieuwe koning zich onvoorwaardelijk zou inzetten voor het herstel van 
de vrede om zo de handel te stimuleren en ’s lands financiën weer op orde te krijgen. Om het land 
financieel gezond te maken waren bezuinigingen op de krijgsmacht, verreweg de grootste post 
op de rijksbegroting, onvermijdelijk.
 De standpunten van de Hollandse elite en de Franse keizer lagen dus lijnrecht tegenover 
elkaar. Daar waar de Hollanders wilden bezuinigen om de staatsfinanciën op orde te krijgen, 
wenste Napoleon juist uitbreiding en verbetering van het Hollandse leger. Dit plaatste Lodewijk 
in een lastige positie. Gedurende zijn regeerperiode moest de onervaren vorst steeds schippe-
ren tussen de roep om bezuinigingen en de eisen van zijn broer. Deze balanceeract had uiter-
aard directe gevolgen voor het Hollandse militaire beleid. In dit hoofdstuk zal worden gekeken 
naar wie Lodewijk op welk moment zijn oren het meest liet hangen. Volgde hij nauwgezet de 
instructies van zijn broer of koos hij de kant van zijn nieuwe onderdanen? Daarbij zal in lijn met 
het transferonderzoek gericht worden gekeken naar de mate waarin Lodewijk bij reorganisaties 
het Franse voorbeeld overnam. Was de Hollandse legerorganisatie zoals die in de jaren 1806-1810 
vorm kreeg een kopie van Napoleons Grande Armée of behield het Hollandse leger zijn eigenheid?

De Hollandse legerorganisatie in 1806

Op papier telde het Bataafse leger in het voorjaar van 1806 circa 24.000 man.20 In de praktijk bete-
kende dit dat hooguit 15.000 man daadwerkelijk inzetbaar was en waarschijnlijk nog minder. 
Lodewijk zelf schreef in 1808, terugkijkend op de eerste jaren van zijn regering, dat hij bij zijn 
troonsbestijging slechts 9000 à 10.000 man onder de wapenen had, terwijl zijn leger op papier 
24.000 à 26.000 man telde.21 Het is lastig vast te stellen hoeveel waarde aan deze door Lodewijk 
genoemde aantallen moet worden gehecht. Het is namelijk goed mogelijk dat de koning de 
geringe omvang van het Hollandse leger overdreef om zo zijn eigen prestaties op het gebied van 
legergroei te benadrukken. Een rapport aan de koning van 2 juli 1806 zit met een schatting van 
12.000 infanteristen en 1500 cavaleristen waarschijnlijk dichter bij de waarheid.22
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Indeling Hollandse leger, juli 180623

Eenheden

8 regimenten infanterie van linie

2 regimenten lichte infanterie

1 regiment artillerie te voet

1 brigade lichte artillerie

2 regimenten dragonders

1 regiment huzaren

1 compagnie mineurs

1 compagnie pontonniers

2 regimenten Waldeck

1 regiment Saksen Gotha

(voormalige) Garde van de Raadpensionaris

Deze bescheiden legermacht telde sinds de legerhervorming van Schimmelpenninck acht regi-
menten infanterie van linie, bestaande uit twee veldbataljons van elk vijf compagnieën (één 
grenadierscompagnie en vier fuseliercompagnieën) en een garnizoensbataljon van slechts vier 
compagnieën. Met deze indeling week de Hollandse infanterie op verschillende punten sterk af 
van de Franse legerorganisatie. Franse linieregimenten telden drie of vier bataljons, maar geen 
aparte garnizoensbataljons, en per bataljon negen compagnieën (zeven fuseliercompagnieën, 
één grenadierscompagnie en één voltigeurscompagnie) in plaats van vijf. Aparte voltigeurs-
compagnieën – lichte infanteristen bestemd voor het verspreide gevecht voor de linies – binnen 
elk liniebataljon waren in Holland nog niet bekend. Een standaardcompagnie telde in Frankrijk  
3 officieren en 121 onderofficieren en manschappen, terwijl een Hollandse compagnie 4 officie-
ren en 109 onderofficieren en manschappen telde. Verhoudingsgewijs lag het aantal officieren in 
het Hollandse leger dus een stuk hoger, waardoor ook de kosten relatief hoger lagen.24

 De reputatie van het Hollandse leger was ronduit slecht. Diverse tijdgenoten lieten zich in 
hun geschriften laatdunkend uit over de geoefendheid en motivatie van de troepen. Volgens  
A. Garnier, een Fransman aan het hof van Lodewijk, bood het Hollandse leger maar weinig ver-
trouwen. Vooral het korps artillerie zou volgens hem nauwelijks veiligheid schenken.25 Lodewijk 
zelf was niet veel enthousiaster over zijn troepen. Terugkijkend noemde hij de soldaten die hij 
aantrof “mercenaires sans patrie, sans énergie, (...) leur instruction était arriérée, ils étaient mal 
nourris et mal portants, leur organisation était vicieuse”.26 In september 1806 omschreef hij zijn 
leger als “très faible”, bevattende meer vrouwen, kinderen en verminkten dan soldaten.27 Het al 
genoemde rapport van 2 juli 1806 – vermoedelijk opgesteld door Pijman, hoofd van het Directo-
raat-Generaal voor de Zaken van Oorlog – bevestigde dit beeld. Ook hierin werd opgemerkt dat 
er zich in het leger veel invaliden, kinderen en oudere herintreders bevonden.
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In werkelijkheid viel dit echter wel mee. Uit de administratie van het 2e en 6e regiment infanterie 
van linie blijkt dat er zich bij deze eenheden in augustus 1806 respectievelijk 147 en 117 getrouwde 
onderofficieren en manschappen bevonden, die samen respectievelijk 278 en 242 kinderen hadden. 
Er zullen zich dus inderdaad vrouwen en kinderen bij het leger hebben bevonden, maar hun aantal 
moet niet worden overdreven. Hetzelfde gold voor de mannen “welke niet in staat zijn den actuelen 
dienst na behooren te verrigten”. Het ging hierbij om respectievelijk 73 en 88 mannen die last had-
den van uiteenlopende kwalen als reumatiek, stijve vingers, waterzucht, “breuken” en de “vallende 
ziekte”. Uiteraard was elke inactieve militair er één te veel, maar met een regimentssterkte van 
circa 1400 man kan niet worden gesteld dat het Hollandse leger voor het merendeel uit invaliden 
bestond. Inspectierapporten uit het begin van Lodewijks regeerperiode laten zien dat de meeste 
regimenten er niet slecht voor stonden. Generaal L.Th.J. van Boecop was in augustus 1806 zeer te 
spreken over het gedrag, de training en de uitrusting van de troepen onder zijn bevel en ook gene-
raal Collaert was tevreden over de geest en oefening van de door hem geïnspecteerde troepen.28

 De slechte reputatie van het Hollandse leger was dan ook niet zozeer te wijten aan de gebrek-
kige training of het lage moreel van de troepen, maar eerder aan de lage sociale positie van de 
militair. Het gros van de soldaten was afkomstig uit de laagste sociale klassen. Een gewone 
infanterist verdiende in 1807 een schamele vijf stuivers per dag, een korporaal zeven stuivers 
en een sergeant dertien stuivers.29 Wanneer ze niet op campagne waren, werd hier bovendien 
nog twee stuivers per dag afgetrokken voor de van rijkswege verstrekte vivres. Een soldaat kreeg 
een stuk minder dan de twintig à dertig stuivers die een timmerman of smid verdiende en zelfs 
minder dan de tien stuivers van een ongeschoolde dagloner.30 Uit een vergelijking met de gemid-
delde prijzen van levensmiddelen als brood en bier blijkt duidelijk hoe laag het loon in het leger 
was. Een kilo roggebrood kostte begin negentiende eeuw circa twee stuivers, een kilo kaas circa 
acht stuivers en een liter bier iets minder dan een stuiver.31 Het soldatenleven was, met andere 
woorden, allesbehalve een vetpot.
 Wervers ondervonden hierdoor de grootst mogelijke problemen bij het vinden van geschikte 
rekruten. Daar kwam nog bij dat het leger in Holland van oudsher last had van concurrentie van 
de marine en de koloniën. Werken aan boord van een koopvaardij- of marineschip was voor veel 
jongemannen aantrekkelijker dan het armoedige en gevaarlijke soldatenleven. Wervers waren 
hierdoor vaak genoodzaakt volk aan te nemen dat nergens anders werd geaccepteerd, met als 
gevolg dat er vanuit de samenleving op de soldatenstand werd neergekeken. Het leger had hier, in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld Pruisen of napoleontisch Frankrijk, weinig aanzien, met alle gevol-
gen voor het moreel van de troepen van dien.32 Lodewijk zelf was dit ook al opgevallen. In een brief 
aan zijn minister van Binnenlandse Zaken stelde hij dat het Hollandse leger tot dan toe was verne-
derd en veracht en dat daar verandering in moest komen.33 De afwezigheid van een martiale cul-
tuur werd zowel door de legerleiding als de koning als een groot gemis ervaren, want de Hollandse 
troepen hadden in principe potentieel genoeg, daar was iedereen het over eens. Volgens de Franse 
generaal A.F. Andréossy, die in 1800 met een Frans-Bataafs leger naar Duitsland was getrokken, 
zouden de Nederlanders tot de beste soldaten van Europa kunnen behoren, als de militaire stand 
hier te lande niet zo verschrikkelijk zou worden ondergewaardeerd.34

de positie van de koning
Aan het hoofd van dit kleine, ondergewaardeerde leger stond vanaf juni 1806 een koning. In 
artikel 32 van de nieuwe constitutie die het koningschap van Lodewijk regelde, valt te lezen: 
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“De Koning is het Opperhoofd van de Vloten en Legers. De militaire rangen worden door hem 
bepaald en toegewezen.”35 Dit gegeven verleende Lodewijk verregaande macht, maar het bete-
kende niet dat hij met niemand rekening hoefde te houden. In Holland kon hij als koning vrijwel 
op eigen houtje beslissingen nemen, maar zijn broer was nooit ver weg. Officieel was Holland 
een onafhankelijk koninkrijk en was Lodewijk alleen gebonden aan de bondgenootschappelijke 
verdragen die met Frankrijk waren gesloten. In theorie had Lodewijk als opperbevelhebber dus 
de vrijheid om zelf het militaire beleid van zijn koninkrijk te bepalen. In de praktijk was hij ech-
ter op verschillende manieren gebonden aan zijn broer en aan het Franse keizerrijk.
 Ten eerste was Lodewijk gehouden aan het Statut de la Maison impériale.36 Hierin had de keizer 
laten vastleggen dat alleen hij aan het hoofd van de keizerlijke familie stond en dat zijn broers 
en zussen te allen tijde gehoorzaamheid aan hem verschuldigd waren. De keizer behield zich het 
recht voor zich onbeperkt te mengen in hun levens. Als ze nalatig waren in hun werkzaamheden 
of zich overgaven aan onwaardig gedrag – wat dat dan ook precies mocht zijn – had Napoleon de 
mogelijkheid straffen uit te delen variërend van arrestatie tot verbanning.37 Hoewel deze regels 
primair voor familieaangelegenheden golden, was de scheidslijn met de buitenlandse politiek 
vaag. Ook als koning van Holland bleef Lodewijk gebonden aan deze regels. Van een gelijkwaar-
dige relatie, laat staan onafhankelijkheid van zijn broer kon dus geen sprake zijn. In ieder geval 
niet zonder te breken met het Statut de la Maison impériale.
 Ten tweede behield Lodewijk zijn in 1804 ontvangen waardigheid van Connétable de France.38 
Hoewel Lodewijks taken als Connétable vooral ceremonieel waren – eerste steenleggingen van 

Lodewijk Napoleon afgebeeld als Koning 
van Holland en Connétable de France. (Royal 
Collection)
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nieuwe vestingwerken en bij afwezigheid van de keizer revues afnemen – verplichtte de waardig-
heid hem wel tot militaire dienstbaarheid aan Frankrijk.39 In zijn proclamatie ter gelegenheid 
van Lodewijks troonsbestijging zei Napoleon: “De waardigheid van Connétable des Keizerrijks 
zal voor u en voor uwe afstammelingen bewaard blijven; dezelve zal u de pligten herinneren, die 
gij omtrent mij hebt te vervullen, en het belang dat ik stel in de bewaring der sterke plaatsen, 
die het noorden van mijne Staten verzekeren, en welke ik u toevertrouw.” Lodewijk mocht als 
koning van Holland de militaire belangen van Frankrijk dus niet uit het oog verliezen. Omdat hij 
voorzag dat dit in de toekomst onherroepelijk tot problemen zou leiden op het moment dat de 
belangen van Frankrijk en Holland niet overeen kwamen, wenste Lodewijk afstand te doen van 
zijn waardigheid van Connétable, maar Napoleon stond hem dit niet toe.40

 Ten derde bleef Lodewijk, naast Connétable de France, tevens divisiegeneraal in het Franse 
leger, een rang die hij sinds april 1804 bekleedde.41 Op grond van deze hoedanigheid werd Lode-
wijk door de keizer benoemd tot commandant en chef van alle Franse troepen liggende in het 
Koninkrijk Holland.42 Als opperbevelhebber van zowel de Franse als de Hollandse troepen kwam 
Lodewijk boven de ervaren Franse divisiegeneraal C.I.F. Michaud te staan, die tot dan de belang-
rijkste Franse militair in de Bataafse Republiek was geweest. Maar zijn generaalsrang maakte 
hem, wat betreft de aansturing van de Franse troepen onder zijn bevel, wel ondergeschikt aan de 
keizer en diens maarschalken. Als opperofficier in het Franse leger kon hij niet zomaar de beve-
len van zijn meerderen naast zich neerleggen. Zolang Lodewijk leiding gaf aan een gezamenlijk 
Frans-Hollandse legermacht was het moeilijk voor Lodewijk de militair-operationele wensen 
van zijn broer te negeren zonder van insubordinatie te worden beticht. Indien eventuele orga-
nisatorische veranderingen in het Hollandse leger raakten aan de operationele inzetbaarheid 
van de gezamenlijke Frans-Hollandse strijdkrachten – en dat was al snel het geval – dan diende 
Lodewijk officieel eerst met zijn meerderen te overleggen.
 Er waren dus redenen genoeg voor Lodewijk om strikt de lijn van Napoleon te volgen, maar 
toch deed hij dat niet. Zoals we verderop zullen zien, veroorloofde Lodewijk zich soms grote 
vrijheden ten opzichte van Parijs. Daar waar Napoleon zijn jongere broer zag als marionet, 
beschouwde Lodewijk zichzelf als een soeverein vorst die zijn eigen beleid kon bepalen. Hij zag 
het als zijn plicht op te komen voor de belangen van ‘zijn’ onderdanen. In een poging de Hollan-
ders voor zich te winnen, getuigde de koning al op de avond van zijn aankomst in een toespraak 
tot de toegestroomde notabelen van zijn verknochtheid aan zijn nieuwe vaderland en zijn res-
pect voor de Hollandse instellingen. Hij stelde “dat ik van den eersten oogenblik af, dat ik den 
voet op het grondgebied des Koninkrijks plaatste, een Hollander ben geworden”.43

 Om dit gevoel kracht bij te zetten, had Lodewijk een dag eerder al, bij het overschrijden van de 
Frans-Hollandse grens, met veel gevoel voor dramatiek zijn Franse kokarde omgeruild voor een Hol-
landse.44 Ook tijdens de officiële intocht van het nieuwe koningspaar in Den Haag, op 23 juni, gaf 
de kersverse koning blijk van zijn ‘Hollanderschap’. Lodewijk wenste niet geëscorteerd te worden 
door de Franse troepen die zijn broer om die reden naar Den Haag had gestuurd, maar uitsluitend 
door Hollandse. In zijn memoires schreef Lodewijk over zichzelf in de derde persoon dat hij “zich 
afkeerig [voelde], om zich onder eene vreemde bescherming te vertoonen, bij zijne aankomst in een 
land, hetwelk hij reeds als het zijne beschouwde, en waaraan hij zich geheel wilde toewijden”.45 Dat 
hij met deze actie zijn broer voor het hoofd stootte, was ondergeschikt aan het gebaar dat hij wilde 
maken jegens het Hollandse volk. Lodewijk wilde laten zien dat hij niet zomaar een stadhouder van 
de Franse keizer was, maar de onafhankelijke vorst van het zelfstandige Koninkrijk Holland.
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Napoleon zelf was uiteraard een stuk minder te spreken over de zelfstandige, pro-Hollandse hou-
ding van zijn broer. Ondanks alle manieren waarop hij Lodewijk aan Frankrijk had gebonden, leek 
het erop dat deze vanaf het begin van zijn regering toch onomwonden voor zijn nieuwe vaderland 
koos. Deels was deze houding het gevolg van Lodewijks grote verantwoordelijkheidsgevoel. Door de 
eed die hij als koning had afgelegd, voelde Lodewijk de plicht zich volledig in te zetten voor het wel-
zijn van het hem toevertrouwde volk.46 Deels was het ook een vorm van politieke overlevingsdrang. 
Terwijl Napoleon de Franse herkomst van Lodewijk bleef benadrukken, probeerde Lodewijk juist 
zijn legitimiteit als vorst te vergroten door zich te gedragen en te presenteren als een Hollander.47

 Voor Lodewijk was het dus, zeker in de beginfase, profijtelijk afstand te nemen van Frank-
rijk. Toch maakte zijn pro-Hollandse koers zijn positie als koning er niet makkelijker op, want 
botsingen met zijn broer leken zo gegarandeerd. Door zichzelf op te werpen als pleitbezorger 
van de Hollandse belangen, koos Lodewijk in feite de zijde van de voorstanders van bezuini-
gingen en inkrimping van het leger. Hiermee maakte hij zich uiteraard kwetsbaar voor kritiek 
vanuit Parijs. Het fundamentele verschil in visie tussen Napoleon en Lodewijk over de invul-
ling van Lodewijks koningschap zorgde voor continue spanningen tussen de beide broers. Deze 
spanningen zouden vrijwel de gehele regeerperiode van Lodewijk voortduren en vooral ook op 
militair gebied eens in de zoveel tijd tot uitbarsting komen.

de minister en de staatsraden
Lodewijk werd als opperbevelhebber van het Hollandse leger ondersteund en geadviseerd door 
een goed werkend ambtelijk apparaat, dat hij zonder veel aanpassingen van zijn voorganger had 

Franse troepen bivakkeren op het Malieveld in Den Haag. Napoleon had verschillende Franse regimenten naar 
de hofstad gestuurd om te assisteren bij de officiële intocht van zijn broer, maar Lodewijk weigerde zich te laten 
begeleiden door niet-Hollandse troepen. (Rijksmuseum)
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overgenomen. Nog op de avond van 18 juni maakte hij kennis met de belangrijkste bestuurders 
van het land, waaronder de secretarissen van Staat (de ministers). In de Constitutionele Wetten, 
die Lodewijks koningschap regelden, was bepaald dat hij vier ministers mocht hebben: voor 
Buitenlandse Zaken, Financiën, Binnenlandse Zaken en ‘Zee- en Landmagt’. Met uitzondering 
van de minister van Binnenlandse Zaken bevestigde Lodewijk de zittende ministers opnieuw in 
hun ambt. M. van der Goes bleef minister van Buitenlandse Zaken, I.A. Gogel bleef minister van 
Financiën (Gogel nam tijdelijk Binnenlandse Zaken waar tot de bevestiging, korte tijd later, van 
J.H. Mollerus) en de voormalige minister van Marine, C.H. Ver Huell, kreeg de leiding over het 
nieuwe, gecombineerde ministerie van ‘Zee- en Landmagt’.48

 Erg lang is de ministerraad niet in deze formatie samengekomen, want vier ministers bleken te 
weinig om het land te besturen. Kort na aankomst van Lodewijk werd de constitutie daarom aange-
past, zodat de koning voortaan zelf kon bepalen hoeveel ministers hij wilde hebben. Lodewijk splitste 
vervolgens het Ministerie van Oorlog en Marine en stelde luitenant-generaal H.D. Bonhomme aan als 
minister van Oorlog.49 Bonhomme was een ervaren militair die zijn sporen op het slagveld ruim-
schoots had verdiend. Sinds zijn eerste aanstelling als jonge cadet bij het Staatse regiment Lindtman 
– hij was toen pas 11 jaar oud – waren inmiddels 48 jaren verstreken. Zijn benoeming tot minister had 
hij waarschijnlijk te danken aan het feit dat hij een jaar eerder, als chef van de 6e Bataafse Divisie, in 
het Franse Noorderleger had gediend onder toen nog prins Louis Bonaparte. Lodewijk en Bonhomme 
hadden elkaar in het legerkamp te Nijmegen ontmoet en schijnbaar was dat gegeven en Bonhomme’s 
grote staat van dienst voor de jonge koning – die verder nog maar weinig mensen in Holland kende – 
voldoende om hem een ministerspost te geven.50

 De keuze voor Bonhomme als minister viel zeker te billijken. Het opvallendste aan de benoe-
ming was eigenlijk dat Bonhomme van Hollandse (Limburgse) origine was en niet van Franse. 
Volgens de afspraken met Napoleon mochten de ministersposten van Lodewijks regering niet 
door buitenlanders worden vervuld.51 De uitvoerende macht, ook over de strijdkrachten, bleef 
dus in handen van Hollandse ministers. Dat dit niet vanzelfsprekend was, blijkt wel uit het feit 
dat zowel in het Koninkrijk Italië als in de koninkrijken Napels en Westfalen Franse generaals 
aan het hoofd stonden van het Ministerie van Oorlog.52 Napoleon kon op die manier direct 
invloed uit blijven oefenen op de legers van zijn satellietstaten. Bovendien volgden deze gene-
raals, met hun jarenlange ervaring in het Franse leger, bij de reorganisaties die zij uit naam van 
respectievelijk Eugène de Beauharnais, Joseph Bonaparte en Jérôme Bonaparte doorvoerden, 
haast automatisch het voorbeeld van Frankrijk. In het Koninkrijk Holland was de kans daarop, 
door de handhaving van een Hollandse minister van Oorlog, kleiner. Men mag ervan uitgaan 
dat een man als Bonhomme, opgegroeid in het Hollandse leger, minder snel geneigd was speci-
fiek Hollandse tradities en gebruiken overboord te zetten in ruil voor een legersysteem dat hij 
slechts ten dele kende.
 Voor de administratieve aansturing van het leger stond Bonhomme een ministerie ter beschik-
king bestaande uit ongeveer vijftig commiezen, klerken en boden. Het ministerie was inge deeld 
in verschillende onderdelen (divisies en bureaus), waaronder een apart Commissariaat voor de 
Franse troepen, de organisatie die alles regelde met betrekking tot de circa 18.000 in Holland 
verblijvende Franse militairen.53 Kort na de komst van Lodewijk veranderde de organisatie van 
het ministerie ingrijpend en in de jaren daarna zouden er nog verschillende andere reorgani-
saties volgen. Vanaf eind juli 1806 bestond het Ministerie van Oorlog uit vijf hoofd onderdelen: 
een Generaal Secretariaat, een Eerste Divisie, die zich bezighield met het personeel van het 
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leger, een Bureau van de Artillerie, een Bureau van de Genie en een Derde Divisie, welke zich 
richtte op de administratie en het onderhoud van de troepen. Naast deze vijf waren er ook 
nog enkele losse bureaus die zich op één specifieke taak toelegden, zoals het naar Frans voor-
beeld opgezette Depot-Generaal voor het maken en bewaren van kaarten en plattegronden54, 
het bureau van de Betaalmeester van Oorlog en het Geneeskundig Bestuur.55 Met deze indeling 
volgde het Hollandse Ministerie van Oorlog, zij het op afstand, het voorbeeld van het Franse 
ministerie, dat eveneens bestond uit verschillende divisies (zes) en bureaus.56 Een exacte kopie 
was het echter niet.
 Behalve tot zijn minister van Oorlog kon Lodewijk zich voor advies over militaire zaken tot 
de Staatsraad wenden. Ook dit instituut had hij van zijn voorganger Schimmelpenninck over-
genomen. De Staatsraad telde dertien vaste leden verdeeld over vijf secties met elk een eigen 
president, te weten de secties Wetgeving en Algemene Zaken, Marine, Financiën, Koophandel 
en Koloniën, en, als vijfde en laatste, Oorlog.57 De Staatsraad bestond uit deskundige, ervaren 
bestuurders en was het belangrijkste adviescollege van de koning. Van de verschillende over-
heidsorganen in het koninkrijk had de Staatsraad verreweg de meeste invloed. Zijn belangrijk-
ste troef was de wettelijke bepaling dat alle toekomstige wetten pas naar het vrijwel machte-
loze Wetgevend Lichaam mochten worden gestuurd, nadat ze door de raad waren behandeld. 
Op 21 juli 1806 voegde Lodewijk hier per decreet nog aan toe: “Dat de Staatsraad met hooge en 
gewigtige werkzaamheden belast is, dat alle Wetten en bijna alle de Objecten van Administra-
tie, bij denzelven moeten worden voorbereid en overwogen.”58 De Staatsraad was echter niet bij 
machte een wet tegen te houden. De raad had uitsluitend een adviserende functie en kon wetten 
of besluiten hoogstens vertragen door de behandeling ervan te traineren. Hoeveel commissies, 
subcommissies en onderzoekscomités de Staatsraad ook instelde, de uiteindelijke beslissing lag 
bij de koning en bij de koning alleen.59

 Ter versterking van de sectie Oorlog benoemde Lodewijk in juli 1806 voormalig gezant in 
Sint-Petersburg D. van Hogendorp en oud-gouverneur-generaal van de Kaapkolonie luitenant-
generaal J.W. Janssens tot respectievelijk president van de sectie van Oorlog en gewoon lid. 
Beide mannen hadden op militair gebied relatief weinig praktijkervaring, maar dit gebrek werd 
gecompenseerd door de bestuursfuncties die ze hadden bekleed in de koloniën. Tijdens de alge-
mene vergaderingen van de Staatsraad discussieerden de leden onder voorzitterschap van de 
koning over de meest uiteenlopende onderwerpen. Lodewijk stimuleerde de staatsraden om in 
zijn aanwezigheid vooral vrijuit te spreken, opdat er open van gedachten kon worden gewis-
seld. Van Hogendorp stelt in zijn memoires dat de koning hem na zijn eerste vergadering apart 
nam om hem op het hart te drukken vooral zo vrij zijn mening te blijven geven.60 Tijdens de 
vergaderingen deed Lodewijk zelf ook geregeld een duit in het zakje en maakte hij indruk op de 
aanwezigen met zijn kennis en inzicht op alle mogelijke terreinen.61

 Naast de vaste leden kon de koning naar eigen inzicht extraordinaris leden uitnodigen van-
wege hun specifieke kennis op een bepaald vakgebied. Voor de sectie van Oorlog benoemde hij 
hiertoe topmilitairen als J.B. Dumonceau – zij het slechts voor korte tijd –, luitenant-generaal 
Daendels en kolonel der artillerie J.C. Paravicini di Capelli. Ook de ministers hadden zitting in 
de raad, maar zij hadden slechts een delibererende stem, wat wil zeggen dat ze wel mochten 
mee praten maar dat hun stemmen niet werden meegeteld. In de praktijk waren ministers alleen 
welkom als de koning ze voor een specifieke zitting uitnodigde. Evenals de ministerraad was de 
Staatsraad een volledig Hollandse aangelegenheid. Hollandse militairen en bestuurders adviseer-
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den de koning over zaken betreffende het Hollandse leger, zonder inmenging van Franse opper-
officieren of diplomaten. Hoewel de staatsraden bij hun besluiten uiteraard rekening hielden met 
de wensen en eisen van Napoleon, was het dus niet zo dat de keizer hier via zijn generaals de 
besluitvorming naar zijn hand kon zetten. Opnieuw week het Koninkrijk Holland hiermee af van 
bijvoorbeeld het Koninkrijk Napels, waar de Fransen op militair gebied veel meer zeggenschap 
hadden en in feite leiding gaven aan een gezamenlijke Frans-Napolitaanse krijgsmacht.62

de militaire top
De eerste dagen na zijn aankomst in Den Haag ontving Lodewijk naast de bestuurlijke top 
ook de belangrijkste Hollandse militairen. Hij maakte kennis met een groot deel van het offi-
cierskorps van het Hollandse leger en volgens Ver Huell, die als ceremoniemeester de gasten 
voorstelde aan de koning, was iedereen zeer tevreden over de “minzame ontvangst” hun door 
de vorst gegund.63 Hollands hoogste militair was de al meermaals genoemde generaal Dumon-
ceau. Deze van oorsprong Brusselse steenhouwer was in 1787 in dienst van de Staten van Brabant 
getreden, had twee jaar later meegevochten tegen het Oostenrijkse gezag en was na het neer-
slaan van deze Brabantse Revolutie overgegaan in Franse dienst. In het Franse revolutionaire 
leger was hij opgeklommen tot de rang van brigadegeneraal, waarna hij in 1795 door het nieuwe 

J.B. Dumonceau in zijn hoedanigheid van 
divisiegeneraal en commandant van de 
 Bataafse divisie van de Grande Armée. 
 Tussen 1806 en 1810 was hij de hoogste 
militair van het Hollandse leger. (Nationaal 
Militair Museum)
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Bataafse bewind was gevraagd om in Bataafse dienst te treden. De 46-jarige Dumonceau was een 
bedaarde, weldenkende man met enorme ervaring op het slagveld. Hij had meegevochten in 
de Slag bij Neerwinden (1793), was betrokken geweest bij de verovering van de Republiek door 
Pichegru (1794-95), raakte gewond tijdens de Engels-Russische inval in Noord-Holland (1799) 
en had met het Bataafse leger deelgenomen aan verschillende veldtochten in Duitsland (1800, 
1805). Vanwege zijn verdiensten werd hij op 28 juni 1805 benoemd tot inspecteur-generaal van 
het Bataafse leger met de rang en titel van generaal, wat hem ten tijde van de troonsbestijging 
van Lodewijk de onbetwiste leider van het Hollandse leger maakte.64

 Naast Dumonceau telde het koninklijke leger nog zestien andere luitenant-generaals en 
generaal-majoors, van wie er vijf niet actief waren in het leger. De luitenant-generaals Janssens 
(later staatsraad en minister) en Pijman dankten hun rang niet zozeer aan hun militaire ver-
diensten, als wel aan hun functies als respectievelijk gouverneur-generaal van de voormalige 
Kaapkolonie en secretaris van Staat voor Oorlog. De gepensioneerde generaal-majoor J.E. Lewe 
van Aduard stond op de loonlijst vanwege zijn lidmaatschap van de Hoge Militaire Vierschaar 
(het militaire hooggerechtshof ) en A.B.G. van Dedem van Gelder mocht zich alleen voor de duur 
van zijn missie als gezant bij het Pruisische hof generaal-majoor noemen. Generaal-majoor C.L. 
Teutscher von Lisfeld, tot slot, was in 1806 vanwege zijn leeftijd al een jaar met verlof. Zonder 
terug in dienst te treden kreeg hij op 22 september zijn pensioen. De overige elf generaals65 
stonden aan het hoofd van de verschillende militaire arrondissementen waarin de voormalige 
Bataafse Republiek was ingedeeld, of gaven leiding aan eenheden van het Hollandse leger. Daen-
dels was ten tijde van Lodewijks troonsbestijging niet meer in actieve dienst. Hij had eind 1802, 
na onenigheid met de politieke leiding, ontslag genomen en zich teruggetrokken op zijn land-
goed bij Hattem. Met de komst van Lodewijk keerde hij terug op het militaire toneel. Op 16 juli 
werd hij aangesteld als buitengewoon staatsraad en per 16 september 1806 mocht hij zich weer 
luitenant-generaal noemen.66

 De legerleiding van het nieuwe Koninklijke Hollandse leger bestond vrijwel uitsluitend uit 
ervaren mannen van eind 50 of begin 60 (S.J. Bruce was met zijn 49 jaar de uitzondering), die 
allemaal in hun jongere jaren nog hadden gediend in het Staatse leger onder stadhouder Wil-
lem V. Vier van de elf generaals – toen uiteraard nog in lagere, subalterne rangen – waren na 
de Pruisische inval van 1787 naar Frankrijk gevlucht en hadden carrière gemaakt in het Légion 
franche étrangère, het Bataafs Legioen, onder Daendels.67 Vijf waren er in de Republiek gebleven 
en kregen tijdens de restauratie van Willem V (1787-1795) hun ontslag wegens (vermeende) patri-
otse sympathieën.68 Slechts twee van oorsprong Duitse generaals waren de stadhouder steeds 
trouw gebleven en hadden in 1793-1794 als officieren van het Staatse regiment Waldeck in Bra-
bant gevochten tegen de Franse revolutionaire legers.69 Verreweg het grootste deel van Lode-
wijks nieuwe opperofficierskorps bestond dus uit mannen die de opstand van 1787 en de Franse 
inval in 1795 hadden gesteund. Met de val van de oude Republiek keerden zij terug in dienst van 
wat het Bataafse leger ging heten om mee te helpen dit leger op te bouwen. Door het wegvallen 
van veel orangistische officieren maakte een groot aantal van hen snel promotie.70 Lodewijks 
generaals waren oud, maar ervaren en door en door bekend met het Hollandse leger.
 Hetzelfde kan worden gezegd van de meeste hoofdofficieren. Hoewel een groot aantal erva-
ren officieren, met dank aan de eerder genoemde gunstige vertrekregeling, de dienst in 1805 had 
verlaten, resteerden er in de hogere rangen nog genoeg vakbekwame mensen om het leger van 
een stevige leiding te voorzien. De problemen met onervarenheid concentreerden zich hoofd-

B_BOOM113 NIMH BW Sous les Armes.indd   56 10-10-16   18:06



“Pour l’amour de Dieu, n’y changez rien!” 57

zakelijk rond de subalterne rangen. De gemiddelde leeftijd van een tweede luitenant lag in 1806 
bijvoorbeeld rond de 24 jaar, maar officieren van 16 of 17 jaar waren geen uitzondering. Het moge 
duidelijk zijn dat deze jongeren, die vaak nog nooit in het vuur waren geweest, niet over de ken-
nis en ervaring beschikten die men van een leidinggevende zou mogen verwachten. Bij de eer-
ste luitenants en kapiteins speelde dit met een gemiddelde leeftijd van respectievelijk 34 en 40 
jaar al een stuk minder, terwijl aan het hoofd van ieder regiment meestal een veertiger of begin 
vijftiger stond met een lange staat van dienst.71 Kolonels als D.H. Chassé, J. Pitcairn en J.C. van 
Hasselt waren al sinds de jaren zeventig van de achttiende eeuw in militaire dienst en kunnen 
derhalve moeilijk als onervaren worden beschouwd. Het leger dat Lodewijk bij zijn aankomst in 
Holland aantrof, kende kortom de nodige tekortkomingen, vooral in personele zin, maar daar 
stond tegenover dat de leiding in handen lag van capabele, ervaren mannen.

Bezuinigingsplannen

Vrijwel vanaf het begin van zijn regeerperiode zag Lodewijk zich geconfronteerd met enorme 
financiële tekorten. Op 24 juni – een dag na zijn plechtige intrede op het Haagse Binnenhof – 
schetste Lodewijk per brief een somber beeld van de staat van de Hollandse schatkist. “Si V(otre) 
M(ajesté) ne fait pas indemniser ce pays à la paix”, schreef hij aan Napoleon, “je doute qu’il soit 
possible de le tirer d’affaire.”72 Twee weken later schreef hij dat een algemene vrede de enige 
manier was om dit land te redden van “une ruine totale et prochaine”.73 Half juli stelde Lode-
wijk dat “ce pays est plus mal qu’on ne le dit et qu’on ne le croit à l’étranger. (...) Ce pays-ci a 
été ruiné depuis quinze ans sans aucune espèce de retenue.”74 Nog even en een groot deel van 
de bevolking zou volgens de koning moeten bedelen of stelen om te overleven.75 De rente op 
staatsleningen was opgelopen van 3% naar 6 à 7%, het begrotingstekort schommelde rond de 
30 miljoen gulden en de aflossing van de rente op de staatsschuld bedroeg in 1806 maar liefst 35 
miljoen gulden – oftewel een bedrag ongeveer gelijk aan de totale jaarlijkse inkomsten van het 
koninkrijk. Minister van Financiën Gogel ging, ondanks de invoering van zijn nieuwe nationale 
belastingstelsel een jaar eerder, uit van een monstertekort voor 1806 van circa 55 miljoen gulden. 
Het zou nog enkele jaren duren voordat de vruchten van het nieuwe belastingstelsel konden 
worden geplukt.76

 In de tussentijd werd naarstig naar andere oplossingen gezocht. Het was geen geheim dat 
Napoleon een groot voorstander was van tiërcering van de staatsschuld en het invoeren van een 
belasting op renten. Lodewijk wilde dit echter koste wat kost voorkomen, omdat hij vreesde 
dat dergelijke maatregelen de genadeklap zouden betekenen voor de Hollandse economie. In 
nauw overleg met zijn financieel adviseurs ontwierp hij daarom een plan voor grootschalige 
bezuinigingen. De jaarlijkse uitgaven werden op een maximum gesteld van 55 miljoen gulden, 
waarvan 35 miljoen bestemd was voor het aflossen van de rente op de staatsschuld.77 De verschil-
lende departementen moesten de resterende 20 miljoen gulden onderling verdelen. De grootste 
ministeries – de ministeries van Oorlog en Marine – moesten hierbij het meeste inleveren. Voor 
de tweede helft van 1806 kreeg het Ministerie van Oorlog nog slechts een schamele 5 miljoen 
gulden, terwijl het voorheen 17,5 miljoen gulden had kunnen besteden.78 Als gevolg van deze 
maatregel was minister van Oorlog Bonhomme genoodzaakt flink in het leger te snijden.
 Op 11 juli 1806 presenteerde Lodewijk zijn eerste bezuinigingsplannen. Hij wilde de vreemde 
regimenten in Hollandse dienst afdanken (zie hoofdstuk 3, pagina 130), het koninklijke leger 
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op voet van vrede brengen, de dure artillerietrein inkrimpen en de uitdeling van “vivres en 
 fourages” aan de soldaten in het veld stoppen. Daarnaast pleitte de koning voor het slechten van 
enkele kostbare, maar nutteloze fortificaties, het verlagen van de militaire pensioenen en het 
schrappen van elk derde bataljon van ieder regiment.79 Met deze plannen volgde Lodewijk de 
bezuinigingslijn die kort tevoren was uitgezet door Pijman. Op dringend verzoek van de koning 
was deze reeds op 4 juli met een voorstel gekomen voor bezuinigingen op het Departement van 
Oorlog. De belangrijkste bezuinigingspost was volgens Pijman zonder meer het leger zelf. Het 
toch al niet grote Hollandse leger zou verder moeten inkrimpen om binnen het gestelde budget 
van vijf miljoen gulden te blijven.
 Het plan het aantal fortificaties terug te brengen kwam eveneens uit de koker van Pijman, 
die fijntjes opmerkte dat geen land ter wereld anno 1806 meer vestingen telde dan Nederland 
en dat het onderhoud van deze werken zwaar drukte op de begroting van Oorlog. Door flink te 
snijden in het aantal fortificaties verminderden enerzijds de onderhoudskosten, terwijl ander-
zijds het aantal vestingcommandanten en magazijnen kon worden teruggebracht. Eenzelfde 
dubbelslag deed zich voor bij het op voet van vrede brengen van het leger. Behalve een reductie 
van het aantal soldaten, betekende dit ook een inkrimping van de dure artillerietrein en een 
vermindering van de kosten voor zaken als militaire justitie, gevangenissen, transportkosten en 
rantsoenen (in oorlogstijd ontvingen soldaten grotere rantsoenen).
 Al deze maatregelen zouden echter maar weinig uithalen zonder medewerking van de 
Fransen. Volgens Pijman was de reductie van het aantal Franse militairen in Hollandse beta-
ling cruciaal voor het op orde brengen van de begroting van Oorlog. Sinds 1803 was de Bataafse 
Republiek, en dus ook het Koninkrijk Holland, op bondgenootschappelijke gronden verplicht 
18.000 Franse militairen (6 regimenten) te onderhouden.80 Omdat ongeveer een derde van het 
budget voor Oorlog hieraan opging, zou een reductie van deze troepen een belangrijke verlich-
ting van de schatkist kunnen betekenen, zonder dat hiervoor drastisch in het eigen leger gesne-
den hoefde te worden.81 Lodewijk zag dit ook in. Hij sloot zijn voorstel af met de opmerking dat 
het naast de andere bezuinigingen van een “onvermijdelijke noodzakelijkheid [was] de noodige 
demarches bij zijne Majesteit den Keizer van Frankrijk te doen, ten einde de Fransche troupen in 
dit Rijk zijnde, voortaan niet meer door het zelve worden betaald”.82

 Nog voor de officiële bekendmaking legde Lodewijk de bezuinigingsplannen voor aan zijn 
broer in Parijs. Op 7 juli schreef hij dat de slechte staat van ’s lands financiën hem dwong pijnlijke 
maatregelen te nemen, “celles de désarmer la moitié des vaisseaux, d’arrêter les constructions, de 
licencier les régiments étrangers et réduire les troupes de terre, ce qui va porter la désolation par-
tout”.83 Naast deze mededeling vroeg hij Napoleon de helft van de Franse regimenten en vrijwel de 
volledige Franse generale staf, genie en artillerie terug te trekken van Hollands grondgebied om de 
financiële lasten van het koninkrijk te verlichten. “Je crois que deux ou trois régiments d’infanterie 
et un officier général suffiraient”, aldus de koning. De reactie van de keizer op deze voortvarende 
plannen liet niet lang op zich wachten. Napoleon maakte Lodewijk per ommegaande brief in niet 
mis te verstane woorden duidelijk dat hij zijn schepen niet mocht ontwapenen en zijn leger niet 
mocht inkrimpen, want “les temps ne sont pas calmes”, daarmee wijzend op de toenemende span-
ningen met Pruisen.84 Ook over het verminderen van het aantal fortificaties was Napoleon duide-
lijk. Hij verbood Lodewijk zonder keizerlijke toestemming stappen in die richting te ondernemen. 
“Déjà vous avez dérangé tous mes plans de campagne”, beet hij zijn jongere broer toe. Hij noemde 
Lodewijk een dwaas die handelde zonder de consequenties te overzien.85
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De reactie van Lodewijk op al dit verbale geweld uit Parijs laat zien dat de jonge vorst – zeker 
in het begin – sterker op de mening van zijn broer leunde dan zijn pro-Hollandse retoriek doet 
vermoeden. Geschrokken als hij was door Napoleons felle reactie van 11 juli, kwam hij onmid-
dellijk op zijn plannen terug. Op 21 juli 1806 schreef hij dat “les ordres de V.M. sont exécutés en 
tous points”.86 In plaats van fortificaties te slechten en buitenlandse regimenten af te stoten, 
schortte hij zijn plannen op en vroeg hij eerst op nederige wijze goedkeuring aan Napoleon, 
opdat hij – in zijn eigen woorden – morgen niet in dezelfde fout zou vervallen.87 Dit patroon zou 
zich vaker herhalen. Lodewijk bruiste doorgaans van de eigen creatieve ideeën – al dan niet inge-
fluisterd door zijn Hollandse adviseurs – en nam in zijn enthousiasme geregeld besluiten zonder 
ze vooraf met zijn broer te hebben besproken. Napoleon kon hier maar slecht tegen, met als 
gevolg dat hij zich meer dan eens geroepen voelde Lodewijk hardhandig te corrigeren. Ondanks 
zijn positie als soeverein vorst van het Koninkrijk Holland kon Lodewijk zijn beleid dus niet zelf 
bepalen. Hij had steeds rekening te houden met de eisen van zijn broer.
 Op één belangrijk punt kwam de keizer wel aan de wensen van Lodewijk tegemoet. Vier van 
de zes Franse regimenten gaf hij opdracht Holland te verlaten. Het 21e regiment lichte infanterie 
en het 22e regiment van linie vertrokken naar Wesel, het 19e regiment van linie naar Boulogne 
en het 20e regiment jagers naar Keulen. De in Holland aanwezige Franse artillerie diende zich bij 
de Grande Armée te voegen.88 Alleen het 65e en 72e regiment infanterie bleven achter in Holland, 
evenals enkele officieren van de artillerie en genie om leiding te geven aan de versterkte plaatsen. 
Generaal Michaud bleef bij de resterende Franse troepen, omdat deze ervaren militair Lodewijk 
van pas kon komen.89 Napoleon verordonneerde deze troepenverplaatsingen echter niet om zijn 
broer te behagen. De bewegingen van de Franse regimenten in Holland maakten deel uit van 
Napoleons streven naar een zo gunstig mogelijke militaire uitgangspositie in Midden-Duits-
land voor het geval de vredesbesprekingen met Pruisen en Groot-Brittannië zouden mislukken. 
Lodewijk zal geen moment de illusie hebben gehad dat zijn persoonlijke verzoek aan de keizer 
ten grondslag lag aan de terugtrekking van vier van de zes Franse regimenten.

op franse voet
Het veto van Napoleon betekende een streep door de rekening van Lodewijk en Bonhomme, die 
in juli 1806 Pijman was opgevolgd. Hoewel zij het leger en het aantal vestingen niet mochten 
inkrimpen, presenteerden zij op 18 juli 1806 toch de voorlopige reorganisatieplannen voor het 
leger, om zo “de Oorlogskosten in evenredigheid met de staat der financiën te brengen”.90 Vol-
gens het plan verkeerde het Hollandse leger vanaf 1 augustus op voet van vrede en trad er die-
zelfde datum tevens een nieuwe organisatie in werking, die grotendeels overeenkwam met de 
oude legerorganisatie.91 In totaal zou het Hollandse leger 22.000 man tellen en jaarlijks 5.745.000 
gulden kosten.92 Het belangrijkste verschil met de situatie voor 1 augustus was dat zowel de drie 
Duitse regimenten als de garnizoensbataljons werden “gesupprimeerd”. Een regiment telde 
voortaan nog maar twee bataljons in plaats van drie.
 De gedachte hierachter was tweeledig. Enerzijds ontdeed Lodewijk zich met de opheffing 
van de garnizoensbataljons – ook wel depotbataljons genoemd – van een last, omdat deze batal-
jons eerder een verzamelplaats van invaliden en zieken waren geworden dan een plek waar 
rekruten hun opleiding konden genieten.93 Anderzijds was de opheffing een poging de Hol-
landse legerorganisatie meer in overeenstemming met het Franse leger te krijgen. Voor dit laat-
ste maakte vooral Bonhomme zich sterk. Het Hollandse leger was volgens de minister namelijk 
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“par la nature des choses destinées à servir avec l’armée Française, et doivent par cela seul avoir 
une organisation pareille ou au moins très rapprochée de celle de France”.94 Toch zou de minis-
ter niet helemaal zijn zin krijgen, want enkele weken nadat de depotbataljons waren afgeschaft, 
bepaalde de koning dat de 1e, 2e en 6e regimenten van linie toch drie bataljons zouden tellen, 
om zo ruimte te creëren voor de overtollige officieren en manschappen uit de opgeheven Duitse 
regimenten.95 Deze halfslachtige constructie heeft niet lang bestaan, want al op 17 september 
1806, in weer een volgend reorganisatieplan, werd bepaald dat alle regimenten toch drie batal-
jons bleven tellen.
 Ondanks deze tegenvaller bleef Bonhomme streven naar het zoveel mogelijk organiseren van 
Hollandse leger “comme en France”. Bij de definitieve vaststelling van de legerorganisatie resul-
teerde dit in een aanpassing van het aantal compagnieën per bataljon. Volgens het gedetailleerde 
“Overzicht van de sterkte, formatie en zamenstelling der landmagt” van 17 september 1806 zou 
het Hollandse leger voortaan 9 regimenten infanterie van linie (inclusief het regiment grenadiers 
van de garde) en 3 regimenten jagers (inclusief het regiment jagers van de garde) tellen.96 Elk 
regiment bestond uit 3 gelijkwaardige bataljons van 812 man – er waren dus geen aparte depot-

Na de reorganisatie van 17 september 1806 telde het Hollandse leger negen linieregimenten. Het regiment gre-
nadiers van de garde droeg nummer 1. De hier getoonde tekening geeft een beeld van de verschillende kleuren 
uniformen die de reguliere linieregimenten (de nummers 2 tot 9) droegen. (Nationaal Militair Museum)
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bataljons meer – die op hun beurt weer waren samengesteld uit 9 compagnieën van 89 man en 
een staf van 11 man. In navolging van het Franse leger, en tot groot genoegen van Bonhomme, 
omvatte een Hollands infanteriebataljon voortaan 7 fuseliercompagnieën, 1 grenadierscompag-
nie en 1 voltigeurscompagnie. Inclusief een regimentsstaf van 24 man had een infanterieregi-
ment op voet van vrede een sterkte van 2460 man. In oorlogstijd was het de bedoeling dat iedere 
compagnie met 20 man zou worden vergroot, waardoor de sterkte op voet van oorlog in totaal 
op 3000 man per regiment werd gebracht. De cavalerie telde volgens het decreet van 17 septem-
ber voortaan 3 regimenten huzaren en 2 regimenten ‘ruiterij’ van elk 1000 manschappen, onder-
verdeeld in 5 eskadrons van elk 2 compagnieën van 98 man. De artillerie werd in de nieuwe leger-
organisatie gebracht op een sterkte van 4 compagnieën met in totaal 447 man.97

 Hoewel deze nieuwe legerorganisatie wat aantallen betreft nog afweek van het Franse voor-
beeld, betekende het decreet van 17 september 1806 een ‘verfransing’ van het Hollandse leger. De 
introductie van de voltigeur kan worden gezien als klassiek voorbeeld van hoe sommige mili-
taire concepten vrijwel een op een door de Hollanders werden overgenomen uit Frankrijk.98 Ook 
de indeling van negen compagnieën per bataljon in plaats van vijf was gekopieerd van Frankrijk, 
omdat het daardoor makkelijker werd hier het Franse exercitiereglement in te voeren. In artikel 
18 van het Koninklijk Decreet was bepaald dat Hollandse troepen (zowel infanterie als cavalerie) 
voortaan dezelfde manoeuvres en commando’s zouden leren als hun Franse collega’s, om op die 
manier de samenwerking te verbeteren. Een deel van de Hollandse troepen was bovendien al 
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met deze instructies bekend, omdat generaal A.F.L. de Marmont er in 1804 al mee had geoefend 
tijdens de uitgebreide exercities in kamp Zeist. Er werden zo snel mogelijk vertalingen van de 
Franse reglementen in het Nederlands gemaakt, zodat iedereen ze kon begrijpen.99

 Het is makkelijk de ‘verfransing’ van de Hollandse legerorganisatie toe te schrijven aan de 
komst van een Fransman op de Hollandse troon. Toch mogen lang niet alle veranderingen van 17 
september 1806 en de maanden daarvoor uitsluitend op het conto van Lodewijk worden geschre-
ven. Uit verschillende voorstellen en adviezen aan de koning blijkt namelijk dat het initiatief voor 
gelijkschakeling met Frankrijk juist bij de Hollandse militaire top vandaan kwam en dat het de 
Hollanders waren die Lodewijk voor hun plannen wonnen. Ook hier gold: goed voorbeeld doet 
goed volgen. De militaire successen van Napoleon maakten dat de Hollandse legerleiding maar 
wat graag het Franse systeem kopieerde, daar was geen Franse koning of dwang vanuit Parijs voor 
nodig. Lodewijks rol was vooral gelegen in het feit dat hij als koning de macht had in korte tijd 
concrete hervormingen door te voeren, zonder te verzanden in eindeloze vergaderingen. Er zijn 
in de archieven geen bewijzen gevonden voor inmenging van Napoleon bij de totstandkoming 
van de nieuwe Hollandse legerorganisatie. De keizer had Lodewijks bezuinigingsplannen welis-
waar gedwarsboomd, maar binnen bepaalde kaders gaf hij zijn broer relatief de vrije hand. Het 
was dus zeker niet zo dat Parijs in deze fase tot in detail het Hollandse militaire beleid invulde.

napoleons kader
De belangrijkste eis die de keizer stelde, betrof de omvang van het Hollandse leger. Op 1 augus-
tus 1806 schreef Napoleon dat Holland een leger van minimaal 30.000 man op de been moest 
houden.100 Lodewijks jammerklachten dat zijn koninkrijk bij lange na niet in staat was een 
dergelijke troepenmacht te onderhouden en dat het onder de huidige economische omstandig-
heden al moeilijk was voor langere tijd 20.000 man bijeen te brengen, waren aan dovemansoren 
gericht. Napoleon eiste van zijn broer dat Holland “joue un rôle au moins aussi considérable que 
la Bavière”.101 Hiermee bracht hij Lodewijk in een lastig parket, daar de koning vreesde dat rijke 
kooplieden en bankiers het land zouden ontvluchten als de zware militaire lasten onverminderd 
hoog bleven, met alle gevolgen voor economie en ’s lands schatkist van dien. In weerwil van de 
ideeën van zijn broer en tegen beter weten in bleef Lodewijk daarom pleiten voor inkrimping 
van het Hollandse leger. “Loin d’avoir besoin de nouvelles troupes”, schreef hij aan zijn broer, “je 
dois dire à V.M. que celles qui existent devront être réduites.”102

 Ook nu ging Lodewijk weer door de knieën, althans op papier. Had hij zijn leger op 1 augustus 
nog op een sterkte van 22.000 man gebracht, in de nieuwe organisatie van 17 september kwam 
de totale sterkte in vredestijd op 34.520 man uit (29.520 infanteristen en 5000 cavaleristen) en 
in oorlogstijd op een kleine 40.000 man, oftewel bijna twee keer meer dan de financiën van het 
land volgens zijn eerdere brief aan de keizer konden dragen.103 Met deze cijfers voldeed Holland 
op papier aan de eisen van Napoleon, maar in werkelijkheid was de omvang van het leger nog 
amper gegroeid. Dit kwam enerzijds omdat er niet zo snel grote aantallen rekruten waren te 
vinden en anderzijds omdat er in het plan van 17 september ook was bepaald dat “zoo lang’er zich 
Fransche Troupen in Holland bevinden, (...) ’er een gelijk getal bataillons minder in de armee te 
lande (zullen) zijn”. Omdat er halverwege september 1806 nog steeds zeven Franse bataljons op 
Hollands grondgebied lagen en in Hollandse betaling waren, werd het Hollandse leger dus met 
zeven bataljons verminderd. Dit betekende dat de meeste Hollandse regimenten twee in plaats 
van drie bataljons bleven tellen.104 De werkelijke sterkte van het Hollandse leger schommelde 
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in september 1806 rond de 23.000 militairen “effectif ” (op papier), waarvan er slechts 15.000 à 
18.000 daadwerkelijk “sous les armes” waren.105

 De reorganisatie van het Hollandse leger en de incorporatie van de opgeheven Duitse regi-
menten in de nationale regimenten was nog volop bezig toen een nieuwe Europese oorlog het 
continent overspoelde. In het najaar van 1806 verklaarde Napoleon de oorlog aan Pruisen om 
redenen die uitgebreider in deel II aan bod zullen komen. Samen met de Grande Armée trokken 
ongeveer zesduizend Hollandse militairen Duitsland binnen om de uiterste linkerflank van het 
Franse leger te beschermen. Voor Napoleon was het Hollandse aandeel echter lang niet groot 
genoeg. Keer op keer gaf hij in brieven uiting aan zijn ontevredenheid over de geringe bijdrage 
van het Koninkrijk Holland aan de oorlogsinspanningen in Duitsland. Hij eiste van zijn broer 
steeds extra versterkingen, die Lodewijk nauwelijks kon leveren zonder de veiligheid van zijn 
eigen grondgebied in gevaar te brengen. Op 3 december 1806 stuurde Napoleon zijn broer een 
vernietigende brief, waarin hij hem verweet minder nuttig te zijn dan de groothertog van Baden. 
Er bevonden zich nog geen 6000 Hollanders bij de Grande Armée, terwijl dit er minstens 15.000 
zouden moeten zijn. Lodewijk liet zich volgens de keizer te veel inpakken door de leden van het 
Wetgevend Lichaam, die weigerden met geld over de brug te komen en enkel klaagden over de 
slechte economische toestand van het land. “Vous attachez trop de prix à la popularité en Hol-
lande. Il faut, avant d’être bon, être le maître”, aldus een ongevraagd keizerlijk advies.106

 Lodewijk zelf zat ondertussen met de handen in het haar. De financiële toestand van het 
land werd steeds nijpender en het uitblijven van vrede met Groot-Brittannië beloofde weinig 
goeds voor de toekomst. Van de in de zomer geplande bezuinigingen was vrijwel niets terecht-
gekomen. De uitgaven waren als gevolg van de oorlogsinspanningen alleen maar gestegen. Voor 
1807 schatte de koning dat de uitgaven bijna twee keer boven het maximale bestedingenplafond 
kwamen te liggen.107 In de begroting van het Ministerie van Oorlog voor 1807 waren de kosten 
in vredestijd op ruim elf miljoen gulden geraamd. Op voet van oorlog werd dit meer dan twin-
tig miljoen gulden. Kostenposten als soldij, materieel en “pensioenen en gratificaties” schoten 
omhoog door de veldtocht in Duitsland.108

 De keizer was echter allerminst ontvankelijk voor de klaagzangen van zijn broer. Zijn geduld 
met Lodewijk en de Hollanders begon op te raken. Hij dreigde tijdens de komende vredeson-
derhandelingen geen enkele rekening met Holland te houden als het land niet zijn steentje zou 
bijdragen. Over de slechte toestand van het land wilde hij al helemaal niets meer horen. “Je vous 
prie de ne plus me parler misère. Je connais les Hollandais de longue date. La première force d’un 
État, le premier soin d’un roi est d’avoir une armée.”109 Napoleon eiste van Lodewijk dat hij in 
het voorjaar een leger van 30.000 man gereed had staan. “De l’énergie, de l’énergie!”, schreeuwde 
hij zijn broer per brief toe. Lodewijk beloofde hierop beterschap en stelde zich ten doel om voor 
de start van het nieuwe ‘campagneseizoen’ 15.000 troepen te leveren voor het leger in Duitsland 
en nog eens 15.000 ter bewaking van de eigen kusten. Om deze aantallen in het veld te kunnen 
halen, moest vanwege de verliezen door ziekte en desertie effectief circa 40.000 man op de been 
worden gebracht.110

de legeraugmentatie van 1807
De uitvoering van deze enorme operatie lag in handen van de kersverse minister van Oorlog, D. 
van Hogendorp. Van Hogendorp, 45 jaar oud, had vanaf 24 november de taken van de afgetre-
den minister van Oorlog Bonhomme overgenomen, nadat de Pruisische veldtocht duidelijk had 
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gemaakt dat Bonhomme meer een man van de praktijk was en minder geschikt om vanachter 
een Haags bureau een leger aan te sturen.111 Op 21 januari 1807 volgde Van Hogendorps officiële 
benoeming tot minister.112 Ondanks zijn bescheiden militaire achtergrond – hij had weliswaar 
een militaire opleiding genoten aan de hoog aangeschreven Pruisische cadettenschool te Pots-
dam, maar had daarna het leger snel de rug toegekeerd – hadden Van Hogendorps organisa-
torische talenten tijdens zijn presidentschap van de Sectie van Oorlog in de Staatsraad indruk 
gemaakt op de koning.113 Deze talenten zouden hem goed van pas komen bij de moeilijke klus 
die hem wachtte.
 De mogelijkheden voor Van Hogendorp om het leger te vergroten waren uitermate beperkt, 
zeker omdat de koning weigerde de conscriptie in te voeren (zie hoofdstuk 3). Waar het voorheen 
de gewoonte was om in het buitenland – en dan met name in de Duitse landen – soldaten te wer-
ven, was dit eind 1806, begin 1807 vrijwel geen optie meer. Overal waar in het kielzog van Napole-
ons overwinningen de conscriptie was ingevoerd, waren Hollandse rekruteringsofficieren niet 
langer welkom.114 De internationale soldatenmarkt die altijd zo goed voor de oude Republiek had 
gewerkt, zat nu volledig op slot. Alleen in die streken van Duitsland waar het Hollandse leger 
bivakkeerde, boekten de wervers nog enige successen, maar het aantal rekruten was nauwelijks 
genoeg om de door desertie en ziektes ontstane gaten in het veldleger op te vullen.115 Minister 
Van Hogendorp realiseerde zich dit maar al te goed. Zonder conscriptie en zonder grote interna-
tionale soldatenmarkt kon het koninkrijk het leger nooit tot 40.000 man uitbreiden. Gedwongen 
door de omstandigheden opperde de minister actief te werven onder krijgsgevangen genomen 
Pruisische troepen (zie hoofdstuk 3, pagina 134). Alleen zo zou het leger op relatief gemakkelijke, 
snelle en goedkope wijze kunnen worden uitgebreid.
 Als we de memoires van Van Hogendorp mogen geloven, was de legeraugmentatie vooral 
door de inzet van Pruisische krijgsgevangenen een groot succes.116 In een periode van amper vier 
maanden nam de omvang van het leger met een kleine 20.000 man toe. Gezien de gemelde moei-
lijkheden rond de werving van rekruten een prestatie van formaat. Begin 1807 zag het er nog niet 
naar uit dat de Hollanders de door Napoleon gestelde omvang van 30.000 man sous les armes zou-
den gaan halen. Uit diverse inspectierapporten blijkt dat veel eenheden van het Hollandse leger 
in januari en februari 1807 kampten met grote personele tekorten.117 Bij de cavalerieregimenten 
ontbrak een kwart tot een derde van de totale sterkte en bij de garde huzaren en de grenadiers 
te paard was het beeld niet veel beter.118 Deze gaten waren niet gemakkelijk gevuld, vooral ook 
doordat de opleiding tot cavalerist meer tijd kostte dan een standaard infanterieopleiding. Het 2e 
regiment huzaren en het 2e regiment cavalerie, die zich bij het veldleger te Duitsland bevonden, 
telden na aftrek van de manschappen in de depots, slechts 347 en 385 ruiters. Het moge geen ver-
bazing wekken dat Napoleon dit geringe aantal niet accepteerde. Hij schreef aan Lodewijk: “Vos 
régiments de cavalerie ne sont qu’à 300 hommes. Envoyez les chevaux et l’équipement nécessaire 
pour les former à 1000 hommes. C’est la formation que j’ai donnée à tous mes régiments.”119

 De groei van het Hollandse leger ging in deze fase een stuk langzamer dan verwacht. Volgens 
de Franse ambassadeur in Holland, P.A. Dupont-Chaumont, verliep de augmentatie met zo’n 
tweeduizend soldaten per maand zo moeizaam, dat Lodewijk – mocht het groeitempo niet wor-
den verhoogd – zijn leger nooit voor het begin van het campagneseizoen op oorlogssterkte kon 
hebben. Lodewijk op zijn beurt maakte zich het meest zorgen over de vertraagde komst van circa 
zesduizend Pruisische krijgsgevangenen uit Frankrijk, waarover hij een afspraak had gemaakt 
met de Fransen.120 Pas op 14 maart arriveerde een eerste lichting Pruisen bij het depot van bui-
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tenlandse werving te Nijmegen; toen moest hun training in Hollandse orders en commando’s 
nog beginnen.121

 De trage groei van het Hollandse leger had direct gevolgen voor de relatie tussen Lodewijk 
en zijn broer. Hoewel Lodewijk in zijn brieven aan Napoleon keer op keer benadrukte dat hij 
er alles aan deed het leger in Duitsland op 15.000 man te brengen, bleef het volgens de keizer 
slechts bij mooie beloften en kwam er van de Hollandse legeraugmentatie weinig terecht. “Vous 
me répondez par de beaux compliments et vous continuez à faire des sottises”, aldus de keizer.122 
Naarmate het begin van het campagneseizoen naderde, groeide het verschil in perceptie van 
de situatie tussen beide broers, met als hoogtepunt twee elkaar kruisende brieven van 23 en 24 
maart. Op de 23ste stuurde Napoleon een brief aan zijn broer waarin hij hem verweet slechts 
een schamele 7000 man in Duitsland te hebben, terwijl Lodewijk een dag later – maar uiteraard 
nog voor ontvangst van de keizerlijke brief – trots meedeelde dat er na aankomst van de recente 
versterkingen bijna 20.000 Hollandse troepen in Duitsland lagen.123 Napoleons reactie loog er 
niet om. In een brief waar de woede vanaf spatte, gaf Napoleon zijn jongere broer een enorme 
veeg uit de pan: “Vous dites que vous avez 20.000 hommes à la Grande Armée. Vous ne le croyez 
pas vous-même; il n’y en a pas 10.000, et quels hommes! Ce ne sont pas des maréchaux, des 
che valiers et des comtes qu’il faut faire, ce sont des soldats. Si vous continuez ainsi, vous me 
rendrez ridicule en Hollande.”124 Het huidige Hollandse leger was volgens de keizer niet veel 
meer dan een bende deserteurs.
 Volgens een sterktestaat van 15 april bevonden er zich op dat moment 20.533 Hollandse sol-
daten (18.960 sous les armes) en 2618 paarden in Duitsland.125 Hoewel er met de door het Minis-
terie van Oorlog opgestelde sterktestaten uiteraard kan zijn gesjoemeld, mogen we aannemen 
dat de in de sterktestaten genoemde cijfers betrouwbaarder zijn dan de aantallen die Napoleon 
en Lodewijk in hun brieven noemen. De Hollanders waren er, ondanks alle beschuldigingen en 
verwijten van Napoleon, dus wel degelijk in geslaagd hun bijdrage aan de Grande Armée voor het 
nieuwe campagneseizoen op het door Napoleon geëiste niveau te brengen. Binnen de grenzen 
van het koninkrijk bevonden zich nog eens 9704 reguliere troepen (9006 sous les armes), plus een 
garde van 4655 man (4157 sous les armes).126 In totaal telde het Hollandse leger in april 1807 een 
kleine 35.000 man op papier en had het ruim 32.000 man daadwerkelijk onder de wapenen. De 
door Napoleon geëiste 30.000 soldaten waren dus gehaald.
 Vergeleken met de andere bondgenoten van Frankrijk was de bijdrage van Holland zeker 
niet onbeduidend. Beieren diende als lid van de Rijnbond eveneens 30.000 soldaten te leveren en 
de andere staten bij elkaar 33.000.127 Met Friedrich August van Saksen had Napoleon eind 1806 
een verdrag gesloten, waarin eerstgenoemde in ruil voor onafhankelijkheid en een koningstitel 
toezegde Frankrijk te steunen met 20.000 soldaten.128 Eenzelfde soort regeling trof Napoleon 
een jaar later met de Polen. In ruil voor de oprichting het Hertogdom Warschau moesten Poolse 
soldaten meevechten in de Grande Armée. In 1807 telde het Poolse leger ruim 31.000 infanteristen 
en circa 6000 cavaleristen.129 Het Koninkrijk Italië, dat al veel langer onder Franse invloed stond, 
had in de jaren 1806-1807 een leger van circa 40.000 man.130

 In deze fase van de napoleontische oorlogen deed Holland wat legergrootte betreft dus niet 
of nauwelijks onder voor de andere grote bondgenoten van het Franse keizerrijk, met dien ver-
stande dat een groot deel van de Hollandse troepen niet kon worden ingezet bij de Grande Armée, 
omdat ze nodig waren voor de bewaking van de Noordzeekust. De inzet over de grens bleef daar-
door achter bij die van de andere mogendheden. Daar stond tegenover dat Holland er – in tegen-
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stelling tot landen als Beieren en Saksen – ook nog een vloot op na moest houden. Bij Lodewijks 
troonsbestijging telde de Hollandse marine circa 12.000 man personeel, 12 linieschepen (waar-
van 3 in Indië), 9 fregatten, 5 korvetten, 76 kleine brikken en meer dan 200 kanonneerboten.131 
In verhouding met het inwonertal was de omvang van het Hollandse leger zelfs groter dan die 
van de meeste andere bondgenoten. Daar waar Holland met een inwonertal van iets meer dan 
2 miljoen een leger van 32.000 man op de been had, moesten de ruim 3,5 miljoen inwoners van 
Beieren 30.000 soldaten leveren, brachten de 2,5 miljoen Polen 36.000 soldaten in het veld en 
kwamen de 6 miljoen Italianen er met 40.000 mannen wel heel genadig van af.132 Hoewel het 
Hollandse leger in tegenstelling tot veel andere Europese legers voor een groot deel uit buiten-
landers bestond en Holland nog geen conscriptie kende, hoefde Lodewijk zich anno 1807 aller-
minst te schamen voor de Hollandse bijdrage aan de napoleontische oorlogsinspanningen.

“Un pied plus raisonnable”

Halverwege 1807 leek het alsof Lodewijk en zijn ministers de zaken goed op orde hadden. De 
Hollandse troepen in Duitsland kweten zich van hun taak en de kritiek van Napoleon op de te 
geringe Hollandse bijdrage aan de Grande Armée was verstomd. De grote groei van het Hollandse 
leger en de inzet ervan over de grens hadden echter ook een keerzijde. De stijgende legeromvang 
sinds oktober 1806 had desastreuze gevolgen voor de schatkist. De kosten liepen zo hoog op dat 
de initiële begroting voor 1807 al snel moest worden bijgesteld. Van de geplande bezuinigingen 
kwam niets terecht. Daar waar de begroting voor het Ministerie van Oorlog over 1806 uitein-
delijk op 19 miljoen in plaats van de geplande 10 miljoen gulden was blijven steken, stegen de 
geschatte uitgaven voor 1807 door naar ruim 21 miljoen gulden, oftewel 27% van de totale begro-
ting. Zonder de renteaflossingen op de staatsschuld maakte het Ministerie van Oorlog zelfs 48% 
van de begroting uit.133 Hiermee was ‘Oorlog’ verreweg de grootste kostenpost op de begroting 
van minister van Financiën Gogel. Op de tweede plaats volgde, op respectabele afstand, het 
Ministerie van Marine met circa 6 miljoen gulden. Vergeleken met Frankrijk vielen deze cijfers 
echter nog mee. In het keizerrijk lagen de gemeenschappelijke uitgaven van de ministeries van 
Oorlog en Oorlogsadministratie op circa 335 miljoen franc, oftewel 45% van de totale begroting 
(inclusief publieke schuld).134

 Dat Lodewijk zich goed bewust was van de slechte stand van ’s lands financiën blijkt uit de 
toespraak die hij eind 1807 voor het Wetgevend Lichaam hield. Hierin gaf hij toe dat zijn finan-
cieel beleid het afgelopen jaar dramatisch had gefaald. “Wij weten dat de publieke uitgaven bin-
nen twee jaren zeer veel vermeerderd zijn, dat de aard en de omstandigheden van den oorlog zeer 
dikwerf gevorderd hebben, dat men zich van den weg der orde en der bezuiniging verwijderen 
moest”, aldus de koning.135 Dat wilde echter niet zeggen dat hij geen pogingen had ondernomen 
de uitgaven te verminderen. Na het einde van de Vierde Coalitieoorlog in juli 1807 zag Lodewijk 
eindelijk kans de kosten van zijn leger te verminderen. Kort na zijn thuiskomst uit de Pyreneeën, 
waar hij om gezondheidsredenen enkele maanden had doorgebracht, verordonneerde Lodewijk 
een algemene stop op het werven van nieuwe rekruten en kwam hij met plannen om het Hol-
landse leger op voet van vrede te brengen.136 Een confrontatie met Napoleon kon wederom niet 
uitblijven. Nog voordat Lodewijk zijn broer officieel van zijn plannen op de hoogte had gesteld, 
liet de keizer al weten dat Lodewijk zijn leger onder geen beding mocht reduceren. Naar aan-
leiding van berichten dat Lodewijk bezig was zijn garde te verkleinen, schreef Napoleon dat 
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 Holland ten minste 40.000 man effectief moest hebben, om in ieder geval 25.000 man onder de 
wapenen te kunnen houden. “La paix n’est pas sûre”, waarschuwde de keizer. “Quatre ou cinq 
millions de plus ou de moins ne peuvent pas changer la face de la Hollande, tandis que 15 ou 
20.000 hommes de plus ou de moins peuvent la sauver ou la perdre.”137

 Maar Lodewijk was niet voor één gat te vangen. Per brief probeerde hij zijn broer te over-
tuigen van de noodzaak tot bezuinigingen. Op 21 oktober liet hij Napoleon weten dat het water 
hem aan de lippen stond en dat de “disproportionele” legeraugmentaties van begin 1807 zwaar 
op de begroting van het koninkrijk drukten. Om het Hollandse leger in het veld te krijgen had 
hij een extra lening van veertig miljoen gulden moeten afsluiten, waardoor de rentelast vrijwel 
ondragelijk was geworden. De koning stelde zijn broer voor om het Hollandse leger te zetten 
“sur un pied plus raisonnable et proportionné aux forces, au rang et à la situation du pays”. In de 
plannen van Lodewijk kwam dat neer op een papieren legersterkte van ‘slechts’ 30.000 man, in 
plaats van de door Napoleon geëiste 40.000 man.138

 Hoe dramatisch de situatie was en hoe radeloos Lodewijk onderhand begon te worden blijkt 
wel uit een brief van de koning aan de Franse minister van Oorlog, H.J.G. Clarke. Op dezelfde 
dag dat hij zijn broer deelgenoot maakte van zijn reductieplannen, smeekte Lodewijk Clarke het 
onderhoud van de Franse troepen in Hollandse betaling over te nemen. Nog altijd was Holland 
verplicht om het Franse 65e en 72e regiment infanterie te kleden, te voeden en van soldij te voor-
zien, ook al bevonden de regimenten zich allang niet meer binnen de grenzen van het konink-
rijk. De koning schreef dat hij hoopte dat zijn broer eindelijk eens naar hem zou luisteren, “car 
je ne sais plus ou donner de la tête”.139 Lodewijk wist het anders ook niet meer.
 Maar Napoleon was ook dit keer niet te vermurwen. In verschillende brieven sprak de kei-
zer zich in de felste bewoordingen uit tegen de door Lodewijk voorgestelde legerhervormingen. 
Holland zou onbeschermd achterblijven en Lodewijk hoefde er in dat geval niet op te rekenen 
dat de Fransen bij een Britse aanval de kastanjes voor de Hollanders uit het vuur kwamen halen. 
Napoleon vond het onbegrijpelijk dat Lodewijk zonder zijn toestemming reeds een groot aan-
tal soldaten uit zijn garde had ontslagen, laat staan dat hij akkoord ging met de voorgenomen 
reductie van de rest van het Hollandse leger. Opnieuw verweet hij zijn broer dat hij te snel ging. 
“Je répète, pour la centième fois: chi va piano va sano, e chi va sano va lontano [Wie langzaam gaat, 
gaat gezond en wie gezond gaat, komt ver].”140

 Dit keer besloot Lodewijk om de voorbereidingen voor de bezuinigingen, ondanks de afkeu-
ring uit Parijs, toch door te zetten. Terwijl hij zijn broer in woord om goedkeuring bleef vragen, 
maakte Lodewijk in het geheim alvast een begin met het verminderen van de effectieve leger-
sterkte tot 30.000 man. Dumonceau werd in een vroeg stadium gevraagd mee te denken over 
welke officieren bij de komende reductie mochten blijven en welke het leger moesten verlaten. 
Het was zaak de capabele officieren en onderofficieren te behouden en zich te ontdoen van even-
tuele ‘rotte appels’. Op 17 november 1807 volgde een eerste ontslagronde, waarbij twee officieren 
op “tractement van retraite” (pensioen) werden gesteld, zeven officieren een ontslagvergoeding, 
of “tractement van reforme”, kregen en vijf officieren zonder enige vorm van tegemoetkoming 
werden ontslagen, omdat zij “door hun wangedrag, schulden maken, plichtsverzuim en het zich 
te buiten gaan in den sterken drank de eer van hunnen koning langer te dienen onwaardig heb-
ben gemaakt”.141

 De grootste winst viel echter bij het voetvolk te halen. Om de officiële legeromvang terug te 
brengen tot onder de 30.000 man, wilde Lodewijk wederom het aantal bataljons per regiment 
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verlagen van drie naar twee, zoals ruim een jaar daarvoor al tevergeefs door Bonhomme was 
bepleit. Dumonceau was het hier helemaal niet mee eens. Hij zag geen heil in de voor gestelde 
legerhervormingen en protesteerde fel bij de nieuwe minister van Oorlog Janssens, die in 
december 1807 Van Hogendorp was opgevolgd. Hij begreep zeer wel dat de reorganisatie werd 
ingegeven door de noodzaak te bezuinigen (“le but est économique”), maar het afstoten van één 
van de drie bataljons per regiment zou volgens Dumonceau amper leiden tot een verbetering 
van de staatsfinanciën. De slechte staat van de schatkist mocht geen reden zijn voor drastische 
bezuinigingen, omdat de financiële gesteldheid van het land al twaalf jaar te wensen over liet. 
Op de totale schuld van het koninkrijk haalde een miljoen meer of minder maar weinig uit. Het 
enige wat volgens Dumonceau redding kon bieden, was een algemene vrede.142 Zolang die vrede 
er nog niet was, pleitte Dumonceau ervoor het aantal bataljons per regiment gelijk te houden 
en alleen het aantal compagnieën per bataljon te verminderen. Op die manier zou de omvang 
van het leger kunnen worden teruggebracht, zonder al te grote gevolgen voor de organisatie-
structuur. Zodra de financiën het toelieten kon het aantal compagnieën relatief eenvoudig weer 
worden uitgebreid.
 Het antwoord van minister Janssens liet niet lang op zich wachten. De minister was het 
eens met de kritiek van Dumonceau, maar liet tegelijkertijd weten dat de financiële situatie 
een grotere legeromvang niet toestond. De koning was het volgens de minister met hem eens: 
inkrimpen niet omdat het beter was, maar uit financiële noodzaak. Over het verminderen van 
het aantal compagnieën verschilde de minister met Dumonceau van mening. Door te schrappen 
in het aantal bataljons in plaats van het aantal compagnieën konden er volgens Janssens meer 
officieren worden aangehouden. Bovendien was de indeling van negen compagnieën per batal-

Portret van J.W. Janssens vervaardigd na de 
Franse tijd. Janssens staat hier afgebeeld 
met Militaire Willems-Orde en oranje sjerp. 
Tijdens het Koninkrijk Holland en de Inlij-
ving had hij er echter geen enkele moeite 
mee Lodewijk en Napoleon te dienen. 
(Rijksmuseum)
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jon een goede formatie die het Hollandse leger dichter bij de Franse legerorganisatie bracht. 
Dit was volgens de minister een goede zaak, “aangezien ons leger bestemd is te dienen  met dat 
van de Keizer en Koning”.143 Ook nu weer gaf het Franse voorbeeld dus de doorslag en werden de 
reorganisatievoorstellen ingevuld door wat in Frankrijk gangbaar was. Lodewijk legde Dumon-
ceaus kritiek naast zich neer en gaf opdracht de geplande reorganisaties van het leger zo snel 
mogelijk doorgang te laten vinden. Lodewijk wenste dat uitsluitend de soldaten en officieren die 
positief waren opgevallen, bij de bataljons zouden overblijven. De overige troepen moesten zo 
snel mogelijk worden afgedankt, zodat het niet langer nodig was ze te fourneren.144

 Maar daarmee hadden Lodewijk en Janssens buiten de keizer gerekend. Nog voordat de batal-
jons waren afgedankt stak Napoleon namelijk een stokje voor Lodewijks verregaande bezuini-
gingsplannen. De keizer gaf zijn broer geen toestemming het Hollandse leger in te krimpen. Op 
26 februari 1808 schreeuwde de keizer zijn broer per brief toe om toch vooral niets te veranderen: 
“Pour l’amour de Dieu, n’y changez rien! Les économies que vous voulez faire sont chiméri-
ques, et tous les changements sont couteux.”145 Maarschalk J.B. Bernadotte, die door Lodewijk 
was gevraagd alvast de overtollige Hollandse troepen onder zijn bevel vanuit Duitsland terug 
naar Holland te sturen, kreeg van de keizer expliciet te horen dat hij niets in die richting mocht 
ondernemen. Zolang de Hollandse troepen zich bij het Franse leger in Duitsland bevonden, 
mochten er geen reorganisaties worden doorgevoerd. “Quand elles rentreront en Hollande, le 
roi en fera ce qu’il voudra”, aldus de keizer.146

 Uit deze opmerking blijkt opnieuw dat Napoleon zich niet met alles betreffende het Hol-
landse leger bemoeide. Binnen de grenzen van het Koninkrijk Holland liet hij Lodewijk tot op 
zekere hoogte wel degelijk vrij. Nadat ongeveer de helft van de Hollandse troepen in maart 1808 
uit Duitsland was teruggekeerd, begon Lodewijk dan ook alsnog met het op voet van vrede bren-
gen van zijn leger. De betrokken commandanten kregen bevel de nieuwe organisatievorm van 
twee bataljons aan te nemen, waarbij het van belang was dat “alle weerbare, eenigzins geschikte 
manschappen van de drie battaillons [zouden worden] geconserveerd” en dat de regimenten 
“gezuijverd worden van alle zodanige sujetten die niet met nut kunnen worden geemploij-
eerd”.147 De cavalerie werd vooralsnog buiten de reorganisaties en inkrimpingen gehouden, 
totdat de algemene vrede zou zijn getekend. Alleen de twee cavalerieregimenten van de garde 
waren in een eerder stadium al samengevoegd tot één regiment garde cavalerie.148

 Afgezien van veel onrust en administratieve rompslomp hadden het op voet van vrede bren-
gen van het leger en de daarbij behorende hervormingen weinig effect op de omvang van het 
leger. De daadwerkelijke sterkte van het Hollandse leger was door ziekte en desertie begin 1808 
al ver onder het door Napoleon gewenste niveau gezakt, waardoor relatief weinig troepen ook 
echt hun ontslag kregen. Bovendien was de inkrimping van het Hollandse leger als gevolg van de 
toenemende dreiging van een Britse landing en de groeiende onrust in Spanje slechts van korte 
duur. Na een daling van ruim tweeduizend man tussen april en juni, liepen de sterktestaten in de 
zomer alweer flink op. In juli 1808 telde het Hollandse leger op papier ruim 31.000 man, waarvan 
circa 25.000 daadwerkelijk sous les armes.149

 Op financieel gebied betekende het op voet van vrede brengen van het leger wel een verbe-
tering. De afdanking van enkele duizenden troepen, maar vooral de afslanking van de kostbare 
garde (zie hoofdstuk 2, pagina 86) en het terugbrengen van de kosten van soldij en rantsoenen 
– in vredestijd kregen zowel officieren als manschappen minder soldij en kleinere rantsoenen – 
gaven eindelijk wat lucht. Voor het jaar 1808 was de begroting van Oorlog met bijna 10 miljoen 
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gulden verminderd tot 11,4 miljoen. Het gros hiervan ging op aan de posten soldij (6.305.956 
gulden) en materieel (3.169.420 gulden).150 Deze enorme bezuiniging werd niet helemaal op 
eigen kracht gehaald. Een deel van de kostenbesparing was het gevolg van het feit dat Napo-
leon eind 1807 eindelijk toestemming gaf de twee Franse regimenten die nog steeds op de Hol-
landse betaallijst stonden (het 65e en 72e regiment), naar Frankrijk terug te trekken. Daarnaast 
scheelde het ook dat de militaire pensioenen vanaf 1808 niet langer onder de begroting van 
Oorlog werden opgevoerd maar onder “de kosten der Publieke Schuld”.151 Ten opzichte van de 
totale staatsschuld, waarvan de rente jaarlijks meer dan veertig miljoen gulden bedroeg, waren 
de bezuinigingen van 1808 evenwel slechts een druppel op de gloeiende plaat. Ook na 1808 bleef 
de financiële situatie zorgelijk en bleven verdere bezuinigingen noodzakelijk.

een eigen koers
Begin 1808 was de relatie tussen Napoleon en Lodewijk ernstig bekoeld. De onophoudelijke 
stroom van terechtwijzingen en verwijten aan het adres van de laatste had zijn uitwerking niet 
gemist. In de eerste jaren van zijn koningschap trok Lodewijk zich de commentaren van zijn 
broer aan en deed hij zijn best diens adviezen en eisen zo goed mogelijk te volgen. Na verloop van 
tijd ging hij echter steeds meer zijn eigen weg. Oorzaak en gevolg lopen in deze door elkaar. Ener-
zijds kwam Lodewijks onafhankelijke koers hem op meer harde woorden van de keizer te staan. 
Anderzijds zorgden Napoleons schofferingen ervoor dat Lodewijk steeds meer afstand nam van 
zijn broer. Hoe langer Lodewijk zich in Holland bevond, des te Hollandser hij werd. Steeds meer 
keek hij alleen nog naar de belangen van zijn eigen koninkrijk en verdwenen de Franse belangen 
naar de achtergrond. De berispingen van Napoleon brachten hem hier niet vanaf, integendeel, 
ze zorgden ervoor dat hij een steeds grotere hekel kreeg aan alles en iedereen die met zijn broer 
in verband kon worden gebracht. Veelzeggend is het feit dat Lodewijk langzaam maar zeker de 
Franse officieren die hij in 1806 had meegenomen naar Holland om te dienen in zijn persoon-
lijke staf en in zijn Militaire Huis verving door Hollanders. De koning wenste zich niet langer te 
omringen met spionnen van zijn broer.152

 Een te grote liefde voor Napoleon en Frankrijk was ook de reden voor het abrupte vertrek van 
de ministers Ver Huell en Van Hogendorp in december 1807. Na weer een nieuwe ronde beledigin-
gen van de keizer was Lodewijks frustratie zo hoog opgelopen dat hij tijdens een ministerraads-
vergadering hard uitviel tegen zijn broer en de Franse regering. Volgens Ver Huell ging de koning 
tekeer “als men tot nu toe nog nooit van hem gehoord had”.153 De ministers Ver Huell en Van 
Hogendorp probeerden de koning te kalmeren, maar wezen er tegelijkertijd op dat het onverstan-
dig was de keizer op dit moment tegen de haren in te strijken. Het was volgens beide ministers een 
uitgemaakte zaak dat “het in de huidige omstandigheden onmogelijk was voor de koning van Hol-
land zich te distantiëren van de belangen van Frankrijk en dat het beter was om daar gewoon en te 
goeder trouw aan mee te werken, dan ons bloot te stellen (…) aan de vijandschap van Napoleon”.154 
Ook nu weer waren het dus Hollanders, en niet de minsten, die pleitten voor goede contacten met 
Frankrijk. Dit was echter niet wat de koning wilde horen. De volgende dag kregen Ver Huell en Van 
Hogendorp hun ontslag en werden ze overgeplaatst naar de Hollandse ambassades in respectieve-
lijk Sint Petersburg en Wenen. Ver Huells positie als minister van Marine werd overgenomen door 
P. van der Heim, terwijl Van Hogendorp werd opgevolgd door generaal Janssens.155

 De pro-Hollandse of – afhankelijk van het perspectief – anti-Franse koers van de koning kwam 
Lodewijk al snel op het verwijt te staan pro-Brits te zijn. In september 1807 stuurde de Franse 
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ambassadeur, Dupont-Chaumont, zelfs een brief aan de Franse minister van Buitenlandse zaken, 
J.B. de Champagny, waarin hij beweerde dat de Hollandse regering in handen was van de Brit-
ten, dat een meerderheid van de Hollandse bevolking, inclusief de ministerraad, er anti-Franse 
gevoelens op nahield en dat de koning te veel een Hollander was geworden. Gelukkig voor Lode-
wijk namen Champagny en Napoleon deze beschuldigingen niet serieus en verweten ze Dupont-
Chaumont dat hij niet met bewijzen kwam om zijn aantijgingen te staven.156 De opvolger van 
Dupont-Chaumont als ambassadeur in Holland, A.F. de La Rochefoucauld, sprak zich negen 
maanden later echter in soortgelijke bewoordingen uit. Ook hem was opgevallen dat het anti-
Franse sentiment onder de Hollanders groeide. “La Hollande ne marche pas dans une bonne 
direction”, schreef hij op 18 mei 1808 aan Champagny en aan het einde van het jaar benadrukte 
hij nogmaals dat de stemming in Holland zich meer en meer tegen de Fransen keerde.157

 De belangrijkste reden voor deze verwijten was de gebrekkige handhaving van het continen-
taal stelsel door de Hollanders. Hiermee zouden de Hollanders de Britten in de kaart spelen. Het 
continentaal stelsel was op 21 november 1806 door Napoleon in het leven geroepen in een poging 
aartsvijand Groot-Brittannië op de knieën te krijgen. In het Decreet van Berlijn had Napoleon 
verordonneerd dat alle havens van het Europese vasteland gesloten moesten worden voor Britse 
schepen en Britse goederen. Wat niet lukte in een rechtstreeks gevecht op zee – de Royal Navy was 
simpelweg te sterk – probeerde de keizer te bereiken door deze verregaande vorm van economi-
sche oorlogvoering. Voor handelsland Holland hadden deze maatregelen ernstige gevolgen. In de 
jaren na 1806 kwam de officiële economie vrijwel volledig tot stilstand, met als gevolg dat er al snel 
een levendige smokkelhandel ontstond. Ondanks de oprechte pogingen van Lodewijk de blokkade 
van zijn broer zo goed mogelijk te handhaven, kon hij niet voorkomen dat de regels op grote schaal 
werden ontdoken.158 Napoleon was hier uiteraard niet over te spreken en betichtte zijn broer zelfs 
van heulen met de vijand. Toen Lodewijk in het najaar van 1808 zijn broer verzocht om een andere 
ambassadeur, antwoordde Napoleon spottend dat hij geen “Anglais” in dienst had om te sturen.159

 Door het continentaal stelsel, de vrijwel permanente oorlogen en de daaruit voortvloeiende 
economische en budgettaire crises werd de verhouding tussen Frankrijk en Holland steeds 
stroever. Zelfs de evenwichtige secretaris van Staat, W.F. Röell, moest in oktober 1808 erkennen 
dat het verbond met Frankrijk vooral nadelen had voor Holland. In een brief aan de koning stelde 
Röell onomwonden dat de nieuwe oorlog die in het voorjaar van 1808 in Spanje was uitgebroken, 
rechtstreeks tegen de belangen van het koninkrijk inging. De oorlog was volgens de staatsman 
enkel het gevolg van het handelen van Frankrijk, terwijl Holland was gedwongen troepen te 
leveren. In september 1808 vertrok een brigade van een kleine drieduizend Hollandse militairen 
naar het Iberisch schiereiland om daar te vechten voor de Fransen. Zij moesten zich opofferen, 
aldus Röell, terwijl hun thuisland juist gebaat was bij vrede. Zonder algemene Europese vrede 
zou Holland nooit in de gelegenheid zijn de staatsfinanciën weer op orde te krijgen. Tot die tijd 
was het enige wat de regering kon doen de uitgaven zo laag mogelijk houden. Röell pleitte ervoor 
de omvang van het leger te verlagen tot net boven de 18.000 man die Holland volgens het bond-
genootschappelijk verdrag met Frankrijk uit 1803 moest leveren en de grens van 30.000 troepen 
sous les armes definitief los te laten.160

nieuwe bezuinigingen
Voor de begroting van 1809 wilde de koning dat het budget van Oorlog onder de 10 miljoen gul-
den zou uitkomen, wat erop neerkwam dat er nog eens 2 miljoen gulden extra moest worden 
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bezuinigd. Op een verwachte begroting van circa 56 miljoen gulden (inclusief renteaflossingen 
op de staatsschuld) maakte Oorlog ongeveer 18% van de totale rijksuitgaven uit.161 Daarmee was 
het departement nog steeds verreweg de grootste kostenpost na de rentebetalingen, maar lag 
het percentage verhoudingsgewijs wel een stuk lager dan enkele jaren eerder. Het zou echter 
niet makkelijk worden de bezuinigingswens van de koning in te willigen. De eenvoudige kosten-
besparingen waren al doorgevoerd en verder snijden zou hoe dan ook gevolgen hebben voor de 
omvang en de inzetbaarheid van het Hollandse leger. Minister Janssens waarschuwde de koning 
dat een bezuiniging van 2 miljoen gulden alleen kon worden behaald met een verdere inkrim-
ping van het leger, “hoewel het huidige tijdsgewricht daar weinig geschikt voor lijkt”.162

 Begin oktober 1808 kwam de minister met zijn eerste bezuinigingsvoorstellen. De eenvou-
digste manier om te bezuinigen was door het aantal duurbetaalde generaals te verkleinen, de 
geplande uitbreiding van de garde met vijftien man per compagnie te annuleren, zeven musici en 
een captain d’habillement per regiment te ontslaan, evenals alle overcomplete officieren, de school 
voor paardrijden op te heffen, een compagnie lichte artillerie te schrappen en te besparen op de 
militaire justitie en de gratificaties. Al deze maatregelen samen zouden volgens minister Jans-
sens een bezuiniging van 626.000 gulden opleveren. Een mooi bedrag, maar het kwam niet in de 
buurt van het streefgetal van 2 miljoen gulden. Daarvoor waren hardere ingrepen onvermijdelijk. 
Janssens kwam met een viertal opties, waaruit de koning kon kiezen. Daarbij merkte hij wel op 

Musici waren niet alleen nodig voor het doorgeven van commando’s op het slagveld, ook hadden ze een belang-
rijke sfeer verhogende rol binnen een regiment. Voorstellen voor het wegbezuinigen van musici konden dan ook 
steevast op protest rekenen. Op de afbeelding staat het muziekkorps van het 9e regiment infanterie van linie, in 
de tweede helft van de negentiende eeuw getekend door W.C. Staring. (Nationaal Militair Museum)
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dat het niet in alle gevallen haalbaar was de genoemde reducties onmiddellijk door te voeren, 
omdat het onmogelijk was eenheden die dienden in Duitsland of Spanje zomaar op te doeken.
 Optie één behelsde de opheffing van een compagnie adelborsten, van een bataljon grenadiers 
van de garde, van het hele 2e regiment kurassiers en van een heel infanterieregiment. Dit zou het 
leger verminderen met 4278 man, maar wel een bezuiniging van 1,8 miljoen gulden opleveren. 
Optie twee was het schrappen van drie volledige infanterieregimenten. Dit zou ongeveer evenveel 
geld opleveren, maar het leger wel verkleinen met maar liefst 6240 man. Janssens was dan ook 
geen voorstander van deze optie. De derde optie draaide om het schrappen van een bataljon van 
het 5e regiment en drie compagnieën per infanterieregiment. Dit zou iets meer geld opleveren dan 
de eerste twee opties, maar daar stond tegenover dat de omvang van het leger met 6651 man ver-
minderde. De laatste optie uit Janssens voorstel leek op optie drie, met het verschil dat het aantal 
compagnieën per regiment gelijk bleef en alleen de sterkte per infanteriecompagnie met 39 man 
zou worden teruggebracht van 109 tot 70. Dit bespaarde evenveel, maar kostte 7200 man.163

 Hoe dan ook zou de bezuiniging forse gevolgen hebben voor de omvang van het Hollandse 
leger. Minister Janssens kwam daarom ook nog met enkele alternatieve bezuinigingsvoorstellen 
die gebaseerd waren op een iets hogere begroting van 10,5 miljoen gulden. Met een half miljoen 
gulden meer kon de compagnie lichte artillerie van de garde in dienst blijven of hoefde er slechts 
één compagnie per bataljon te worden geschrapt in plaats van drie. In dat laatste geval zouden 
slechts 2300 mannen hun ontslag ontvangen en konden de kurassiers en het 2e bataljon van het 5e 
regiment blijven bestaan. Vergeleken met alle andere opties stak dit laatste voorstel er met kop en 
schouders boven uit. “Het is mijn plicht, Sire, Uwe Majesteit ronduit te verklaren dat dit laatste plan 
mij veruit te verkiezen lijkt boven alle andere”, schreef Janssens aan de koning. Het leger zou slechts 
met een klein getal militairen worden verminderd zodat de gevechtskracht op peil bleef en in het 
geval van een legeraugmentatie konden extra troepen relatief eenvoudig worden toegevoegd aan de 
bestaande eenheden, zonder dat er eerst een heel nieuw kader moest worden samengesteld.164

 De reactie van Lodewijk op de voorstellen van Janssens was zeer positief. Eigenlijk zag de 
koning in alle maatregelen vooral de positieve aspecten. Zelfs Janssens’ indirecte kritiek op de 
grens van tien miljoen gulden viel bij de vorst in vruchtbare aarde. Op 9 oktober nam hij het 
besluit het budget voor het Ministerie van Oorlog voor 1809 vast te stellen op 11 miljoen gulden. 
Met handhaving van alle kleinere, hierboven genoemde bezuinigingen van Janssens, volstond 
het slechts één compagnie per bataljon te schrappen. Voortaan zou de infanterie bestaan uit  
8 linieregimenten en 2 regimenten jagers. Ieder regiment was samengesteld uit 2 bataljons van 
883 man, plus een staf van 16 man. Een bataljon werd niet langer gevormd door 9 maar 8 com-
pagnieën, van elk 109 man en een staf van 11 man.165 Opvallend is dat bij deze legerreorganisatie 
de financiën doorslaggevend waren en dat het streven naar een met Frankrijk overeenkomstige 
legerorganisatie volledig werd losgelaten. Napoleon had op 18 februari 1808 zijn infanterie geor-
ganiseerd op voet van 4 veldbataljons en 1 depotbataljon per regiment en 6 compagnieën van elk 
140 man per bataljon, waardoor een Frans linieregiment op papier 108 officieren en 3862 onder-
officieren en manschappen telde.166 De Hollandse regimenten telden na de reorganisatie van 
1809 slechts 1782 man, oftewel minder dan de helft van de sterkte van hun Franse tegenhangers.
 Het volledige Hollandse leger had na deze bezuinigingsronde op papier nog een sterkte van 
in totaal 25.000 man. In werkelijkheid kwam het aantal inzetbare militairen niet boven de 20.000 
man uit.167 Volgens Lodewijk had het Koninkrijk Holland begin 1809 op papier 12.000 man in 
Duitsland, 3000 man in Spanje en 9000 man in het binnenland, maar lag het grootste deel van 
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deze laatste troepenmacht in het hospitaal.168 Tot grote ergernis van Napoleon had Lodewijk 
dus maar enkele duizenden manschappen om de kust te bewaken, terwijl dit juist nu zo belang-
rijk was. Begin 1809 liepen de spanningen in Europa wederom op en dreigde een nieuwe oorlog 
met Oostenrijk. De verwachting was dat Groot-Brittannië Oostenrijk te hulp zou komen met 
een invasie ergens langs de Noordzeekust. Het was volgens de keizer dus van groot belang dat 
Lodewijk “mette promptement le reste de son armée en situation de défendre le pays contre les 
agressions de l’Angleterre”.169 Begin maart 1809 eiste Napoleon dat Lodewijk ten minste 20.000 
man alleen al in Holland sous les armes zou hebben, om zo de Britse aanval die onherroepelijk 
ging komen, het hoofd te kunnen bieden.170 Terwijl Napoleon zich met zijn Grande Armée richtte 
op het verslaan van Oostenrijk, wenste hij zich geen zorgen te hoeven maken over de verdedi-
ging van Holland en de noordelijke grenzen van zijn keizerrijk. Toen de Vijfde Coalitieoorlog in 
april 1809 een feit was, riep hij Lodewijk nogmaals op zijn leger uit te breiden en de verdediging 
van zijn koninkrijk ter hand te nemen. “Levez des hommes, organisez vos gardes nationales et 
vos troupes pour vous défendre”, drukte hij zijn broer op het hart.171

 Voor Lodewijk betekende dit dat hij de geplande reorganisatie van zijn leger en de daaraan 
gekoppelde bezuinigingen opnieuw moest beëindigen voordat ze goed en wel waren begonnen. 
In de bewaard gebleven sterktestaten is te zien hoe de omvang van het Hollandse leger vanaf 
november 1808 terugliep, maar vanaf maart 1809, na de oproep van Napoleon, stabiliseerde.172 
Van serieuze groei was voorlopig echter nog geen sprake. In juli 1809, aan de vooravond van de 
Britse landing in Walcheren, telde het Hollandse leger in totaal (inclusief troepen in het bui-
tenland) nog steeds slechts 25.855 man op papier en 21.168 man sous les armes. Ten opzichte van 
het begin van het jaar was het leger dus nauwelijks in omvang toegenomen. Lodewijk had de 
geplande inkrimping stopgezet, maar aan de eisen van Napoleon had hij zeker niet voldaan.
 Na de landing van een kleine 40.000 Britse troepen in Zeeland, op 30 juli 1809, kon Lode-
wijk naar eigen zeggen slechts 6000 Hollandse troepen in het veld brengen.173 Dit geringe aantal 
wekte uiteraard de toorn van Napoleon. Op 12 augustus liet de keizer vanuit Oostenrijk weten dat 
Lodewijk ten minste 10.000 soldaten gereed had moeten hebben en dat hij ter versterking van 
het zwakke leger 15.000 tot 20.000 man van de nationale garde – in Holland beter bekend als de 
schutterijen of de Gewapende Burgermacht (zie hoofdstuk 3) – had moeten oproepen. Napoleon 
was stellig in zijn verwijten. Als hij niet continu op zijn leger had bezuinigd, dan was zijn land 
niet binnengevallen, liet hij Lodewijk weten.174 De volgende dag volgde een nog vernietigender 
brief. “Voilà une jolie puissance qui n’a ni armée ni flotte!” beet hij Lodewijk toe.175 Napoleon 
vroeg zich af of Holland nog wel een zelfstandige mogendheid genoemd kon worden, omdat 
het voor de verdediging van zijn grondgebied afhankelijk was van anderen. “La Hollande est 
aujourd’hui sans défense, puisqu’elle est sans armee, sans escadre et sans flotille.” Deze zwakke 
positie had Lodewijk volgens de keizer volkomen aan zichzelf te wijten, omdat hij consequent 
de adviezen van zijn broer had genegeerd en geweigerd had met hem te overleggen.176

de laatste stuiptrekkingen
De landing van het Britse invasieleger betekende het begin van het einde voor het onafhankelijke 
Koninkrijk Holland. De aanval had de zwaktes van het Hollandse militaire beleid genadeloos 
blootgelegd. Lodewijks weigering de conscriptie in te voeren en zijn ver doorgevoerde bezuini-
gingen waren desastreus gebleken voor de omvang en de inzetbaarheid van het Hollandse leger. 
Er restte Lodewijk niets anders dan weer zo snel mogelijk zijn leger uit te breiden. Hierbij werd 
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Handgeschreven sterktestaat van het Hollandse leger van 1 juni 1809. De lijst geeft een gede-
tailleerd overzicht van het aantal manschappen en officieren ‘present onder de wapenen’ en 
het aantal zieken per regiment. (Nationaal Archief)
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hij terzijde gestaan door Kraijenhoff, die op 27 mei 1809 de met zijn gezondheid kwakkelende 
Janssens was opgevolgd als minister van Oorlog.177 Profiterend van de schok van de Britse aanval 
en de daaruit voortvloeiende golf van patriottisme die het land overspoelde, lukte het om het 
sterktecijfer in de eerste twee maanden na de invasie met circa vijfduizend man te laten groeien. 
Een groot deel van deze stijging was echter cosmetisch. Het gros van de rekruten kwam namelijk 
niet binnen via de reguliere werving, maar was afkomstig van de gemilitariseerde schutterijen 
van Breda en Bergen op Zoom, terwijl een ander deel nog in opleiding was in het kort daarvoor 
door de koning opgerichte korps van weeskinderen.178 Door deze troepen mee te rekenen op de 
sterktelijsten wisten Lodewijk en Kraijenhoff de legeromvang in korte tijd fors te laten groeien. 
Het aandeel daadwerkelijk inzetbare troepen steeg echter niet of nauwelijks.
 Verdere maatregelen waren daarom onvermijdelijk. Na het opvullen van de grootste gaten 
in de bezetting van de verschillende infanterieregimenten, kwam Kraijenhoff begin september 
met een plan voor een nieuwe legeraugmentatie. De gardegrenadiers moesten er volgens dit 
plan 526 man bij krijgen, de linie-infanterie en jagers 5250 man, de kurassiers 514 man en de  
2 regimenten huzaren 472 man. Om al deze militairen zonder problemen in de bestaande leger-
organisatie op te kunnen nemen, bepaalde Lodewijk op 7 september dat elke infanteriecom-
pagnie op volle sterkte voortaan 119 in plaats van 109 man zou tellen, waardoor de organieke 
sterkte van een infanterieregiment op 2561 man kwam te liggen.179 Dit was de zoveelste orga-
nisatieverandering op compagniesniveau in drie jaar tijd. Een week eerder had de koning al 
beslist dat er bij alle infanterieregimenten een derde bataljon moest worden opgericht. Dit 
bataljon, “hetwelk steeds Depot-bataillon zal zijn, zal strekken, om de manschap te vormen 
en te onderwijzen”.180 Nadat de depotbataljons in 1806 eerst waren afgeschaft, toen weer waren 
opgericht en in 1808 toch weer waren afgeschaft, bestond een regiment vanaf september 1809 
opnieuw uit drie bataljons.
 Behalve dat deze continue stroom van legerhervormingen onrust creëerde, was het ook maar 
de vraag of de schatkist gebaat was bij de tijdelijke bezuinigingen die Lodewijk doorvoerde. Alle 
manschappen die eind 1808 en begin 1809 waren ontslagen, moesten namelijk nu weer worden 
aangenomen, maar dan wel tegen betaling van nieuw handgeld en met extra kosten voor nieuwe 
uniformen en wapens. Volgens berekeningen van Kraijenhoff zou de augmentatie van 1809 de 
schatkist alleen al aan aanritsgelden – het bedrag dat nodig was om een nieuwe soldaat te kle-
den en te bewapenen – een kleine 400.000 gulden extra gaan kosten, waardoor de eerder door-
gevoerde bezuinigingen grotendeels teniet werden gedaan.181 Daar kwam nog bij dat Napoleon 
als straf voor het lakse Hollandse defensiebeleid had bepaald dat alle kosten van de Franse troe-
pen in Holland – tot een maximum van 40.000 man – op het Koninkrijk Holland afgewenteld 
dienden te worden. Dit ter compensatie voor het feit dat de Hollanders, in de ogen van de keizer, 
veel te weinig troepen op de been hadden.
 Ondanks verschillende koninklijke besluiten over het verplicht aanleveren van rekruten voor 
het leger door iedere gemeente, wilde het met de legeraugmentatie van Kraijenhoff niet echt 
lukken. De sterktestaten van het Hollandse leger laten na de plotselinge stijging in september 
en oktober 1809 in de rest van het jaar geen groei meer zien. De omvang van het Hollandse leger 
handhaafde zich rond de 30.000 man op papier, wat in de praktijk een lichte daling betekende 
vanwege het toegenomen aantal zieken. Napoleon bleef ondertussen om meer troepen vragen. 
In oktober eiste hij 16.000 man en 200 kanonneerboten van Holland. Lodewijk antwoordde 
hierop dat het Hollandse leger op papier al meer dan 16.000 man telde, maar dat bijna de helft 
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hiervan in het hospitaal lag. Als gevolg van de Zeeuwse koortsen kon bevelhebber Dumonceau 
over slechts 10.000 inzetbare manschappen beschikken. Meer troepen konden niet worden vrij-
gemaakt zonder de overige kusten of de hoofdstad onbewaakt achter te laten. In een langdurig 
gesprek met La Rochefoucauld moest Lodewijk erkennen dat hij niet aan de eisen van zijn broer 
kon voldoen. “Il lui était impossible de fournir un contingent plus considérable”, berichtte de 
Franse ambassadeur aan minister Champagny.182

 Het in de ogen van Napoleon ondermaatse optreden van het Hollandse leger gedurende de 
campagne in Zeeland had bij de keizer het laatste restje vertrouwen in de Hollanders doen ver-
dampen. Steeds openlijker speelde hij met de gedachte de verdediging van de kusten zelf ter 
hand te nemen en Holland bij het keizerrijk te voegen. Zover was het echter nog niet. Na de 
terugtrekking van het Britse expeditieleger van Walcheren nam de keizer vooralsnog genoegen 
met de inlijving van Zeeland en Brabant. Het overige deel van het Koninkrijk Holland mocht 
voorlopig onafhankelijk blijven, mits het een grotere bijdrage zou leveren aan de eigen verdedi-
ging en de handhaving van het continentaal stelsel. Volgens het Verdrag van Parijs van 16 maart 
1810 diende Holland ter bewaking van de riviermondingen een leger van 18.000 man op de been 
te brengen (waaronder 6000 Franse troepen), met daarnaast nog eens een eskader van 9 linie-
schepen, 6 fregatten en 100 kanonneerboten.183

 Hoewel de onhaalbaarheid van deze eisen voor iedereen duidelijk was, was Lodewijk toch 
akkoord gegaan. In een laatste poging Holland als zelfstandige natie te behouden en onder zware 
druk van Napoleon zette hij zijn handtekening onder het verdrag dat in feite het doodvonnis van 
het Koninkrijk Holland betekende. De slechte staat van ’s Rijks financiën stond grote uitbreidin-
gen van leger en vloot niet meer toe. Bovendien moesten de kosten voor de krijgsmacht – maar 
ook de betalingen van de rente op de staatsschuld – vanwege de inlijving van Zeeland en Brabant 
bij Frankrijk door een kleiner aantal inwoners worden opgebracht. Hoezeer Lodewijk zich hier-
van bewust was, blijkt wel uit het feit dat hij kort na 16 maart een brief naar Röell stuurde waarin 
hij stelde een begin te willen maken met verdere bezuinigingen op de land- en zeemacht. De 
koning liet al vanuit Parijs weten dat alle 1e en 2e bataljons aangevuld moesten worden vanuit de 
depotbataljons en dat de depots daarna konden worden afgestoten. Hiermee ging hij uiteraard 
opnieuw lijnrecht in tegen de wensen van zijn broer. Niet voor niets verlangde de koning van 
Röell “dat deze zaak volkoomen geheim blijve”.184 Terwijl de toekomst van zijn koningschap aan 
een zijden draad hing, bleef Lodewijk dus sleutelen aan de organisatie van zijn leger en bleef hij 
zich inzetten voor het op orde krijgen van de begroting.
 De laatste stuiptrekkingen van Lodewijks regering leidden eind mei tot een nieuw reorga-
nisatievoorstel van minister van Oorlog J.J. Cambier, die Kraijenhoff was opgevolgd nadat deze 
op last van Napoleon was ontslagen (zie hoofdstuk 6, pagina 251). Afhankelijk van de vraag of 
het budget voor Oorlog op negen of tien miljoen gulden zou komen te liggen, kwam Cambier 
met verschillende voorstellen voor bezuinigingen. Ook hij was er, net als zijn voorgangers, van 
overtuigd dat de financiële problemen waarvoor het land zich gesteld zag, verdere inkrimping 
van het militaire personeel onontkoombaar maakten. Hij wenste daarbij de veldinfanterie 
zoveel mogelijk buiten schot te houden, omdat deze inmiddels goed was georganiseerd. Mocht 
de koning desondanks toch willen snijden in het voetvolk, dan stelde Cambier voor het aantal 
compagnieën per bataljon terug te brengen tot zes. Hierdoor zou de Hollandse bataljonsorga-
nisatie met één grenadierscompagnie, één voltigeurscompagnie en vier fuseliercompagnieën 
weer precies hetzelfde worden als die in Frankrijk.
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De meeste winst viel volgens de minister echter te halen bij verregaande inkrimping van de cava-
lerie. Omdat Holland toch nooit alleen een offensieve campagne zou gaan voeren en de rol van 
ruiterij bij defensieve oorlogvoering beperkt was, vond Cambier een grote cavalerie overbodig. 
Hij pleitte voor een sterke reductie van de drie cavalerieregimenten die niet tot de Koninklijke 
Garde behoorden. Uit dit plan blijkt duidelijk hoezeer in deze fase van de Franse tijd nog vanuit 
de eigen, Hollandse situatie werd gedacht en geredeneerd. De mogelijkheid dat Frankrijk tijdens 
offensieve handelingen wel eens gebruik zou willen maken van de Hollandse cavalerie, werd 
niet als argument meegenomen. Bij de beslissing de cavalerie in te krimpen woog zwaarder mee 
dat het koninkrijk nauwelijks genoeg faciliteiten had om een cavalerieregiment van 730 man in 
zijn geheel onder te brengen. Bij gebrek aan geschikte huisvesting werden de cavaleristen steeds 
opgedeeld en verspreid over verschillende kazernes, wat volgens Cambier “bien embarassante” 
was. De minister stelde voor wel de organisatie van de 3 regimenten van 4 eskadrons te behou-
den, maar de compagnieën te halveren tot 60 man en 52 paarden.185

 Ook nu zou het echter niet tot uitvoering van de plannen komen. Nog voordat een begin kon 
worden gemaakt met de legerreorganisatie, kwam er – niet geheel onverwacht – een eind aan de 
onafhankelijkheid van Holland. Nadat in de eerste helft van 1810 de druk steeds hoger was opge-
voerd en de Franse militaire aanwezigheid zich langzaam over het land had verspreid, achtte 
Napoleon begin juli de tijd rijp om de resterende delen van Holland bij zijn keizerrijk in te lijven. 
Per 9 juli 1810 hield het Koninkrijk Holland op te bestaan en werden de Hollandse departemen-
ten integraal onderdeel van Frankrijk. Lodewijk was kort daarvoor gevlucht toen Franse troepen 
Amsterdam bezetten. Voor het Hollandse leger brak opnieuw een onzekere periode aan met tal 
van reorganisaties in het verschiet.

Conclusie

Aan het eind van dit hoofdstuk kan een aantal conclusies worden getrokken over de manier 
waarop het Hollandse militaire beleid ten tijde van het Koninkrijk Holland tot stand kwam. 
In de eerste plaats valt op dat het gebrek aan financiële middelen een haast allesbepalende rol 
speelde. De vele legerreorganisaties die Lodewijk tijdens zijn korte regeerperiode doorvoerde 
of wilde doorvoeren, waren stuk voor stuk ingegeven door de wens de rijksbegroting meer in 
evenwicht te brengen. Omdat ‘Oorlog’ met afstand de grootste kostenpost was, kreeg het depar-
tement ieder jaar weer nieuwe bezuinigingen te verwerken. Met elke nieuwe minister van Oorlog 
volgden nieuwe besparingen op het landleger. Redenen als kwaliteitsverbetering en grotere effi-
ciëntie lijken nauwelijks een rol te hebben gespeeld bij de vele reorganisaties die het Hollandse 
leger tussen 1806 en 1810 doormaakte. Als er al over dergelijke zaken werd nagedacht, dan waren 
ze duidelijk van ondergeschikt belang. De financiën waren leidend, de rest was bijzaak.
 Bij het invullen van de verschillende bezuinigingen en de daarmee gepaard gaande reorga-
nisaties van het leger werd meerdere keren rekening gehouden met de situatie in het Franse 
leger. De Hollandse legertop streefde naar een zo Frans mogelijke legerorganisatie, omdat dit 
de samenwerking met bondgenoot Frankrijk ten goede zou komen. Het aantal compagnieën per 
bataljon werd zodoende bewust gelijkgesteld met het aantal in de Franse organisatie, terwijl 
ook de losse voltigeurscompagnie naar het Franse voorbeeld werd overgenomen. Dergelijke 
transfer van militaire organisatievormen maakte dat het Hollandse leger langzaam steeds meer 
op het Franse leger ging lijken. Deze ‘verfransing’ was echter geen beleidsstreven op zich. Als 
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de financiële problemen een andere organisatievorm vereisten, dan werd het Franse voorbeeld 
even makkelijk weer losgelaten. Opvallend is dat de ‘verfransing’ van het Hollandse leger niet 
alleen op het conto van de Franse Lodewijk geschreven mag worden, maar dat het vaak juist 
zijn Hollandse ministers, staatsraden en militairen waren die zoveel mogelijk het voorbeeld van 
Frankrijk wilden volgen.
 Het grootste obstakel op de weg naar een financieel gezonde en haalbare begroting was de 
Franse keizer. Behalve met de slechte staat van de schatkist had Lodewijk vooral ook rekening te 
houden met de wensen vanuit Parijs. Napoleon bestookte zijn broer te pas en te onpas met advie-
zen en verwijten. Wanneer Lodewijk een fout had gemaakt, dan liet de keizer hem dit per brief 
vaak ongenadig hard weten en las hij hem als een kind de les. Toch was het niet zo dat Napoleon 
zich tot in detail bemoeide met de manier waarop het Hollandse leger was georganiseerd of dat 
hij constant over de schouders van Lodewijk en zijn ministers meekeek. De keizer stelde slechts 
de kaders, daarbinnen gaf hij de Hollanders grotendeels de vrije hand. Als Lodewijk bijvoor-
beeld het aantal compagnieën per bataljon wilde terugbrengen of het aantal musici per regi-
ment wilde verlagen, dan kon hij dat doen zonder inmenging van zijn broer. De keizer bemoeide 
zich in hoofdzaak alleen met de omvang van het Hollandse leger. Keer op keer liet hij Lodewijk 
weten dat Holland meer troepen moest leveren en dat hij zijn leger moest uitbreiden. De geringe 
militaire bijdrage van het Koninkrijk Holland aan de Franse oorlogsinspanningen was Napoleon 
een doorn in het oog en vormde de directe aanleiding voor tal van botsingen tussen beide broers.
 Gedurende de vier jaar van Lodewijks regering lukte het hem maar zelden volledig aan de 
eisen van Napoleon te voldoen. In sommige gevallen ging hij met zijn plannen zelfs rechtstreeks 
tegen de wensen van de keizer in, hoewel hij dat nooit openlijk zou toegeven. Meer dan eens 
resulteerde Lodewijks lastige positie in halfslachtige tussenoplossingen waarbij er enerzijds 
wel werd gereorganiseerd, waardoor de minister een kleine bezuiniging behaalde, maar waar-
bij anderzijds echt harde maatregelen werden vermeden. Even vaak kwam het voor dat eerder 
doorgevoerde of geplande veranderingen onder druk van Parijs – of van de internationale poli-
tieke omstandigheden – weer werden teruggedraaid. Een voorbeeld hiervan is de invoering en 
afschaffing van de derde bataljons per regiment. Zodra er bezuinigd kon worden werden de 
derde of depotbataljons geschrapt, maar als er enige tijd later weer ergens oorlog uitbrak dan 
werden ze vrijwel onmiddellijk in ere hersteld.
 Het Hollandse defensiebeleid kwam kortom tot stand door een complexe afweging van 
financiële (on)mogelijkheden en druk vanuit Frankrijk, waarbij nu eens de ene en dan weer de 
andere factor de boventoon voerde. Lodewijk probeerde zo goed en zo kwaad als het ging tege-
moet te komen aan de eisen van Napoleon, maar hij zocht wel de grenzen op en ging daar dik-
wijls overheen. Een duidelijke, definitieve keus voor dan wel bezuinigingen dan wel de lijn van 
zijn broer maakte Lodewijk tijdens zijn vierjarige koningschap niet. Als de druk uit Parijs te 
groot werd, dan volgde hij de keizer – ten koste van de schatkist. Was er sprake van enige inter-
nationale ontspanning, dan deed hij onmiddellijk zijn best de Hollandse financiën op orde te 
brengen – met legerinkrimpingen tot gevolg. Door steeds te balanceren tussen de Franse en Hol-
landse belangen probeerde Lodewijk zoveel mogelijk beide kampen te vriend te houden, maar 
uiteindelijk bereikte hij in feite het tegenovergestelde. Aan het eind van zijn koningschap had 
hij zijn krediet bij Napoleon volledig verspeeld, maar was de financiële situatie in Holland nog 
steeds even dramatisch.
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 2 | “Wij hebben gedecreteerd en decreteren”

Inleiding

In de historiografie staat Lodewijk te boek als een zwakke, wispelturige vorst, die moeite had om 
bij zijn besluiten te blijven.1 Beslissingen die hij de ene dag nam, konden de volgende dag alweer 
zijn teruggedraaid of veranderd. In de vier jaar dat hij aan de macht was, bestookte Lodewijk 
zijn militaire top met een eindeloze stroom van belangrijke en minder belangrijke beleidswijzi-
gingen en reorganisatievoorstellen. De Hollandse krijgsmacht was hierdoor tijdens Lodewijks 
regeerperiode in een vrijwel permanente staat van transformatie, zonder dat de organisatie tijd 
kreeg om op adem te komen. Toen de kroonprins van Beieren voor zijn privécollectie een over-
zicht wilde hebben van de samenstelling en organisatie van het Hollandse leger, kon de ambte-
naar die met de opstelling van deze lijst belast was volgens minister Janssens “aan het geschrift 
geen einde maken, daar gedurende het werk, de Korpsen van Wapen, montering, of reglemen-
ten dagelijks veranderde[n]”.2 Lodewijk voerde, met andere woorden, in korte tijd zo veel veran-
deringen door dat het onmogelijk was een definitief organisatieoverzicht van het Koninklijke 
 Hollandse leger te geven.
 In sommige gevallen, zoals bij het wel of niet invoeren van een derde bataljon per regiment, 
wisselde Lodewijk van mening onder druk van de financiële of politieke omstandigheden. Vaker 
waren nieuwe plannen of belangwekkende beleidswijzigingen echter het gevolg van de stem-
ming van de koning. “Dan wilde Lodewijk een Armee van 50.000, dan van 20.000 man”, schreef 
oud-minister van Oorlog Janssens jaren na dato met enig gevoel van overdrijving. De koning 
veranderde volgens Janssens continu van mening, waarbij “de beslissing af[hing] van de stem-
ming van zijn ziel, op het ogenblik, dat het verzwakte ligchaam vermoeid was”.3 De koning luis-
terde naar zijn adviseurs en won bij elke belangrijke wijziging informatie in bij zijn staatsraden, 
maar de uiteindelijke beslissing werd vaak in hoge mate bepaald door het gevoel van de koning. 
Welke argumenten daarbij doorslaggevend waren, valt daarom vaak nauwelijks te achterhalen. 
De koning maakte zijn eigen afwegingen, zonder deze toe te lichten of voor het nageslacht vast 
te laten leggen in notulen of verslagen.
 Zodoende is het bijvoorbeeld voor de hedendaagse onderzoeker niet meer te achterhalen 
waarom Lodewijk de militair-territoriale indeling van zijn koninkrijk zo vaak veranderde. Kort 
na zijn troonsbestijging verdeelde Lodewijk het land in vier militaire divisies, te weten (1) Hol-
land, Brabant en Utrecht (hoofdkwartier Den Haag); (2) Zeeland (Middelburg); (3) Friesland en 
Groningen (Groningen); en (4) Gelderland en Overijssel (Deventer).4 Hiermee week hij af van de 
oude indeling, waarin Brabant met Zeeland samen de vierde militaire divisie had uitgemaakt. 
Een half jaar later kwam de koning echter terug op zijn besluit en voegde hij Brabant weer samen 
met Zeeland. In het najaar van 1807 volgde een nieuwe indeling met evenveel militaire arrondis-

Lodewijk Napoleon als koning van Holland, in 1809 geschilderd door C.H. Hodges. (Rijksmuseum)
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sementen als departementen. Brabant werd nummer vijf van de elf, maar niet voor lang, want 
per 1 januari 1809 deelde Lodewijk het koninkrijk wederom in vieren en vormden Zeeland en 
 Brabant samen het tweede militaire arrondissement.5 Of aan deze wijzigingen een militaire 
noodzaak ten grondslag lag, valt vandaag de dag niet (meer) te zeggen. De aanpassingen kunnen 
ook zomaar het gevolg zijn geweest van Lodewijks wispelturige karakter.
 Het grillige gedrag van de koning komt misschien nog wel het meest tot uiting in zijn 
benoemingen. Aan het hoofd van de belangrijkste vestingsteden in iedere divisie benoemde 
Lodewijk ervaren officieren die verantwoordelijk waren voor alle militaire aangelegenheden 
binnen en direct rondom de vestingmuren. Op 4 juli 1806 benoemde hij de luitenant-generaals 
Ph.J. van Zuylen van Nijevelt, D. van Guericke en Bruce tot respectievelijk commandant van 
Utrecht, Vlissingen en Den Briel. Nog voor het einde van de maand zaten ze alle drie alweer op 
een andere plek.6 Veelzeggend is ook het carrièreverloop van generaal-majoor E.M.J.G. Broux 
in deze periode. Gedurende de eerste zes maanden van Lodewijks koningschap vervulde hij 
maar liefst acht verschillende functies. Nu eens was hij waarnemend commandant van de eer-
ste militaire divisie, dan weer van de derde. Nu eens kreeg hij een aanstelling als commandant 
van Groningen, dan weer moest hij zich naar Aurich in Oost-Friesland begeven.7 Lodewijks 
neiging om met mensen te schuiven nam soms extreme vormen aan, met onrust binnen de 
legerorganisatie tot gevolg.
 De wispelturigheid van Lodewijk blijkt ook uit een andere anekdote die Janssens over de 
koning optekende. Volgens de minister had Lodewijk bevolen fort Knodsenburg, bij Nijmegen, 
te verkopen, met de verplichting dat de koper het fort moest slopen. Kort nadat het fort voor 
vierduizend gulden aan een particulier was verkocht, bepaalde de koning echter dat Knodsen-
burg aan de gemeente Lent moest worden afgestaan. De minister herinnerde de koning eraan 
dat het fort reeds was verkocht, maar Lodewijk nam hier geen genoegen mee. Hij antwoordde 
Janssens als een waar alleenheerser: “Si je donne un ordre, c’est pour qu’on l’exécute, non pour 
entendre des observations.” Daarmee moest de minister het doen. Het fort ging over naar de 
gemeente Lent, dat niet “het minste gebruik voor dit fort [wist]”, en de particulier kreeg zijn 
geld terug. Niet lang daarna kondigde de koning aan dat hij het fort overdroeg aan de minister 
van Waterstaat “om hetzelve, ter berging van Vee, bij watersnood, te bezigen”.8

 Deze op het oog onbeduidende episode laat zien hoe belangrijk de figuur van Lodewijk was 
voor de totstandkoming van het Hollandse militaire beleid. De koning bemoeide zich overal 
mee, van de grootste strategische of organisatorische vraagstukken tot aan de kleinste details. 
Niets kwam ongezien langs zijn bureau. Vanaf maart 1808 is voor een aantal maanden achter 
elkaar de ‘staat der decreten, besluiten en decisien van Zijne Majesteit’ bewaard gebleven. Per 
decreet van 15 november 1807 was het Ministerie van Oorlog verplicht de van de koning ont-
vangen decreten bij te houden en per week aan de koning te laten zien. Het opvallende van deze 
lijsten is niet zozeer het grote aantal beslissingen dat dag in dag uit werd genomen, maar meer 
de enorme diversiteit van de onderwerpen van de decreten. In april 1808 besliste Lodewijk bij-
voorbeeld over officieren die wel of niet in het huwelijksbootje mochten stappen, over bevorde-
ringen naar een hogere rang, over het toekennen van hogere pensioenen aan militairen, over het 
verlenen van toestemming om toegelaten te worden tot een militaire school, over de aanleg van 
waterputten in het kamp bij Waasdorp, over de aanbesteding van nieuw te bouwen kazernes, 
maar ook over de verplaatsing van het 5e regiment infanterie van linie en het 3e regiment jagers 
naar ’s konings schepen van oorlog.9
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De beslissingen van de koning waren niet altijd even logisch – soms zelfs ronduit onlogisch – 
maar ze moesten desalniettemin worden uitgevoerd. Zoals zijn antwoord aan Janssens liet zien, 
duldde Lodewijk geen tegenspraak. Hij liet zich weliswaar adviseren, maar als het moest kon 
hij zeer eigenmachtig handelen en zijn eigen voorstellen doordrukken. De koning was hyper-
gevoelig voor wat hij beschouwde als aanvallen op zijn machtspositie. In augustus en oktober 
1806 liet hij daarom vastleggen dat de ministers alleen onderling informatie mochten uitwis-
selen met expliciete toestemming van de koning en dat de Staatsraad alleen mocht vergade-
ren als Lodewijk daarbij aanwezig kon zijn.10 Zo hield hij te allen tijde de touwtjes in handen. 
De ministers gaven leiding aan hun eigen departement, gaven adviezen als de koning daarom 
vroeg, maar hielden zich hoofdzakelijk bezig met het uitvoeren van door de koning genomen 
besluiten. Eigen initiatief werd niet gewaardeerd. Lodewijks ideeën over de rol van de ministers 
waren glashelder. Zij dienden zondermeer “den wil en den geest des Konings [te] volgen”.11

 Waar in het vorige hoofdstuk werd gekeken naar de financiële problemen van het konink-
rijk en de harde eisen van Napoleon, zal in dit hoofdstuk nader worden ingegaan op Lodewijks 
persoonlijke bemoeienis met en invloed op het Hollandse militaire beleid. De koning kon, zoals 
gezegd, naar eigen inzicht beslissingen nemen, zonder zich daarbij gebonden te voelen aan de 
adviezen van zijn ministers of Staatsraad. Soms leverde dit zinvolle aanpassingen van de leger-
organisatie op, maar lang niet altijd. Zijn wispelturige karakter zorgde tussen 1806 en 1810 voor 
een stortvloed aan militaire decreten, waarvan de opvallendste en ingrijpendste zullen worden 
behandeld. Daarbij zal onder andere worden gelet op de vraag wat Lodewijk met zijn besluiten 
wilde bereiken. Dat Frankrijk op militair gebied Lodewijks grote voorbeeld was, mag geen verba-
zing wekken. Interessanter is het te kijken naar hoe via de koning Franse ideeën en gebruiken in 
het Hollandse leger werden opgenomen. Mocht er tijdens dit transferproces sprake zijn van (een 
vorm van) creatieve relocatie, dan kan dat iets zeggen over de eigenheid van het Hollandse leger.

Alle Koninklijke decreten van Lodewijk begonnen met dezelfde aanhef: “Louis Napoleon, door de Gratie Gods en 
de Constitutie des Koningrijks, Koning van Holland. Wij hebben gedecreteerd en decreteren het navolgende...” 
(Nationaal Archief)
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Schone schijn

Naast zijn wispelturigheid wordt Lodewijk vooral ook herinnerd vanwege zijn praal- en spil-
zucht. Lodewijk hield van mooie dingen en had daar doorgaans veel geld voor over. “Koning 
Lodewijk was verkwistend op reizen, in feesten en giften, maar al te dikwerf zonder eenig nut 
voor den lande, naar luim en toeval”, schreef de negentiende-eeuwse historicus Th. Jorissen.12 
J.G. Kikkert sprak van Lodewijks “te grote goedhartigheid en zijn verspillingen”.13 Als voorbeeld 
van zijn weinig zuinige aard wordt vaak verwezen naar de geldverslindende verhuizingen van 
het koninklijke hof van Den Haag naar Utrecht en van Utrecht naar Amsterdam. Lodewijk liet 
zijn nieuwe paleizen voor veel geld verbouwen in een tijd dat de staat zo goed als bankroet was. 
Als het ging om uiterlijk vertoon en zijn eigen glorie speelde geld geen rol voor de koning. Vol-
gens minister Janssens wilde Lodewijk “voor zich, en voor alles wat hem omringde, het schit-
terende van de grootste troonen nabootsen”, ondanks het feit dat het kleine Holland deze kosten 
amper kon dragen.14

 Lodewijks praal- en spilzucht komen misschien wel het duidelijkst naar voren uit diens plan-
nen voor een indrukwekkende persoonlijke lijfwacht, de Koninklijke Garde. Nog geen drie weken 
na zijn troonsbestijging lanceerde Lodewijk een groots plan dat in schril contrast stond met de 
grootschalige bezuinigingen die hij tegelijkertijd wilde doorvoeren. Terwijl de overheid op alle 
fronten de tering naar de nering moest zetten en het leger zich geconfronteerd zag met forse 

Lodewijk wordt op deze tekening om-
ringd door de empire-meubelen waar hij 
zo’n liefhebber van was. De koning stond 
 bekend om zijn goede maar dure smaak. 
(UB Leiden)
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inkrimpingen, ging een groot deel van Lodewijks tijd en energie op aan de creatie van een schitte-
rende garde, naar het voorbeeld van de Keizerlijke Garde van zijn broer. Bij de vaststelling van de 
voorlopige legerorganisatie, op 4 juli 1806, bepaalde Lodewijk dat “onzen Landmagt blijft bestaan 
op den tegenwoordigen voet, met uitzondering nogtans van de Garde”.15 Terwijl de rest van het 
Hollandse leger hetzelfde bleef, onderging de voormalige garde van de raadpensionaris een grote 
metamorfose. Van een bescheiden – maar zeker niet klein – elitekorps van 1350 man, wilde Lode-
wijk de garde uitbreiden tot een heus minileger waarin alle wapens waren opgenomen.
 Uit het organisatieplan van 4 juli 1806 blijkt dat de garde in totaal maar liefst 7000 man 
moest gaan tellen, oftewel bijna een derde van de totale legersterkte.16 De garde zou bestaan uit 
1 regiment grenadiers, sterk 3000 man (113 officieren en 2887 onderofficieren en manschappen), 
1 regiment jagers van gelijke sterkte, 1 korps garde cavalerie bestaande uit 3 eskadrons huza-
ren en 2 eskadrons kurassiers van elk 200 ruiters en 200 paarden, en tot slot een compagnie rij-
dende artillerie. De kosten van dit alles waren exorbitant. Alleen al aan het regiment grenadiers 
was de minister van Oorlog 628.873 gulden kwijt aan traktementen en nog eens 150.124 gulden 
voor  kleding en uitrusting. In totaal kostte de garde de schatkist jaarlijks 2.020.890 gulden, een 
bedrag vergelijkbaar met de uitgaven voor alle infanterieregimenten (zowel linieregimenten als 
jagers) gecombineerd.17

 De opbouw van de Koninklijke Garde verliep allesbehalve soepel.18 Evenals de rest van het 
leger werd de garde continu geplaagd door grote tekorten. Halverwege maart 1807 besloot Lode-
wijk zelfs een van de twee gewone jagerregimenten op te offeren ten behoeve van zijn garde. Het 
2e regiment jagers werd per 1 april opgeheven, waarna de meest geschikte militairen naar de 
garde overgingen. De resterende troepen werden verdeeld over het 3e regiment jagers en de ove-
rige linieregimenten. Lang niet alle jagers waren blij met deze gang van zaken, want de ophef-
fing van het regiment betekende dat mannen die soms al lange tijd bij elkaar hadden gediend, 
werden opgesplitst en uit hun vertrouwde omgeving gehaald. De ingreep leidde tot onrust 
en ontevredenheid onder de troepen.19 Het tekort aan goede officieren en onderofficieren bij 
de garde werd op vergelijkbare wijze opgelost. In het voorjaar van 1807 moesten er maar liefst 
27 kapiteins en 27 eerste luitenants uit “alle Corpsen der Armée” naar de garde worden over-
geplaatst.20 Deze verplaatsingen hadden soms grote gevolgen. Bij het 2e regiment huzaren was 
na het vertrek van enkele officieren naar de garde bijvoorbeeld zo’n groot tekort aan leidingge-
venden ontstaan dat er volgens een inspectierapport sprake was van ernstige gevolgen voor de 
inzetbaarheid.21 Desondanks was Lodewijk bereid om voor zijn eigen lijfwacht de hoofdmacht 
van zijn leger te verzwakken – iets waar Napoleon uiteraard niet blij mee was.
 Door alle wervingsproblemen zou Lodewijks persoonlijke lijfwacht nooit helemaal de gewen-
ste omvang bereiken. De maximale effectieve sterkte van de garde – bereikt in mei 1807 – bedroeg 
4825 man en zweefde gedurende de jaren 1808 en 1809 ongeveer rond 3300 man.22 Volgens het 
Decreet op de sterkte, de formatie en de zamenstelling der landmagt van 15 maart 1807 zou de garde 
voortaan bestaan uit 1 infanterieregiment van 3000 man (zowel in vredes- als in oorlogstijd),  
1 regiment huzaren van 610 man en 1 regiment kurassiers van 414 man. Dit was een stuk minder 
dan de 7000 man die Lodewijk in de zomer van 1806 had geambieerd, maar verhoudingsgewijs 
bleef het een omvangrijke lijfwacht. Dumonceau was hier niet over te spreken. Hij vond dat de 
hoge kosten voor het keurkorps als een molensteen om de nek van het hele leger hingen. In plaats 
van de trots van het leger, werd de garde volgens Dumonceau zijn ondergang. “La garde est trop 
nombreuse, elle devrait être la source de tout bien pour l’armée, aujourd’hui elle est la ruine.”23
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Hoewel de koning zich, wanneer het zijn eigen garde betrof, vaak maar weinig aantrok van zijn 
adviseurs, noodzaakten de financiële problemen hem eind 1807 opnieuw een stap terug te doen. 
In het najaar van 1807, met het op voet van vrede brengen van het leger, bracht hij de sterkte van 
de garde terug tot 3000 man infanterie, 607 man cavalerie en 111 man rijdende artillerie.24 91 gre-
nadiers, 210 jagers, 36 kurassiers, 220 huzaren en 10 artilleristen werden van de garde terug in 
het gewone leger geplaatst.25 De kosten van de garde verminderden hierdoor tot circa 1,2 miljoen 
gulden. De kosten van de overige regimenten (infanterie en cavalerie samen) lagen voor 1808 op 
ruim 4 miljoen gulden.26 Ook na deze inkrimping bleef de garde dus een forse kostenpost op 
de begroting van het Ministerie van Oorlog. Dit was in de eerste plaats te wijten aan de hogere 
traktementen die de gardisten ontvingen, maar zeker ook aan de kosten van alle nieuwe, dure 
uniformen die speciaal voor de garde werden aangeschaft.
 Lodewijk wenste alleen het beste van het beste voor zijn lijfwacht en daarbij keek hij goed 
naar Frankrijk. Napoleon had zijn Keizerlijke Garde – voor 1804 de Consulaire Garde geheten – 
uitgebreid en verfraaid tot een indrukwekkende legermacht met een sterkte van circa 15.000 
man en Lodewijk had iets soortgelijks in gedachte.27 Net als in Frankrijk wilde Lodewijk gre-
nadiers, jagers, zware cavalerie en lichte cavalerie in zijn garde en net als in Frankrijk stelde hij 
twee kolonel-generaals aan om het commando over de troepen voor hem waar te nemen.28 In 
Frankrijk waren de rangen in de garde gelijk aan een hogere rang in de linie en zo werd het ook 
geregeld in Holland. Zoals de traditie voorschreef stond in beide landen de garde in het veld op 
de eervolle rechtervleugel en moesten andere troepen, wanneer de garde passeerde, zich opstel-
len en uit eerbied de standaarden salueren en groeten totdat de garde voorbij was getrokken.29 
Zelfs in toon imiteerde Lodewijk zijn broer. “Gij lieden zijt de eerste verdedigers van den troon 
en aan de armee moet gij lieden ten voorbeeld strekken”, sprak de koning in 1808 zijn garde toe. 
“Ik verlang dat gij lieden alle zonder onderscheid van wapen of regiment maar eene famille zult 
uitmaken en dat gij lieden alle in gelijke mate op mijn vertrouwen en vriendschap zult reke-
nen daar ik wederkerig op U L[ieden] onverschrokken dapperheid en onwrikbare trouw staat 
maak.”30 Net als de keizer probeerde Lodewijk zijn garde tot een hechte eenheid te smeden en 
aan zich te binden.
 De Koninklijke Garde was Lodewijks persoonlijke ‘speeltje’, waarmee hij alles kon doen wat 
hij wilde. Hoezeer dit waar was, blijkt onder andere uit een voorval dat minister Van Hogendorp 
jaren na dato optekende in zijn memoires. Militair gezien viel de garde direct onder de koning en 
had de minister van Oorlog er niets over te zeggen, maar op administratief gebied kon de minis-
ter het de garde knap lastig maken. Toen de kolonel-generaal van de garde een verzoek indiende 
bij Van Hogendorp voor de aanschaf van nieuwe paarden, weigerde deze dit pertinent, omdat 
hij ervan overtuigd was dat hij de paarden voor dertig gulden per stuk minder kon krijgen. Deze 
weigering nam de koning hoog op en beschouwde hij als een grove inbreuk in zijn persoonlijke 
invloedsfeer. Van Hogendorp hield echter voet bij stuk, met als gevolg dat korte tijd later ook de 
administratie van de garde uit het ministeriële domein was gehaald.31 Lodewijk wilde koste wat 
kost zelf beschikken over zijn garde en wenste aan niemand verantwoording af te leggen, ook 
niet als deze persoon voor goedkopere paarden kon zorgen.
 In de literatuur worden doorgaans twee redenen genoemd voor de buitenproportionele 
plannen van Lodewijk. In de eerste plaats wordt vaak verwezen naar Lodewijks overmatige hang 
naar pracht en praal. Zijn voorliefde voor uniformen en onderscheidingstekens zou verklaren 
waarom hij zo veel energie stak in zijn garde.32 Gedurende de eerste weken van zijn regering 
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wijdde Lodewijk zich met veel plezier aan het ontwerpen van de epauletten (met of zonder ruit), 
contra-epauletten, borduursels, lissen en kwasten voor de uniformen van zijn officieren, met 
een stortvloed aan decreten betreffende de kledij van zijn troepen tot gevolg.33 De details waar-
mee Lodewijk zich bezighield, kunnen alleen maar verbazing wekken. Voor de jagers van zijn 
garde verordonneerde de koning: “De ligte Troepen worden daardoor onderscheiden, dat de 
opslagen puntig en de knoopen rond zullen zijn.” 34 Behalve de vorm van de knopen bepaalde de 
koning ook: “Op de Knoopen voor de Armee te lande, zal een Leeuw moeten gesneden of gegra-
veerd zijn, vasthoudende negen zaamgebonden Pijlen, overdekt met de Koninklijke Kroon.”35

 In de tweede plaats was er wellicht ook een militair-strategische noodzaak voor een grote 
garde. Lodewijk zelf wees in zijn memoires op de moeilijke positie waarin hij zich bevond als 
koning van Holland en als broer van de Franse keizer. Hij vreesde in de zomer van 1806 dat 
 Holland verplicht was bondgenoot Frankrijk militair te steunen, mocht er een nieuwe oorlog 
uitbreken. In dat geval was het niet ondenkbaar dat Napoleon de inzet van het volledige Hol-
landse leger zou opeisen, met als gevolg dat het land volledig gespeend zou zijn van militaire 
bescherming. In zijn Geschiedkundige Gedenkstukken stelde Lodewijk dat dit laatste precies de 
reden was waarom hij een zo groot mogelijke garde nastreefde. De garde was zijn persoonlijke 
lijfwacht, waarop Napoleon op bondgenootschappelijke gronden geen aanspraak kon maken. 
Wanneer de rest van het Hollandse leger de keizer in het buitenland moest dienen, kon de garde 
in ieder geval het koninkrijk bewaken.36

Rokjas van wit laken voor officieren van het 
regiment jagers van de Koninklijke Garde. 
Voor Lodewijks persoonlijke lijfwacht was 
alleen het beste goed genoeg. (Nationaal 
Militair Museum)
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Ruim tweehonderd jaar na dato is het vrijwel onmogelijk om met zekerheid te kunnen vaststel-
len welke van de twee verklaringen de juiste is. Streefde Lodewijk naar een grote garde om zijn 
onafhankelijkheid van Napoleon te garanderen of vanwege zijn voorliefde voor mooie unifor-
men? Waarschijnlijk schuilt in beide verklaringen een kern van waarheid. Lodewijk kan een 
zekere hang naar pracht en praal inderdaad niet worden ontzegd, maar dit verklaart nog niet 
waarom de garde oorspronkelijk zevenduizend man moest tellen. Als de garde uitsluitend 
diende als proeftuin voor de ontwerpen van de koning, dan had de helft ook volstaan. Lodewijk 
had goed ingezien dat een persoonlijk leger van zevenduizend man voor binnenlandse doelein-
den een machtsfactor van belang was en dat deze legermacht van doorslaggevende betekenis 
kon zijn in het geval van een vijandelijke invasie – zoals de gebeurtenissen rond de Britse invasie 
op Walcheren in 1809 zouden bewijzen.

orde van de unie en maarschalksrangen
Lodewijks voorliefde voor ceremonie en decorum bleef niet beperkt tot de oprichting van een 
imposante garde. Zo schermde hij vrijwel direct vanaf de start van zijn koningschap met het 
idee van een ridderorde voor mensen die een bijzondere prestatie hadden verricht, zowel bur-
gers als militairen. Reeds op 2 juli 1806 benoemde de koning een commissie om te komen tot de 
“introductie van een orde”. Uiteindelijk zagen op 12 december 1806 de Orde van de Unie en de 
Koninklijke Orde van Verdiensten het levenslicht. Later zouden deze twee ordes worden samen-
gevoegd tot één Koninklijke Orde van Holland en weer later werd teruggekeerd naar de oude 
naam Koninklijke Orde van de Unie. Net als bij de uniformen van de garde besteedde Lodewijk 
bijzonder veel aandacht aan de onderscheidingstekenen die de gedecoreerden ontvingen. Dit 
resulteerde in een fraai kruis van wit geëmailleerd goud met op de ene kant een afbeelding van 
Lodewijk en op de andere kant een Hollandse leeuw met de tekst ‘Doe wel en zie niet om’, het 
motto van Lodewijk.37 De uitreiking van de orde was met veel ceremonieel omgeven, alles ter 
meerdere eer en glorie van vorst en vaderland. Bij de eerste plechtigheid in het paleis te Den 
Haag waren tal van hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Lodewijk noemde het in zijn memoi-
res “eene vrolijke en glansrijke bijeenkomst”.38

 Maar net als bij de garde was de instelling van de Orde van de Unie waarschijnlijk niet alleen 
een uitvloeisel van Lodewijks praalzucht. De ridderorde vormde ook een belangrijk onderdeel van 
het uitgebreide patronagesysteem dat Lodewijk tijdens zijn koningschap opzette. De Orde van de 
Unie was voor de koning een belangrijk middel om mensen aan zich te binden, want hij was de 
enige die bepaalde wie er werd geridderd. Het kleinood bood Lodewijk een manier om zijn meest 
loyale en hardwerkende volgelingen te bedanken voor hun inzet, terwijl het de dragers tegelijker-
tijd herinnerde aan de macht van de koning en aan wie ze loyaal moesten te zijn. Tijdens de ver-
schillende uitreikingsceremoniën die tussen 1806 en 1810 plaatsvonden, kregen de grootkruizen, 
commandeurs en ridders van de Orde steeds weer te horen dat zij zich dienstbaar moesten opstel-
len tegenover hun koning aan wie ze zoveel te danken hadden. Grootkanselier van de Orde M. van 
der Goes formuleerde het in een toespraak tijdens het eerste ‘Feest der Unie’ als volgt:

Sire! De Koninklijke Orde der Unie is een nieuw en schitterend bewijs der gevoelens die Uwe 
Majesteit bezielen; onze harten weten hetzelve op waarde te schatten. (...) Naijverig om de 
keus Uwer Majesteit te regtvaardigen, en het vertrouwen waarmede Hoogstdezelve ons ver-
eerd te verdienen, zal deze onderscheiding ons voor altijd ten spoorslag strekken om ons der 
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deugd getrouw te doen zijn, zij zal ons altijd aandringen om met ijver den weg te bewande-
len, op welken onze Koning ons met zoo veel roems en moeds voorgaat.39

Bij de instelling van de Orde van de Unie had Lodewijk goed gekeken naar het enkele jaren eer-
der door Napoleon ingevoerde légion d’honneur. Hij nam het Franse voorbeeld echter niet een 
op een over. Volgens een boekje uit 1810, getiteld Gedenkschriften van de Koninklijke Orde der Unie, 
wilde Lodewijk met de orde meer dan alleen een eerbewijs creëren voor personen die zich had-
den ingezet voor vorst en vaderland. De Orde van de Unie onderscheidde zich van het Franse 
voorbeeld door niet alleen te hameren op loyaliteit jegens de vorst, maar ook op het bevorderen 
van de “Eendragt”. Zij moest de Hollandse “harten vereenigen” en de partijschappen die vroeger 
het land hadden verdeeld beëindigen.40 Er ging geen gelegenheid voorbij of het belang van een-
heid en vaderlandsliefde werd benadrukt. Tijdens het ‘Feest der Unie’ van 1808 hield J.H. van der 
Palm, hoogleraar gewijde dichtkunst en welsprekendheid aan de universiteit van Leiden, een 
begeesterde toespraak voor de aanwezigen in het Koninklijk Paleis op de Dam. Hij ging ruim-
schoots in op alle weldaden van de koning en de plichten van de ridders jegens hun vorst, maar 
het belangrijkst vond hij de vaderlandsliefde.

Van al het goed, dat wij verrigten kunnen, is ’t geen wij tot heil des Vaderlands verrigten, het 
grootste en beste. Liefde tot het Vaderland is de eerste van alle burgerlijke deugden, want uit 

Lodewijk stelde de Hollandse Orde van de 
Unie in naar voorbeeld van het Franse légion 
d’honneur. Op het ereteken staat Lodewijks 
persoonlijke lijfspreuk: ‘Doe wel en zie niet 
om’. (Musée de l’armée)
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haar vloeijen alle andere voort; hare eischen zijn steeds heilig, hare regten onvervreemdbaar, 
haar invloed, haar kracht, haar vuur, gaan die van alle andere betrekking oneindig te boven.41

Op deze manier werd geprobeerd het koninkrijk tot een eenheid te smeden en het natiegevoel 
aan te wakkeren. Lodewijk wilde dat zijn Orde zou uitgroeien tot een nationaal symbool waar het 
hele land zich achter zou scharen.42

 Daarbij hielp het dat de Orde van de Unie, net als het légion d’honneur, voor iedereen open-
stond, ongeacht afkomst of rijkdom. Volgens het oprichtingsdecreet was de orde bestemd voor 
“burgers van alle standen en rangen, welke door derzelver kunde, talenten, dapperheid en deug-
den aan het Vaderland diensten zullen bewezen hebben”.43 Daarmee was de onderscheiding bij 
uitstek geschikt om loyale militairen aan het nieuwe koningshuis te binden. Door de jaren heen 
zouden 413 militairen tot grootkruis, commandeur of ridder worden benoemd. Daarmee maak-
ten militairen meer dan de helft (57%) van het totale aantal benoemingen uit.44 Hoewel de orde 
in theorie voor iedereen openstond, werden in de praktijk echter nauwelijks onderofficieren en 
manschappen toegelaten. De lijst met ‘gewone’ ridders van de Unie – de laagste graad – bevatte 
vrijwel uitsluitend militairen met een luitenant-kolonelsrang of hoger. Slechts een enkele sub-
alterne officier werd de eer gegund benoemd te worden tot ridder.45 Hiermee week de Orde van 
de Unie af van haar Franse voorbeeld. Een ander verschil was dat de meeste onderscheidingen in 
Holland eerder het gevolg waren van het vervullen van prestigieuze functies als aide de camp van 
de koning, dan vanwege prestaties op het slagveld.46

 Om de lagere rangen toch tevreden te stellen, kwam Lodewijk op 18 juni 1808 met de instel-
ling van een dapperheidsonderscheiding voor onderofficieren en manschappen, bestaande uit 
een gouden of een zilveren medaille. De gouden medaille werd uitgereikt aan soldaten die zich 
hadden onderscheiden door “actes de bravoure éclatantes”, zoals het redden van een meerdere 
tijdens een veldslag of het veroveren van een vaandel of een kanon. De zilveren medaille was 
voor eenieder die zich op een andere manier dapper had gedragen.47 Het bijzondere van deze 
onderscheidingen was de daaraan verbonden geldprijs ter hoogte van respectievelijk het hele of 
halve “[jaar]tractemente van activiteit in hunnen tegenwoordigen rangen”.48 Een grotere prik-
kel tot presteren was haast ondenkbaar. Een van de eersten die, met terugwerkende kracht, een 
gouden medaille kreeg toegekend, was sergeant-majoor R.J. Puraye voor zijn verdiensten tijdens 
de veldtocht in Noord-Holland negen jaar eerder.49 Maar ook voor optreden tijdens actuele veld-
tochten, zoals de inname van Stralsund, werden tijdens het koningschap van Lodewijk medail-
les uitgereikt.
 De Orde van de Unie en de medailles voor dapperheid maakten deel uit van een goed wer-
kend (militair) beloningssysteem dat Lodewijk in Holland opzette.50 Net als Napoleon gebruikte 
Lodewijk niet alleen zijn ridderorde en medailles, maar ook bevorderingen naar hogere rangen 
en overplaatsingen naar de Koninklijke Garde om talentvolle militairen te bedanken voor hun 
inzet. Zo liet de koning kort na de inname van Hameln tijdens de Pruisische veldtocht van 1806 
bijvoorbeeld weten dat alle soldaten die tijdens het beleg van deze stad gewond waren geraakt, 
op een plek in de Koninklijke Garde konden rekenen.51 Een dergelijke zet was goed voor het 
moreel van de troepen, omdat het de soldaten het vertrouwen gaf dat er, ook als ze gewond 
waren geraakt, goed voor hen gezorgd zou worden. Tegelijkertijd was het een slimme manier 
van Lodewijk om zijn garde te vergroten. Het regiment huzaren dat in het voorjaar van 1809 
meevocht in de Slag bij Ciudad Real in Spanje, had tijdens deze slag zo goed gepresteerd dat de 
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hele eenheid door de koning tot garderegiment werd gepromoveerd. Zij mochten hierna als blijk 
van ’s konings tevredenheid een gouden ‘L’ op hun sabeltassen laten zetten.52 Een soortgelijke eer 
viel de soldaten te beurt die betrokken waren geweest bij de inname van fort Bath in Zeeland in 
1809. Zij mochten, zonder onderscheid van rang, “als een eerenvol en distinctif teken” een sabel 
in goud geborduurd op de linkerzijde van hun uniform dragen.53

 Dergelijke zichtbare uitingen van waardering deden het goed onder het soldatenvolk en 
maakten Lodewijk geliefd. Het was natuurlijk buitengewoon strelend voor het ego van een mili-
tair om met een onderscheiding op de borst te lopen waaraan iedereen kon zien dat de drager bij 
een heldendaad betrokken was geweest. Daarvoor was het echter wel noodzakelijk dat de men-
sen van de betreffende heldendaad gehoord hadden. Een vast onderdeel van Lodewijks belo-
ningssysteem was daarom dat de gelauwerden uitgebreid publiekelijk in het zonnetje werden 
gezet. In het statuut van de dapperheidsmedailles was zelfs expliciet vastgelegd dat de uitrei-
king moest plaatsvinden met een “indrukwekkende luister, in aanwezigheid van de troepen” en 
niet dan nadat er een plechtige redevoering was gehouden.54 Iedereen moest goed kunnen zien 
wie er onderscheiden werd en waarom, zodat de gedecoreerden als voorbeeld konden dienen 
voor de rest.
 Hoewel Lodewijk met zijn beloningssysteem in het algemeen en met de Orde van de Unie in 
het bijzonder niets anders deed dan wat in Frankrijk al gangbaar was, kon Napoleon maar weinig 
enthousiasme opbrengen voor Lodewijks plannen. In reactie op de brief waarin Lodewijk hem 
toestemming vroeg voor de oprichting van een eigen orde, stelde de keizer dat Lodewijk niet op 
de feiten vooruit moest lopen. “Allez lentement”, adviseerde hij zijn broer voor de zoveelste keer. 
Het was belangrijker de staatsfinanciën op orde te krijgen en een groot leger op de been te bren-
gen dan op stel en sprong een orde in te voeren.55 Toen Napoleon in de winter van 1806-1807 het 
nieuws bereikte dat Lodewijk zijn plan toch had doorgezet, noemde hij dit “une chose ridicule”. 
De keizer vond het belachelijk dat Lodewijk niet één maar twee ordes had opgericht en hij ver-
zocht zijn broer dan ook met klem om, mocht hij nog niemand daadwerkelijk benoemd hebben, 
de invoering van de Orde van de Unie uit te stellen. Lodewijk liet zich echter de mogelijkheid 
van een mooie, feestelijke plechtigheid niet ontnemen. Hij negeerde de brieven van zijn broer 
en ging gewoon op de ingeslagen weg voort. Voor Napoleon kwam dit niet als een verrassing. Hij 
verweet zijn broer hem om raad te vragen “sans jamais écouter ce que je vous dis”.56

 Meer nog dan aan de instelling van de Orde van de Unie, stoorde de keizer zich aan de invoe-
ring door Lodewijk van “de rang en graad van Maarschalk van Holland”, op 7 december 1806.57 
Zonder dit van tevoren met zijn broer te hebben overlegd vereerde Lodewijk generaal Dumon-
ceau en later nog vijf andere opperofficieren van leger en vloot met deze prestigieuze rang.58 Wat 
Lodewijk hiermee wilde bereiken is niet bekend, maar het feit dat Napoleon maarschalken had, 
heeft ongetwijfeld meegespeeld. Belangrijk verschil echter met de Maréchaux de l’Empire van zijn 
broer was dat de Hollandse maarschalken daadwerkelijk bovenaan de legerorganisatie werden 
geplaatst – het betrof niet alleen een titel maar ook een militaire rang. In Frankrijk was de maar-
schalkstitel slechts een civiele onderscheiding die de positie aan het keizerlijke hof bepaalde, 
zonder verdere militaire rechten.59 Opnieuw werd dus een Frans concept in licht gewijzigde 
vorm door Lodewijk overgenomen. Door een gebrek aan bronnen weten we helaas niet waarom 
Lodewijk ervoor koos af te wijken. De reactie van Napoleon loog er hoe dan ook niet om. De kei-
zer schreef Lodewijk dat hij een fout had begaan door maarschalken te creëren. Enerzijds omdat 
de instelling ervan handenvol geld kostte, anderzijds omdat geen enkele Hollandse militair 
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volgens de keizer de maarschalksrang daadwerkelijk verdiende. “Croyez-vous qu’un  général de 
division français voudrait être commandé par un maréchal hollandais?” vroeg Napoleon reto-
risch aan zijn broer.60 Een kleine week later stelde hij het nog harder. Volgens de keizer was er in 
Holland niemand “capable de remplir un poste si éminent”.61 Hij had blijkbaar weinig fiducie in 
de leiderschapskwaliteiten van het Hollandse opperofficierskorps.
 Ook in deze kwestie besloot Lodewijk de kritiek van zijn broer te negeren. Tot het eind van 
zijn regering bleef hij Dumonceau consequent aanspreken als maarschalk. In de corresponden-
tie richting zijn broer hield Lodewijk het aanvankelijk nog bij generaal, maar in latere jaren 
had hij het ook tegenover Napoleon onomwonden over “maréchal Dumonceau”. Napoleon zelf 
noemde de Hollandse maarschalken in zijn brieven uiteindelijk ook maarschalk, maar van harte 
ging het niet. Tijdens de onderhandelingen in aanloop naar het Traktaat van Parijs (16 maart 
1810) was een van zijn eisen de onmiddellijke afschaffing van de maarschalksrang in Holland.62 
Dumonceau zelf noemde zich in zijn brieven maarschalk, maar werd door zijn (vooral Franse) 
collega’s – zeker in de eerste maanden na zijn benoeming – nog vaak generaal genoemd.63 In een 
brief aan maarschalk G.M.A. Brune, met wie hij het goed kon vinden, deed hij het voorkomen 
alsof zijn nieuwe rang slechts voor de sier was, maar ondertussen liet hij zich zijn maarschalks-
rang behoorlijk welgevallen.64 Als we zijn zoon mogen geloven mat Dumonceau senior zich in 

Portret ‘ten voeten uit’ van J.B. Dumonceau 
in zijn hoedanigheid van maarschalk van 
Holland. In zijn linkerhand houdt hij een 
commandostaf en op tafel ligt een kaart van 
Duitsland, waarschijnlijk als verwijzing naar 
Dumonceaus bevelhebberschap over de 
Hollandse troepen tijdens de veldtocht van 
1806-1807. (Nationaal Militair Museum)
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korte tijd een weelderige levensstijl aan, passend bij zijn “dignité de maréchal de Hollande”.65 
Dit kon hij zich veroorloven, want als maarschalk verdiende hij een stuk meer dan als generaal. 
Kreeg een luitenant-generaal in tijd van oorlog een traktement van negenduizend gulden per 
jaar, een maarschalk ontving jaarlijks maar liefst achttienduizend gulden.66

 De instelling van de Orde van de Unie, de medailles en de maarschalksrang hadden – behalve 
dan op financieel gebied – weinig directe gevolgen voor de organisatie en het optreden van het 
Hollandse leger. Wellicht dat verschillende militairen beter hun best deden om bij de koning in 
de gunst te komen, maar dat is niet meer te bewijzen. Het belang van deze koninklijke projecten 
is vooral gelegen in de grote gevolgen die ze hadden voor de relatie tussen Napoleon en Lode-
wijk. De keizer ging zich door het eigenmachtige optreden van zijn broer steeds meer storen aan 
het feit dat Lodewijk voorrang gaf aan bijzaken als gardes, maarschalken en ridderordes, ter-
wijl hij belangrijke zaken als de invoering van de conscriptie en de oprichting van een nationale 
garde – beide komen in hoofdstuk 3 uitgebreid aan bod – op de lange baan schoof.
 Begin januari 1807 liet de keizer Lodewijk in ferme bewoordingen weten dat hij moest ophou-
den met het kopiëren van het Franse legermodel, omdat de omstandigheden in Holland niet te 
vergelijken waren met die in Frankrijk. “Commencez donc par établir une conscription et avoir 
une armée”, adviseerde een getergde Napoleon.67 Enkele maanden later, in april, viel hij nog-
maals hard uit. In een voor zijn doen uitgebreid schrijven veegde hij de vloer aan met Lodewijks 
beleid. De Orde van de Unie was volgens de keizer “une distinction hors de saison, qui ne vous 
a point fait d’amis de ceux auxquels vous l’avez donnée, et qui vous a fait des ennemis de tous 
ceux auxquels vous ne l’avez pas donnée.”68 Hij schoffeerde zijn broer door de Orde niet te willen 
dragen nadat hij zelf tot grootkruis was benoemd en het zijn hovelingen te verbieden. De aan-
stelling van maarschalken noemde hij “dangereuse et ridicule”. Lodewijk had geen maarschal-
ken en ridders nodig, maar soldaten.69 Beide kwesties verhardden de toon die Napoleon aansloeg 
richting zijn broer en zorgden voor een voorlopig dieptepunt in hun relatie.

Koninklijke korpsen

Lodewijks beleid ten aanzien van de Koninklijke Garde en de Orde van de Unie laat zien dat de 
koning de confrontatie niet schuwde. Voor projecten die hem na aan het hart lagen, was hij 
bereid tegen de wensen van zijn broer in te gaan. Tegelijkertijd maakt het feit dat Lodewijk 
een garde en een orde stichtte duidelijk dat de schaduw van Frankrijk nooit ver weg was. De 
koning noemde zichzelf Hollander, zette zich af tegen zijn broer en negeerde diens adviezen, 
maar ontkwam er niet aan – en hij wilde er niet aan ontkomen – de laatste ontwikkelingen in 
het Franse leger nauwgezet te volgen. De Grande Armée was en bleef het grote voorbeeld voor de 
meeste Europese legers en dus ook voor het Hollandse. Bij beslissingen over reorganisaties liet 
Lodewijk zich van tevoren vaak uitgebreid voorlichten over de situatie in Frankrijk. In aanloop 
naar de grote legerreorganisatie van maart 1807 had de koning bijvoorbeeld staatsraad Janssens 
met een speciale missie naar Frankrijk gestuurd om informatie in te winnen over hoe de leger-
organisatie, -administratie, -wetgeving en -scholing daar waren geregeld. Met deze in Frankrijk 
opgedane kennis hoopte Lodewijk het Hollandse leger te kunnen verbeteren.
 In de korte tijd dat Janssens in Frankrijk verbleef, sprak hij met een groot aantal belang-
rijke militairen en bestudeerde hij op verzoek van de koning nauwgezet de Franse wet- en regel-
geving. Dit resulteerde in gedetailleerde rapportages over de meest uiteenlopende onderwer-
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pen. Hij deed onderzoek naar de verschillende militaire scholen in Frankrijk, het bureau van de 
Intendant-Generaal, het Ministerie van Oorlog, maar ook naar zaken als financiën, de adminis-
tratie van buskruit en salpeter, de Service de Santé, de militaire pensioenen, de paardenfokkerij, 
de gendarmerie en de compagnieën veteranen.70 Op al deze terreinen had het Hollandse leger te 
winnen bij de kennis en ervaring van grootmacht Frankrijk. Toch was het zeker niet zo dat de 
koning alles klakkeloos wilde kopiëren. Net als bij de Koninklijke Garde en de instelling van de 
Orde van de Unie keek Lodewijk goed naar het Franse voorbeeld, maar paste hij bepaalde zaken – 
daar waar nodig – aan de situatie in Holland aan. Dankzij Janssens vooronderzoek kon de koning 
beter oordelen welke Franse militaire instituten, regels en gebruiken toepasbaar waren in het 
Hollandse leger en welke niet.
 Dat was althans de theorie. In de praktijk gooide Lodewijks wispelturige en eigenzinnige 
karakter geregeld roet in het eten. Vaak had de koning reeds tot bepaalde zaken besloten nog 
voordat zijn adviseurs rapport hadden kunnen uitbrengen. In een brief van 3 maart 1807 schreef 
Lodewijk aan Janssens dat hij niet kon wachten op diens rapportages uit Frankrijk. Ondertussen 
maakte hij tot frustratie van Janssens echter al wel vast zijn nieuwe legerorganisatie bekend.71 De 
koning liet zich op het vlak van legerzaken dus weliswaar inspireren door de situatie in Frank-
rijk, maar het Franse voorbeeld was zeker niet altijd leidend. De koning wilde weten hoe het 
leger van zijn broer was georganiseerd, maar uiteindelijk nam hij onafhankelijk van alles en 
iedereen zijn eigen beslissingen. Dat hij daarbij soms koos voor het letterlijk kopiëren van het 
Franse voorbeeld, wil niet zeggen dat Lodewijk niet zelfstandig tot die beslissing was gekomen.
 Tijdens zijn koningschap richtte Lodewijk op diezelfde, eigenmachtige manier verschil-
lende nieuwe korpsen op. Sommige van deze eenheden waren ingegeven door militaire nood-
zaak, zoals het Korps Grensjagers, dat de toenemende smokkelhandel moest tegengaan.72 
Andere, zoals de Garde du Corps, bestemd voor het escorteren van de koning en het bewaken van 
diens paleizen, dienden slechts om de koning te behagen.73 In het voorjaar van 1807 decreteerde 
Lodewijk dat het Hollandse leger per 1 april niet alleen twaalf regimenten infanterie en jagers en 
vijf regimenten cavalerie moest tellen, maar ook een Korps Gendarmerie, een Korps Veteranen 
en één verenigd Korps Artillerie en Genie.74 Later zou hij nog opdracht geven tot de oprichting 
van een Korps Israëlieten, een Korps Koninklijke Kwekelingen en een Korps Veliten. Verschil-
lende van deze eenheden zullen in dit en het volgende hoofdstuk aan bod komen om zo een beter 
beeld te geven van hoe Lodewijk zijn stempel op de Hollandse legerorganisatie drukte en hoe het 
proces van militaire transfer en creatieve relocatie, dat bij vrijwel elke legerreorganisatie een rol 
speelde, concreet in zijn werk ging.

het koninklijk korps artillerie en genie
Zoals we in hoofdstuk 1 hebben kunnen zien, kwam Lodewijk drie maanden na zijn aantreden, 
op 17 september 1806, met een decreet waarin hij de legerorganisatie tot in detail vastlegde. In 
het zevende artikel van dit decreet was bepaald dat “het Corps der Genie zal vereenigd worden 
met de Artillerij”.75 Lodewijk wilde dus twee wapens samenvoegen die vanouds zelfstandig ope-
reerden en die, behalve dat het allebei technische wapens waren, weinig met elkaar gemeen had-
den. Een reden voor dit besluit wordt niet gegeven, noch in het decreet zelf, noch in de bewaard 
gebleven stukken van het Ministerie van Oorlog. C.H. van Meijgaard stelt in zijn studie naar 
de genie in de Bataafs-Franse tijd dat de samenvoeging van beide wapens was ingegeven door 
bezuinigingen, zoals de meeste reorganisaties in september 1806 hun oorsprong vonden in 
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de financiële problemen die het land teisterden.76 W. Uitterhoeve merkt in zijn biografie over 
Kraijen hoff echter op dat het helemaal niet zeker is dat bezuinigingen de reden waren. Hij acht 
het net zo goed mogelijk dat Lodewijk tot de vereniging had besloten omdat hij de samenvoe-
ging van deze technische wapens “logisch” vond.77 Mocht de samenvoeging zijn bedoeld als 
bezuinigingsmaatregel, dan kwam deze in ieder geval niet uit de koker van de Hollandse leger-
top. In de uitgebreide bezuinigingsvoorstellen die Pijman in juli 1806 naar de koning stuurde, 
stond namelijk nergens de vereniging van de artillerie en de genie als optie vermeld.
 Reeds enkele dagen na de bekendmaking van de legerplannen riep Lodewijk een commissie 
in het leven, die ten doel had “het ontwerpen eener veranderde organisatie” voor de artillerie en 
de genie. Blijkbaar wilde de koning haast maken. De commissie bestond uit de kolonels der artil-
lerie J.C. Paravicini di Capelli en G.A. Martuschewitz, luitenant-kolonel A. Geij en de kolonels 
der genie A. Croiset, C.R.T. Kraijenhoff en J.G. Siderius. Tot snelle besluiten wisten zij echter niet 
te komen, want door het uitbreken van de oorlog met Pruisen waren verschillende commissie-
leden niet in staat de vergaderingen bij te wonen. Hierdoor zag de commissie zich genoodzaakt 
het overleg uit te stellen tot een geschikter moment.78 Dit moment diende zich aan na de terug-
keer van de koning uit Duitsland. Lodewijk eiste dat de commissie zo spoedig mogelijk haar 
taken zou hervatten, met als gevolg dat er op 30 december een eerste voorstel voor de vereniging 
van de beide wapens op het bureau van de minister lag.
 In het eerste punt van het voorstel benadrukte de commissie “dat de vereniging der beide 
corpsen van Artillerie en Genie in den gevolgen oneindig vele voordelen sal kunnen opleveren”.79 
Deze uitspraak was echter vooral voor de vorm, want in werkelijkheid voorzagen de meeste com-
missieleden grote problemen en verzetten ze zich hevig tegen de voorgenomen samenvoeging. 
Kraijenhoff sprak zich zelfs ronduit tegen de plannen van de koning uit.80 In de toekomst zouden 
de beide wapens goed kunnen samenwerken, maar voor de korte en middellange termijn zou de 
samenvoeging volgens de commissie alleen maar problemen opleveren. Zolang het onderwijs 
er nog niet op was ingericht, zouden genisten en artilleristen niet zomaar elkaars werkzaam-
heden kunnen overnemen. Ook voorzag de commissie moeilijkheden bij het inte greren van de 
verschillende ‘bloedgroepen’. Genisten en artilleristen lagen elkaar doorgaans niet zo goed, laat 
staan dat ook de in het korps op te nemen mineurs, sappeurs en pontonniers tot een hechte een-
heid gesmeed konden worden.81

 Niet alleen de top van de Hollandse artillerie en genie maakte bezwaar, ook uit Frankrijk 
kwamen negatieve berichten over het integreren van artillerie en genie. De Fransen hadden hier-
mee in het midden van de achttiende eeuw zonder succes geëxperimenteerd. Drie jaar nadat ze 
de twee wapens hadden samengevoegd, waren ze alweer uit elkaar gehaald. In de napoleontische 
legerorganisatie waren artillerie en genie gescheiden onderdelen en Janssens kreeg tijdens zijn 
onderzoeksreis in Frankrijk van verschillende kanten te horen dat het beter was de beide wapens 
niet te verenigen. Hij hield over dit onderwerp in Frankrijk verschillende “conferentiën” met 
ter zake kundige generaals, die allemaal de samenvoeging afraadden. Nog voordat Janssens “de 
gevoelens dezer verlichte mannen ter kennisse des Konings [had kunnen] brengen”, had Lode-
wijk echter de vereniging van de beide korpsen gedecreteerd en hij weigerde daarop terug te 
komen.82 Waarom de koning bleef vasthouden aan een plan dat door vrijwel iedereen werd afge-
raden, is niet duidelijk. Een grote bezuiniging leverde de samenvoeging in ieder geval niet op, 
want in het decreet van 1 maart 1807 had Lodewijk tevens bepaald dat het gezamenlijke Korps 
Artillerie en Genie op gelijke sterkte diende te blijven.83
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Nu de samenvoeging doorging, moest er iemand worden gevonden die aan deze operatie leiding 
kon geven. In de legerdecreten van 17 september 1806 en 1 maart 1807 was bepaald dat het nieuwe 
verenigde korps onder leiding zou komen te staan van drie inspecteurs-generaal: één voor de 
artillerie, één voor de genie en één overkoepelende eerste-inspecteur-generaal ter bevordering 
van de eenheid en ter voorkoming van interne botsingen. Het liefst moest deze laatste positie 
worden ingevuld door een hoge officier met kennis, ervaring en overwicht die een brug kon 
slaan tussen de verschillende wapens, maar in Holland kon Lodewijk die niet vinden. Met hun 
verzet tegen de koninklijke plannen hadden de Hollanders zich in de ogen van Lodewijk gedis-
kwalificeerd. Al snel keerde de koning zijn blik daarom opnieuw naar Frankrijk. Hij vroeg de 
Franse minister van Oorlogsadministratie, J.F.A. Dejean, per brief of deze hem een geschikte 
artillerieofficier kon sturen en gaf daarbij direct zijn vijf voorkeurskandidaten aan.84 Uiteinde-
lijk werd het kolonel M.J. Demarçay, de directeur van de artillerie- en genieschool in Metz.
 Met de aanstelling van Demarçay als commandant van het verenigde wapen der artillerie 
en genie haalde Lodewijk zich heel wat problemen op de hals. De twee hoogste Hollandse kolo-
nels, Kraijenhoff en Martuschewitz, waren uiteraard beledigd dat een Franse ranggenoot boven 
hen werd geplaatst.85 Bovendien bleek de Fransman slecht te kunnen samenwerken en keek hij 
neer op alles wat Hollands was. Volgens Kraijenhoff had Demarçay een “hatelijk karakter” en 
“mishaagde” zijn houding alle leden van de commissie die was belast met de samenvoeging van 

Uniformvoorstelling van verschillende Hollandse artilleristen, gemaakt door de Duitse kunstenaar H. Volz.  
(Nationaal Militair Museum)
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de beide wapens.86 Minister Van Hogendorp schreef in zijn memoires dat Demarçay “een hoog-
hartige inborst ontwikkelde, onuitstaanbare pretenties en zelfs minachting voor onze instel-
lingen, waarmee hij niet veel ophad, zonder ze ook maar te kennen”.87 Van Hogendorp vond het 
uitermate kwalijk dat deze relatieve buitenstaander de door hemzelf opgestelde plannen voor de 
samenvoeging verwierp zonder er een blik op te hebben geworpen. Demarçay kwam vervolgens 
met een eigen voorstel, dat volgens de minister even absurd als onuitvoerbaar was. De Fransman 
pleitte er bijvoorbeeld voor dat het hoofd van het verenigde Korps Artillerie en Genie, hijzelf 
dus, behalve generaal ook grootofficier van het koninkrijk zou worden en een plaats zou krijgen 
in de Staatsraad. De koning ging hier niet mee akkoord en koos uiteindelijk toch voor de plan-
nen van Van Hogendorp.
 Per 2 december 1807 werden Kraijenhoff en Martuschewitz aangesteld als inspecteurs- 
generaal en Demarçay als eerste-inspecteur-generaal met de rang van generaal-majoor. Kort 
daarna werd het Koninklijk Korps der Artillerie en Genie officieel per decreet opgericht. Het ver-
enigde korps telde ongeveer drieduizend man en was zoveel mogelijk op Franse leest geschoeid. 
Lodewijk had hier specifiek om gevraagd. Toen hij opdracht gaf voor het ontwerpen van een 
plan van aanpak voor de samenvoeging, stelde hij dat de commissie rekening moest houden 
met “la différence qui existe en ce moment avec l’administration des régimens en France”. De 
commissie moest van de koning met zorg de verschillen onderzoeken tussen “les Réglemens en 
usage dans le Royaume et ceux établis en France. Il faut examiner attentivement les avantages 
et les inconvénieres des uns et des autres, et voir ce qu’il faut adopter.”88 Uit de notulen van het 
Groot Comité Centraal der Artillerie en Genie – het hoogste overlegorgaan van het nieuwe korps 
– blijkt dat er in de eerste maanden na de officiële oprichting van het korps veel tijd werd besteed 
aan het vertalen van de Franse reglementen naar het Nederlands. Zelfs de regels voor het vergoe-
den van uitgaven gemaakt tijdens “visitatien, inspecties en commissien” werden regelrecht van 
de Fransen overgenomen.89

 Het verblijf van Demarçay in Holland zou niet lang duren. Al na een jaar verzocht hij de koning 
om ontslag.90 De werkrelatie met zijn Hollandse collega’s was inmiddels volkomen verziekt. Het 
conflict binnen de korpsleiding liep in april 1808 zelfs zo hoog op, dat de minister van Oorlog zich 
genoodzaakt zag een decreet uit te vaardigen waarin nogmaals werd bevestigd dat Demarçay “eene 
Superioriteit van Gezag” boven de andere officieren van het verenigde korps had.91 Voor Kraijen-
hoff was de houding van Demarçay reden om zijn ontslag in te dienen. Voordat de koning hem dit 
echter kon verlenen, trad Demarçay uit eigen beweging terug. De ijdele Fransman was in aanvaring 
gekomen met de aan decorum gehechte koning over het feit dat hij het uniform van een luitenant-
generaal droeg, terwijl hij ‘maar’ generaal-majoor was.92 Hierop koos de “met de geheele wereld 
in onmin geraakt[e]” Demarçay eieren voor zijn geld en keerde terug naar Frankrijk.93 Kraijen hoff 
volgde hem op als eerste-inspecteur-generaal van het Koninklijke Korps der Artillerie en Genie. 
Het korps zou uiteindelijk na de inlijving worden ontbonden.94

korps gendarmerie
Een ander project dat Lodewijk vrijwel vanaf het begin van zijn koningschap nastreefde, was de 
oprichting van een eigen gendarmeriekorps. Hij bouwde hiermee voort op plannen die eerder al 
in de Bataafse Republiek waren ontwikkeld, maar nog nauwelijks van de grond waren gekomen. 
In een halfslachtige poging de toenemende smokkelhandel en onveiligheid op het Brabantse 
platteland een halt toe te roepen, had de regering Schimmelpenninck in 1805 de oprichting van 
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een korps “gens d’armes, marechaussee’s of strikruiters” bevolen. Omdat de primaire taak van 
het korps de “wering van Fraudes van ’s Lands middelen te Water en te Lande” was, vielen de 
troepen primair onder de secretaris van Staat van Financiën en alleen administratief onder het 
secretariaat van Oorlog. Erg veel effect had dit korps waarschijnlijk niet, want vanwege geldge-
brek telde het slechts tachtig man.95

 Lodewijk had grotere plannen met deze militaire politietroepen. Naar Frans voorbeeld wilde 
hij een groot gendarmeriekorps oprichten dat in brigades over het hele land verspreid zou komen 
te liggen. Hoewel hij aanvankelijk besloot dat de Hollandse gendarmes volledig onder Financiën 
moesten vallen, kwam hij daar alweer snel van terug. Op 12 augustus 1806 bepaalde hij dat de gen-
darmerie, net als in Frankrijk, een militair korps moest zijn, aangestuurd door de minister van 
Oorlog. Lodewijk vroeg hierop Bonhomme met een voorstel te komen voor de organisatie van een 
compleet Korps Gendarmerie dat zoveel mogelijk op het Franse model was geïnspireerd.96 Bon-
homme antwoordde dat hij zo spoedig mogelijk met een organisatievoorstel zou komen en dat de 
Franse instructie van 28 Germinal jaar VI (17 april 1798) daarbij als basis zou dienen.97 Het resultaat 
van Bonhomme’s werk kon de goedkeuring van de koning echter niet wegdragen. Lodewijk vond 
de verschillen met de Franse wetgeving te groot en stuurde zijn minister daarom nogmaals een 
kopie van de Franse regelgeving.98 In een poging het proces te versnellen en er zeker van te zijn dat 
het Franse voorbeeld goede navolging kreeg, haalde de koning bovendien de Franse kapitein der 
Gendarmerie F. Bigarne naar Holland om leiding te geven aan de oprichting.99

 Als er ergens sprake was van vrijwel eenzijdige transfer van (militaire) ideeën en gebrui-
ken uit Frankrijk, in formele zin althans, dan was het wel bij de totstandkoming van Lodewijks 
Koninklijke Gendarmerie. Zelfs de relatief nieuwe benaming ‘Gendarmerie’ werd uit het Frans 
overgenomen.100 Het uniform van de Hollandse gendarmes was op de kleur na identiek aan dat 
van hun Franse collega’s en ook de bewapening was hetzelfde.101 De officieren, onderofficieren 
en gendarmes werden volgens het gendarmeriereglement “op den voet der Gendarmerie van 
Frankrijk (...) bewapend en geëquipeerd”.102 Aan het hoofd van het korps stond net als in Frank-
rijk een inspecteur-generaal, een functie die vanaf 20 mei 1807 werd vervuld door oud-minister 
van Oorlog Bonhomme. Aanvankelijk kende het korps alleen gendarmes te paard, maar vanaf 
midden 1808 deed een derde van de troepen zijn werk te voet. Deze aanpassing bracht de Hol-
landse gendarmerie opnieuw dichter bij het Franse voorbeeld, want ook in Frankrijk waren er 
zowel brigades ‘à cheval’ als ‘à pied’.
 Het definitieve reglement voor de gendarmerie werd op 17 juli 1807 per Koninklijk Decreet 
vastgelegd. In het eerste artikel van het decreet stond: “Het Corps Gendarmerie is eene magt 
ingerigt om de handhaving der orde en uitoefening der Wetten binnen het Rijk te helpen ver-
zekeren.” Het korps was bestemd “tot veiligheid van de Grenzen, van het Platte land, de groote 
wegen en de kusten”. Dit hield in dat het verdachte personen, “oogstschenders” en stropers 
arresteerde, bendes probeerde op te rollen en bedelaars en zwervers in de gaten hield. De gendar-
mes moesten processen verbaal opstellen “van alle lijken langs de weg, van brandstichtingen, 
inbraken [en] moorden”.103 Daarnaast diende het korps ook als militaire politie en had het tot 
taak het opsporen en aanhouden van deserteurs en het escorteren van militairen en arrestanten. 
In totaal telde de Koninklijke Gendarmerie in de nieuwe organisatie aanvankelijk acht, maar 
later tien compagnieën van elk achttien brigades die over het hele land lagen verspreid. Elke bri-
gade bestond uit een onderofficier en vijf gendarmes. Inclusief staf en ondersteunend personeel 
kwam de totale sterkte van het Korps Gendarmerie op papier uit op meer dan duizend man.104
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De Staatsraad was het niet eens met de grote omvang van het korps. In een advies aan de koning 
sprak zij het vermoeden uit dat het waarschijnlijk onmogelijk zou zijn voldoende gekwalificeerd 
personeel aan te trekken.105 De eisen voor de gendarmerie waren streng. Het korps stond alleen 
open voor oud-militairen in de leeftijd van 25 tot 40 jaar, die nog van goede gezondheid waren, een 
lengte hadden van ten minste 5 voet en 6 duim, oftewel 1,67 meter, en konden lezen en schrijven.106 
Alle gendarmes moesten uit de eigen bevolking worden geworven en gezien de problemen met 
de binnenlandse werving mag het geen verbazing wekken dat het Korps Gendarmerie lange tijd 
onderbezet bleef.107 De grote moeilijkheden rond de werving en de toenemende geldproblemen 
zorgden ervoor dat Lodewijk in het najaar van 1807 alweer besloot de gendarmerie in te krimpen. 
Op hetzelfde moment dat de verschillende infanterie- en jagerregimenten op vredessterkte wer-
den gebracht, werd het Korps Gendarmerie gehalveerd van 180 tot 90 brigades (5 compagnieën). 
Deze troepen werden vanaf begin 1808, in tegenstelling tot in Frankrijk, bovendien niet meer over 
het hele land verspreid ingezet, maar langs de kust gestationeerd om het continentaal stelsel te 
helpen handhaven. Opnieuw was het beleid van Lodewijk dus weinig consistent.
 De keuzes van de koning hadden desastreuze gevolgen voor de inzetbaarheid van de gen-
darmerie. Anno 1808 was het korps verre van de betrouwbare elite-eenheid die Lodewijk zich 
gewenst had. Er kwamen zelfs klachten binnen over gendarmes die zich ernstig misdragen had-

Twee onderofficieren van het Korps Konink-
lijke Gendarmerie bewaken de kust. Op de 
achtergrond staat een seinpaal, bedoeld om 
snel berichten door te kunnen geven.  
(Nationaal Militair Museum)
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den. In Sassenheim hadden verschillende manschappen zich kort na de jaarwisseling schuldig 
gemaakt aan dronkenschap en diefstal, twee zaken die de gendarmerie juist moest zien in te per-
ken.108 Enkele maanden later concludeerde minister van Oorlog Janssens: “Het Corps Konink-
lijke Gendarmerie dat zulke aanzienlijke tonnen heeft gekost om bijeen te brengen, voldoet niet 
aan het oogmerk nog aan de verwachting.”109 De reden hiervoor was dat de relatief ongeoefende 
gendarmes al uit elkaar werden gehaald en verspreid over de kusten, voordat ze zich daadwerke-
lijk tot een hecht korps hadden kunnen ontwikkelen.
 Toen eind 1808 de nieuwe, nog krappere begroting voor het jaar daarop werd vastgesteld, had 
Lodewijk er weinig moeite mee het Korps Gendarmerie nog verder in te krimpen.110 Eén compag-
nie moest verdwijnen, waardoor er na deze reorganisatie nog vier van de oorspronkelijke tien 
compagnieën resteerden. Ook deze laatste gendarmerie-eenheden was echter geen lang leven 
beschoren. Een jaar later, op 21 oktober 1809, besloot Lodewijk zijn Korps Gendarmerie op te 
heffen.111 Slechts één eskadron zou gehandhaafd blijven. Dit zou in Amsterdam komen te liggen, 
luisterend naar de naam Politiewacht. De overige gendarmes werden gebruikt ter completering 
van de Koninklijke Garde, die bij Lodewijk meestal voorrang had.112 Kort na de inlijving van 
 Holland in het Franse keizerrijk telde de voormalige gendarmerie nog geen tweehonderd man.113 
Deze gingen in 1811 over van de Amsterdamse Politiewacht naar het 32e en 33e Legioen van de 
Keizerlijke Gendarmerie. Uiteindelijk zou Nederland pas onder koning Willem I een volwaardig 
gendarmeriekorps krijgen, onder de naam Koninklijke Marechaussee.

korps veteranen
Naast het gezamenlijke Korps Artillerie en Genie en het Korps Gendarmerie richtte Lodewijk 
per 1 maart 1807 ook een Korps Veteranen op. Dit korps bestond uit tien compagnieën, “welk 
getal kan worden vermeerderd, de omstandigheden zulks vereischende”.114 Elke compagnie telde 
1 kapitein, 1 eerste luitenant, 3 luitenants, 1 sergeant-majoor, 6 sergeanten, 1 foerier, 12 korpo-
raals, 2 tamboers en 150 veteranen.115 Deze sterkte stond niet vast, maar was afhankelijk van de 
toestroom van veteranen. De opzet van het korps was dus bewust flexibel gehouden, om al naar 
gelang de omstandigheden als een soort overloop van het gewone leger te kunnen functioneren. 
In de praktijk kwam het erop neer dat het korps steeds groeide als er elders binnen de krijgs-
macht werd bezuinigd. Bij het selecteren van manschappen die uit dienst moesten worden ont-
slagen, kregen korpscommandanten het verzoek de meest geschikte, oudere militairen naar het 
Korps Veteranen te zenden.116

 De organisatie en taken van het Korps Veteranen leken sterk op hetgeen in Frankrijk al 
bestond, maar kwamen niet helemaal overeen. Zo telde een compagnie van de Franse Vétérans 
impériaux in plaats van 150 maar 120 veteranen en week tevens de samenstelling van het officiers-
korps iets af.117 Toch is het aannemelijk dat Lodewijk zich ook nu weer door het Franse voorbeeld 
heeft laten inspireren. Niet voor niets had Janssens opdracht om tijdens zijn studiereis naar 
Frankrijk ook informatie in te winnen over de “compagnieën veteranen”.118 De taakomschrij-
ving van het Hollandse veteranenkorps kwam vrijwel overeen met de taken die de veteranen in 
Frankrijk reeds uitvoerden. In beide gevallen werden de verschillende compagnieën veteranen 
over het hele land verspreid. De oude militairen moesten meehelpen met het handhaven van de 
“publieke rust” en bewakingsdiensten uitvoeren bij arsenalen, magazijnen en andere belang-
rijke gebouwen. Daarnaast vervulden ze garnizoenstaken in steden waar geen garnizoen lag. 
Qua instructie, betaling en bewapening volgden de veteranen de reglementen van de infanterie. 
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Om toch duidelijk te maken dat het hier niet om reguliere troepen ging, kregen de veteranen wel 
een ander uniform. Het Hollandse uniform bestond uit een donkerblauwe frak met gele kraag 
en opslagen, een blauw vest met witte knopen dragende het opschrift ‘veteranen’, een blauwe 
pantalon en een driekante hoed.119

 De leiding van het korps lag in handen van officieren “welke door hunnen gevorderden 
ouderdom, door bekomene wonden, of door ongemakken, uit den dienst voortspruitende, bui-
ten staat zouden zijn, den dienst bij de Legers met nut te continuëren”, eventueel aangevuld 
met al eerder op pensioen gestelde officieren. Het gros van de veteranen was afkomstig uit het 
leger zelf of uit de militairen die al met pensioen waren gestuurd maar nog wel fit genoeg waren. 
Net als in Frankrijk kwamen alleen militairen die langer dan 24 jaar hadden gediend in aanmer-
king, tenzij ze “ongemakken mogten hebben bekomen waardoor zij wierden buiten staat gesteld 
om de vermoeijenissen van een actif Corps te doorstaan”. In dat geval, en dat was een verschil 
met Frankrijk, moesten ze in Holland minimaal 12 jaar onafgebroken dienstverband kunnen 
aantonen, terwijl dit in Frankrijk niet vereist was.120 Ondanks deze relatief strenge voorwaar-
den groeide het korps snel. Eind 1807 hield minister van Oorlog Janssens zelfs rekening met een 
grootte van 1200 tot 1300 man. Door de inkrimpingen waar het Hollandse leger mee te maken 
kreeg, vonden veel oudere militairen hun weg naar het Korps Veteranen. Bij de bezuinigings-
ronde van eind 1808 bleef het Korps Veteranen zelf echter ook niet buiten schot. Er werden twee 
compagnieën van het korps geschrapt in een poging de begroting op orde te krijgen.121 Ten tijde 
van de Inlijving telde het korps nog iets meer dan 700 man.122 Vanaf 1811 werden de Hollandse 

Uniformvoorstelling van een veteraan. Het 
Korps Veteranen was door Lodewijk opge-
richt naar voorbeeld van de Franse Vétérans 
impériaux. (Koninklijk Huisarchief)
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veteranen zonder problemen opgenomen in het Franse leger, waar ze het 11e bataillon vétérans 
vormden, met als standplaats de Franse havenstad Cherbourg.123 Lodewijks Korps Veteranen kan 
zonder twijfel als een van de meer succesvolle militaire transfers van Frankrijk naar Holland 
worden gezien.

korps israëlieten
Minder succesvol verging het het Korps Israëlieten. Dit curieuze korps bestond louter uit 
Joodse inwoners van het Koninkrijk Holland. Door de Joden de gelegenheid te bieden in een 
apart korps te dienen waar hun eigen reglementen en rituelen in acht werden genomen, hoopte 
Lodewijk het Joodse deel van de bevolking meer bij het koninkrijk te betrekken. Tegelijkertijd 
was het voor de koning uiteraard een prima manier om aan extra mankracht voor zijn ernstig 
verzwakte leger te komen. De primaire reden voor de oprichting van het Korps Israëlieten was 
vermoedelijk echter de verheffing van het arme Joodse deel van de bevolking. Dit blijkt althans 
uit een brief aan enkele Duitse Joden die een verzoek hadden ingediend om in het korps dienst 
te mogen nemen. Het aanbod werd vriendelijk afgewezen met de opmerking, “dat ’t Z.M. niet te 
doen was om een Israëlitisch corps, dan slechts als middel om de armen en behoeftigen op een 
eerlijke wijze aan de kost te helpen”.124

 Lodewijk was een groot voorstander van gelijkheid en tolerantie. Tijdens zijn koningschap 
zette hij zich actief in voor het verbeteren van de maatschappelijke positie van minderheden.125 De 
oprichting van het Korps Israëlieten kan daarvan als een bewijs worden gezien. Met het korps bood 
hij Joodse mannen de kans een carrière in het leger te beginnen, zonder hun religie en afkomst 
te hoeven verloochenen. Volgens het oprichtingsbesluit van 8 juli 1809 wilde Lodewijk “aan onze 
Israelitische Onderdanen de gelegenheid verschaffen om even als andere Ingezetenen tot de eer te 
worden toegelaten, om tot de verdediging van het vaderland mede te werken”. Omdat sommige 
Joodse mannen vanwege hun geloof niet in het Hollandse leger wilden dienen, deed de koning 
er alles aan binnen het leger “de vrije uitoeffening [der] godsdienst te verzekeren”.126 Binnen het 
Korps Israëlieten zouden de militairen de gelegenheid krijgen hun geloof uit te oefenen en werden 
er “Joodsche veldpredikers en Joodsche slagters die de beesten volgens de Mozaïsche wet snijden” 
aangesteld, zodat niemand religieuze bezwaren kon hebben tegen indiensttreding.127

 Voor de jarenlang achtergestelde en gediscrimineerde Joodse bevolking was de oprichting 
van een eigen militair korps even wennen. Om ervoor te zorgen dat het project tot een succes 
zou uitgroeien, had Lodewijk zich vooraf verzekerd van de steun van onder andere het Opper-
Consistorie van de Hoogduitsche Israëlitische Gemeenschap in Holland, een van de belangrijk-
ste Joodse instanties in het koninkrijk. Deze raad van wijze mannen reageerde zeer enthousiast 
op de plannen van de koning. In een brief aan de minister van Eredienst schreven ze dat ze dank-
baar waren voor de veelvuldige blijken van weldadigheid die zij als Joodse gemeenschap van de 
koning mochten ontvangen en dat de oprichting van een eigen korps “heilzaam en vruchtbelo-
vend” was. Het Opper-Consistorie zou het “als het grootste geluk voor deszelfs geloofsgenooten 
(...) beschouwen indien dat project kon worden tot stand gebragt”. De Joodse leiders vonden 
het “eene uitgemaakte en ontegenspreekbare daadzaak, dat het den Israëlieten volgens hunnen 
Godsdienst niet alleen vrij staat, maar dat zij verplicht zijn, de wapenen voor hunnen Vorst en 
hun Vaderland te dragen”.128

 Lodewijks streven was gericht op een korps ter grootte van een regiment infanterie, bestaande 
uit 2 bataljons (elk van 883 man) van elk 8 compagnieën. Pas wanneer het eerste bataljon zou zijn 
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gevuld, zou er een tweede bataljon worden opgericht. Voor het uniform werd teruggegrepen op 
het oude uniform van het opgeheven 2e regiment jagers.129 Aanvankelijk had minister Kraijen-
hoff een donkerblauw uniform in gedachte – “comme ces gens sont naturellement très mal pro-
pres” – maar bij nader inzien kwam hij daar toch op terug. Donkerblauw kwam nergens bij de 
infanterie of jagers voor en de minister wilde de Joden niet nog meer een uitzonderingspositie 
geven.130 Ook zonder bijzonder uniform onderscheidde het Korps Israëlieten zich namelijk al vol-
doende van de rest van het leger, al was het maar vanwege het strikte toelatingsbeleid. In het 
korps mochten uitsluitend Joodse militairen dienen, ook in het officierskorps. Voor de aanwas 
van jonge rekruten was zelfs afgesproken dat er een apart Instituut van Israëlitische Kwekelingen 
zou komen naast het eerder door de koning gestichte Instituut voor Koninklijke Kwekelingen (zie 
hoofdstuk 4). Joodse weeskinderen van zestien jaar en ouder zouden hier hun opleiding kunnen 
krijgen, waarna ze direct konden doorstromen in het Korps Israëlieten.131

 Het enthousiasme en de medewerking van de belangrijkste Joodse instanties ten spijt bleef 
succes evenwel uit. Eind juli 1809 was Kraijenhoff nog zeer te spreken geweest over de snelheid 
waarmee het korps vorm kreeg. Er waren rekruteringsposten opgezet in Den Haag, Rotterdam, 
Nijmegen, Emden en Amsterdam, en die zorgden voor tal van aanmeldingen. De minister ver-
wachtte dan ook dat het korps een groot succes zou worden. Korte tijd later verliep de aanwas 
van rekruten echter een stuk stroever. Daar waar het Opper-Consistorie had verwacht dat er op 
termijn toch zeker 1000 tot 2000 mannen bijeengebracht konden worden, bleef het aantal half 
november 1809 steken op slechts 251.132 In de synagogen werden de gelovigen opgeroepen zich 
aan te melden, brochures werden verspreid en pamfletten gedrukt, maar niets wilde helpen. 
Zelfs een drastische verhoging van de werfgelden kon maar weinig Joodse jongemannen over de 
streep trekken. Blijkbaar was zelfs voor het armste deel van de bevolking een carrière als soldaat 
een weinig aanlokkelijk vooruitzicht. Uiteindelijk zag het Opper-Consistorie, onder druk van de 
regering, zich zelfs genoodzaakt de armentoelages van alle mannen in de geschikte leeftijd stop 
te zetten, om ze zo tot de dienst te dwingen.133 Voorwaar een draconische maatregel, die evenmin 
tot het gewenste resultaat leidde.
 Het vullen van de officiersposten bij het korps verliep een stuk eenvoudiger. Volgens het oprich-
tingsbesluit dienden de officieren te worden gekozen uit de “achtingswaardigste  Israëlitische famil-
liën”. Hiertoe werd speciaal informatie ingewonnen bij “het opperconsistorie der hoogduitsche 
en (...) [bij] de Parnassiem van de Portugeesche Israelitische gemeente der hoofdstad”.134 De 
animo voor een officierspost was groot. Er kwam bij de minister van Oorlog een voldoende aan-
tal verzoeken binnen, maar slechts een klein deel van de sollicitanten kreeg ook daadwerkelijk 
een aanstelling. De koning had namelijk bepaald dat er pas nieuwe officieren mochten worden 
aangesteld zodra er voldoende manschappen waren. De officieren die wel benoemd werden, 
waren van goede kwaliteit. De eerste inspectieverslagen waren ronduit lovend over het kleine 
korps. Er heerste een goede sfeer, de uniformen waren goed, de instructie was prima en er was 
nog niet één rekruut gedeserteerd.135

 Toch zou het korps op de langere termijn nooit een succes worden. Op het hoogtepunt, begin 
1810, telde het korps nog slechts 350 man.136 Dat was veel minder dan het geplande regiment, 
en zelfs te weinig om één volwaardig bataljon mee te vullen. Dit geringe succes deed Lodewijk 
uiteindelijk besluiten het Korps Israëlieten weer op te heffen. De militairen die wilden, konden 
hun ontslag aanvragen, de rest ging over naar het 1e regiment jagers.137 Al met al heeft het Korps 
Israëlieten dus nog geen jaar bestaan. Het is nooit ingezet en er moet dan ook niet te veel mili-
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taire waarde aan worden gehecht. Voor ons onderzoek naar de rol van transfer en de invloed van 
Lodewijk is het korps echter wel dankbaar studiemateriaal. Waar Lodewijk het idee voor een 
Israëlitisch korps vandaan had, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk dat hij zich door een Joodse 
militair heeft laten overtuigen, mogelijk heeft hij het helemaal zelf bedacht.138 Wat wel duidelijk 
is, is dat Lodewijk het idee niet uit Frankrijk had overgenomen. Het Franse leger kende geen 
aparte Joodse eenheden. Joodse mannen moesten daar net als ieder ander meedoen aan de con-
scriptie en werden volgens de geldende regels door de hele Grande Armée verspreid.139 Helemaal 
origineel was Lodewijks idee echter niet, want in Polen was al wel ervaring opgedaan met aparte 
Joodse korpsen.140 Het feit dat Lodewijk zonder ruggenspraak met zijn broer en zonder Frans 
voorbeeld tot de oprichting van een Korps Israëlieten besloot, bewijst nogmaals dat Lodewijk 
wel degelijk ook eigen initiatief toonde.

Training en scholing

Een laatste punt waarop Lodewijk zijn invloed liet gelden, was het Hollandse beleid ten aanzien 
van de training en scholing van soldaten en officieren. Zo verving Lodewijk amper drie maanden 
na aankomst in Holland al het oude Hollandse exercitiereglement door het hem beter bekende 
Franse reglement. Volgens het Koninklijk Decreet van 17 september 1806 dienden de manoeuvres 
en instructies van de Hollandse infanterie voortaan plaats te vinden volgens het Franse regle-
ment van 1791, terwijl de bereden eenheden het Franse cavaleriereglement uit het jaar XII (1803) 
moesten volgen. Drie officieren werden belast met de vertaling van de Franse reglementen. Toen 
deze op 4 oktober 1806 het eerste deel van de vertaling presenteerden, kregen ze te horen dat ze 
voorlopig vrij gehouden zouden worden van andere werkzaamheden, opdat ze het vervolg van 
de vertaling nog sneller konden afronden.141 In afwachting van de vertaling moesten de Hol-
landse officieren alvast met het Franse origineel aan de slag, want de koning wenste geen tijd te 
verliezen.142

 De Franse reglementen van 1791 en 1803 werden zonder noemenswaardige aanpassingen 
overgenomen. Dit is zeldzaam, omdat in de meeste gevallen van (militaire) transfer, zoals we 
hebben kunnen zien, toch kleine aanpassingen aan het origineel plaatsvonden.143 In dit uitzon-
derlijke geval kan dan ook worden gesproken van directe of zuivere transfer. Een duidelijke reden 
waarom de exercitiereglementen ongewijzigd werden overgenomen is helaas niet te geven. De 
archieven laten daarvoor te weinig zien van de beweegredenen van Lodewijks besluiten. Waar-
schijnlijk werden de Franse regels gewoon hoger aangeslagen dan de Hollandse of werd het 
praktischer gevonden dezelfde commando’s en manoeuvres te hanteren als bondgenoot Frank-
rijk. Hoe dan ook betekende de invoering van de Franse reglementen het einde van de oude ‘Hol-
landse’ reglementen zoals die tijdens de Bataafse Republiek nog werden gehanteerd.144

 De nieuwe infanterie- en cavalerie-instructies zouden gedurende de hele periode 1806-1814 
in het Hollandse leger van kracht blijven (alsook in het Franse leger). Voor de reeds dienende 
militairen betekende dit een behoorlijke verandering. Zij moesten zich in korte tijd nieuwe 
commando’s, manoeuvres en procedures eigen maken. De rekruten konden vanaf het najaar van 
1806 meteen met de nieuwe reglementen aan de slag. Volgens het Franse infanterie reglement 
van 1791, en dus ook volgens het nieuwe Hollandse reglement, doorliep een soldaat tijdens zijn 
opleiding drie zogenaamde scholen: de soldatenschool, de pelotonsschool en de bataljons-
school. Pas op het moment dat een soldaat alle aspecten van een school in de vingers had, mocht 
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hij doorstromen naar de volgende. De eerste school, de soldatenschool, bestond uit drie onder-
delen. “Het eerste gedeelte zal bevatten hetgeen men den man, als rekruut, alvorens hem het 
geweer te doen dragen, moet onderwijzen. Het tweede, de handgrepen, de lading en de vuren, 
en het derde, de onderscheidene passen, de beginselen van den marsch in front en uit de flank, 
de rigtingen, zwenkingen en veranderingen van directie.”145 Tijdens de pelotonsschool leerden 
de soldaten het openen, sluiten en richten van de gelederen, het vuren als peloton en diverse 
ingewikkelde marsvariaties als het marcheren in secties en rotten.146 In de bataljonsschool kwa-
men tot slot alle zaken met betrekking tot het manoeuvreren en aanvallen in colonne aan bod. 
Soldaten werden getraind in de overgang van colonne naar aanvalsmars en vice versa, maar ook 
bijvoorbeeld in het marcheren en terugtrekken door een holle weg.147

 De meeste linie-infanteristen hadden een vuursteengeweer naar het Bataafse model 1801 
corrigé. Dit geweer was ongeveer 1,50 meter lang, met daar bovenop een bajonet van circa 40 
centimeter lengte. Het musket had een kaliber variërend van 17 tot 19 millimeter en woog onge-
veer 4,6 kilogram.148 De geweren in de napoleontische tijd waren zogeheten voorladers zonder 
getrokken loop. Als gevolg hiervan stuiterde de kogel tijdens het afvuren ongecontroleerd door 
de geweerloop. Dit gegeven, samen met het feit dat de snelheid waarmee het kruit ontbrandde 
en de vorm en het gewicht van de kogel per schot verschilden, maakte van het musket een zeer 
onnauwkeurig wapen. In feite kon men nooit met zekerheid zeggen welke baan een kogel zou 
volgen en waar deze terecht zou komen. De afwijking was na 50 meter meestal al zo groot, 
dat gericht vuren eigenlijk geen zin had.149 Gewone linie-infanteristen werden daarom alleen 
getraind in het salvovuur, waarbij ze op bevel lukraak op de vijand vuurden in de hoop dat enkele 
kogels doel troffen. Mikken op een doelwit was voorbehouden aan tirailleurs.
 De gebruikte musketten werden hoofdzakelijk uit Luik geïmporteerd, maar ook de Konink-
lijke Geweer Fabriek te Culemborg heeft geweren voor het Hollandse leger vervaardigd. Op 24 
juli 1807 verordonneerde Lodewijk de productie van vierduizend geweren van het model 1777 
corrigé bij de Culemborgse geweerfabriek, maar het is niet duidelijk of die wapens daadwerke-
lijk zijn geleverd.150 Gezien de geringe capaciteit van de fabriek is het mogelijk dat (ten minste 
een deel van) deze bestelling uiteindelijk toch door Franse of Waalse fabrieken is afgehandeld.151 
Hetzelfde gold tot op zekere hoogte voor de blanke wapens die in deze jaren werden gebruikt. 
Ook die werden bij gebrek aan Hollandse producenten vooral uit Frankrijk geïmporteerd.152 Hol-
landse wapenleveranciers hadden wel de kwaliteit, maar niet de capaciteit om aan de snel stij-
gende vraag naar wapens te voldoen en waren bovendien een stuk duurder dan hun Franse of 
Waalse concurrenten. Het Koninklijke Hollandse leger was kortom bewapend met een mix van 

Vuursteengeweer naar Frans model 1777 corrigé An IX. Dit was het meest gebruikte wapen door Franse troepen en 
de bondgenoten van Frankrijk tijdens de revolutionaire en napoleontische oorlogen. (Nationaal Militair Museum)
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wapens naar Bataafs en Frans ontwerp, die voor het grootste deel in het Franse Keizerrijk werden 
gemaakt. Nieuw was dit echter niet, want in de achttiende eeuw kwamen ook al veel wapens van 
over de grens.153

in de praktijk
Het Franse exercitiereglement van 1791 biedt een blik in de wereld van de gewone militair. Het 
laat zien wat deze moest leren en aan welke regels hij zich diende te houden. Toch is het goed te 
beseffen dat de van overheidswege opgelegde reglementen niet altijd even nauwgezet werden 
gevolgd. Wat de soldaten volgens de officiële richtlijnen moesten leren, sloot namelijk lang niet 
altijd aan bij wat ze in werkelijkheid meekregen tijdens hun opleiding. Zo stond in het Konink-
lijk Decreet van 17 september 1806 vastgelegd dat de instructies voortaan volgens de Franse 
reglementen zouden worden gegeven, maar duurde het nog meer dan een jaar voordat deze 
nieuwe regels overal waren ingevoerd.154 Uit het dagboek van eerste luitenant Irish’ Stephenson 
blijkt dat de Hollandse regimenten die in Duitsland dienden, pas na terugkeer in Holland tijd 
kregen om de nieuwe commando’s te leren.155 Al die tijd kende het Hollandse leger dus twee ver-
schillende reglementen naast elkaar.
 In theorie kregen rekruten ongeveer drie maanden de tijd om zich stap voor stap het mili-
taire metier eigen te maken. In de praktijk werden echter geregeld vrijwel ongetrainde rekruten 
naar het front gestuurd als de omstandigheden daarom vroegen. De kwaliteit en de duur van de 
soldatenopleiding was in hoge mate afhankelijk van de oorlogsdreiging. Als er dringend man-
schappen nodig waren voor een veldtocht schoot de training er vaak bij in. Zo werden vlak voor 
de veldtocht tegen Pruisen, in het najaar van 1806, bijvoorbeeld “verscheidene onbedreevene 
recruten” bij het leger gevoegd om de regimenten op de voorgeschreven sterkte te krijgen. Deze 
nieuwelingen ontvingen hun opleiding tijdens het marcheren en in de legerkampen op cam-
pagne.156 Alleen op die manier kon snel genoeg aan de eisen van Napoleon worden voldaan.
 Het gevolg hiervan was dat de kwaliteit van sommige eenheden ernstig te wensen overliet. Toen 
luitenant-kolonel S. Alberti in de zomer van 1808 in opdracht van de koning enkele van de Hol-
landse troepen in Duitsland bezocht, schrok hij van wat hij daar aantrof. In zijn verslag had Alberti 
geen goed woord over voor de rekruten die hij te Wesel inspecteerde: “Manschappen en paarde 
waren nog bijna geheel ongedresseerd en het is onbegrijpelijk hoe dezelven in dien staat tegens den 
vijand kunnen worden gebruikt, waartoe evenwel de ordre dagelijks werd verwagt. De manschap-
pen wisten zich nauwelijks op de paarden te houden”, aldus Alberti.157 Met deze slecht getrainde 
troepen kon moeilijk de strijd worden aangegaan met vijanden als Oostenrijk of Groot-Brittannië.
 Toch was het niet overal slecht gesteld met de geoefendheid van de Hollandse troepen. Uit de 
overgeleverde inspectierapporten komt een gemengd beeld naar voren. Sommige regimenten 
hadden hun zaakjes prima op orde, terwijl bij andere regimenten van alles mis was.158 Luitenant-
generaal Bruce was eind 1806 zeer te spreken over de staat en de training van het depotbataljon 
van het 9e regiment infanterie, terwijl generaal-majoor James Nicolson in dezelfde periode con-
cludeerde dat er bij het depotbataljon van het 3e regiment infanterie niet genoeg tijd aan exer-
citie werd besteed.159 Nicolson wilde daarom dat “alle de officieren welke zig hier bevonden, een 
maal daags en de onderofficieren en soldaten twee maal daags exerceeren, ten einde de eerste in 
staat te stellen den soldaat te kunnen instrueeren”.160 Anderhalf jaar later rapporteerde Dumon-
ceau naar aanleiding van een inspectie van hetzelfde 3e regiment infanterie dat hij zeer tevreden 
was “over de goede order, de houding, den geest en de instructie” bij dit regiment.161 Er was dus 
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duidelijk vooruitgang geboekt. Over de situatie bij het 1e bataljon van het 4e regiment infanterie 
was de generaal daarentegen minder enthousiast. De manschappen moesten halverwege 1808 
nog geïnstrueerd worden in het nieuwe exercitiereglement, doch op de orde en het tenue viel 
weinig aan te merken.162

 Hoe ver theorie en praktijk soms van elkaar verwijderd lagen, blijkt het duidelijkst uit de 
staat van geoefendheid van het regiment garde huzaren. Deze elite-eenheid van het Koninklijke 
Hollandse leger werd in principe gevormd door de beste militairen van het land. Alleen ervaren 
soldaten kwamen in aanmerking voor overplaatsing naar een van de garderegimenten, dus de 
training van deze troepen zou goed moeten zijn. Niets was echter minder waar. Uit een inspec-
tierapport van generaal-majoor A.J.G. de Caulaincourt blijkt dat het begin 1807 dramatisch was 
gesteld met het niveau van de gardisten. De instructie van de elitetroepen hield volgens de gene-
raal zeer te wensen over. Zelfs kennis van de meest elementaire militaire principes ontbrak vol-
ledig. De Caulaincourt kon in zijn rapport niet anders concluderen dan dat “ce regiment a besoin 
de quelques bons officiers instructeurs”.163

 Een soldaat of officier was nooit uitgeleerd of ‘uitgeëxerceerd’. Ook na het afronden van de 
initiële opleiding tot soldaat ging het drillen door, al lag het accent dan vaker op praktijkoefenin-
gen. In de grote legerkampen waar de soldaten vaak waren gelegen, werden de omstandig heden 
tijdens een veldtocht zo getrouw mogelijk nagebootst om soldaten alvast een idee te geven van 
wat ze konden verwachten als ze dadelijk oog in oog met de vijand zouden staan. Chassé was als 
commandant van het kamp Zeist een groot voorstander van dergelijke praktijkoefeningen. In 
oktober 1806 stelde hij voor om rond het kamp “Front en Politiewachten” uit te zetten, zoals tij-
dens campagnes in vijandelijk gebied. Officieren dienden vervolgens te patrouilleren om te zien 
of de manschappen “attent op hun posten” waren.164 Om de werkelijkheid nog beter te simuleren 
liet Chassé kleine detachementen (van circa vijftig man) de controleposten van het naburige regi-
ment besluipen.165 Op deze manier werd iedereen goed doordrongen van het belang van waak-
zaamheid, een cruciaal punt tijdens iedere veldtocht.
 Daarnaast vonden in legerkampen ook realistische oefeningen met vuurwapens plaats. Irish’ 
Stephenson beschrijft in zijn dagboek hoe hij van 15 mei tot 30 juli 1809 in een kamp bij Naarden 
zat en daar om de week een grote oefening bijwoonde “met vuur”. Deze laatste opmerking laat zien 
dat het niet gebruikelijk was om te oefenen met scherpe munitie. Op 30 mei kregen de troepen 
voor het eerst elk twintig patronen uitgereikt en werd er tijdens de avondexercitie ook daadwer-
kelijk gevuurd. Dit werd vanaf dat moment om de week herhaald, “ten einde de manschappen aan 
egaal vuuren te gewennen”.166 Soms vonden de oefeningen alleen per regiment plaats, maar vaak 
ook met alle in het kamp aanwezige troepen tegelijkertijd. Deze zogenaamde “grote manoeuvres” 
waren een spektakel, waar toeschouwers van heinde en verre op afkwamen. Dat ze niet geheel zon-
der gevaar waren, blijkt wel uit een ongeluk dat plaatsvond tijdens een oefening op 13 juni. Bij 
het afvuren van een stuk geschut van de rijdende artillerie “wierd een der kannonniers deerlijk 
gehavend, en voor dood weggedragen”. Volgens ooggetuige Stephenson was “zijn arm (...) geheel 
verbrijzeld en zijn aangezicht verbrand”.167 Desondanks waren de oefeningen “met vuur” zeer nut-
tig, al was het maar om de soldaten een idee te geven van het geluid en de geur van het slagveld.

officiersopleiding
Net als de opleiding van de manschappen, vond de opleiding van officieren van oudsher bij de 
eenheden zelf plaats. Omdat er in de Republiek in de achttiende eeuw nog geen militaire scholen 
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waren, volgden de meeste officieren een praktijkopleiding. Slechts een enkeling vertrok naar een 
militaire school in het buitenland. Voor ingenieurs en artillerieofficieren kwamen er weliswaar 
vanaf het midden van de achttiende eeuw verschillende kleine particuliere scholen en school-
tjes bij de korpsen zelf van de grond, maar zelfstudie en praktijkonderwijs bleven de boventoon 
voeren.168 Pas vanaf het eind van de achttiende eeuw kwam hierin langzaam verandering. Op 
aandringen van de commandant van het Korps Artilleristen, Paravicini de Capelli, openden in 
1789 drie artilleriescholen de deuren in Breda, Zutphen en Den Haag. Dit waren de eerste van 
staatswege gesteunde militaire scholen in de Republiek. In 1800 werd een aparte genieopleiding 
toegevoegd aan de militaire school te Zutphen, zodat ook de genie vanaf dat moment een eigen 
officiersopleiding kende. Vijf jaar later, onder Schimmelpenninck, werden de verschillende 
artilleriescholen uit financiële overwegingen gesloten en kwam er in Amersfoort één Artillerie- 
en Genieschool voor in de plaats.169

 Officieren van de cavalerie en infanterie moesten nog tot 1807 wachten op een eigen opleiding. 
In dat jaar richtte Lodewijk de Koninklijke Militaire School op, aanvankelijk gevestigd in het leeg-
staande paleis Honselersdijk (ook wel Honsholredijk genoemd) even ten zuiden van Den Haag, 

Afbeelding van een cadet van de Konink-
lijke Militaire School te Honselersdijk. De 
aquarel is van de hand van M. Piepers, 
de hoogste ambtenaar van het ministerie 
van Oorlog tijdens het Koninkrijk Holland. 
(Koninklijk Huisarchief)
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later in Den Haag zelf.170 Als voorbeeld voor de nieuwe Hollandse school diende de door Napoleon 
gestichte École spéciale militaire in Fontainebleau. Lodewijk liet zich van verschillende kanten infor-
meren over het reilen en zeilen op deze school. Hij verzocht generaal J.N. Bellavène, commandant 
van de opleiding, om een gedetailleerd rapport over zijn school en staatsraad Janssens kreeg expli-
ciet opdracht naar Fontainebleau te gaan om ter plekke informatie in te winnen.171 Lodewijk vroeg 
Bellavène om Janssens alle beschikbare informatie over de school te geven, vooral met betrekking 
tot de “formation, de son organisation et de son administration civile et militaire”.172

 Op 8 januari 1807 – de oprichting van de school was inmiddels in volle gang – volgde een 
decreet waarin stond dat de op te richten school alleen bestemd was voor jongelingen tussen de 
zestien en twintig jaar die “hunne moedertaal volkomen moeten verstaan, het eerste gedeelte 
van hunne studiën moeten volbragt hebben, en eenige kennis van de Wiskunst moeten bezit-
ten”.173 Maar dit was niet de enige drempel die werd opgeworpen. Voor veel ambitieuze jongens 
bleek het jaargeld van 300 gulden plus 130 gulden voor kleding te hoog gegrepen.174 Om getalen-
teerde kinderen van lagere officieren toch een kans te geven, mocht een vijfde deel van de cadet-
ten op kosten van het Rijk studeren. In eerste instantie was het maximum aantal leerlingen op 
200 gesteld, later werd dit aantal tot 102 teruggebracht.175 Voor alle cadetten gold dat ze aan het 
eind van de tweejarige opleiding in de rang van (tweede) luitenant overgingen naar het leger.
 De uitvoering van het besluit tot oprichting van een militaire school lag in handen van 
minister van Oorlog Van Hogendorp, die deze taak zelf als “bien agréable” omschreef.176 De 
minister werkte met bijzonder veel genoegen aan de totstandkoming van het nieuwe instituut. 
Hij liet het vervallen paleis Honselersdijk verbouwen, zocht geschikte docenten en bemoeide 
zich met de opzet van het lesprogramma.177 Op voorspraak van Van Hogendorp werd de erva-
ren kolonel O.Z. van Sandick aangesteld als hoofd van de school. Van Sandick was volgens Van 
Hogendorp de ideale kandidaat voor deze belangrijke post, niet alleen omdat het zijn neef was, 
maar bovenal vanwege zijn grote moraliteit en integriteit.178

 Deze twee laatste aspecten waren in de ogen van Van Hogendorp cruciaal voor een officier 
in opleiding. Hij wilde dat de Hollandse cadetten niet alleen onderwezen zouden worden in de 
theorie en de praktijk van het oorlog voeren, maar ook zouden leren hoe een officier zich buiten 
het slagveld diende te gedragen. Hij zette zich af tegen de overdadige luxe en de te losse moraal 
op de Pruisische cadettenschool, maar ook tegen de te hardvochtige praktijken op de Franse 
militaire scholen. Van Hogendorp was bang dat een te strikt regime de goede opvoeding die de 
cadetten van huis uit hadden meegekregen teniet zou doen. De minister streefde naar een eigen 
Hollandse school met de beste elementen uit het Franse en het Pruisische systeem.179 Opnieuw 
namen de Hollanders dus een buitenlands idee over, maar gaven ze er een eigen draai aan en 
probeerden ze het te verbeteren.
 De staf van de Koninklijke Militaire School bestond uit een gouverneur, een commandant-
directeur der studiën (kolonel Van Sandick), een luitenant-kolonel en een adjudant-majoor. Voor 
het onderwijs waren er verschillende docenten die les gaven in vakken als mathematica, vesting-
bouwkunde, artillerie, militaire administratie, aritmetica, tekenkunde en militaire topografie. 
Daarnaast stonden twee meesters voor de “handteekenkunde en de calligraphie of schrijfkunst” 
op de loonlijst, een pikeur voor het africhten van de paarden en twee meesters in de “scherm-
kunde en militaire gymnastiek, tevens meesters in het omgaan met het schietgeweer”.180

 Behalve militaire vakken kregen de cadetten ook les in historie, geografie en letterkunde, 
waarvoor een aparte professor was aangesteld. In het schoolreglement stond expliciet vermeld 

B_BOOM113 NIMH BW Sous les Armes.indd   109 10-10-16   18:06



HOOFDSTUK 2110

dat het wetenschappelijk programma oude en nieuwe geschiedenissen moest bevatten “en 
bovenal die van het Vaderland”. Lodewijk beschouwde de school als een uitstekend middel om 
de nationale gevoelens van zijn officieren te vergroten. Na de samenvoeging van de Konink-
lijke Militaire School en de Koninklijke Artillerie- en Genieschool tot één nieuwe school, in het 
najaar van 1809, benadrukte de koning opnieuw dat de leerlingen tijdens hun opleiding kennis 
moesten nemen van de vaderlandse geschiedenis en “de Memoriën en levensbeschrijvingen der 
Doorluchtige mannen van Holland”.181 Mogelijk heeft dit gegeven een rol gespeeld in Napoleons 
beslissing om de school direct na de inlijving van Holland bij het keizerrijk te sluiten.
 Naast de theorielessen werden de cadetten uiteraard ook gedrild in exercities en  manoeuvres. 
Van Hogendorp hechtte eraan de aspirant-officieren kennis te laten maken met “la manière 
d’être du soldat à la guerre”. Hiertoe werd ieder jaar, in de herfst, een kleine militaire campagne 
nagespeeld van drie à vier weken, waarbij de cadetten moesten marcheren met rugzak en geweer, 
kamperen en bivakkeren. Volgens de minister was een dergelijke training niet alleen zinvol en 
leuk, maar ook nog eens goed voor de gezondheid. De cadetten moesten “vivre entièrement à la 
manière du soldat”, inclusief corveediensten en het bereiden van hun eigen maaltijden.182 Deze 
laatste toevoeging verraadt dat de aspirant-officieren normaal gesproken een relatief goed ver-
zorgd en onbekommerd leventje leidden op het paleis te Honselersdijk. Volgens G.K. van Hogen-
dorp, jongere broer van de minister van Oorlog maar bovenal vader van een zoon die aan de 
Koninklijke Militaire School wilde studeren, was de nieuwe opleiding uitstekend, maar zou iets 
meer exercitieles en iets minder theorie geen kwaad kunnen.183

 Het onderwijs aan de Koninklijke Militaire School en de al genoemde Koninklijke Artillerie- 
en Genieschool haalde niet het niveau van de militaire scholen in Frankrijk.184 Toch schreef C.F. 
Gey van Pittius in zijn memoires lovende woorden over de Artillerie- en Genieschool en haar 
commandant, de luitenant-kolonel J.H. Voet. “Ik had het geluk op voornoemde school onder 
kundige leermeesters een goed onderwijs te genieten”, aldus Gey van Pittius.185 Hij volgde er spe-
cialistische vakken als “algebra, geometrie, trigonometrie, kegelsneden, de beginsels der dif-
ferentiaal en integraal rekeningen, fortificatie-, artillerie-, architectuur- en handtekenkunst”.186 
Daarnaast kreeg hij praktijklessen in het schieten en manoeuvreren met geschut en het maken 
van buskruit. De opleiding duurde vier jaar, maar de getalenteerde Gey van Pittius deed op eigen 
verzoek al in zijn derde jaar eindexamen; hij was toen pas achttien jaar. De jonge en ambitieuze 
genist slaagde, maar kreeg voordat hij afzwaaide wel de verplichting mee zichzelf bij te scholen 
in vakken als vesting- en waterbouwkunde, die niet of nauwelijks in de eerste drie jaar van de 
opleiding waren behandeld.187

zelfstudie
Een dergelijke constructie geeft aan dat het opleidingstraject ook voor officieren niet stopte 
na het eindexamen. De op school opgedane kennis vormde slechts de basis, die door zelfstudie 
verder moest worden uitgebouwd.188 Officieren dienden zich eventuele nieuwe richtlijnen en 
manoeuvres zo snel mogelijk eigen te maken en de vakliteratuur bij te houden. Om die reden cir-
culeerden binnen de strijdkrachten allerlei nuttige en interessante studieboeken. Dumonceau 
stuurde generaal G. du Ry in het voorjaar van 1807 bijvoorbeeld een aantal exemplaren van een 
werk over het onderwijs in de handgrepen te paard “ten einde hetzelve bij de cavalerie te doen 
in werking brengen”.189 Illustratief voor de professionalisering die zich op deze manier binnen 
het Hollandse officierskorps voltrok, is de catalogus van de Haagse uitgeverij-boekhandel De 
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Gebroeders Van Cleef. Vanaf 1806 legde dit bedrijf zich toe op het uitgeven van militaire publica-
ties, met als gevolg dat hun catalogus begin 1808 al 143 militaire werken bevatte, uiteenlopend 
van studieboeken voor officieren en onderofficieren tot de nieuwste administratiereglementen 
uit Frankrijk.190 Alleen al het feit dat een commerciële uitgeverij zich specialiseerde in het uitge-
ven van militaire werken, bewijst dat er ook in Holland een markt voor dergelijke boeken was. 
Een markt die sterk leunde op de vraag van officieren.191

 Een ruim aanbod van militaire publicaties was echter geen garantie voor een goed belezen 
officierskorps. Zelfstudie vereiste naast een ijzeren discipline en een goed gevulde portemon-
nee vooral ook voldoende vrije tijd en aan dit laatste schortte het beginnende officieren nog al 
eens. Om te voorkomen dat een deel van het officierskorps niet op de hoogte was van de laatste 
stand van zaken op het vakgebied, verplichtte Lodewijk zijn kolonels om iedere zondag met hun 
ondergeschikte officieren bijeen te komen om aan hen “de militaire theorie te doen kennen”.192 
Op deze manier had niemand een excuus. Indien nodig kon het aantal instructiemomenten 
worden verhoogd. In de memoires van F. Dumonceau, – zoon van generaal J.B. Dumonceau en 
officier bij de garde – lezen we dat hij en zijn collega-officieren vanwege de invoering van het 
Franse exercitiereglement drie keer per week bij de kolonel moesten komen om de theorie door 
te nemen.193 Ook generaal Collaert liet zijn officieren drie keer per week bijscholen, waarbij hij 
hen aanraadde om tijdens de instructie niet alleen de reglementen door te nemen, maar ook in 
te gaan op de militaire handboeken van G. von Scharnhorst en J. von Ewald.194 De blik van de 
Hollandse officieren was dus niet uitsluitend op Frankrijk gericht.
 Alle scholing, bijscholing en zelfstudie ten spijt werd het echte militaire vak uiteraard in het 
veld geleerd. Alleen door actief deel te nemen aan een veldslag of een campagne konden solda-
ten en officieren ervaring opdoen met de chaos van het slagveld en de risico’s van het opereren 
in een vijandelijke omgeving. Lodewijk hield hier rekening mee en stuurde onervaren officie-
ren bewust mee op campagne. Na de eerste positieve berichten over het optreden van generaal 
Chassé in Spanje zond de koning bijvoorbeeld “verscheidene jonge officieren” naar het Iberisch 
schiereiland om “hun de gelegenheid te verschaffen eenige ervaring in hun vak te verkrijgen”.195 
Artillerieofficier W.P. d’Auzon de Boisminart schreef in zijn memoires dat verschillende offi-
cieren uit zijn regiment naar Spanje werden gestuurd “met het oogmerk om van hunne verkre-
gene ondervinding en kundigheden, na hunne terugkomst partij te kunnen trekken”.196 Wat de 
betrokken soldaten en officieren op campagne allemaal leerden en beleefden zal in de volgende 
delen van deze studie aan bod komen.

Conclusie

De invloed van Lodewijk op het Hollandse militaire beleid kan niet snel worden overschat. Vanaf 
het allereerste begin drukte de jonge vorst zijn stempel op zowel de organisatie als het uiterlijk 
van het Hollandse leger. De keuzes die hij maakte lagen lang niet allemaal even voor de hand. Bij 
de bepaling van zijn beleid liet Lodewijk zich soms meer leiden door zijn gevoel dan door mili-
taire of financiële noodzakelijkheid. Terwijl de lege staatskas en de dreigementen van Napoleon 
kunnen worden gezien als (een soort) constanten – kaders waarbinnen het Hollandse militaire 
beleid tot stand moest komen – creëerde Lodewijk met zijn wispelturige gedrag en zijn vreemde 
ideeën onrust en onduidelijkheid. De plannen van de vorst doorkruisten meestal alle bezuini-
gingsmaatregelen en op een genomen besluit kwam hij even makkelijk weer terug. De vele pro-
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jecten die Lodewijk tijdens zijn korte koningschap lanceerde, geven aan hoe de verhoudingen in 
het Koninkrijk Holland lagen. Lodewijk decreteerde – soms weloverwogen, soms als gevolg van 
zijn gemoedstoestand van die dag – en de ministers voerden uit. De precieze invulling van het 
beleid werd meestal aan de minister van Oorlog overgelaten, waardoor deze via zijn adviezen 
toch invloed op het militaire beleid kon uitoefenen – maar uiteindelijk bepaalde de koning.
 Hoe wispelturig Lodewijk echter ook was, op het gebied van ceremonieel en decorum had 
hij helder voor ogen hoe het moest. Zo koos hij tegen de adviezen van zijn broer en adviseurs in 
voor een grote Koninklijke Garde. Een garde bovendien, waaraan hij zijn reguliere leger volledig 
ondergeschikt maakte. Lodewijks hang naar pracht en praal blijkt misschien wel het duidelijkst 
uit de stichting van de Orde van de Unie en de instelling van de maarschalksrang in het Hol-
landse leger. Beide zaken waren verre van relevant voor de gevechtskracht en de inzetbaarheid 
van het Hollandse leger, kostten handenvol geld en konden bovendien op felle tegenstand van 
de keizer rekenen, maar toch zette Lodewijk zijn plannen door. Lodewijk zag zijn ridderorde en 
de maarschalksrangen als cruciale onderdelen van een patronagesysteem waarmee hij loyale, 
betrouwbare en ter zake kundige mannen aan zich kon binden.197 Deels was het handelen van 
Lodewijk evenwel ook ingegeven door de wens zijn broer en grote voorbeeld te kopiëren. Lode-
wijk voelde zich als soeverein van Holland gelijkwaardig aan Napoleon en wilde daarom net als 
de keizer een grote eigen garde, eigen maarschalken en een eigen ridderorde hebben.
 Naast de wens niet onder te doen voor zijn broer, had Lodewijk ook meer militaire redenen 
om goed naar Frankrijk te kijken. Het Franse leger was begin negentiende eeuw toonaangevend 
in Europa, dus was het logisch dat hij zich door de Grande Armée liet inspireren. Voordat hij een 
besluit nam, won de koning daarom eerst uitgebreid informatie in over de gang van zaken in 
Frankrijk. Waarom immers zelf iets verzinnen, als het elders al met succes was uitgedacht en 
uitgevoerd? Zodoende kreeg het Hollandse leger, in navolging van het Franse leger, een eigen 
Korps Gendarmerie, kwam er een Korps Veteranen en werden de Franse exercitiereglementen 
van 1791 en 1803 hier te lande ingevoerd. Ook de militaire school die Lodewijk stichtte was geïn-
spireerd op de militaire school die de keizer in Fontainebleau had opgericht. Angst om het eigen 
karakter van het Hollandse leger te verliezen speelde hierbij – net als bij de instelling van de 
Orde van de Unie of de oprichting van de Koninklijke Garde – nauwelijks een rol, omdat het in de 
meeste gevallen ging om zaken die nog niet bestonden in het Hollandse leger.
 Het feit dat Lodewijk telkens naar de Franse legerorganisatie keek wanneer hij iets wilde 
veranderen, betekende niet dat hij en zijn ministers elk bruikbaar Frans voorbeeld direct een op 
een overnamen. Meestal vond er een proces van creatieve relocatie plaats, waarbij het originele 
Franse concept aan de Hollandse omstandigheden werd aangepast. Illustratief hiervoor is de 
Orde van de Unie. Dit onderscheidingsteken was ontegenzeggelijk geënt op Napoleons légion 
d’honneur, maar helemaal hetzelfde was het niet. Zo was de Hollandse orde in de praktijk uit-
sluitend bestemd voor officieren, terwijl het légion d’honneur voor iedereen open stond. Bij het 
naar Frans model opgezette Korps Gendarmerie kunnen eveneens verschillen met de Gendar-
merie impériale worden gevonden. Hoewel de organisatievorm en de statuten van beide korpsen 
vrijwel overeenkwamen, werd de inzet van het Korps Gendarmerie in hoge mate bepaald door 
specifiek Hollandse omstandigheden. Waar de Franse gendarmes in kleine brigades verspreid 
over het land de rust bewaarden, deserteurs arresteerden en hielpen bij de implementatie van de 
conscriptie, lagen de gendarmes in het rustigere, conscriptie-loze Holland vooral aan de kust, 
belast met het tegengaan van de smokkelhandel.
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Het was dus zeker niet zo dat de Hollanders op militair gebied alles klakkeloos van bond genoot 
Frankrijk overnamen. Lodewijk wilde graag leren van de Fransen, maar als het zo uitkwam trok 
hij zijn eigen plan. In een enkel geval kwam de koning zelfs met eigen initiatieven die afweken 
van wat er in het Franse leger gebruikelijk was. Bij de samenvoeging van de artillerie en genie 
tot één korps negeerde Lodewijk bijvoorbeeld de negatieve adviezen van de Franse legerleiding 
en koos hij ervoor zijn eigen oorspronkelijke plan door te zetten. Het feit dat de Fransen slechte 
ervaringen hadden met het verenigen van artillerie en genie, kon hem daar niet vanaf brengen. 
Ook de oprichting van het unieke Korps Israëlieten bewees dat Lodewijk wel degelijk zelf plan-
nen ontwikkelde. Door het ontbreken van een dergelijk korps in Frankrijk, kan het Korps Israë-
lieten worden gezien als een origineel Hollands initiatief dat zonder Frans voorbeeld tot stand 
kwam. Het beste voorbeeld van Lodewijks bij vlagen onafhankelijke koers is echter zijn weige-
ring de conscriptie in te voeren. Hierop zal in het volgende hoofdstuk dieper worden ingegaan.

Zilveren penning met afbeelding van Lodewijk Napoleon. (Rijksmuseum)
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  3 | “Une armée nationale”

Inleiding

De invoering van de dienstplicht was zonder twijfel de belangrijkste verandering die tijdens 
de revolutionaire en napoleontische oorlogen op militair gebied plaatsvond. Sommige histo-
rici spreken zelfs van een “revolution in military affairs”.1 Terwijl de wapentechniek zich in 
deze periode nauwelijks ontwikkelde, veranderde door de introductie van de dienstplicht niet 
alleen de schaal maar ook de aard van de oorlogvoering. Met de opkomst van nationale legers 
bestaande uit burgersoldaten, werden oorlogen voortaan niet meer uitgevochten tussen vors-
ten maar tussen complete volken. De Franse tijd zag de geboorte van de “nation-in-arms” en 
van nationalisme als drijvende kracht op het slagveld.2 Geconfronteerd met deze vernieuwin-
gen en de daaropvolgende Franse successen zagen de tegenstanders van Frankrijk zich genood-
zaakt zelf ook veranderingen door te voeren. Het Franse idee van algemene dienstplicht vond 
zodoende in grote delen van Europa in een of andere vorm navolging.3 De invoering van de con-
scriptie was daarmee niet alleen de grootste militaire verandering in deze periode, maar tevens 
de belangrijkste vorm van militaire transfer.
 Het idee van de dienstplicht kwam niet uit de lucht vallen. N. Machiavelli schreef er begin 
zestiende eeuw al veelvuldig over.4 Vanaf het midden van de achttiende eeuw kon het onderwerp 
onder invloed van de (Franse) verlichting echter op nieuwe belangstelling rekenen. Het idee dat 
een leger bestaande uit ‘nationalen’ – ongeacht of dit dienstplichtigen waren of beroepssolda-
ten – te prefereren was boven een leger van buitenlandse ‘huurlingen’ won steeds meer aanhang. 
De Franse philosophes hanteerden daarbij argumenten die eerder al door Machiavelli naar voren 
waren gebracht. Zo zouden ingehuurde professionals van over de grens minder betrouwbaar 
zijn, omdat hun loyaliteit niet lag bij hun land of vorst, maar uitsluitend bij degene die hun het 
meeste geld bood. De vrees leek gerechtvaardigd dat deze ongebonden beroepssoldaten zouden 
overlopen naar de vijand zodra deze dieper in de buidel tastte. Een tweede argument voor een 
leger opgemaakt uit de eigen bevolking was dat ‘nationalen’ bij een vijandelijke inval harder voch-
ten, omdat ze meer te verliezen hadden. De rechtstreekse bedreiging van eigen familie en eigen 
bezittingen zou krachten losmaken waartegen zelfs het sterkste leger weinig kon uitrichten.5

 Ten derde zagen verlichte denkers een nationaal leger vooral als garantie tegen de absolute 
macht van de vorst, die in de achttiende eeuw nog vrijelijk over ‘zijn’ staande leger kon beschik-
ken en het tegen iedereen kon inzetten die hem niet beviel. Staande legers waren volgens deze 
denkers niets minder dan een instrument voor despotische vorsten om hun volk onder de duim 
te houden. Niet voor niets nam J.D. van der Capellen tot den Pol in zijn beroemde pamflet Aan 
het volk van Nederland hard stelling tegen de in zijn ogen te innige band tussen het leger en de 

Olieverfschilderij van D. van Hogendorp als gouverneur van Hamburg. (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en 
Volkenkunde)
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Oranjes. Hij hekelde het feit dat stadhouder Willem V de voorkeur gaf aan buitenlandse troe-
pen en dat goede Nederlandse officieren plaats moesten maken voor “vreemdelingen”. Dit alles 
zou volgens Nederlands bekendste patriot slechts één doel hebben: de onderdrukking van het 
Nederlandse volk en in het bijzonder van de patriottische partij.6

 De belangrijkste aanjager van het idee van een nationaal leger was de Franse militaire denker 
J.A.H. comte de Guibert, die met zijn in 1772 gepubliceerde Essai général de tactique het denken 
over oorlogvoering en legervorming voorgoed veranderde. Guibert pleitte in zijn studie voor een 
leger van burgersoldaten, vergelijkbaar met de legers van de Oude Grieken en Romeinen. Een 
dergelijke strijdmacht zou door zijn patriottisme en zijn onverbrekelijke band met de samen-
leving onverslaanbaar zijn.7 Met zijn pleidooi voor een nationaal burgerleger ging Guibert recht 
in tegen wat tot die tijd gebruikelijk was. De achttiende-eeuwse beroepslegers waren een smelt-
kroes van nationaliteiten. Graven, hertogen en prinsen ‘verhuurden’ vaak hele regimenten aan 
buitenlandse vorsten om zo aan macht, geld en aanzien te winnen. Het Pruisische leger bestond 
voor de helft uit buitenlanders en ook het Staatse leger van de Republiek had 40 tot 60% ‘vreem-
delingen’ binnen de gelederen.8 De meeste buitenlandse troepen dienden in aparte eenheden, 
ingedeeld naar land van herkomst, bijvoorbeeld de Schotten bij de Schotten en de Zwitsers bij 
de Zwitsers. Van werkelijk nationale legers was in de achttiende eeuw geen sprake.
 De denkbeelden van Guibert kregen in de jaren zeventig en tachtig van de achttiende eeuw 
ruime aandacht in de Franse salons, maar pas na het uitbreken van de Franse Revolutie zou 
het idee van een burgerleger bestaande uit ‘nationalen’ echt in de praktijk worden gebracht. 
De Franse revolutionairen hadden geen vertrouwen meer in het oude, nog door de adel aange-
voerde, koninklijke leger en zetten als tegenwicht door het hele land nationale gardes van vrij-
willigers op die op lokaal niveau de verworvenheden van de revolutie moesten bewaken. Iedere 
jonge Fransman die zijn vaderland, la Patrie, liefhad werd geacht zich zonder geldelijke vergoe-
ding voor de goede zaak in te zetten. De burgers van Frankrijk werden rechtstreeks aangespro-
ken op hun vaderlandsliefde. Wie zich niet inzette voor de verdediging van het vaderland, was 
geen echte patriot en liep het risico onder de guillotine te eindigen.9

 Het aantal vrijwilligers dat zich na verschillende oproepen van het revolutionaire bewind 
voor het leger aanmeldde, bleek echter onvoldoende. Toen in de zomer van 1793 de dreiging van 
binnenlandse en bovenal buitenlandse vijanden van de revolutie groeide, zag het revolutionaire 
bewind zich dan ook genoodzaakt drastische maatregelen te nemen. Op 23 augustus kondigde 
het Comité du salut public – het regerende comité van revolutionair Frankrijk – de levée en masse 
af, waarmee alle mannen tussen de 18 en 25 verplicht werden zich te melden voor het leger.10 
Door het idee van vrijwilligheid en lokale burgermilities los te laten lukte het Frankrijk in korte 
tijd een leger van maar liefst 750.000 man op de been te brengen. Het meest bijzondere van de 
levée en masse was echter dat de oproep verder ging dan een dienstplicht voor jongemannen. 
Het Comité du salut public riep getrouwde mannen op om wapens te maken voor het leger en de 
logistiek te verzorgen, vrouwen moesten tenten en uniformen naaien of in de militaire hospi-
talen werken, terwijl ouderen zich naar de pleinen moesten begeven om de strijders moed in te 
spreken en de eenheid van de republiek te verkondigen. Met de levée en masse werd voor het eerst 
geprobeerd de gehele natie – in de dubbele betekenis van zowel land als volk – te mobiliseren.
 Als gevolg van de Franse Revolutie en de levée en masse deed het nationalisme definitief zijn 
intrede in het Europese krijgswezen. Franse soldaten werden geacht niet langer dienst te nemen 
en te vechten voor geld of de dynastieke belangen van een vorst, maar zich onbaatzuchtig in te 
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zetten voor de verdediging van het vaderland en het revolutionaire ideaal van vrijheid, gelijk-
heid en broederschap.11 De ruimschoots aanwezige jakobijnse propaganda hielp mee dit in de 
hoofden van de jonge rekruten te prenten. Door het vooropstellen van de Franse natie waren 
buitenlandse beroepsmilitairen niet langer welkom. Professionals die vochten voor geld werden 
met de nek aangekeken.12 Hoewel buitenlandse militairen nooit helemaal zijn geweerd uit het 
Franse leger, was ‘nationaal’ het nieuwe toverwoord. Vreemde regimenten werden ‘genationali-
seerd’ en buitenlandse officieren moesten vertrekken. Precies zoals Guibert twintig jaar eerder 
had bepleit, ontstond er in de eerste jaren na de revolutie een burgerleger dat qua moreel en 
energie ver boven de andere Europese legers verheven was. Vechtend op de roes van de revolutie 
en met dank aan de grote aantallen van de levée en masse wisten de Fransen hun vijanden vanaf 
1794 in het defensief te dwingen en hun revolutie veilig te stellen.
 In de jaren daarna behaalden de Franse legers de ene na de andere klinkende overwinning. 
Een groot deel van Europa kwam onder directe invloed van Frankrijk te staan en nam – al dan 
niet onder druk van dat land – het Franse conscriptiesysteem over. De Italiaanse Republiek was 
in 1802 een van de eerste landen die het Franse stelsel op last van toen nog eerste consul (en 
tevens president van de Italiaanse Republiek) Bonaparte kopieerde.13 Niet alleen het idee van 
de algemene dienstplicht, maar ook het daarbij behorende administratieve stelsel – inclusief 
prefecten met verregaande bevoegdheden – werd van Frankrijk overgenomen.14 In het Konink-
rijk Westfalen kregen de inwoners vanaf 1808 te maken met de conscriptie en in het Koninkrijk 

In 1798, vijf jaar na de levée en masse, voert Frankrijk de algemene dienstplicht structureel in. Voortaan moeten 
alle jongemannen van twintig jaar in dienst. Op de afbeelding is de loting voor de conscriptie weergegeven. 
(MUCEM, Marseille)
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Napels werd door Joseph Bonaparte in 1807 een vorm van conscriptie ingevoerd, die twee jaar 
later door Murat verder werd uitgebreid.15 Beieren en Württemberg, die niet direct onder bewind 
stonden van een telg uit de Bonaparte-familie, gingen in de jaren na de totstandkoming van de 
Confederatie van de Rijn (1806) eveneens over tot de conscriptie, hoewel er door de vele vrijstel-
lingen in deze landen niet van algemene dienstplicht kan worden gesproken.16

 Met zo veel landen die in het eerste decennium van de negentiende eeuw (een vorm van) 
de conscriptie invoerden, is het des te opvallender dat Lodewijk hier niet in meeging. Ook op 
dit belangrijke beleidsterrein voer hij een eigen koers. Waarom koos Lodewijk voor een andere 
aanpak en wat deed hij om zonder de conscriptie de quota die Napoleon hem oplegde te halen? 
Samen met het idee van vrijheid, gelijkheid en broederschap, de Code Napoléon en het metrieke 
stelsel kan de dienstplicht worden gezien als een van de belangrijkste exportproducten van het 
revolutionaire en keizerlijke Frankrijk. De omgang van Lodewijk en de Hollandse militaire top 
met dit precaire onderwerp zegt dan ook veel over de mate van eigenheid die het Hollandse leger 
in deze jaren had.

Binnenlandse werving

Lodewijk was nog geen elf jaar oud toen de Franse Revolutie uitbrak. Zijn militaire vorming – 
deels genoten op militaire scholen, deels door zijn oudere broer Napoleon – ontving hij tijdens 
de meest roerige jaren van de revolutie, de periode direct na de val van de Bastille. Hoewel de 
rustige en beschaafde Lodewijk naar eigen zeggen weinig moest hebben van het felle republi-
canisme en jakobinisme uit deze beginfase van de revolutie, werd zijn militaire denken er sterk 
door beïnvloed.17 Een groot deel van zijn jeugd bracht hij door in het Franse revolutionaire leger, 
waar hij net als ieder ander doordrongen werd van de nieuwe heersende militaire denkbeelden. 
Het moge dan ook geen verbazing wekken dat hij veel van de zaken die hij daar had geleerd, in 
zijn nieuwe vaderland wilde doorvoeren, te beginnen met de instelling van een nationaal leger.
 Tijdens zijn vierjarige bewind sprak Lodewijk Napoleon zich meerdere keren uit voor het 
ombouwen van het Hollandse leger tot een nationale armee, dat wil zeggen een leger uitsluitend 
bestaand uit geboren en getogen Hollanders. Hij zag dit als een van zijn belangrijkste missies. 
Een nationaal leger was in de ogen van de koning cruciaal voor de verdediging van het konink-
rijk en onmisbaar voor de onafhankelijkheid van het land. In het najaar van 1806 schreef hij aan 
zijn minister van Binnenlandse Zaken:

Als deze natie onafhankelijk wil zijn, als zij de invloed en het aanzien wil behouden die de 
enige middelen zijn om haar uit de noodlijdende toestand waarin zij zich bevindt te trek-
ken, (...) dan moet zij een nationaal leger hebben dat werkelijk Hollands, eerbiedwaardig 
en gerespecteerd is, dat haar grenzen en haar handel kan beschermen. Met een leger zonder 
vaderland en eer, zal Holland altijd een prooi zijn voor de eerste de beste buurman die zich 
in een paar dagen tijd meester wil maken van de vruchten van de  nijverheid en de handel 
van haar inwoners.18

In navolging van talloze militaire denkers, politici en staatshoofden was Lodewijk ervan over-
tuigd dat het Koninkrijk Holland alleen kon voortbestaan wanneer de bevolking zelf de verde-
diging ter hand zou nemen en het zou komen tot een armée nationale. Toch verbond hij hier, in 
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tegenstelling tot veel van zijn gekroonde collega’s, niet de consequentie aan dat in Holland de 
dienstplicht moest worden ingevoerd. Integendeel, Lodewijk was tijdens zijn koningschap juist 
fel tegen elke vorm van conscriptie, omdat hij in navolging van zijn Hollandse adviseurs het idee 
van verplichte dienstneming niet vond rijmen met het vredelievende en handeldrijvende karak-
ter van de Hollanders.19 In de zomer van 1809 verwoordde hij zijn standpunt als volgt:

Ik heb ten overstaan van de natie en van Europa bekend gemaakt dat ik geen conscriptie wil, 
niet alleen omdat dat in strijd is met de aard van de natie, maar ook omdat conscriptie strijdig 
is met haar middelen van bestaan en daardoor indruist tegen mijn dierbaarste belang, aange-
zien het mijn eerste plicht is om de welvaart van het land zeker te stellen en te waarborgen.20

Hoewel Lodewijk nooit een andere verklaring heeft gegeven voor zijn weigering de conscrip-
tie in te voeren, zal zijn eigen, relatief zwakke positie als koning ongetwijfeld ook een rol heb-
ben gespeeld bij de bepaling van zijn standpunt in deze kwestie. Lodewijk wist dat hij het zich 
als kersverse, buitenlandse vorst niet kon permitteren de steun van zijn volk te verliezen door 
een maatregel in te voeren die, zo viel te verwachten, op felle protesten kon rekenen. Dat hij 
zich hiervan bewust was, blijkt onder andere uit de instructie die hij op 13 oktober 1806 aan zijn 
minister van Binnenlandse Zaken gaf. Minister Mollerus moest alle departementale en gemeen-
telijke besturen van het koninkrijk informeren, dat het niet ’s konings intentie was “de chercher 
à établir un enrôlement forcé”.21 Hiermee hoopte hij onrust onder de bevolking bij voorbaat weg 
te nemen. Twee jaar later bevestigde hij dit standpunt opnieuw. In een toespraak voor het Wet-
gevend Lichaam stelde hij “geene gelegenheid [te] veronachtzamen, om aan ons volk de plegtige 
verzekering te hernieuwen, dat wij niet kunnen willen, en ook nimmer zullen, of mogen wil-
len de invoering eener conscriptie”.22 Lodewijk ging hiermee regelrecht in tegen de wensen van 
Napoleon, die in zijn brieven aan Lodewijk herhaaldelijk aandrong op de invoering van de con-
scriptie in Holland. Zelfs tijdens de onderhandelingen die Lodewijk in de eerste maanden van 
1810 voerde over het voortbestaan van zijn koninkrijk, bleef hij zich verzetten tegen “datgene, 
dat zoo geheel tegen zijn geweten en tegen zijne gevoelens streed”.23

 Voor Lodewijk vielen de vorming van een nationaal leger en de invoering van de conscrip-
tie dus niet samen. De koning wilde met behulp van de bestaande wervingsmiddelen en door 
het motiveren van de bevolking het Hollandse leger tot een nationale strijdmacht omvormen. 
Minister Bonhomme raadde hem om die reden begin september 1806 aan alle lokale magistraten 
op te roepen “de favoriser par tous les moyens en leur pouvoir les enrôlements volontaires”.24 
Makkelijk zou dit echter niet worden, want Bonhomme stelde tevens dat er waarschijnlijk in 
heel Holland op elke honderd man nog niet één bereid was te dienen in het leger. Hollanders 
wilden volgens de minister vooral hard werken en geld verdienen en dat viel niet te rijmen met 
het armzalige soldatenleven.
 Ter bevordering van de binnenlandse werving benoemde Lodewijk in oktober 1806 generaal-
majoor Du Ry tot directeur der Nationale Werving en richtte hij een apart Depot der Nationale 
Werving op in Gorinchem.25 Het was de bedoeling dat vanuit dit depot functionarissen door het 
hele land zouden reizen om jongemannen te rekruteren. Deze wervers dienden daarbij “door 
minzaam gedrag, zich de achting en genegenheid der Ingezetenen, trachten te verwerven, en 
alzoo daar door den dienst in een gunstig daglicht [te] stellen”.26 Naast deze nationale wervers 
bleef tevens het traditionele wervingssysteem via de eenheden zelf van kracht. Rekruten moch-
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ten niet jonger dan 18 en niet ouder dan 40 jaar zijn en moesten voor ten minste 6 jaar dienst 
tekenen. Getrouwde mannen en weduwnaars met kinderen waren niet welkom, evenals mannen 
korter dan 5 voet en 4 duim, oftewel 162,5 centimeter. In de praktijk nam men het echter niet zo 
nauw met deze regels. Het leger telde meer dan genoeg te kleine of te jonge soldaten. Volgens 
Bonhomme stuurden de rekruteringsbureaus van Amsterdam vrijwel uitsluitend rekruten die 
vanwege hun geringe leeftijd (13 of 14 jaar) en lengte niet in staat waren te dienen.27

 De pogingen van Lodewijk om de binnenlandse werving te verhogen waren weinig suc-
cesvol. Tussen oktober 1806 en april 1807 had het nieuwe Depot voor Binnenlandse Werving 
slechts 505 mannen gerekruteerd, waarvan het merendeel (365 man) bovendien niet aan de 
lengte-eisen voldeed.28 Ook de verlaging van de ondergrens tot 5 voet en 2 duim leverde niet 
het gewenste resultaat op.29 Een van de problemen waar men tegenaan liep, was dat wervers 
van verschillende eenheden tegen elkaar opboden bij het contracteren van rekruten. Hierdoor 
kon het handgeld dat een rekruut kreeg wanneer hij zijn handtekening zette, behoorlijk oplo-
pen. Vooral in Amsterdam was dit een groot probleem. Volgens een decreet van 23 april 1807 
brachten de “menigvuldige wervers te Amsterdam, meer na- dan voordeel aan de werving”.30 De 
koning besloot daarom dat voortaan in Amsterdam, het Noorderkwartier en omliggende plaat-
sen als Leiden, Haarlem en Hilversum geen andere wervers dan die van het Depot voor Nationale 
Werving hun werk mochten doen. Op plekken waar “geen Werfhuis voor de algemeene Werving 
bestaat” mochten de regimenten echter gewoon blijven rekruteren.31 Hetgeen nog maar eens 
aangeeft, dat de nationale werving door het depot te Gorinchem ernstig te wensen overliet.
 Het systeem van nationale wervers en wervers van de eenheden zelf bleef gedurende heel 
Lodewijks koningschap bestaan. Alleen in de periode direct na de Britse invasie op Walcheren 
werd er nog een andere manier van binnenlandse werving geïntroduceerd. Het leger moest toen 
namelijk zo snel en zo veel worden uitgebreid dat de traditionele rekruteringsmethodes niet 
langer volstonden. Lodewijk vaardigde daarom op 20 augustus 1809 een decreet uit waarin stond 
dat iedere gemeente naar inwonertal een vastgesteld aantal vrijwilligers moest leveren voor het 
leger. Niet langer de wervers, maar de gemeenten werden nu dus verantwoordelijk gesteld. Zij 
moesten drie vrijwilligers per vijfhonderd inwoners leveren. Vanwege de urgentie van de zaak 
kregen de gemeenten slechts een maand de tijd om hun quota bijeen te brengen. Vrijstellingen 
werden niet verleend. Per rekruut ontving een gemeente vier dukaten ter compensatie, maar 
als dit niet genoeg was om voldoende bereidwillige rekruten te vinden dan moest een stad het 
hogere handgeld uit eigen zak bijbetalen.32

 Ook nu verliep de werving niet heel voorspoedig. Bergen op Zoom kon binnen de gestelde 
termijn van een maand bijvoorbeeld slechts 4 van de verplichte 37 vrijwilligers leveren en andere 
steden hadden hetzelfde probleem.33 Veelzeggend is het decreet dat gemeentebesturen verbood 
meer dan 75 gulden premie te bieden voor een vrijwilliger.34 Blijkbaar kwam dit dus voor. Eerder 
was al als extra stimulans bepaald dat eenieder die dertig vrijwilligers aanbracht direct tot luite-
nant zou worden benoemd, bij vijftig vrijwilligers tot eerste luitenant, bij honderd vrijwilligers 
tot kapitein en bij vijfhonderd vrijwilligers tot luitenant-kolonel.35 Het is niet bekend of der-
gelijke benoemingen ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, maar het decreet laat in ieder 
geval duidelijk zien dat de werving niet vanzelf ging. Toch bleven de acties van de overheid niet 
helemaal zonder resultaat. Begin november 1809 waren er inmiddels 3358 vrijwilligers gerekru-
teerd, waaronder 736 uit het departement Amstelland en 515 uit Maasland.36 Dit was echter wel 
een stuk minder dan Lodewijk had gehoopt.
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De Staatsraad was geen voorstander van het werven door gemeenten, want er kleefden volgens 
het belangrijkste adviescollege van de koning twee grote nadelen aan. Ten eerste hadden de 
meeste gemeentebesturen, net als de gewone rekruteringsbureaus, de grootst mogelijke moeite 
hun quota te halen. Ten tweede waren de mannen die ze stuurden meestal volkomen ongeschikt 
voor het leger. In een voorstel aan de koning van december 1809 pleitte de Staatsraad voor een 
terugkeer naar het oude systeem van vrijwillige werving, omdat “de ondervinding heeft geleerd 
dat recruten welke door de militairen zelve zijn aangeworven beter van aard geschikter voor den 
dienst zijn dan degene welke thans door de gemeentebestuuren zijn overgereden”.37 De staats-
raden waren zich echter bewust van het feit dat zelfs bij zeer succesvolle binnenlandse werving 
het bijna onmogelijk was het leger voltallig te houden. De bevolkingsomvang van het Koninkrijk 
Holland was daarvoor nu eenmaal te gering. Als mogelijke oplossing wezen zij op de mogelijk-
heid complete eenheden uit het buitenland op contractbasis over te nemen, maar daar voelde 
Lodewijk niets voor. De koning maakte zich juist hard voor een zo nationaal mogelijk leger.

gewapende burgermacht
Hoewel Lodewijk tegen de invoering van de conscriptie was, was hij wel van mening dat alle 
burgers – op lokaal niveau – de plicht hadden zich actief in te zetten voor de verdediging van 
hun have en goed. Deze visie sloot goed aan bij de plannen die in Holland zelf, aanvankelijk door 
de patriotten en later door de Bataven, reeds in de richting van nationale burgerbewapening 
waren ontwikkeld. Al in 1781 had Van der Capellen in zijn pamflet Aan het volk van Nederland 
een lans gebroken voor de oprichting van burgermilities, bestemd ter verdediging van de eigen 
stad. Alleen door de wapens zelf ter hand te nemen was het volk volgens deze patriottenleider 
in staat zijn soevereiniteit te claimen en te verdedigen. “Wapent U lieden allen”, schreef Van der 
Capellen en mede door deze oproep werd burgerbewapening een belangrijk onderdeel van het 

Achttiende-eeuwse tekening die laat zien hoe de rekrutering er ook ten tijde van het Koninkrijk Holland nog aan 
toeging. Wervers van een regiment vestigden zich in kroegen en boden de aanwezige jongemannen drank en geld 
in ruil voor een handtekening. (Nationaal Militair Museum)
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patriottische programma.38 In de jaren na 1781 schoten de lokale exercitiegenootschappen, de 
zogenaamde vrijkorpsen, overal in het land als paddenstoelen uit de grond.39

 Met de komst van het Pruisische leger in 1787 en de terugkeer van stadhouder Willem V ver-
dwenen de burgermilities kort van het toneel, maar na de Bataafse omwenteling van 1795 keerde 
het idee van de burgerbewapening, zij het in iets aangepaste vorm, opnieuw terug op de poli-
tieke agenda. De opeenvolgende Bataafse regimes zagen het als de plicht van iedere inwoner 
om de wapens op te nemen “tot verdediging van dezelver Vrijheid en Onafhanglijkheid”.40 In de 
jaren na 1795 werden de lokaal georganiseerde schutterijen omgevormd tot een nationale bur-
germacht, die weliswaar primair nog steeds bestemd was voor de lokale ordehandhaving, maar 
in geval van nood door de landelijke overheid als een soort reserveleger kon worden ingezet, zij 
het alleen binnen de landsgrenzen en alleen defensief. De Gewapende Burgermacht werd hiertoe 
zoveel mogelijk op militaire voet georganiseerd en in het reglement van 1799 stond dat “de exer-
citien en manoeuvres der plaatselijke Gewapende Burgermacht, (...) altijd [zullen] geschieden op 
dezelve wijze, als bij de Nationale Troupes der Republiek”.41

 Het enthousiasme onder de bevolking voor de burgermacht was echter gering en na de 
gevechten in Noord-Holland in 1799 brokkelde de politieke steun af.42 In 1803 schrapte het 
Staatsbewind de regel dat burgermachten ook buiten hun woonplaats mochten worden ingezet 
en werden de Gewapende Burgermachten weer uitsluitend een lokale aangelegenheid.43 Twee 
jaar later kwam het idee van een nationaal inzetbaar reserveleger echter opnieuw ter tafel. Napo-
leon drong bij Schimmelpenninck aan op de oprichting van “eene Nationale Garde”, die overal 
in het land kon worden ingezet. Dit verzoek leidde uiteindelijk tot het Reglement van 5 juni 1806, 
dat voorzag in de oprichting van Gewapende Burgermachten in gemeenten groter dan 2500 
(later 4000) inwoners.44 Hoe groter de stad, des te groter de burgermacht. Amsterdam moest 
met meer dan 200.000 inwoners een burgermacht van minimaal 1600 man op de been brengen, 
terwijl voor een stad als Gouda met 10.000 inwoners een sterkte van 300 man volstond.45 De 
burgermilities kwamen net als in 1799 onder “oppertoezigt” van de nationale overheid, maar het 
“dadelijk opzigt en [de] beheering” waren in handen van de lokale gemeentebesturen. Verder 
stond in artikel 4 dat de burgermacht nooit kon worden verplicht tot dienst buiten de gemeen-
tegrenzen, maar dit sloot inzet op vrijwillige basis natuurlijk niet uit.46

 Op het moment dat Lodewijk in Holland arriveerde, lag er dus een net goedgekeurd plan voor 
de reorganisatie van de Gewapende Burgermacht klaar. De koning schaarde zich hier onmiddellijk 
achter en met het oog op de toenemende spanningen tussen Frankrijk en Pruisen in het najaar 
van 1806, gaf hij opdracht de reorganisatie zo spoedig mogelijk ter hand te nemen. Lodewijk zag 
de Gewapende Burgermacht vooral als handig middel om zijn defensie op orde te krijgen, zonder 
de conscriptie in te hoeven voeren. De burgermacht was volgens de koning bestemd “om in de 
eerste plaats de steden te verdedigen”, maar ook om “in geval van den uitersten nood, de staande of 
vrijwillige armée te versterken”.47 Daarnaast konden de burgermilities dienen ter vervanging van 
de reguliere troepen die naar Duitsland waren weggetrokken. De burgermachten werden vanaf 
september 1806 dan ook niet alleen ingezet bij het handhaven van de openbare orde en rust, maar 
ook bij het beveiligen van militaire objecten en het bewaken van gevangenen.
 Het gros van de bevolking was hier niet over te spreken en protesten waren dan ook niet van 
de lucht. Vooral het oneerlijke toewijzingssysteem zorgde voor veel scheve gezichten. Volgens 
het Reglement van 5 juni 1806 waren alle mannen tussen de 18 en 50 jaar oud verplicht te dienen 
in de Gewapende Burgermacht, maar in de praktijk waren er zeer veel vrijstellingen. Rechters, 
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professoren, predikanten, schoolmeesters en “alle lands en plaatselijke ambtenaren” hoefden 
niet te dienen. Daarnaast waren ook zieken, gebrekkigen, huisbedienden en “alle degenen, die 
in het laatst verloopen jaar uit Armenkassen zijn bedeeld geworden of die in Publieke gestich-
ten worden opgevoed en onderhouden” vrijgesteld. Al deze uitzonderingen maakten het relatief 
eenvoudig om onder de dienst uit te komen en dit gebeurde dan ook op grote schaal. Voor dege-
nen die wel moesten dienen was dit uiteraard frustrerend. De kolonel van de Gewapende Burger-
macht van Rotterdam bracht dit gevoel in een brief aan de landdrost mooi onder woorden:

dat eene stad als Rotterdam, daar echter nog vele welvarende Ingezetenen Zijn, geen 1400 
jongelieden van 18 tot 50 jaren zou bevatten, die in staat, of om beter te zeggen, die gene-
gen zijn de wapenen te dragen; dan helaas! Het aantal zuchtens en gebreken, schoon meest 
inwendig door doktoren alleen te beoordelen is, blijkens de regchters van den krijgsraad, 
zoo groot, dat het alle verbeelding te boven gaat, en, als men dan dit alles te samen neemt en 
daarbij voegt, dat men om een of ander postje, het zij burgerlijk het zij kerkelijk zich van den 
dienst vrijmaakt, wat moet dan van de andere willige personen worden, moet hun, moet mij, 
die ook bezigheden hebben; dan de lust niet ontgaan, om zoo menig uur van den dag, ten 
dienst van de stad en de gewapende burgermacht op te offeren en dan beschimpt of uitgela-
chen te worden door hun die zich op zulk eene cordate wijze hebben weten te onttrekken.48

Naast het vullen van de gelederen zorgde ook het vinden van voldoende geschikte officieren 
voor grote problemen. In het reglement op de burgermacht stond dat niemand de post van offi-
cier of onderofficier mocht weigeren, op straffe van boetes, maar in sommige steden regende 
het verzoekschriften om vrijstelling. In Dordrecht weigerden maar liefst zeven potentiële offi-
cieren (één luitenant-kolonel en zes kapiteins) hun aanstelling te accepteren, met als gevolg dat 
het gemeentebestuur gedwongen werd mensen te nomineren “die zij zelven (...) niet voor alle-
zins geschikt konden houden”.49 In Gorinchem was dat niet anders. De Raad van die stad vroeg 
op 6 december 1806, dus slechts enkele maanden na de oprichting van de burgermacht, alweer 
ontslag aan voor één van de officieren van de plaatselijke Gewapende Burgermacht, “uit hoofde 
van zijne volslagen onkunde in alle militaire exercitien en evolutien en zijne ongeschiktheid 
om die immer te leeren”. De onkunde van de man was al ten tijde van zijn benoeming bekend 
geweest, maar bij gebrek aan betere kandidaten had de Raad toch ingestemd.50 De burgermacht 
moest nu eenmaal gevuld.
 Ondanks deze opstartproblemen functioneerden de Gewapende Burgermachten gedurende 
Lodewijks regeerperiode, enkele incidenten daargelaten, wel degelijk. Nadat de ergste oorlogs-
dreiging in het najaar van 1806 was afgenomen en het gevaar dat de strijd zou overslaan naar 
het grondgebied van het Koninkrijk Holland was verminderd, smoorde het verzet van de bevol-
king.51 De gewapende burgers vervulden garnizoenstaken en bekwaamden zich in schieten en 
exerceren. Volgens de richtlijnen van het Reglement werden ze tussen april en september ten 
minste één keer in de twee weken in “de behandeling der wapenen” geoefend.52 De populariteit 
van de korpsen bleef echter laag en een sterke en betrouwbare legermacht zouden ze nooit wor-
den. De burgemeester van Gouda kreeg in de zomer van 1809 bijvoorbeeld te horen dat de “desor-
der” bij de plaatselijke burgermacht zo groot was dat “wanneer onverhoopt de gewapende bur-
germagt mogt geroepen worden, tot eenige adsistentie of parade bij Hoge feestgelegent heden, 
men van dezelve weijnig of geene adsistentie of goede order te wagten heeft”.53 Door de lage 
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opkomst bij de oefeningen liet de instructie van de milities vaak te wensen over en in veel ste-
den was bovendien een groot gebrek aan goede wapens. Bij de Bossche Gewapende Burgermacht 
waren bijvoorbeeld 118 van de 273 aanwezige geweren defect, hetgeen uiteraard niet bevorderlijk 
was voor de inzetbaarheid van de troepen.54

 In het voorjaar van 1809 besloot de koning dat het bestaande systeem opnieuw op de schop 
moest. Met een groot deel van zijn reguliere leger buiten de landsgrenzen (in Duitsland en 
Spanje) en met de zeer reële dreiging van een Britse invasie ergens in de komende zomermaan-
den, zag Lodewijk zich genoodzaakt zijn ‘reserveleger’ te versterken. Op 2 mei 1809 kwam hij met 
een nieuwe wet, waarin niet langer over burgermachten maar over schutterijen werd gesproken. 
Het aantal vrijstellingen werd sterk gereduceerd en de wet ging zelfs zo ver, dat deelname aan 
de schutterijen voortaan als voorwaarde werd gesteld om in aanmerking te kunnen komen voor 
“ambten en andere voordeelen in de Maatschappij”.55 Toch betekende dit niet dat Lodewijk via 
de schutterijen alsnog een vorm van algemene conscriptie probeerde in te voeren. Gemeenten 
hoefden ondanks de strengere vrijstellingsregels namelijk nog steeds slechts een vijfde deel van 
hun mannelijke bevolking tussen achttien en vijftig jaar op te roepen, en deze dienden boven-
dien “zoo veel mogelijk, [te] worden gekozen uit Vrijwilligers”. Alleen bij onvoldoende vrijwil-
lige aanmeldingen, mochten er willekeurig schutters worden aangewezen, te beginnen bij de 
jongsten en de ongehuwden.56

 Hoezeer Lodewijk ook benadrukte dat de schutterijen niet het begin van de dienstplicht in 
Holland inluidden, de bevolking zag dat anders. De protesten laaiden weer op en de onwilligheid 
zich aan te melden bleef groot. Boetes en dreigen met opzending naar het leger mochten niet 
baten, met als gevolg dat er eind juli 1809, toen de Britten in Zeeland landden, nauwelijks sprake 
was van een bruikbaar reserveleger. Veelzeggend is het commentaar van de commandant van 
Den Bosch. Deze liet de minister van Oorlog op 20 september 1809 weten dat de burgermacht 
weliswaar was opgeroepen, maar dat er op het moment slechts 130 burgers daadwerkelijk onder 
de wapens waren.57 Dit was lang niet genoeg om alle toegangen tot de stad te bewaken. De slecht 
georganiseerde en onderbemande schutterijen bleven zich bovendien verzetten tegen elke vorm 
van inzet buiten de eigen stadspoorten. Toen Lodewijk in augustus 1809 opdracht gaf twee-
duizend Amsterdamse schutters in de verdedigingslinie rond de hoofdstad te leggen, kwam de 
bevolking – en dan vooral de vrouwen van de schutters – hiertegen in opstand. Met groot mis-
baar maakte het volk de koning duidelijk dat de mannen terug moesten komen, waarna Lode-
wijk, onzeker als hij was, zijn plannen herzag en bevel gaf de Amsterdamse schutters weer bin-
nen de stadspoorten te legeren.58

 De militaire rol van de schutterijen was derhalve beperkt, wat niet wil zeggen dat de burger-
milities helemaal zonder betekenis waren. In de spannende maanden na de Britse invasie waren 
ze ondanks hun geringe aantallen en matige geoefendheid toch cruciaal voor het handhaven van 
de orde en rust, zeker omdat het grootste deel van het reguliere leger op dat moment in Zeeland 
en West-Brabant lag. Ook het belang van het overnemen van militaire beveiligings- en bewa-
kingstaken door plaatselijke milities mag niet worden onderschat. Hierdoor konden namelijk 
meer militairen worden vrijgemaakt voor de strijd. De bijdrage van de schutterijen in Zeeland 
en West-Brabant ging nog verder. Zij werden daadwerkelijk onder de wapenen geroepen om hun 
steden te verdedigen, hoewel dit op Walcheren weinig succes had.59 De rol van de schutterij van 
het net achter de fontlinie gelegen Bergen op Zoom was daarentegen zo belangrijk dat de gou-
verneur van de vesting, generaal C.M.L. de Mellet, op 27 augustus 1809 per brief zijn waarde-
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ring uitsprak voor de trouw en oplettendheid van de schutters.60 Tevens werd de bijdrage van 
de schutters van Bergen op Zoom en Breda belangrijk genoeg geacht om ze op te nemen in de 
officiële sterktestaten van het leger. Op 15 oktober 1809 telden deze twee schutterijen tezamen 
1054 schutters, die meetelden in de totale sterkte van het Hollandse leger.61 Iets meer dan 1000 
schutters was niet heel veel, maar voor het door wervingsproblemen geteisterde Hollandse leger 
vormden de lokale schutterijen toch een welkome aanvulling.

koninklijke kwekelingen
Lodewijks beleid ten aanzien van de Gewapende Burgermacht kwam grotendeels voort uit plan-
nen die al eerder, tijdens de Bataafse Republiek, waren ontwikkeld. De koning kwam zelf echter 
ook met voorstellen om de legersterkte te verbeteren. Zo maakte hij zich hard voor het werven 
van wees- en armenjongens. Lodewijk hoopte op die manier twee vliegen in één klap te slaan. 
Enerzijds bood het een oplossing voor het probleem van de overvolle gestichten – het Amster-
damse Aalmoezeniersweeshuis barstte met 2300 kinderen haast uit zijn voegen –, anderzijds 
kon het Hollandse leger op deze manier worden aangevuld zonder de algemene conscriptie in te 
voeren.62 Op 22 september 1806 stuurde minister van Binnenlandse Zaken Mollerus op last van 
de koning een circulaire aan alle lokale bestuurders en regenten van de wees- en armenhuizen 
met de oproep alle jongens die “uyt hoofde van hunne jaaren en lighaamsgestel geschikt zijn om 
hun land te dienen” te enthousiasmeren voor de dienst.63 De reacties op deze oproep waren niet 
onverdeeld positief en het aantal aanmeldingen bleef achter. Hierop maakte Lodewijk van zijn 
vrijblijvende plan een verplichting. Alle geschikte weesjongens moesten zonder uitzondering 
in het leger dienen. Blijkbaar ging Lodewijks aversie tegen de dienstplicht niet op voor wees-
kinderen die het Rijk alleen maar geld kostten. Het gevolg was een storm van verontwaardiging 
door heel het land. Er werden petities gestuurd, er werd obstructie gepleegd en op verschillende 
plaatsen kwam het zelfs tot oproeren. Onder druk van deze protesten kwam de kersverse koning 
schielijk op zijn besluit terug. Weeskinderen waren nog steeds van harte welkom in het leger, 
maar dan wel op basis van vrijwilligheid.64

 Lodewijk wilde het weeskinderenplan echter niet helemaal laten varen. Anderhalf jaar 
later deed hij een nieuwe poging. In het voorjaar van 1808 sprak hij de wens uit dat “alle welge-
maakte, mannelijke kinderen van een gezond gestel, die hunne ouders hebben verlooren en op 
eenigerlei wijze ten laste van het algemeen zijn”, zouden dienen in het leger.65 Zo konden zij hun 
schuld aan het vaderland terugbetalen en zich nuttig maken voor de samenleving. Op 29 juli 
1808 kwam de koning met een decreet waarin de gang van zaken verder werd uitgelegd. Het was 
de bedoeling dat alle weesjongens, maar ook de kinderen van behoeftige ouders, in een admi-
nistratie van Koninklijke Kwekelingen zouden worden opgenomen. Deze administratie zou vier 
klassen krijgen. De eerste klas was bestemd voor kinderen van nul tot drie jaar, de tweede klasse 
voor drie- tot zevenjarigen, de derde klasse voor zeven- tot veertienjarigen en de vierde klasse 
voor kinderen tussen veertien en achttien jaar.66 Al deze klassen zouden in speciale “etablisse-
menten” worden opgevangen om de kinderen voor te bereiden op een leven als militair. Alleen 
dat van de derde klasse kwam tijdens Lodewijks regering daadwerkelijk tot stand.
 Het grote verschil met Lodewijks eerdere plan was dat de weesjongens – in de praktijk alleen 
die der derde klasse (zeven- tot veertienjarigen) – nu niet rechtstreeks naar het leger werden 
gestuurd, maar naar een speciaal opgericht Koninklijk Instituut der Kwekelingen, ook wel de 
Koninklijke Kweekschool genoemd. De koning stelde hiervoor zijn leegstaande paleis aan het 
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Binnenhof in Den Haag ter beschikking. Hier leerden de kwekelingen lezen, schrijven en reke-
nen, maar het belangrijkst was dat ze werden gevormd tot onverschrokken, dappere en trotse 
soldaten.67 De kwekelingen leerden zich te gedragen, kregen discipline bijgebracht en ontvingen 
een goede godsdienstige opvoeding. Per dag besteedden ze ongeveer vijf uur aan fysieke activi-
teiten als exerceren, lichamelijke oefening, dansen en schermen. Volgens de minister van Oor-
log konden “frequente militaire promenades” en “speelen in de open lucht onder een behoorlijk 
toezicht” niet vaak genoeg plaatsvinden.68 Dit kwam de gezondheid van de jongeren ten goede 
en zo werden ze het best klaargestoomd voor het zware soldatenleven. Daarnaast kregen de kwe-
kelingen – ook wel koninklijke pupillen genoemd – tijdens hun opleiding een grote dosis vader-
landsliefde en liefde voor de koning ingeprent.69

 Net als in 1806 kwam de toestroom van jongens uit de wees- en armenhuizen maar moei-
zaam op gang. De meeste bestuurders stelden zich terughoudend op. Zij waren niet vergeten hoe 
Lodewijks plannen twee jaar eerder nog tot grote onrust onder de bevolking hadden geleid. Het 
aantal aanmeldingen bleef zodoende achter. Het instituut werd in de beginfase vooral gevuld 
met kinderen van armlastige ouders en met zogenaamde regimentskinderen, dat wil zeggen 
kinderen van militairen die bij het regiment van hun vader stonden ingeschreven. Nadat Lode-
wijk eind november 1808 aan dit laatste gebruik een eind had gemaakt, steeg het aantal aanmel-
dingen voor de kweekschool snel.70 Alle voormalige regimentskinderen werden naar Den Haag 
gestuurd. Op 10 december van dat jaar waren er volgens kolonel C.G. Ampt, directeur van het 
Koninklijk Instituut der Kwekelingen, inmiddels 190 kinderen uit de regimenten gearriveerd.71 
Een maand later kwamen de eerste 100 Amsterdamse weeskinderen aan op het Binnenhof.72

 Na deze langzame start zou het aantal aanmeldingen uit wees- en armenhuizen in de eer-
ste helft van 1809 alsnog sterk toenemen. Waarschijnlijk waren de bestuurders van de lief-
dadigheidsinstellingen er inmiddels van overtuigd dat de oproep van de koning niet enkel een 
makkelijke manier was om aan verse rekruten te komen, maar dat met het Koninklijk Insti-
tuut der Kwekelingen daadwerkelijk werd geïnvesteerd in de opvoeding en opleiding van deze 
hulp behoevende jongeren. In de zomer van 1809 bereikte de kweekschool de geplande duizend 
kwekelingen en werden maatregelen genomen om nog meer pupillen te kunnen huisvesten. 
Lodewijk besloot tot de oprichting van een dependance, de zogenaamde “succursale der derde 
klasse”, in het kasteel te Honselersdijk, waar tot voor kort de Koninklijke Militaire School was 
gevestigd.73 De 500 oudste en sterkste kwekelingen moesten naar deze locatie verhuizen. Op het 
Binnenhof kwam zo ruimte vrij, terwijl de capaciteit daar door de ambitieuze Lodewijk boven-
dien nog werd vergroot tot 2500 kwekelingen. Dit hoge aantal zou echter nooit worden gehaald. 
In augustus 1810, kort na de inlijving van Holland bij het keizerrijk, telde het instituut in Den 
Haag 1410 kwekelingen en de succursale te Honselersdijk 500.74 Hierna nam het aantal kwekelin-
gen door een algemene rekruteringsstop langzaam weer af.
 Voor kinderen ouder dan veertien jaar voorzag het plan van Lodewijk in de oprichting van 
een instituut der vierde klasse, maar in de praktijk kwam hier weinig van terecht. De aandacht 
ging vooral uit naar de oprichting van de kweekschool voor de derde klasse in Den Haag. Uit-
eindelijk werd de vierde klasse in juni 1809, nog voordat er daadwerkelijk iets van de grond was 
gekomen, opgeheven. Daarvoor in de plaats richtte Lodewijk het Legioen Velites op. Dit legioen, 
bestaande uit twee bataljons, was bedoeld als een volwaardig militair korps, met als enige ver-
schil dat er een minimum leeftijdsgrens van zestien jaar gold. “De soldij, de masse, de distribu-
tiën, de dienst, de administratie en de reglementen zullen denzelfde zijn voor het Legioen der 
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Veliten als die welke vastgesteld zijn voor onze regimenten infanterie”, aldus het oprichtings-
decreet.75 In tegenstelling tot de jongere kwekelingen werden de velites direct opgenomen in 
een militaire omgeving. Ook de vrijblijvendheid die voor de zeven- tot veertienjarigen nog had 
gegolden, was voor weeskinderen van zestien jaar en ouder verdwenen. Alle gezonde zestien-
plussers moesten zich melden, met slechts enkele uitzonderingen.
 Net als enkele jaren eerder leidde het verplichte karakter van het legioen tot grote onrust 
onder de bevolking. In verschillende delen van het land, maar vooral in Rotterdam en Amster-
dam, kwam het in de zomer van 1809 tot massale protesten en steunbetuigingen aan de wees-
kinderen, die soms zelfs met geweld uit de handen van hun begeleiders werden ‘bevrijd’. Vol-
gens Joor was “het Rotterdamse wezenoproer in ieder geval wat tijdsduur betreft (...) een van 
de omvangrijkste uitingen van onrust, zoniet dé omvangrijkste, in de tijd van het Koninkrijk 
Holland”.76 Tijdens deze onrusten bleek bovendien dat de Gewapende Burgermachten niet altijd 
even goed waren te vertrouwen. Zij waren niet in staat de oproerige menigten in bedwang te 
houden en soms hielden ze zich zelfs bewust afzijdig.77 In Rotterdam keerde de rust pas terug 
nadat minister Kraijenhoff twintig gendarmes en twee compagnieën artilleriewerkers naar de 
stad had gestuurd ter versterking van de daar reeds aanwezige troepen.78

 In tegenstelling tot eerdere protesten en verzet tegen de Gewapende Burgermachten hield 
Lodewijk nu wel voet bij stuk. Zijn standvastigheid laat zien hoe belangrijk hij de dienstplicht 

Afbeelding van een kwekeling. Met het 
 Koninklijk Instituut der Kwekelingen 
hoopte Lodewijk de overvolle wees- en 
armenhuizen van zijn land te ontlasten en 
tegelijkertijd de aanwas van nieuwe solda-
ten te verbeteren.(Koninklijk Huisarchief)
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voor weeskinderen achtte. In een brief aan de partijen die bij het oproer in Rotterdam betrokken 
waren geweest, legde de koning nogmaals uit wat hem ertoe gebracht had weeskinderen op te 
roepen voor het leger. Volgens Lodewijk was het niet minder dan de enige manier het koninkrijk 
van de ondergang te redden. Hij benadrukte dat het plan was ingegeven door de wens de con-
scriptie niet te hoeven invoeren en dreigde te zullen aftreden als hij door het mislukken van het 
weeskinderenplan gedwongen zou worden buitenlandse troepen in te huren.

Als de maatregel betreffende de weesjongens niet zou slagen of niet afdoende zou zijn, zou 
ik dus mijn toevlucht moeten zoeken tot een buitenlands leger, maar in dat geval doe ik 
afstand van de troon, want als een buitenlands leger zich in een land bevindt, heeft dat land 
geen vrijheid en politiek bestaan meer.79

Ondanks de vele protesten tegen het wegvoeren van weeskinderen groeide het Legioen Veli-
tes snel. Kraijenhoff kon de koning al op 25 juli berichten dat het eerste bataljon compleet was 
en dat een begin kon worden gemaakt met de formatie van het tweede.80 Een jaar later, op 15 
augustus 1810, telde het legioen in totaal 1573 hoofden.81 Vanuit het oogpunt van de werving mag 
Lodewijks weeskinderenplan dus met recht een succes worden genoemd. De Koninklijke Kweek-
school en het Legioen Velites zorgden voor een constante stroom van nieuwe rekruten voor het 
Hollandse leger, terwijl de werving door het Nationaal Werfdepot maar weinig om het lijf had.82

transfer?

Maar wie was nu de geestelijk vader van het plan weeskinderen in te zetten in het leger? R. van 
der Neut stelt in zijn afstudeerscriptie over het Koninklijk Instituut der Kwekelingen uit 1989 dat 
Lodewijk het idee waarschijnlijk uit Frankrijk had overgenomen, omdat daar al sinds de tweede 
helft van de achttiende eeuw speciale eenheden en scholen bestonden voor kinderen van over-
leden of invalide geraakte militairen.83 Het werven in wees- en armenhuizen kwam in Frankrijk 
echter niet voor, laat staan dat er sprake was van een dienstplicht voor wezen. De maatregelen 
in Frankrijk waren niet ingegeven door een gebrek aan rekruten, maar uitsluitend door de wens 
iets te doen aan het sociale probleem van de vele weeskinderen in het leger.84 In Groot-Brittannië 
werd wel actief geworven in wees- en armenhuizen. Tijdens de Zevenjarige Oorlog en tijdens de 
revolutionaire en napoleontische oorlogen zouden de Britten respectievelijk 11.000 en 23.000 
jongens en mannen uit liefdadigheidsgestichten naar de marine sturen, maar ook hier was geen 
sprake van een verplichting.85

 Joor noemt het in zijn proefschrift “goed mogelijk” dat de koning het plan zelf heeft bedacht, 
hoewel hij tegelijk benadrukt dat het in Amsterdam al sinds de zeventiende eeuw gebruikelijk 
was wezen naar de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de Admiraliteit te zenden.86 
Dit laatste wordt ook door Lodewijk bevestigd, wanneer hij in zijn memoires schrijft dat het 
plan “in navolging [was] van hetgeen voormaals ten aanzien van de marine in Holland had 
plaats gehad”.87 Daarnaast noemt Joor nog de mogelijkheid dat ene Augustijn Maas de geestelijk 
vader van het plan kan zijn geweest. Maas verklaarde in 1813, tijdens een juridisch proces wegens 
hoogverraad, dat hij met het idee was gekomen, maar erg aannemelijk is die bewering niet. Dan 
zou nog eerder minister van Oorlog Bonhomme als de bedenker kunnen worden bestempeld. Uit 
de Parijse archieven van Lodewijk blijkt namelijk dat Bonhomme de koning al op 5 september 
1806 adviseerde over het enthousiasmeren van wees- en armenkinderen. In een nota over rekru-
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tering schreef Bonhomme dat de jongens in de gestichten van weldadigheid “die de leeftijd en 
de kracht hebben die nodig zijn om de wapenen te dragen, vrij zouden moeten zijn dit beroep te 
kiezen”.88 Wellicht dat Lodewijk zich door deze opmerking van zijn minister heeft laten inspire-
ren en vervolgens zelf heeft bedacht de dienst voor weeskinderen te verplichten.
 Een definitief antwoord op de vraag waar het weeskinderenplan oorspronkelijk vandaan 
kwam, is helaas niet te geven, daarvoor bieden de bronnen te weinig houvast. Waarschijnlijk 
gaat het hier om een typisch geval van histoire croisée, vervlochten geschiedenis, waarbij de pre-
cieze oorsprong van een bepaald idee of concept door de vele gelijktijdige ontwikkelingen niet 
meer met zekerheid valt te achterhalen. Het plan kan heel goed meerdere vaders hebben gehad. 
Belangrijker dan het antwoord op de vraag wie er als eerste met het idee kwam, is het echter te 
constateren dat Lodewijk met de oprichting van het Koninklijk Instituut der Kwekelingen en het 
Legioen Velites opnieuw een eigen koers durfde te varen. Het was Lodewijk die het weeskinde-
renplan initieerde en er met behulp van zijn adviseurs een eigen ‘Hollandse’ invulling aan gaf, 
zonder dat daarbij sprake was van dwang of sturing vanuit Frankrijk.
 De kweekschool en het legioen vormden een middel om zowel het sociale probleem van de 
overvolle wees- en armenhuizen als de haperende werving voor het leger aan te pakken. Dat dit 
plan juist in Holland van de grond kwam, had alles te maken met het feit dat hier – tegen de 
algemene trend in – de dienstplicht nog niet was ingevoerd, terwijl Napoleon wel hoge eisen 
stelde aan de omvang van het Hollandse leger. Hierdoor werd Lodewijk gedwongen creatieve 
oplossingen te zoeken. In een toespraak voor het Wetgevend Lichaam eind 1808 noemde Lode-
wijk het Koninklijk Instituut der Kwekelingen “eene instelling, welke het groote doel heeft om 
voor altijd eene gedwongene aanwerving onnoodig te maken”. Hij was ervan overtuigd dat de 
koninklijke pupillen “het grootste gedeelte der jaarlijksche werving” zouden opleveren en dat 
de rest eenvoudig door vrijwillige werving kon worden aangevuld.89

Inlanders en uitlanders

Het streven van Lodewijk naar “une armée nationale” ging echter verder dan alleen het stimu-
leren van de binnenlandse werving. De koning voerde ook een ontmoedigingsbeleid ten aanzien 
van de vele buitenlandse militairen die al in Hollandse dienst waren. Lodewijk meende dat het 
Hollandse leger aan het begin van zijn regeerperiode voor het grootste deel uit buitenlanders 
bestond. In september 1808 schreef de koning, terugblikkend op de eerste jaren van zijn koning-
schap, dat de soldaten bij zijn aantreden vrijwel allemaal buitenlandse huurlingen waren en 
dat “presque tous les officiers étaient étrangers”.90 In de eerder aangehaalde nota van minister 
Bonhomme van 5 september 1806 stond eveneens dat het Hollandse leger vrijwel uitsluitend uit 
“vreemdelingen” bestond. De minister schreef dit toe aan het feit dat van oudsher maar wei-
nig Hollanders bereid waren in ’s lands armee te dienen. Veel Hollandse jongens verkozen het 
ruime sop en het avontuur van verre landen en exotische vrouwen boven een leven opgesloten 
in krappe garnizoenssteden en moerassige legerkampen.91

 Uit de bewaard gebleven stamboeken blijkt echter dat dit beeld behoorlijk gechargeerd was. 
In het 5e regiment infanterie van linie, bijvoorbeeld, dienden weliswaar veel buitenlanders, 
vooral Duitsers, maar het percentage schommelde van compagnie tot compagnie tussen 15 en 
25%, met af en toe een uitschieter naar beneden of naar boven. De stamboeken van het 6e regi-
ment geven eenzelfde beeld. Door de aanwezigheid van een drietal geheel Duitse regimenten 

B_BOOM113 NIMH BW Sous les Armes.indd   129 10-10-16   18:07



HOOFDSTUK 3130

kwam het percentage niet-Hollandse troepen over de gehele linie uiteraard hoger uit, maar het 
gaat veel te ver om te zeggen dat vrijwel het hele leger uit buitenlanders bestond.92

 Hetzelfde kan worden gezegd over de verhouding ‘inlanders’-‘uitlanders’ in het officiers-
korps. Een steekproef leert dat van 73 officieren van het 2e regiment infanterie van linie er 21 
uit het buitenland kwamen (12 Duitsers, 3 Zwitsers en 6 onbekend) en van 70 officieren van het  
8e regiment infanterie van linie kwamen er 18 uit het buitenland (10 uit Duitsland, 1 uit Frank-
rijk, 4 uit de Zuidelijke Nederlanden en 3 onbekend). Deze aantallen zijn representatief voor de 
verhoudingen in het hele Hollandse leger. Variërend van regiment tot regiment bestond een 
kwart tot een derde van het officierskorps uit buitenlanders, van wie verreweg de meeste afkom-
stig waren uit de Duitse landen.93

 De buitenlandse troepen in het Hollandse leger waren afkomstig uit tal van landen. Er waren 
Zwitsers, Oostenrijkers, Vlamingen, Walen, Fransen, maar ook Hongaren, Italianen, Denen 
en Engelsen. Verreweg het grootste contingent (circa 75%) kwam uit de Duitse landen. Door 
de geringe taalbarrière, de goede en regelmatige betalingen en de minder strenge discipline 
vormde het Hollandse leger voor Duitse jongeren een aantrekkelijk alternatief.94 Vooral jonge-
mannen uit het grensgebied – Aken, Gelder en Osnabrück en omstreken – wisten de weg naar 
de Nederlandse garnizoenssteden te vinden, evenals soldaten uit Fulda, Nassau-Dietz, Nassau-
Usingen en andere gebieden met historische banden met de verdreven Oranjes.95 Uit gewoonte 
of omdat familieleden hun voor waren gegaan, bleven ook na het vertrek van Willem V jonge-
mannen uit deze streken naar Holland komen.

duitse regimenten
Een groot deel van de buitenlandse soldaten diende verspreid over de ‘nationale regimenten’. 
Daarnaast kende het leger van de Republiek van oudsher aparte buitenlandse regimenten die 
in hun geheel, voor een vastgestelde periode en tegen een vastgestelde prijs, in dienst werden 
genomen. De 6 Zwitserse regimenten in Staatse dienst, circa 7200 man, waren zoals eerder al 
gezegd kort na de Bataafse omwenteling door het nieuwe landsbestuur afgedankt, vanwege hun 
te innige band met de Oranjes.96 De drie Duitse regimenten waren echter wel in dienst gebleven. 
Ten tijde van Lodewijks troonsbestijging kende het Hollandse leger nog steeds twee regimenten 
uit Waldeck en één regiment uit Saksen-Gotha, bij elkaar ongeveer drieduizend man.97

 Als uitgesproken voorstander van een nationaal leger waren vooral de drie Duitse regimen-
ten Lodewijk een doorn in het oog. Toen hij zich kort na zijn aantreden genoodzaakt zag bezui-
nigingen op de krijgsmacht door te voeren, was de keuze dan ook snel gemaakt. De regimenten 
Waldeck en Saksen-Gotha moesten zo spoedig mogelijk worden ontslagen en ontbonden. Van 
zijn broer, aan wie Lodewijk na eerdere aanvaringen expliciet toestemming vroeg, had hij in 
dit geval weinig tegenstand te verwachten. De keizer liet weten geen advies te kunnen geven 
over het wel of niet aanhouden van de buitenlandse regimenten in Hollandse dienst, omdat hij 
daarvoor niet over de nodige achtergrondinformatie beschikte. Wel waarschuwde hij Lodewijk 
dat deze te allen tijde een leger van 30.000 man onder de wapenen moest hebben voor de verdedi-
ging van zijn rijk en zijn koloniën.98 Binnen dit kader had Lodewijk dus de mogelijkheid om naar 
eigen inzicht de overeenkomst met de prinsen van Waldeck en Saksen-Gotha open te breken en 
van die mogelijkheid maakte hij dankbaar gebruik.
 Eenvoudig was dit echter niet, want de regimenten Waldeck en Saksen-Gotha waren met 
harde contracten aan de Hollandse dienst gebonden. Dit laatste was ook Pijman niet ontgaan. 
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In zijn bezuinigingsvoorstel van 4 juli 1806 merkte hij op dat de bezuinigingen bij het land leger 
niet voor rekening konden komen van de Duitse regimenten, omdat de gesloten overeenkom-
sten – zogenaamde capitulaties – nog lang niet waren afgelopen.99 Lodewijk nam echter geen 
genoegen met deze mededeling en vroeg onmiddellijk naar de details van de verschillende capi-
tulaties. Het regiment Saksen-Gotha bleek in Holland te dienen op basis van een capitulatie met 
een looptijd van 25 jaar, wat betekende dat het regiment niet voor 1818 mocht worden terug-
geroepen of afgedankt. De laatste capitulatie van beide Waldeckse regimenten dateerde van 13 
april 1802 en liep af in 1813, met een optie op verlenging tot 1830.100 Voorlopig was Lodewijk dus 
contractueel gebonden aan de Duitse regimenten; desondanks gaf hij zijn minister van Buiten-
landse Zaken opdracht te onderzoeken hoe de capitulaties zo snel mogelijk beëindigd konden 
worden.101 Op 4 augustus moest de koning echter aan Napoleon toegeven dat hij – hoe graag 
hij het ook wilde – gedwongen was de Duitse troepen te handhaven, omdat het meer geld zou 
kosten de capitulaties open te breken en de regimenten terug te sturen naar Duitsland, dan ze in 
Hollandse dienst te houden.102

 Dit argument, samen met de constatering dat het Hollandse leger zonder de Duitse regi-
menten bij lange na niet aan de vereiste sterkte van 30.000 man zou kunnen voldoen, deed Lode-
wijk beslissen de regimenten vooralsnog te handhaven. De onderhandelingen met de prinsen 
van Waldeck en Saksen-Gotha gingen echter gewoon door, wat tot grote onrust leidde bij de 
officieren en manschappen van de betrokken regimenten. Op 9 september 1806 vond er een 
gesprek plaats tussen Bonhomme en ene “Monsieur de Reineck” van het regiment Waldeck over 
de onzekerheid rond het voortbestaan van de eenheden. De soldaten waren bang dat de koning 
hen bij de aanstaande campagne tegen Pruisen nog zou inzetten om hen vervolgens als de klus 
geklaard was te ontslaan. Reineck vreesde dat dit soort geruchten, wanneer niet tijdig ontkracht 
of de kop in gedrukt, konden leiden tot grootschalige desertie tijdens de komende veldtocht. 
Waarom zouden soldaten immers hun leven riskeren als ze wisten dat ze binnenkort toch ander 
werk moesten gaan zoeken? Wel benadrukte hij dat de Duitse troepen in beginsel niet negatief 
stonden tegenover opsplitsing en verspreiding van de regimenten in het Hollandse leger, en dat 
was precies wat Lodewijk van plan was.103

 Op 11 september 1806 viel uiteindelijk de beslissing. Na lang onderhandelen deden de vorsten 
van Waldeck en Saksen-Gotha afstand van hun regimenten. Tegen betaling van forse schadeloos-
stellingen gingen beide vorsten akkoord met de incorporatie van hun regimenten in het Konink-
lijke Hollandse leger.104 Lodewijk gaf nog dezelfde dag opdracht een begin te maken met de incor-
poratie.105 Hiermee sloeg hij twee vliegen in één klap. Enerzijds was hij eindelijk verlost van de door 
hem verfoeide buitenlandse eenheden, anderzijds konden met de Duitse troepen de personele gaten 
in de Hollandse infanterieregimenten worden gedicht. Het 1e regiment Waldeck vulde onder meer 
een tekort op van 743 man bij het 1e regiment infanterie van linie en het 2e regiment Waldeck en 
het regiment Saksen-Gotha werden verdeeld over het 2e en 6e regiment infanterie van linie.106 Voor 
verschillende individuele Duitse officieren betekende de reorganisatie dat ze overtollig – “overcom-
pleet” – waren geworden. Deze werden, soms zeer tegen hun zin, op pensioen gesteld.107

 De eerste poging van Lodewijk om het Hollandse leger te nationaliseren was dus slechts een 
gedeeltelijk succes. Het lukte de koning weliswaar de aparte Duitse regimenten te ontbinden, maar 
het aantal vreemde troepen in Hollandse dienst nam niet af. De Duitse militairen werden verspreid 
over de nationale regimenten, met als gevolg dat het percentage ‘uitlanders’ in die regimenten 
juist steeg. Dit was echter een bewuste keus. Door de Duitse regimenten volledig op te splitsen 

B_BOOM113 NIMH BW Sous les Armes.indd   131 10-10-16   18:07



HOOFDSTUK 3132

en de buitenlandse troepen over de nationale regimenten te verspreiden, zo redeneerde Lodewijk, 
zou hun aparte, niet-nationale korpsgeest vanzelf verdwijnen.108 Later zou de koning zichzelf op 
de borst kloppen voor het feit dat hij in twee jaar tijd had bereikt dat zelfs de buitenlandse soldaten 
in het Hollandse leger ‘nationaal’ waren geworden. “De buitenlandse troepen”, zo schreef Lodewijk 
in 1808 aan de Staatsraad, “zijn bijna aan dit land gehecht als aan een tweede vaderland.”109

‘égyptiens’
Naast Duitsers werden er tijdens de eerste maanden van Lodewijks koningschap ook veel Fran-
sen bij de garde geplaatst. Zijn voorkeur voor nationale troepen kende duidelijk grenzen op het 
moment dat ‘nationalisatie’ ten koste zou gaan van de kwaliteit van zijn eigen garde. Op 24 juni 
1806, dat wil zeggen één dag na zijn officiële intocht in Den Haag waarbij hij per se geen Franse 
troepen wilde hebben, vroeg Lodewijk zijn broer toestemming zeshonderd militairen van de in 
Holland gelegerde Franse troepen in zijn garde te mogen opnemen.110 Elk regiment zou honderd 
man moeten afstaan voor wat de basis van de nieuwe Koninklijke Garde moest worden.111 Toen 
Napoleon niet snel genoeg reageerde, begon Lodewijks enthousiasme haast obsessieve trekjes 
te vertonen. In vijf van de zeven brieven die Lodewijk in de eerste maand na zijn aankomst in 
Holland aan zijn broer schreef, herhaalde hij zijn verzoek. Steeds zocht hij naar andere woorden 
om de urgentie ervan te benadrukken. Na het eerste verzoek op 24 juni smeekte Lodewijk op 1 
juli zijn broer opnieuw toch vooral toestemming te geven en weer een week later waagde hij 
het thema nogmaals aan te snijden: “Je demande en grâce à V.M. de m’accorder deux colonels, 
quelques officiers et un certain nombre de soldats des régiments français pour former ma garde 
et être auprès de moi”, aldus Lodewijk. 112 De snelle totstandkoming van een Koninklijke Garde 
was naar eigen zeggen zo belangrijk voor de koning dat hij durfde te hopen dat de gevraagde 
zeshonderd Fransen hem niet geweigerd zouden worden.
 Napoleon op zijn beurt was allerminst enthousiast over de plannen van zijn jongere broer. 
Zijn reactie, of beter gezegd het uitblijven ervan, sprak boekdelen. In eerste instantie negeerde 
hij het verzoek simpelweg, maar na drie vasthoudende brieven kon hij daar niet langer mee vol-
staan. Op 11 juli gaf de keizer te kennen dat hij er geen bezwaar tegen had als Lodewijk enkele 
Franse officieren voor zijn garde zou gebruiken, zonder verder in te gaan op de door Lodewijk 
zo gewenste zeshonderd trouwe en door de wol geverfde Franse soldaten.113 Na deze summiere 
toezegging van Napoleon herhaalde Lodewijk nog tweemaal zijn verzoek om troepen, maar met 
de toevoeging dat de zeshonderd Fransen met hun ervaring konden dienen als voorbeeld voor de 
nationale troepen.114 Het was duidelijk dat de koning van Holland in deze fase meer vertrouwen 
had in de kwaliteiten van de Fransen dan in die van zijn onderdanen.
 Napoleon ging uiteindelijk op 30 juli met Lodewijks verzoek akkoord, waarna de koning 
zijn (Franse) commandant van de Koninklijke Garde, kolonel Tarayre, onmiddellijk instrueerde 
alleen de beste onderofficieren en soldaten uit te zoeken voor zijn garde.115 Lodewijk prefereerde 
ervaren soldaten, het liefst zogenaamde ‘Égyptiens’ – soldaten die nog in 1798 met Napoleon en 
Lodewijk in Egypte hadden gevochten.116 Terwijl de meeste Franse troepen zich op bevel van de 
keizer uit Holland terugtrokken, bood Lodewijk een aantal van hen de mogelijkheid om vrijwil-
lig in Hollandse dienst te treden, met een bevordering in rang en een verhoging van soldij in 
het vooruitzicht. De gehoopte zeshonderd zou hij echter niet krijgen. Begin augustus krabbelde 
Napoleon terug en liet hij doorschemeren dat zeshonderd man wel een zeer aanzienlijk aantal 
was. Kort daarop besloot de keizer slechts toestemming voor driehonderd man te verlenen.117
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De samenwerking tussen de Franse en Hollandse gardisten was verre van goed en zou uiteinde-
lijk maar kort duren. F. Dumonceau, de zoon van J.B. Dumonceau, beklaagde zich in zijn memoi-
res over de Franse ‘invasie’ direct na het begin van Lodewijks regeerperiode. Naast een Franse 
kolonel – E.J. Travers, een oude strijdmakker van de koning uit de tijd dat Lodewijk comman-
dant was van het 5e regiment dragonders – telde zijn regiment cavalerie van de garde nog een 
drietal Franse kapiteins en een Franse tweede luitenant. Bij de grenadiers was de situatie niet 
veel anders. De plaatsing van Franse officieren op belangrijke posities, terwijl ze niet aantoon-
baar beter waren dan hun Hollandse collega’s, zette volgens Dumonceau heel wat kwaad bloed. 
De spanningen tussen Fransen en Hollanders zouden uiteindelijk zelfs leiden tot twee duels, 
waarbij één van de deelnemende militairen zwaargewond raakte.118 De achterliggende redenen 
hiervoor waren echter eerder een zaak van eergevoel en gefnuikte carrièreperspectieven, dan 
van spanningen tussen verschillende nationaliteiten.
 De Franse inbreng in de Koninklijke Garde zou uiteindelijk niet lang duren. Begin 1807 won 
Lodewijks streven naar een nationaal leger het weer van zijn voorkeur voor ervaring. Halverwege 
maart liet de wispelturige vorst zijn minister van Oorlog weten dat er in de Koninklijke Garde voort-
aan uitsluitend nog Hollanders mochten dienen. Van Hogendorp kreeg opdracht de buitenlandse 
soldaten in de garde zo snel mogelijk te vervangen door goede Hollandse soldaten.119 Alle Franse 
soldaten, die amper negen maanden eerder op nadrukkelijk verzoek van de koning en met toestem-
ming van de keizer in Hollandse dienst waren overgaan, werden nu alweer afgedankt. Vanwege de 
noodzakelijke legeraugmentaties die in deze periode speelden, kwam er van het wegzenden van de 
Franse troepen aanvankelijk weinig terecht. Pas in juni 1808 kregen ze de keus voorgelegd of ze een 
eed van Hollanderschap wilden afleggen, waardoor hun rechten als Frans burger zouden komen te 
vervallen, of dat ze wilden terugkeren naar Frankrijk.120 Vrijwel alle officieren kozen voor de eerste 
optie, de meeste onderofficieren en grenadiers gaven de voorkeur aan optie twee.121 Lodewijks eer-
der genoemde opmerking dat alle buitenlanders in Hollandse dienst gehecht waren aan dit land 
“als aan een tweede vaderland”, moet dus met een korreltje zout worden genomen.

De Franse generaal J.J. Tarayre kwam in 
1806 met Lodewijk mee naar Holland en gaf 
op verzoek van de koning leiding aan de 
Koninklijke Garde. (NIMH)
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pruisische krijgsgevangenen
In dezelfde periode waarin Lodewijk zich hard maakte voor het verder ‘nationaliseren’ van zijn 
garde, stemde hij in met het eerder genoemde plan van minister Van Hogendorp voor het wer-
ven van Pruisische krijgsgevangenen. Na de incorporatie van de Duitse regimenten in de rest 
van het Hollandse leger en door de niet aflatende druk uit Parijs om toch vooral meer troepen 
te leveren hadden Lodewijks principiële bezwaren tegen buitenlandse troepen in het najaar 
van 1806 plaatsgemaakt voor een meer pragmatische aanpak. Als bewijs hiervoor kan gewe-
zen worden op het feit dat de koning in oktober 1806 de oprichting van een apart Depot voor 
Buitenlandse Werving verordonneerde – naast het eerder genoemde Depot voor Binnenlandse 
Werving in Gorinchem – waardoor de rekrutering van vreemde troepen systematischer ter hand 
kon worden genomen.122 Buitenlandse troepen waren niet langer een probleem, als ze maar niet 
in eigen, ‘vreemde’ regimenten dienden, of in de garde. Toen de prins van Hessen Lodewijk in 
februari 1807 een aanbod deed voor de levering van een infanterieregiment van drie bataljons, 
liet de koning weten dat hij geen nieuw regiment wilde hebben, maar dat de troepen verspreid 
zouden worden over de bestaande regimenten. Als de prins van Hessen de rekruten onder die 
voorwaarde wilde leveren, dan zou Lodewijk ze “met genoegen ontvangen”.123 Het is onbekend 
of de Hessische vorst met deze voorwaarde akkoord is gegaan.
 Ondanks deze ommezwaai ging de koning niet direct akkoord met het plan van Van Hogen-
dorp. Zijn bedenkingen ten aanzien van het inhuren van Pruisische krijgsgevangenen waren 
ingegeven door het idee dat buitenlandse troepen minder betrouwbaar waren dan nationale 
troepen. De koning was bang dat de Pruisische troepen na hun overgang naar het Hollandse 
leger massaal zouden deserteren. Van Hogendorp deelde deze vrees niet en stelde de koning 
gerust door erop te wijzen dat er door de eeuwen heen altijd veel Duitsers in het Hollandse leger 
hadden gediend en dat dezen dankzij de goede voeding, kleding en betaling die ze hier kregen, 
nooit de behoefte hadden gevoeld te deserteren of over te lopen.124 Lodewijk liet zich door deze 
argumenten overtuigen en gaf zijn minister het groene licht, waarmee nogmaals is aangetoond 
dat niet alleen Lodewijk, maar ook de Hollandse legerleiding zelf initiatieven ontwikkelde.
 Na het akkoord van de koning begon Van Hogendorp direct met de uitvoering van zijn plan. 
De toestemming van Napoleon was snel verkregen en volgens de Franse ambassadeur in Hol-
land had de Franse minister van Oorlog de eerste drieduizend Pruisische krijgsgevangenen reeds 
eind december 1806 op weg gestuurd naar het koninkrijk.125 Deze laatste uitspraak was voorba-
rig, omdat er eerst nog heldere afspraken over de overdracht moesten worden gemaakt. Janssens 
kreeg als staatsraad opdracht naar Frankrijk af te reizen en in contact te treden met de Franse 
autoriteiten om de overgang van de krijgsgevangenen te organiseren. In totaal zou het gaan om 
zes à zevenduizend krijgsgevangenen, of zoveel meer als Lodewijk er voor zijn leger wenste. Na 
overleg met de Fransen meldde Janssens op 12 januari 1807 dat ook zij positief tegenover het plan 
stonden, want “het is in het belang van de beide staten, dat zoveel mogelijk gevangenen van de 
een in dienst treden bij de ander; dat vermindert de uitgaven van Frankrijk en vergroot de sterkte 
van Holland”.126 Janssens en de Franse zaakgelastigde spraken af dat de reiskosten vanuit de 
krijgsgevangenkampen naar Holland voor rekening van Frankrijk zouden komen en dat de kos-
ten voor de aanschaf van nieuwe uniformen en uitrusting door Holland zouden worden betaald.
 Om de betrouwbaarheid van de troepen te vergroten mochten de krijgsgevangenen niet 
worden gedwongen dienst te nemen in het Hollandse leger, maar vond overplaatsing plaats op 
basis van vrijwilligheid. Eind januari meldde brigadier L.J. Vichery dat in totaal 6000 Pruisen 
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zouden overgaan in Hollandse dienst, onder wie ten minste 21 officieren (4 kapiteins, 8 eerste 
luitenants en 9 tweede luitenants).127 Uiteindelijk zouden het er 5137 worden, van wie er op 16 
juni 1807 reeds 3376 in het Hollandse leger waren geïncorporeerd. De Pruisische krijgsgevange-
nen werden verspreid over de verschillende infanterieregimenten. Het 6e en 7e regiment namen 
met respectievelijk 556 en 461 man de meeste Pruisen op.128

 Om dergelijke aantallen zonder problemen te kunnen opnemen, werd de vredessterkte van 
alle infanteriebataljons begin 1807 verhoogd van 812 naar 1000 man en zou een infanteriebatal-
jon op voet van oorlog in plaats van 992 man voortaan 1270 man tellen.129 De legerleiding had er 
ook voor kunnen kiezen het aantal bataljons per regiment of het aantal regimenten zelf uit te 
breiden, maar gezien het grote tekort aan capabele officieren waren dat geen reële opties. Het 
Hollandse leger kampte, zoals eerder al opgemerkt, sinds de reorganisatie onder Schimmelpen-

Na de Pruisische nederlaag van 1806 belandden vele duizenden Pruisische soldaten in Franse krijgsgevangen-
schap. Een deel van deze troepen ging vrijwillig over in Hollandse dienst. (Anne S.K. Brown Military Collection)
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ninck met een chronisch officierstekort, hetgeen zich ten tijde van legeraugmentaties en bui-
tenlandse veldtochten extra deed voelen, omdat rekruten alleen met behulp van gekwalificeerde 
(onder)officieren tot goede soldaten konden worden opgeleid. Door ervoor te kiezen het aantal 
soldaten per bataljon te verhogen en niet het aantal bataljons of regimenten, kon de legergroei 
met een relatief klein aantal extra officieren worden opgevangen.
 Geïnspireerd door het succes met de Pruisische krijgsgevangenen gaf Van Hogendorp later 
generaal-majoor F.M.A.B. de Quaita, directeur van het Depot voor Buitenlandse Werving, ook 
toestemming onder krijgsgevangen Russische soldaten te werven. De minister merkte in een 
brief aan de koning op dat de Russen bekend stonden als harde, trouwe en gedisciplineerde sol-
daten en dat het risico op desertie niet groot was, omdat ze ver van huis waren en de taal niet 
spraken.130 Uit de argumenten die Van Hogendorp noemde voor het in dienst nemen van bui-
tenlandse krijgsgevangenen blijkt duidelijk dat Lodewijks ideaal van een nationaal leger begin 
negentiende eeuw nog lang niet door iedereen werd gedeeld. Van Hogendorp hechtte weinig 
waarde aan eventuele ‘nationale gevoelens’ van de soldaten. Als de werkomstandigheden en de 
arbeidsvoorwaarden in orde waren, zo redeneerde hij, dan zouden de soldaten wel gek zijn te 
deserteren. Bij de uitbreiding van het Hollandse leger was de nationaliteit van de soldaten voor 
Van Hogendorp van ondergeschikt belang. Gelet op de harde eisen van Napoleon ging het hem 
om aantallen, niet om afkomst. Lodewijk had geen andere keus dan hierin mee te gaan, hoezeer 
hij een werkelijk nationaal leger ook gewenst vond.

een nieuwe poging
Als gevolg van de legeraugmentaties van 1807 nam het percentage buitenlandse troepen in Hol-
landse betaling niet af, zoals Lodewijk in beginsel wenste, maar juist toe. Uit een overzicht van 
alle “In- en Uitlanders, zo onderofficieren als soldaten van de regimenten infanterie en jagers 
der Koninklijke Hollandsche Armee in Duitschland” (zie bijlage 2) blijkt dat eind 1807 inmiddels 
bijna de helft van alle troepen van dit leger van niet-Hollandse origine was. In totaal telde het 
leger in Duitsland in december 5887 ‘nationalen’ en 5425 buitenlanders. Deze waren evenredig 
verspreid over de verschillende regimenten en bataljons. Het 1e bataljon van het 2e regiment 
telde bijvoorbeeld 408 inlanders en 315 uitlanders. Bij het 1e bataljon van het 3e regiment lagen 
de verhoudingen met 287 inlanders en 446 uitlanders andersom. Ook bij de onderofficieren 
hielden de in- en uitlanders elkaar in balans. Er waren iets meer buitenlandse sergeanten en 
sergeant-majoors, maar daar stonden weer meer Hollandse korporaals tegenover.131

 Toen Lodewijk in het najaar van 1807 nieuwe plannen begon te maken voor de inkrimping 
van het leger, was er dus nog maar weinig terechtgekomen van zijn gewenste armée nationale. 
Toch had hij het idee van een nationaal leger zeker niet afgeschreven. De koning zag de komende 
bezuinigingen als een uitgelezen kans zich van een groot aantal ongewenste buitenlandse troe-
pen te ontdoen. Op 24 november gaf hij opdracht alle buitenlandse manschappen in de tweede 
bataljons onder te brengen en de ‘nationalen’ in de eerste en derde bataljons.132 In de ‘nationale’ 
bataljons mocht van de koning geen enkele buitenlandse officier meer dienen, met uitzondering 
van de bataljonsstaf. Kort daarna liet hij aan de Staatsraad weten dat alle tweede bataljons moes-
ten worden afgestaan aan Frankrijk of het Koninkrijk Westfalen, waar zijn broer Jérôme inmid-
dels tot koning was benoemd.133 Hiermee liep hij vooruit op een decreet van Jérôme van 9 januari 
1808 waarin stond dat alle Westfaalse militairen in buitenlandse dienst zich zo spoedig mogelijk 
moesten melden in Kassel, op straffe van het verlies van hun rechten als Westfalers.134 Achteraf 
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bleek dat de oproep van Jérôme alleen was bedoeld voor officieren en onderofficieren en niet voor 
de gewone manschappen, maar dat weerhield Lodewijk er niet van zijn plannen door te zetten.135

 Zoals we in hoofdstuk 1 hebben kunnen zien, was Dumonceau, die leiding gaf aan deze nieuwe 
legerreorganisatie, het niet eens met de plannen van Lodewijk. Hij was tegen het afschaffen van 
de tweede bataljons en zag liever een reductie van het aantal compagnieën per bataljon. Daarnaast 
kon hij ook maar weinig waardering opbrengen voor het idee van selectie op basis van nationali-
teit. Op 25 december liet hij de koning per brief weten dat de plannen voor gescheiden bataljons 
voor “Inlanders” en “Uitlanders” zeer veel onrust veroorzaakten onder de buitenlandse troepen in 
het Hollandse leger. Vooral buitenlandse officieren, die soms al jaren in Hollandse dienst waren en 
hier een huis, vrouw en kinderen hadden, stonden argwanend tegenover het idee overgeplaatst te 
worden naar het leger van een mogendheid waar ze vaak nog maar weinig affiniteit mee hadden. 
“Ils veulent tous vivre et mourir a Votre Service et ne supportent pas l’idée de passer à un service 
étranger, comme on le leur fait craindre de toute part”, schreef Dumonceau aan de koning.136

 Hollands belangrijkste militair kon het maar moeilijk verkroppen dat door het strikte onder-
scheid tussen ‘nationalen’ en ‘vreemden’ goede officieren en manschappen werden ontslagen, 
terwijl hun soms slechter functionerende (Hollandse) collega’s mochten blijven. Het vertrek van 
veel Westfaalse officieren naar Kassel leidde tot zorgwekkend grote gaten in de bezetting van het 
officierskorps, die niet eenvoudig waren op te vullen. Hoe ingrijpend het vertrek van deze offi-
cieren was en hoe moeilijk Dumonceau het ermee had, blijkt wel uit zijn reactie op het vertrek 
van generaal G.H. von Heldring, die al sinds 1768 in het Staatse leger diende. Ook deze veteraan 
kon zich niet aan de wil van Lodewijk en zijn broer Jérôme onttrekken en moest zijn diensten aan 
de koning van Westfalen aanbieden. In een persoonlijke brief liet Dumonceau aan von Heldring 
weten dat hij zijn vertrek als een groot gemis voor het leger beschouwde en dat het hem leed 
deed “enen generaal de armee te zien verlaten, welke daarin met zoveel roem gedient heeft”.137

 Dumonceaus protesten hadden waarschijnlijk nog wel enig resultaat. Hoewel hij ten aanzien 
van het verminderen van het aantal bataljons per regiment een nederlaag moest incasseren – vanaf 
maart 1808 telde een Hollands infanterieregiment nog maar twee bataljons – trok Lodewijk zich wel 
iets aan van zijn argumenten tegen het ontslaan van goede buitenlandse militairen. Tegen de tijd 
dat er een begin kon worden gemaakt met de afstoting van de genoemde tweede bataljons, had hij 
de criteria voor wie er mochten blijven een stuk versoepeld. Op 14 januari 1808 besliste de koning dat 
om te beginnen het 2e bataljon van het 5e regiment infanterie werd opgeheven, maar niet dan nadat 
hij Dumonceau opdracht had gegeven “de officieren van gezegde bataillons naar derzelver verdien-
ste jaren en meest geschiktheid of [te] verdelen over de bataillons infanterie onder zijne beveelen, of 
ter bekoming van soldij van retraite of van reforme aan onze minister voor [te] dragen”.138

 Geschikte onderofficieren en manschappen moesten volgens de nieuwe richtlijnen worden 
overgeplaatst naar andere bataljons, of anders bij het Korps Veteranen worden ondergebracht. 
De eerste en derde bataljons dienden volledig te worden gevuld, wat betekende dat er net zo veel 
manschappen uit het af te stoten tweede bataljon mochten worden genomen als benodigd om 
aan het aantal van 992 hoofden per bataljon te komen. Lodewijk gaf daarbij expliciet te ken-
nen dat nationaliteit geen rol meer hoefde te spelen in de keuze wie er mocht blijven of niet. 
“Dumonceau zal zich in voorschreven operatie niet belemmerd zien door enterieure order, ten-
derende om alleen Inlanders bij de eerste bataillons en vreemdelingen bij de tweede bataillons 
te doen verblijven”, aldus de koning, “als zijne het onzen begeerte dat de keuze en plaatsing van 
officieren en manschappen, om het even van welke natie, door onzen maarschalk geschiede, 
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zoals hij ten beste van onzen armee zal oordeelen te behooren.”139 Kwaliteit woog bij Lodewijk 
uiteindelijk dus toch zwaarder dan nationaliteit.
 Door deze koerswijziging nam vanaf 1808 alleen het aantal buitenlandse officieren in Hollandse 
dienst af, maar bleef de verhouding ‘inlanders’ en ‘uitlanders’ onder de manschappen vrijwel gelijk. 
De Franse opperofficier A. Noguès, commandant van het 6e regiment Hollandse infanterie, schreef 
in zijn memoires dat zijn regiment in 1808 grotendeels was opgemaakt uit “prisonniers prussiens, 
autrichiens et russes” en zelfs Van Hogendorp moest toegeven dat na zijn legeraugmentaties “bijna 
alle bataljons binnen het Koninkrijk zijn samengesteld uit voornamelijk vreemdelingen en krijgsge-
vangenen”.140 Alleen Lodewijk bleef volhouden dat het hem was gelukt een waarlijk nationaal leger 
op te zetten. Aan de Staatsraad verkondigde hij dat “nul ne pourra dire que l’armée ne soit pas nati-
onale”. Bijna alle officieren en onderofficieren zouden Hollands zijn, het leger kende geen ‘vreemde’ 
regimenten meer en onder de manschappen zou een nationale geest heersen als nooit tevoren.141 In 
werkelijkheid was een groot deel van het Hollandse leger echter van buitenlandse origine. Wanneer 
in deze studie wordt gesproken van het ‘Hollandse leger’ of de ‘Hollandse troepen’, wordt dan ook 
het leger van het Koninkrijk Holland bedoeld en niet een leger van louter geboren Hollanders.

Conclusie

Van alle militaire ontwikkelingen in het tijdvak 1789-1815 was de invoering van de conscriptie ver-
reweg het belangrijkst. In navolging van Frankrijk voerden tal van Europese staten (een vorm van) 
de dienstplicht in. Sommige onder dwang van Napoleon, andere in een poging het hoofd te kun-
nen bieden aan de Franse hegemonie op het Europese continent. Daarom is het des te opmerkelij-
ker dat Lodewijk hier niet in meeging. Tegen alle trends in bleef hij juist vasthouden aan de oude 
werfmethodes en weigerde hij de conscriptie in te voeren. Zelfs harde woorden uit Parijs konden de 
normaal gesproken zo wispelturige en weinig zelfverzekerde koning van Holland niet van dit stand-
punt brengen. Lodewijks hardnekkige weigering, ingegeven door zijn beeld van de Hollanders als 
een volk van vredelievende handelaren die niet konden worden verplicht de wapens op te nemen 
maar ook door zijn streven het volk te vriend te houden, zorgde ervoor dat Holland een uitzonde-
ringspositie innam in Europa. In tegenstelling tot de legers van landen als Frankrijk, Italië, Beieren 
en Westfalen, bleef het Hollandse leger nog tot 1810 een beroepsleger, bestaande uit vrijwilligers.
 Tegenover Lodewijks weigering de conscriptie in te voeren stond zijn grote voorkeur voor 
een zo nationaal mogelijk leger. Evenals veel tijdgenoten was Lodewijk ervan overtuigd dat nati-
onale troepen betrouwbaarder waren en beter zouden vechten dan buitenlandse huurlingen. 
Een armée nationale was volgens de koning cruciaal voor de onafhankelijkheid van het koninkrijk 
en tussen 1806 en 1810 ondernam Lodewijk daarom verschillende pogingen het aantal vreemde 
troepen in Hollandse betaling terug te dringen. Erg succesvol waren zijn maatregelen echter 
niet. De eisen van Napoleon aangaande de minimale omvang van het Hollandse leger stonden 
het op grote schaal ontslaan van buitenlandse militairen in de weg en ook Lodewijks eigen 
voorkeur voor ervaren Franse troepen hielp niet mee het leger ‘nationaler’ te maken. Ondanks 
de tegenwerking van zijn broer, de harde contracten van de vorsten van Waldeck en Saksen-
Gotha en de protesten van zijn generaals bleef Lodewijk echter het ideaal van een armée nationale 
nastreven. Een zekere creativiteit kan hem daarbij niet worden ontzegd.
 Zo richtte Lodewijk zich vanaf het begin van zijn koningschap op het stimuleren van de 
binnenlandse werving. Hij probeerde meer Hollanders in het leger te krijgen door een Natio-
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naal Werfdepot op te richten in Gorinchem, door regels uit te vaardigen ter verbetering van de 
rekrutering vanuit de eenheden zelf, door de Gewapende Burgermachten uit te breiden, door 
een Koninklijk Instituut der Kwekelingen op te richten en door de dienstplicht in te voeren voor 
weeskinderen ouder dan zestien jaar. Met een groot deel van deze maatregelen maakte de koning 
zich weinig geliefd, maar ze zorgden er wel voor dat Holland (voorlopig) gevrijwaard bleef van de 
conscriptie en dat woog voor Lodewijk het zwaarst. Volgens luitenant-kolonel S. Alberti keken 
andere volken met jaloezie naar het conscriptievrije Koninkrijk Holland en wilden bewoners van 
de streek rond Düsseldorf om die reden niets liever dan “onderdaan van Zijne Majesteit (...) wor-
den”.142 Dergelijke observaties waren natuurlijk koren op de molen van Lodewijk en deden hem 
volharden in zijn beslissing niet de conscriptie in te voeren.
 Het probleem was echter dat de opbrengsten van de binnenlandse werving niet volstonden 
om de omvang van het Hollandse leger op het gewenste niveau te brengen en te houden. Lode-
wijk zag zich daarom gedwongen ook in het buitenland te gaan werven, hoezeer dit ook inging 
tegen zijn streven naar een zo nationaal mogelijk leger. Ook dit was echter niet eenvoudig. Door 
de steeds krapper wordende internationale soldatenmarkt – traditionele werfgebieden in Duits-
land waren door de invoer van de conscriptie opeens verboden terrein geworden voor Hollandse 
wervers – liep de opbrengst van de buitenlandse werving terug. Lodewijk moest hierdoor nood-
gedwongen akkoord gaan met het rekruteren van buitenlandse krijgsgevangenen, een plan van 
zijn minister van Oorlog Van Hogendorp. Vooral dankzij de aanvoer van vele duizenden Pruisi-
sche krijgsgevangenen lukte het Lodewijk aan de eisen van Napoleon te voldoen.
 Het gevolg hiervan was dat het toch al niet geringe percentage buitenlanders in het Hol-
landse leger verder toenam. Ook hierin week het Hollandse leger af van de algemene tendens.143 
Daar waar de meeste andere legers van Europa eind achttiende en begin negentiende eeuw, met 
dank aan de conscriptie, steeds nationaler werden, groeide het aantal vreemde troepen onder 
Lodewijks regering juist tot nieuwe hoogten. Zelfs in een land als Pruisen, dat op last van Napo-
leon de conscriptie niet mocht invoeren, gold vanaf november 1807 een verbod op het rekruteren 
van buitenlandse troepen.144 In het Franse leger lag het percentage buitenlandse troepen in 1809 
rond de 7%, terwijl de meeste Hollandse soldaten zich vaak met minstens zo veel Duitsers, Rus-
sen, Fransen of andere nationaliteiten omringd zagen.145

 Lodewijks pogingen om van het Hollandse leger een nationaal leger te maken waren al met al 
een faliekante mislukking. Het was de tragiek van Lodewijk dat hij zijn ene stokpaardje (een armée 
nationale) niet kon verwezenlijken zonder daarvoor zijn andere stokpaardje (een conscriptievrij 
Holland) op te geven. Niet iedereen was daar trouwens even rouwig om. Uit het handelen van de 
Hollandse legerleiding in deze kwestie blijkt dat Lodewijks streven naar ‘nationalisering’ niet door 
iedereen werd gedragen. Minister Van Hogendorp en generaal Dumonceau hadden veel minder 
moeite met de vele buitenlanders in Hollandse dienst dan de koning en vonden kwaliteit en kwan-
titeit vaak belangrijker dan de nationaliteit van de troepen. Opvallend is dat deze beide hoge func-
tionarissen een gewillig oor vonden bij Lodewijk voor hun plannen en kritiek, wat aantoont dat 
de koning niet altijd per decreet regeerde en dat er op sommige gebieden ruimte was voor debat 
en initiatieven van ‘onderaf ’. De plannen die Lodewijk en zijn adviseurs ontwikkelden om de bin-
nenlandse werving te verbeteren kwamen hoofdzakelijk uit eigen koker en waren niet het gevolg 
van directe transfer uit het buitenland. De invloed van Frankrijk op het Hollandse wervingsbeleid 
bleef beperkt tot de eis van een zo groot mogelijk leger. Sterker, één van Lodewijks initiatieven, het 
weeskinderenplan, zou tijdens de Inlijving zelfs door Napoleon worden overgenomen.
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  4 | Les Régiments hollandais

Inleiding

Op 1 juli 1810 zwichtte Lodewijk voor de groeiende druk uit Parijs en deed hij afstand van de Hol-
landse troon. Kort daarop werd Amsterdam door de Fransen bezet. Het was de voorbode van de 
volledige inlijving van Holland bij het Franse keizerrijk. Verzet werd niet geboden. Het Decreet 
van Rambouillet (9 juli 1810), waarin Napoleon Holland officieel met Frankrijk verenigde, bete-
kende het einde van de Hollandse onafhankelijkheid, maar veel opschudding bracht het niet 
teweeg, ook niet onder de Hollandse militairen. Het was slechts de zoveelste regimewisseling in 
korte tijd.1 De mensen waren gewend aan de alomtegenwoordigheid van de Fransen en beseften 
bovendien dat gewelddadig verzet weinig zin had. Begin juli lagen het Franse 56e, 93e en 18e regi-
ment infanterie van linie, het 24e regiment lichte infanterie en het 16e regiment jagers te paard 
in Amsterdam. Deze troepenmacht van circa tienduizend man was meer dan voldoende om 
opstandige elementen onder de bevolking of in het Hollandse leger bij voorbaat af te schrikken.2

 Het merendeel van de bevolking was niet in een kamp van voor- of tegenstanders te verde-
len, maar hield zich afzijdig. Velen namen een afwachtende houding aan, benieuwd naar wat er 
komen zou. De rust die hiervan het gevolg was, kan voor een deel worden verklaard door het feit 
dat er in de eerste periode direct na de inlijving relatief weinig veranderde voor de bevolking. 
De rente op de staatschuld werd weliswaar per direct met twee derde verminderd – een besluit 
dat door grote delen van de bevolking werd gevoeld – en de Hollandse douane werd opgenomen 
in de Franse organisatie, maar daar bleef het voorlopig bij. In het inlijvingsdecreet stond dat er 
op het gebied van administratie, betalingen en belastingen vooralsnog weinig zou veranderen. 
Lebrun, door Napoleon benoemd tot gouverneur-generaal van de Hollandse departementen, 
kreeg van de keizer tot 1 januari 1811 de tijd om de organisatorische samenvoeging van Holland 
bij het keizerrijk voor te bereiden.3 Het was dus zeker niet zo dat alles op 9 juli 1810 in één keer 
veranderde. De ingrijpende veranderingen die we tegenwoordig associëren met de Franse tijd, 
zoals de invoering van de Code Napoléon, de dienstplicht en de burgerlijke stand, om slechts de 
bekendste voorbeelden te noemen, zouden nog even op zich laten wachten.
 Ook het Hollandse leger werd niet van de ene op de andere dag opgenomen in het Franse 
leger, al was dat uiteindelijk wel de wens van de keizer. Het Hollandse Ministerie van Oorlog 
bleef voorlopig gewoon bestaan en alle officieren bleven in functie.4 Op de wat langere termijn 
luidde de inlijving echter grote veranderingen in. Het Hollandse leger werd volledig geïnte-
greerd in het napoleontische leger en de Hollanders namen als onderdanen van de keizer deel 
aan de campagnes in Rusland en Duitsland. Wat de gevolgen hiervan waren voor het natiegevoel 
van de Hollandse militairen zal in deel III aan bod komen. In dit hoofdstuk zal vooral worden 
gekeken naar hoe de incorporatie precies tot stand kwam en wat de gevolgen ervan waren voor 

C.F. Lebrun, gouverneur-generaal van de Hollandse departementen. (Château de Versailles)
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de organisatie en samenstelling van de Hollandse troepen. Behielden ze nog een vorm van eigen-
heid of werden ze volledig geassimileerd?

De incorporatie van het Hollandse leger

Hoe rustig het op het eerste gezicht in de periode direct na de inlijving ook leek, achter de scher-
men werd geen tijd verspild. Napoleon en zijn vertegenwoordigers ter plaatse pakten de incor-
poratie van de Hollandse departementen in het keizerrijk voortvarend aan. Napoleons hoogste 
prioriteiten lagen bij het Hollandse leger en de Hollandse vloot. Enerzijds was dit ingegeven 
door de dreiging die nog steeds van (een deel van) de Hollandse troepen uitging, anderzijds door 
de noodzaak de kust te verdedigen en de smokkelhandel terug te dringen. Hoe de incorporatie 
precies moest plaatsvinden, was de keizer niet meteen duidelijk. Om deze complexe operatie zo 
goed en efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren wilde Napoleon eerst zoveel mogelijk informa-
tie inwinnen. De hoogste Franse militair in Holland, maarschalk N.C. Oudinot, kreeg opdracht 
nauwkeurig uit te zoeken wat de sterkte van de Hollandse troepen was, hoe ze waren georgani-
seerd en hoeveel mannen er daadwerkelijk sous les armes waren. Deze vragen waren dankzij de 
goede administratie van het Hollandse Ministerie van Oorlog vrij eenvoudig te beantwoorden. 
Volgens de sterktestaat van 15 juli 1810 had het voormalige Hollandse leger een effectieve sterkte 
van 27.344 man. Hiervan lagen er 3056 in het ziekenhuis, terwijl daarnaast nog eens 4931 man-
schappen niet inzetbaar waren omdat ze nog in opleiding waren (velites) of reeds elders waren 
ingezet (Spanje). Het aantal troepen onder de wapenen lag dus net onder de 20.000.5

 Maar deze summiere informatie was niet voldoende voor Napoleon. De keizer wilde tot in 
de kleinste details weten hoe de verschillende eenheden van het Hollandse leger waren geor-
ganiseerd, met als gevolg dat de Hollandse departementen in de eerste maanden na de inlij-
ving werden overspoeld door Franse inspecteurs en controleurs. Alle krijgsmachtdelen werden 
volledig doorgelicht. De genie werd geïnspecteerd door brigadegeneraal J.A. Chambarlhac de 
Laubespin, de voormalige Koninklijke Garde door inspecteur général des revues D.F.X. Félix en de 
infanterie door inspecteur aux revues J.L. Marchand de Martelliere. Generaal Dumonceau was, als 
kenner bij uitstek van het Hollandse officierskorps en de Hollandse legerorganisatie, nauw bij 
dit inspectieproces betrokken. Kort na de officiële inlijving had Oudinot hem gevraagd een lijst 
op te stellen van alle officieren onder zijn bevel met “nota’s over hun gedrag en kunde”.6 Samen 
met de gegevens van de Franse inspecteurs leverde dit een berg aan informatie op over het Hol-
landse leger. Naast nauwkeurige lijsten met daarop de sterktes per regiment en de geschiktheid 
van de officieren, werd ook gekeken naar de staat van de uniformen, de financiële situatie per 
regiment, hoe de organisatie van de regimentskas (de masse) was geregeld en welke rangen in de 
Hollandse en Franse legers met elkaar correspondeerden.7

 Het werk van Oudinot, Dumonceau en al die anderen zorgde ervoor dat Napoleon reeds 
op 18 augustus een besluit kon nemen over de nieuwe indeling van de voormalige Hollandse 
regimenten. In het Keizerlijk Decreet van die dag stond en detail hoe de incorporatie diende 
plaats te hebben. De voormalige Koninklijke Garde ging over in de Keizerlijke Garde. De Hol-
landse regimenten huzaren en kurassiers zouden worden omgenummerd tot respectievelijk 
het 11e regiment huzaren en het 14e regiment kurassiers. De Hollandse lichte infanterie (jagers) 
werd het 33e régiment d’infanterie légère en de zeven Hollandse linieregimenten zouden worden 
samengevoegd tot het 123e, 124e, 125e en 126e régiment d’infanterie de ligne. Elk van deze infante-
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rieregimenten zou voortaan, gelijk de rest van de Franse infanterie, bestaan uit vier bataljons 
van elk zes compagnieën. De Hollandse artillerie te voet werd in de nieuwe opzet het 9e régiment 
d’artillerie en de Hollandse compagnieën rijdende artillerie vormden aanvankelijk het 7e régi-
ment d’artillerie à cheval.8 Op eenzelfde manier kregen ook het treinbataljon, de artilleriewerkers 
en de veteranen een nieuwe naam. Zij werden respectievelijk het 14e bataillon principal du train, 
de 17e en 18e compagnies d’ouvriers d’artillerie, het 11e bataillon vétérans français en de 19e compag-
nie de canonniers vétérans.9

 De overgang naar deze nieuwe formatie vond niet meteen op 18 augustus plaats. Lebrun 
en de zijnen hadden meer tijd nodig om de Hollandse legeradministratie op Franse voet in te 
richten. Deze tijd kregen ze ook, want Napoleon wilde koste wat kost voorkomen dat belang-
rijke zaken als de uitbetaling van soldij stil kwamen te liggen. De keizer realiseerde zich dat een 

Op deze inspectielijst van het regiment grenadiers van de voormalige Koninklijke Garde staan onder het kopje 
‘observations’ enkele opmerkingen over de betrouwbaarheid van de genoemde officieren. Over majoor Justinus 
Theodorus Concourt wordt opgemerkt: “Je le donne comme Ennemi de la réunion et point digne d’être admis à 
l’honneur de servir dans la Garde.” (Service Historique de la Défense, Xab 14)
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onderbreking van de soldij negatieve gevolgen kon hebben voor de rust onder de troepen. Het 
grootste deel van het voormalige Hollandse leger zou daarom pas per 1 januari 1811 in Franse 
betaling over gaan. Tot die tijd bleef het Hollandse Ministerie van Oorlog verantwoordelijk voor 
de betaling en de administratie. Alleen de voormalige garde van de koning, het 11e regiment 
huzaren en het 14e regiment kurassiers kwamen al per 1 september 1810 in Franse betaling. Als 
gevolg hiervan dienden zij zich na de inlijving zo snel mogelijk naar hun nieuwe depots in res-
pectievelijk Versailles, Arras en Lille te begeven.10 Een duidelijke reden waarom juist deze troe-
pen eerder werden ingelijfd, is lastig te geven. Maar het kan geen toeval zijn dat de genoemde 
regimenten het hoogst stonden aangeschreven van alle Hollandse troepen. Zeker voor de Hol-
landse garde gold dat Napoleon deze elitetroepen graag bij zijn eigen garde wilde voegen. Wat 
de verplaatsing van de cavalerie naar Frankrijk betreft kunnen ook de hoge onderhoudskosten 
in Holland een rol hebben gespeeld. De kosten per paard vielen in Holland een stuk hoger uit 
dan in Frankrijk, waardoor de verplaatsing van de huzaren en de kurassiers goed was voor de 
keizerlijke schatkist.11

op franse voet
De daadwerkelijke reorganisatie en incorporatie van de Hollandse regimenten volgde vanaf 
midden september 1810. De leiding over deze operatie lag in handen van Dumonceau. Vooral de 
samenvoeging en het op Franse voet brengen van de verschillende infanterieregimenten was 
geen eenvoudige opgave. Napoleon had bepaald dat de eerste vier regimenten van het Hollandse 
leger zouden blijven bestaan en dat de zes bataljons van de drie resterende regimenten per batal-
jon verspreid zouden worden over de nieuw op te richten regimenten. Het laatste, zesde bataljon 
kon worden gebruikt om eventuele gaten in de bezetting op te vullen.12 De tabel laat zien welke 
bataljons en regimenten precies werden samengevoegd.

Overgang van de Hollandse naar de Franse infanterie

Hollandse eenheden Franse eenheden

3e regiment Hollandse jagers +

1e bataljon 6e regiment van linie
33e regiment lichte infanterie

2e regiment van linie +

2e bataljon 6e regiment van linie
123e regiment van linie

3e regiment van linie +

1e bataljon 7e regiment van linie
124e regiment van linie

4e regiment van linie +

2e bataljon 7e regiment van linie
125e regiment van linie

5e regiment van linie +

1e bataljon 8e regiment van linie
126e regiment van linie

2e bataljon 8e regiment van linie Verspreid over bovenstaande regimenten
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Voordat Dumonceau met de daadwerkelijke incorporatie kon beginnen, moesten de verschillende 
eenheden eerst op de juiste locatie bij elkaar worden gebracht. De generaal had Haarlem, Alkmaar, 
Groningen en Den Helder aangewezen als de beste plaatsen voor de reorganisatie van de regimen-
ten. De meeste commandanten ontvingen begin september bevel naar één van deze steden af te 
marcheren. De keuze voor deze plaatsen was ingegeven door het feit dat ze allemaal min of meer 
langs de kust lagen. Door de troepen tijdens de reorganisatie samen te trekken langs de kustlijn 
hoopte Dumonceau de gevolgen voor de kustverdediging te beperken. Mochten de Britten onver-
hoopt een landing uitvoeren op de Hollandse kust, dan konden de soldaten – of ze nu al wel of niet 
op Franse voet waren geformeerd – toch hun steentje aan de verdediging bijdragen.
 Wat volgde was een kleine volksverhuizing van regimenten en bataljons van de ene kant van 
het land naar de andere. Zo kreeg het 6e regiment opdracht zich van Leiden en Haarlem naar 
Groningen te verplaatsen, terwijl het 3e regiment en het 1e bataljon van het 7e regiment zich zo 
spoedig mogelijk van respectievelijk Hoorn en Utrecht naar Haarlem dienden te begeven. Het 
2e bataljon van het 7e regiment verhuisde op zijn beurt ter vervanging van het 3e regiment weer 
naar Hoorn, omdat de vrees bestond dat deze havenstad zonder militaire aanwezigheid binnen 
de kortste keren zou uitgroeien tot een bolwerk van smokkelaars.13

 Toen deze migratie ten einde was, kon Dumonceau zich toeleggen op de daadwerkelijke 
oprichting van de nieuwe, Franse regimenten. Het 124e regiment was als eerste aan de beurt. Op 
17 september liet Dumonceau alle troepen van het 3e regiment en het 1e bataljon (en het depot) 
van het 7e regiment aantreden op een grote vlakte bij Haarlem, waarna de revue werd afgeno-
men. Hieruit bleek dat er bij het 3e regiment 231 mannen ontbraken en bij het 1e bataljon van het 
7e regiment 106 mannen. Vervolgens formeerde Dumonceau op basis van de eerder door hem 
ingewonnen gegevens over de geschiktheid of ongeschiktheid van de betrokken officieren een 
nieuwe regimentsstaf. De volgende stap was de formatie van vier bataljons van elk zes compag-
nieën. Hij begon met de drie grenadierscompagnieën en de drie voltigeurscompagnieën – met 
uitzondering van het 4e bataljon telde elk bataljon één grenadiers- en één voltigeurscompagnie –, 
om te eindigen met de achttien reguliere compagnieën. Nadat iedere soldaat op deze manier een 
nieuwe plaats in de organisatie had gekregen, werd voor een tweede keer de revue afgenomen. 
Tijdens deze tweede inspectie werd de nieuwe situatie nauwkeurig op papier vastgelegd, opdat 
later niet plotseling soldaten waren ‘verdwenen’ uit de regimentsadministratie. De dag eindigde 
met het afleggen van de eed van trouw aan de keizer, waarna alle troepen in de nieuwe formaties 
naar hun kwartieren mochten afmarcheren.14

 In de weken hierna zette Dumonceau op dezelfde wijze ook de andere Hollandse regimen-
ten op Franse voet.15 Tegelijk met de infanterieregimenten in Holland werden in Frankrijk het 
11e regiment huzaren, het 14e regiment kurassiers, het 2e regiment grenadiers te voet van de 
Keizerlijke Garde en het 2e régiment chevau-légers van de Keizerlijke Garde officieel opgericht. 
Ook hier ging dat gepaard met meerdere revues en een eed van trouw aan de keizer. Naast 
de cavalerie en de infanterie werden ook de Hollandse artillerie en genie in het Franse leger 
geïncorporeerd. Het amper drieënhalf jaar eerder samengevoegde Korps Artillerie en Genie 
werd op last van Napoleon weer opgesplitst. Op 21 september ordonneerde hij dat de officie-
ren die vóór de oprichting van het gezamenlijke korps tot de artillerie hadden behoord bij het 
Corps impérial de l’artillerie zouden worden gevoegd en dat de officieren komende van de genie 
voortaan bij het Corps impérial du genie moesten dienen. De vijf compagnieën van het korps 
werden omgevormd tot de 17e en 18e compagnie artilleriewerkers, de 5e compagnie armuriers 
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(wapensmeden), de 11e compagnie van het 1e bataljon pontonniers en de 6e compagnie van het 
1e bataljon mineurs.16

 Begrijpelijkerwijs verliep zo’n grote operatie niet overal vlekkeloos. Een belangrijk nadeel 
van alle samenvoegingen en verschuivingen was dat er in sommige rangen grote tekorten ont-
stonden en in andere rangen juist overschotten. Enerzijds was er door de grotere compagnieën 
in het Franse leger bijvoorbeeld meer vraag naar grenadiers en voltigeurs, anderzijds verloren 
vele officieren en onderofficieren door de samenvoeging van verschillende eenheden hun func-
tie, met als gevolg dat ze boventallig – à la suite – op de regimentslijsten kwamen te staan. Bij het 
2e regiment grenadiers ontbraken na de incorporatie 281 grenadiers, maar waren tegelijkertijd 
99 onderofficieren overtollig.17 Bij het 125e regiment stonden eind september 1810 maar liefst 
59 officieren en 169 onderofficieren en manschappen à la suite.18 Voor al deze (onder)officieren, 
alsook voor de (onder)officieren uit de andere regimenten, moest elders in het leger werk wor-
den gevonden. Dat dit lang niet altijd lukte, blijkt wel uit het feit dat halverwege november nog 
steeds ten minste 150 Hollandse sergeanten en sergeant-majoors overtollig waren. Zij kregen de 
keus tussen dienen in de koloniën of ontslag uit Franse dienst.19

 Bij de formatie van het 123e regiment waren niet de overtollige officieren en onderofficie-
ren het probleem, maar juist de grote tekorten. Het 123e was na de officiële oprichting op 12 
oktober verre van compleet, omdat een deel van het in dit regiment opgenomen 2e regiment 
Hollandse infanterie zich ten tijde van de incorporatie in Spanje bevond. Met slechts 1444 man 

Afbeelding van een kurassier van het (Hol-
landse) 14e regiment kurassiers. Door hun 
metalen borstharnas (kuras) waren kuras-
siers beter beschermd tegen vijandelijke 
kogels en bajonetaanvallen dan andere 
cavalerie-eenheden. (Musée de l’armée)
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en 52 officieren kwam het regiment niet in de buurt van de vastgestelde, organieke sterkte van 
3970 man per infanterieregiment.20 Versterking vanuit een regiment étrangers (6 sergeanten, 9 
korporaals en 176 soldaten) bracht de sterkte uiteindelijk op 1635 man, maar aan officieren was 
nog steeds een groot gebrek.21 In een poging het aantal officieren te verhogen werden 171 officie-
ren en onderofficieren die à la suite stonden bij de andere regimenten overgeplaatst naar het 123e 
regiment. Maar hiermee was het probleem slechts ten dele opgelost. Lang niet alle (onder)offi-
cieren konden namelijk een plaats krijgen in de nieuwe formatie van het 123e regiment, omdat 
sommige rangen al snel vol zaten en de (onder)officieren niet zomaar een hogere of lagere rang 
konden krijgen.22 Al met al zouden meerdere officieren als gevolg van de incorporatie in het 
Franse leger voor lange tijd onvrijwillig aan de kant komen te staan. Op 7 mei 1812, dus ruim 
anderhalf jaar later, telden de Hollandse departementen minstens 24 officieren die na de over-
gang in Franse dienst nog steeds wachtten op een nieuwe functie.23

 Half oktober 1810 was de organisatorische incorporatie van de Hollandse troepen afgerond, 
maar de volgende reorganisatie diende zich alweer aan. In november bepaalde Napoleon dat alle 
Hollandse regimenten in Franse dienst voortaan niet vier maar vijf bataljons moesten tellen. Het 
extra vijfde bataljon zou fungeren als depot en bestaan uit vier in plaats van zes compagnieën. 
In hetzelfde decreet ordonneerde de keizer ook dat er bij elk regiment een compagnie artille-
rie en trein moest worden gevoegd, “conformement au reglement adopté pour les régiments 
français”.24 Beide besluiten hadden tot gevolg dat opnieuw geschoven moest worden met man-
schappen en officieren. Compagnieën die onlangs waren samengesteld, werden begin december 
alweer verkleind om voldoende troepen vrij te maken voor de vijfde bataljons. Uit generaal G.J.J. 
Molitors Procès Verbal van het 33e regiment lichte infanterie blijkt duidelijk dat vooral de com-
pagnieën in het vierde bataljon van dit regiment de dupe werden van de nieuwe maatregelen. De 
sterkte van deze compagnieën daalde fors van circa 110 naar circa 85 man. De depotcompagnieën 
van het 33e regiment telden na hun formatie niet meer dan 62, 71, 46 en 98 manschappen, terwijl 
de (organieke) sterkte per compagnie officieel 120 manschappen moest zijn.25

 De grootste uitdaging was echter niet het vinden van voldoende manschappen voor de extra 
bataljons, maar juist het bijeenbrengen van voldoende capabele officieren en onderofficieren. 
De samenstelling van het kader was problematisch, omdat de meeste overtollige (onder)offi-
cieren inmiddels naar het onderbezette 123e regiment waren overgeplaatst. Wat volgde, was 
een moeizame zoektocht naar geschikte kandidaten voor bevordering en naar lage officieren en 
onderofficieren die de kern van de nieuwe (depot)compagnieën konden gaan uitmaken.26 Deze 
zoektocht had lang niet altijd het gewenste resultaat en zorgde bovendien dat net gevulde plek-
ken elders in de organisatie weer leeg kwamen te vallen. Bij het 123e regiment ontbraken na deze 
nieuwe reorganisatie bijvoorbeeld in totaal nog negen kapiteins, negentien luitenants en vijf 
tweede luitenants.27 Een kwart van de compagnieën in dit regiment had dus geen commandant, 
met alle gevolgen voor de inzetbaarheid van dien.

praktische problemen
Behalve tot problemen met de herplaatsing van officieren en onderofficieren leidden de vele 
verschuivingen soms ook tot problemen tussen de officieren onderling. Daar waar voorheen de 
hiërarchie binnen een regiment of bataljon volkomen helder was, moest door de komst van zo 
veel nieuwkomers als het ware de pikorde opnieuw worden vastgesteld. Het anciënniteitsbegin-
sel was daarbij leidend, wat betekent dat een (onder)officier boven een ranggenoot stond die 
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later in die rang was benoemd. In het 11e regiment huzaren zorgde dit principe echter voor grote 
strubbelingen, omdat twee jongere officieren afkomstig van de voormalige Koninklijke Garde 
anciënniteit claimden op basis van een regel van Lodewijk uit 1808.28 De gemoederen liepen zo 
hoog op dat niemand minder dan de minister van Oorlog in Parijs zich ermee moest bemoeien. 
Deze bepaalde uiteindelijk dat de klagers na de incorporatie van de Hollandse regimenten in het 
Franse leger zich niet meer konden beroepen op afspraken en regels uit de tijd van het Konink-
rijk Holland. In Frankrijk gold dat degene die als eerste was bevorderd de oudste rechten had en 
dit moest volgens de minister ook in dit geval gelden.29

 Een ander praktisch punt waar direct na de incorporatie een oplossing voor moest worden 
gevonden, was de vervanging van de Hollandse uniformen. Wilden de Hollanders daadwerkelijk 
integreren in het Franse leger, dan dienden ze Franse uniformen te dragen. Het 14e regiment 
kurassiers kwam als een van de eerste regimenten in aanmerking voor een nieuw, Frans uni-
form. De oude, witte rok van het regiment moest snel worden vervangen, omdat deze te zeer 
afstak tegen de blauwe rokken van de andere kurassiers. Om zich tussen al dit blauw toch nog te 
kunnen onderscheiden, had elk regiment zijn eigen couleur distinct, die meestal terugkwam in 
de kraag, de borstpanden, de (mouw)opslagen en de rugpanden – tezamen ook wel de uitmon-
stering genoemd. Voor het 14e regiment kurassiers was deze kleur “bleu barbeau” (korenbloem-
blauw), maar ook deze kleur mochten de Hollanders niet houden, omdat het “lie de vin” (wijn-
kleurig) van het 13e regiment kurassiers er te veel op leek.30 Uiteindelijk kreeg het 14e regiment 
precies dezelfde kleur als het 13e regiment, met als enig verschil dat het “lie de vin” bij het 13e 
regiment in zowel de kraag als de opslagen terugkwam en bij het 14e alleen in de opslagen.31

 Het 11e regiment huzaren had het wat dit betreft makkelijker. De huzaren hadden al een 
blauw uniform en het scharlakenrood van hun uitmonstering stond ver genoeg van de reeds 
gangbare couleurs distinct af om te mogen blijven. Wel waren er bij het 11e regiment maar liefst 
196 mannen uit de voormalige Koninklijke Garde geplaatst, die allemaal nieuwe uniformen en 
wapens moesten krijgen.32 De Hollandse huzaren, evenals de meeste andere Hollandse soldaten, 
gebruikten veelal verouderde wapens met een afwijkend kaliber. Volgens een Franse inspecteur 
was het dringend noodzakelijk om uniformiteit aan te brengen en nieuwe wapens aan te schaf-
fen.33 Uiteraard bleven al deze aanpassingen niet zonder financiële consequenties.
 Wat er met de uniformen van de infanterieregimenten moest gebeuren, bleef lange tijd ondui-
delijk. Het zou te veel geld kosten alle infanteristen tegelijk nieuwe uniformen te verstrekken. 
Bovendien waren veel oude uniformen nog lang niet aan vervanging toe. In januari 1811 was er 
nog steeds geen beslissing genomen, met als gevolg dat de eerste klachten op het Ministerie van 
Oorlog binnenkwamen. Een majoor van het 123e regiment klaagde dat de rekruten (en soldaten 
van andere regimenten) die sinds de inlijving bij het regiment waren gevoegd nog steeds geen 
uniform hadden gekregen, omdat de stof voor de oude uniformen op was en onduidelijk was hoe 
de nieuwe uniformen eruit kwamen zien. Wel hadden berekeningen inmiddels aangetoond dat 
Franse uniformen per stuk maar liefst 20 frank en 82 centimes goedkoper waren dan Hollandse 
uniformen. Met dit argument in het achterhoofd besloot Napoleon op 9 februari 1811 dat alle Hol-
landse troepen Franse uniformen moesten dragen en dat de vervanging van de oude uniformen 
zou plaatsvinden volgens het gebruikelijke vervangingsschema dat per regiment was vastgelegd.
 Als gevolg van dit besluit zou een groot deel van de Hollandse soldaten nooit een Frans uni-
form dragen. Veel (relatief nieuwe) Hollandse uniformen waren gedurende de drie jaren van 
de Inlijving namelijk nog niet aan vervanging toe. Tijdens de Russische veldtocht van 1812 gin-
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gen het 125e en 126e regiment hierdoor nog gewoon gekleed in het oude, witte uniform van het 
Koninkrijk Holland.34 Ook iets typisch Hollands als de slaapmuts bleef bestaan. Toen Napoleon 
tijdens een inspectie van het (Hollandse) 3e regiment grenadiers van de garde een van de sol-
datenransels opende om te zien wat erin zat, stak hij de slaapmuts die hij vond op zijn vingers 
om er vervolgens rondjes mee te draaien. “Qu’est ce que ces barons font avec cette machine-là”, 
vroeg hij lachend aan zijn ondergeschikten, “je n’en porte jamais.”35 De keizer was niet met dit 
kleinood bekend, maar liet de Hollanders hun slaapmutsen toch houden, als ware het een laatste 
stukje van hun oude Hollandse identiteit.
 Met de incorporatie van de Hollandse troepen in het Franse leger kwam een definitief einde 
aan het Hollandse leger als zelfstandig militair apparaat. Dit betekende echter niet dat de Hol-
landse troepen volledig onherkenbaar waren geworden. Ondanks alle reorganisaties, samenvoe-
gingen en commandowisselingen bleef het voormalige Hollandse leger binnen het raamwerk 
van de Grande Armée tot op zekere hoogte gewoon bestaan. De verschillende regimenten had-
den nieuwe nummers gekregen, maar in de praktijk werden ze nog steeds aangehaald als de 
Régiments hollandais. Stuk voor stuk bestonden deze eenheden uit militairen afkomstig van het 
voormalige Koninklijke Hollandse leger, die bovendien nog lange tijd hun eigen, Hollandse uni-
formen bleven dragen. De Hollandse troepen werden dus niet verspreid over het Franse leger, 
noch werden er op grote schaal Franse troepen bij de Hollandse regimenten gevoegd.
 De tien zogenaamde Régiments hollandais bevatten samen verreweg de meeste Hollandse 
militairen in Franse dienst. Het zijn daarom deze eenheden die voor de jaren 1810-1814 de kern 
zullen vormen van dit onderzoek.36 Daarbij is het van belang te benadrukken dat zeker niet alle 
Hollanders in één van deze tien regimenten dienden. Zoals verderop in dit hoofdstuk aan bod 
zal komen, werd een groot aantal Hollandse officieren in Franse eenheden geplaatst. Daarnaast 
was er ook een minderheid van Hollandse soldaten die, om wat voor reden dan ook, in andere 
regimenten terechtkwam. De Hollandse infanteristen die anno 1811 nog steeds in Spanje voch-
ten, werden bijvoorbeeld voor het gemak in het Franse 130e regiment infanterie van linie en 
het Franse 34e regiment lichte infanterie geïncorporeerd, omdat deze beide eenheden zich toen 
eveneens op het Iberisch schiereiland bevonden.37 Hetzelfde gold voor de in Spanje aanwezige 
Hollandse huzaren, die werden opgenomen in het 1e regiment huzaren.38 Ook Lodewijks Garde 
du Corps kwam niet volledig in een van de Hollandse regimenten terecht. Een deel van dit elite-
korps ging over naar het (Hollandse) 2e regiment grenadiers te voet van de Keizerlijke Garde, 
maar er werden ook gardisten bij het 1e regiment grenadiers te voet van de garde en het 1e regi-
ment jagers te voet van de garde ondergebracht.39 Op vergelijkbare wijze werden ook andere 
kleine detachementen opgeslokt door de Grande Armée.40 Het gros van de Hollandse troepen 
bleef echter in aparte, goed herkenbare Hollandse eenheden dienen.

Administratieve incorporatie

In oktober 1810, dus slechts drie maanden na de inlijving, was de fysieke samenvoeging van de 
Hollandse regimenten in het Franse leger een feit. De eenheden hadden een plaats en een num-
mer gekregen in de napoleontische legerorganisatie en waren zo goed en zo kwaad als het ging 
op Franse voet geformeerd. Daarmee was echter lang niet al het werk gedaan. De reorganisatie 
van de Hollandse regimenten was slechts een klein onderdeel van een veel grotere inlijvings-
operatie.
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In het eerste jaar na de inlijving werden de Hollandse departementen meer en meer een integraal 
onderdeel van het Franse keizerrijk en werd de uitzonderingspositie van Holland stukje bij beetje 
afgebouwd. Per 1 januari 1811 maakte het voormalige koninkrijk deel uit van het Franse departemen-
tale stelsel. De Hollandse departementen heetten voortaan Zuyderzee, Bouches de la Meuse, Bouches 
de l’Yssel, Yssel-Supérieur, Frise, Ems-Oriental en Ems-Occidental. Aan het hoofd van elk departement 
stond een prefect, die direct verantwoording schuldig was aan de Franse minister van Binnenlandse 
Zaken. De Hollandse departementen hadden na hun formatie precies dezelfde rechten en plichten 
als ieder ander Frans departement. Een klein verschil was er echter wel. Op last van Napoleon zou 
Lebrun aanblijven als gouverneur-generaal van de Hollandse departementen, om op die manier de 
zaken in het noorden beter in de gaten te kunnen houden. Brabant en Zeeland vielen niet onder 
Lebruns gezag, omdat deze gebieden al eerder bij het keizerrijk waren gevoegd. Brabant werd ver-
deeld over de departementen Bouches du Rhin en Deux-Nèthes, Zeeland werd Bouches de l’Escaut.
 Met uitzondering van Brabant bleef de territoriale indeling van de oude Hollandse departe-
menten gehandhaafd. Dit gold niet voor de militaire arrondissementen, die Lodewijk tijdens zijn 
regering zo vaak had gewijzigd. De keizer deelde zijn nieuwe grondgebied in twee militaire divi-

Op deze kaart van het Franse Keizerrijk in 1812 staan de verschillende departementen aangegeven. De inzet 
rechtsboven geeft de Départements hollandais weer. (Universiteit van Amsterdam)
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sies in. Een division militaire besloeg meerdere departementen en had een divisiegeneraal aan het 
hoofd. De troepen in een militaire divisie waren verantwoordelijk voor de verdediging van het hun 
toegewezen gebied, de handhaving van de openbare orde en hielden toezicht op de naleving van 
de conscriptiewetten en het continentaal stelsel. De departementen Zuiderzee, Monden van de 
Maas en Boven-IJssel vielen vanaf 1 januari 1811 onder de 17e Militaire Divisie en de departementen 
Monden van de IJssel, Friesland, Oostereems en Westereems onder de 31e Militaire Divisie. Deze 
divisies stonden onder leiding van respectievelijk de divisiegeneraals Molitor en P.F.J. Durutte, die 
elk vijf brigadegeneraals onder zich hadden. Beide generaals stonden te boek als zeer ervaren mili-
tairen. Met de indeling in militaire divisies verviel de taak van Oudinots Corps d’observation de Hol-
lande. De maarschalk vertrok uit Holland en het korps werd per 1 januari 1811 officieel opgeheven.41

 Door de incorporatie van Holland in het keizerrijk kregen verschillende militaire instellingen 
grote veranderingen te verwerken. Sommige instellingen, zoals de Hollandse militaire scholen en 
het depot van werving in Gorinchem, waren overbodig geworden en moesten de deuren sluiten.42 
Vooral voor de leerlingen had dit grote gevolgen. Een aantal oudere, getalenteerde leerlingen werd 
naar militaire scholen in Frankrijk gestuurd. 8 vertrokken naar de militaire school in Saint-Cyr,  
7 naar Saint-Germain, 11 naar de “prytanée militaire” (een soort militaire vooropleiding) en 11 naar 
de “école polytechnique”.43 Deze laatste groep zou later op last van de keizer toch direct bij de infan-
terie worden geplaatst, waardoor uiteindelijk maar 26 Hollandse élèves naar Franse scholen zouden 
overgaan. Dit aantal verminderde nog tot een schamele 14 toen bleek dat een deel van de ouders de 
kosten voor scholing in Frankrijk niet kon of wilde betalen.44 17 leerlingen van de Koninklijke Mili-
taire School traden direct als sous-lieutenant in Franse dienst. Het besluit over de sluiting van het 
depot van werving zou uiteindelijk in mei 1811 vallen. De op dat moment nog aanwezige rekruten 
werden ondergebracht bij de depots van het 126e regiment infanterie en het 11e regiment huzaren.45

 Ook de Koninklijke Kweekschool moest na de inlijving de deuren sluiten. Dit tot grote frus-
tratie van de prefect van het departement Monden van de Maas, G.J.A. de Stassart, die in reactie 
op Napoleons besluit een brief schreef waarin hij benadrukte dat de instelling niet onderdeed 
voor de Franse scholen die hij kende en dat de locatie en het onderwijs van de school in Den Haag 
uitstekend waren.46 Zijn pleidooi had geen effect en de school moest dicht. In een decreet van 25 
april 1811 stelde Napoleon dat 150 van de oudste en sterkste kwekelingen bij de marine moesten 
worden geplaatst. De resterende jongeren zouden bij particulieren worden ondergebracht, waar 
ze een beroep konden leren. Uiteindelijk moest in de zomer van 1811 voor ruim 800 pupillen een 
nieuw thuis worden gevonden. Ze werden verspreid over het hele land. Amsterdam nam met 
200 kwekelingen het grootste deel voor zijn rekening, Den Haag volgde met 118 wezen op de 
tweede plek; 124 kinderen zouden als enfants de troupe weer bij reguliere eenheden worden onder-
gebracht en 9 gingen er alsnog naar het Legioen Velites.47

 Voor dit laatste korps betekende de inlijving bij het Franse keizerrijk eveneens het begin van 
een periode van grote veranderingen. Gelijktijdig met de ontmanteling van de militaire scho-
len had Napoleon namelijk tevens besloten dat de velites ter beschikking van de Franse minis-
ter van Marine zouden komen te staan.48 Midden november 1810 inspecteerde brigadegeneraal  
J. Ferrière het korps dat toen een sterkte had van 37 man staf (onder wie 12 musici) en 2 bataljons 
van in totaal 1270 velites (inclusief zieken). Hiervan waren volgens de generaal slechts 160 geschikt 
voor onmiddellijke dienst en 250 over 6 maanden; de rest was nog te jong. Gezien dit teleurstel-
lende resultaat stelde de generaal voor het korps onmiddellijk op te heffen en alleen het kader te 
bewaren als basis voor een eventueel nieuw op te richten regiment.49 Zo ver zou het echter niet 
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komen. Napoleon haalde het korps begin 1811 naar Parijs om het zelf in de Tuilerieën te inspec-
teren. Hoewel de keizer aanvankelijk van plan was het hele korps na afloop van de revue over te 
dragen aan minister van Marine D. Decrès, besloot hij uiteindelijk toch anders. Volgens overleve-
ring voerden de velites de gegeven commando’s zo goed uit dat de keizer van mening veranderde. 
Napoleon was dermate onder de indruk van de manoeuvres, uniformen en wapenvaardigheden 
van de velites, dat hij de twee bataljons jongelingen opnam in zijn Keizerlijke Garde. Tegen Decrès 
zou hij hebben gezegd: “Ce corps ne passera pas au service de mer; il fera partie de ma garde.”50

 Maar daar bleef het niet bij. Door het goede optreden van de Hollandse velites besloot Napo-
leon niet alleen het Legioen Velites, maar ook Lodewijks onderliggende weeskinderenplan over 
te nemen en net als in Holland de dienstplicht voor wezen in te voeren. Hier was dus sprake 
van het overnemen door de Fransen van een van oorsprong ‘Hollands’ idee, oftewel omgekeerde 
transfer. Halverwege juni 1811 bepaalde de keizer dat alle Franse gestichten voortaan jongeren 
moesten leveren voor zijn nieuwe regiment pupillen. Het ging in eerste instantie om 1700 jon-
gens van 15 jaar en ouder die nog niet de conscriptieleeftijd hadden bereikt.51 Enkele maanden 
daarna, op 11 september vaardigde hij een nieuw decreet uit waarin stond dat er 6000 weeskinde-
ren uit het hele Franse keizerrijk moesten opkomen. De Hollandse departementen dienden 1098 
kinderen aan deze levée bij te dragen.52 De 2 bataljons van het oude Hollandse Legioen Velites 
zouden uiteindelijk de kern gaan vormen van het régiment des pupilles, dat in 1812 9 bataljons zou 
tellen met in totaal circa 8000 jongeren.53

 Tot slot kan nog de Hoge Militaire Vierschaar worden genoemd. Ook dit militaire instituut 
kreeg te maken met de gevolgen van de inlijving. De vierschaar mocht weliswaar blijven bestaan, 
maar moest voortaan wel rekening houden met Franse regels en wetten. Op 1 maart 1811 introdu-
ceerde Napoleon het Franse recht in de Hollandse departementen. De Code Napoléon diende ter 
vervanging van het twee jaar eerder door Lodewijk opgestelde Wetboek Napoleon ingerigt voor het 
Koningrijk Holland, dat op verschillende punten afweek van het Franse voorbeeld.54 Kort daarvoor 
was in de Hollandse departementen al de Franse Code pénal militaire ingevoerd. Cambier wees 
Lebrun er eind november op dat, wilde de invoering van de Franse militaire wetgeving slagen, het 
noodzakelijk was dat alle betrokken partijen bekend waren met de nieuwe wetten, regels en straf-
fen.55 Blijkbaar was dit eind november nog niet het geval. De ex-minister riep Lebrun op zo snel 
mogelijk alle betrokken conseils des guerres, procureurs-generaal, commissarissen-rapporteurs, 
provoosten en hun medewerkers van de nieuwe Franse regels op de hoogte te stellen. Ook op mili-
tair-juridisch gebied werd er dus met de bestaande Hollandse tradities korte metten gemaakt.

financiële afhandeling
De problemen waarvoor de voormalige Hollandse minister van Oorlog Cambier zich van juli 1810 
tot aan zijn formele ontslag op 1 januari 1811 gesteld zag, waren talrijk en divers. Aan de ene kant 
moest hij zich bezighouden met de afhandeling van de lopende financiële zaken en het opstel-
len van een begroting voor de tweede helft van het jaar, aan de andere kant was hij veel tijd kwijt 
aan het bijstaan van de Franse autoriteiten. Met zijn adviezen aan Lebrun speelde Cambier een 
belangrijke rol in de besluitvorming omtrent de incorporatie. In de periode direct na de inlijving 
was de minister van onschatbare waarde voor Napoleons stedehouder. Hij beantwoordde tal van 
prangende vragen en leverde zonder morren de door de Fransen gewenste cijfers. Als dank voor 
zijn onvoorwaardelijke steun in de periode direct na de inlijving werd Cambier door de keizer 
begin 1811 benoemd tot lid van het Wetgevend Lichaam in Parijs.56
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Hoe belangrijk de voormalige Hollandse minister van Oorlog op de achtergrond was, blijkt wel 
uit het feit dat Napoleon op basis van Cambiers berekeningen besloot de Hollandse troepen niet 
direct op Franse betaling te zetten. Volgens Cambier zou het de schatkist circa 15 centimes57 per 
soldaat per dag extra kosten als de Hollandse soldaten meteen in Franse betaling zouden over-
gaan. Het was volgens de minister beter soldij en voedselverstrekking voorlopig bij het oude te 
laten. De Hollandse soldij lag weliswaar hoger dan de Franse, maar daar stond tegenover dat de 
Hollanders zelf hun eten betaalden, terwijl de Fransen hiervoor een extra vergoeding kregen. 
Door de hoogte van deze extra tegemoetkoming voor brood, vlees en verwarmingskosten was 
het Hollandse model uiteindelijk goedkoper.58 Daar kwam bij dat het verschil in soldij afnam 
omdat Franse soldaten in de Hollandse departementen – vanwege de hogere kosten voor levens-
onderhoud – meer soldij ontvingen dan in Frankrijk. Klachten van Oudinot over de te lage soldij 
van de Franse troepen in Holland hadden geleid tot een forse verhoging. Daar waar een Hol-
landse fuselier 53 centimes per dag verdiende, ontving een Franse soldaat in Holland volgens het 
nieuwe tarief 42 centimes, terwijl een Franse soldaat in Frankrijk met slechts 30 centimes moest 
zien rond te komen.59

 Verreweg het grootste deel van Cambiers tijd ging op aan het afhandelen van de schulden, 
het op orde brengen van de begroting van Oorlog en het overzetten van de Hollandse legeradmi-
nistratie naar Frans model. Deze op zichzelf al lastige klussen werden nog eens bemoeilijkt door 
het feit dat Napoleon op 1 september 1810 had bepaald dat de Hollandse schatkist behalve voor 
de Hollandse infanterieregimenten, ook moest opdraaien voor de soldij en het onderhoud van 
de vijf Franse infanterieregimenten en de vier Franse cavalerieregimenten die in de Hollandse 

De hier afgebeelde J.J. Cambier (minister 
van Oorlog) speelde een belangrijke rol bij 
de soepele integratie van het Hollandse 
leger in het Franse leger. (Rijksmuseum)
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departementen waren gelegerd.60 Alle extra kosten die dit met zich meebracht, leidden al snel 
tot grote financiële problemen. In december liet Cambier aan Lebrun weten dat de uitbetaling 
aan de troepen zeer moeizaam verliep, omdat de kosten voor het Franse contingent in Holland 
veel hoger waren dan verwacht. Kolonel J.J. Demoulin van het 126e regiment beklaagde zich op 
21 december dat zijn troepen al sinds 15 november geen soldij meer hadden ontvangen.61 Wat 
Napoleon koste wat kost had willen voorkomen, gebeurde dus toch.
 Een belangrijk gevolg van de betalingsproblemen was dat het ministerie niet direct per  
1 januari 1811 de deuren kon sluiten. Pas nadat alle nog lopende zaken van het Hollandse Minis-
terie van Oorlog waren afgehandeld, kon de deur definitief in het slot worden getrokken. Uitein-
delijk werd het Hollandse Ministerie van Oorlog weliswaar officieel per 1 januari 1811 opgeheven, 
maar bleef er nog tot eind 1813 een directeur-liquidateur actief om de laatste zaken goed af te ron-
den. Lebrun stelde hiertoe, op voordracht van Cambier, M. Piepers aan, een capabele bestuurder 
die onder het Koninkrijk Holland zijn sporen had verdiend als de belangrijkste ambtenaar op het 
Ministerie van Oorlog.62 Een van Piepers’ eerste verzoeken was of de commissaris-ordonnateurs 
nog wat langer in dienst mochten blijven om in ieder geval de zaken tot 31 december 1810 goed af 
te handelen.63 Zowel de uitbetaling van het laatste trimester als de overzetting van alle pensioe-
nen en weduwen- en wezenuitkeringen op Franse voet had meer tijd nodig.
 Ook moest er een oplossing worden gevonden voor de grote schuldenproblematiek van het 
Ministerie van Oorlog en van de Hollandse regimenten. Het ministerie had in juli 1810 voor bijna 
vier miljoen gulden aan schulden open staan. Iets minder dan de helft van dit bedrag bestond 
uit achterstallige soldij. De soldaten die tijdens de campagne in Duitsland maar de helft van hun 
soldij hadden ontvangen, wachtten ruim een jaar na terugkomst in Holland nog steeds op hun 
geld.64 Als gevolg van de uitblijvende betalingen aan de troepen, in combinatie met de legeraug-
mentaties van 1809, hadden de regimenten zich in de schulden moeten steken om voldoende 
kleding en uitrusting aan te kunnen schaffen.65 Deze schulden konden oplopen van enkele tien-
duizenden guldens tot meer dan honderdduizend gulden voor het 2e regiment grenadiers van 
de Keizerlijke Garde.66 De oplossing die Piepers voor dit probleem bedacht was even simpel als 
effectief. Op 13 maart 1811 maakte hij bekend dat de geïncorporeerde Hollandse regimenten pas 
recht hadden op uitbetaling van hun achterstallige gelden nadat ze eerst hun regimentsmaga-
zijnen te gelde hadden gemaakt.
 In de praktijk betekende dit dat de meeste regimenten hun geld niet meer zouden zien. Het 
14e regiment kurassiers kreeg geen cent van de gevraagde tegemoetkoming van twintigduizend 
gulden, omdat dit bedrag makkelijk kon worden opgebracht door de verkoop van lakense wol en 
andere goederen uit het regimentsmagazijn.67 Omdat deze goederen waren gekocht met geld uit 
de gezamenlijke masse (de regimentskas) en dus eigendom waren van het regiment zelf, stond het 
de raad van administratie vrij om ze te verkopen. Hierbij moest uiteraard wel een zekere onder-
grens in de gaten worden gehouden, want de voorraad mocht niet helemaal worden verkocht.
 In het voorjaar van 1811 hadden de Hollandse regimenten in Franse dienst tezamen voor 
209.000 gulden schuld open staan en voor 321.000 gulden aan goederen in hun magazijnen. 
Door deze bedragen tegen elkaar weg te strepen kon vanaf mei 1811 een begin worden gemaakt 
met het scheiden van de Hollandse regimenten van de Hollandse administratie. Het zou echter 
nog lange tijd duren voordat alle goederen daadwerkelijk te gelde waren gemaakt. De diverse 
schuldeisers van de regimenten waren met deze constructie dan ook niet direct geholpen.68 
Omdat de afhandeling van de schulden de keizer niet snel genoeg ging, liet hij op 22 oktober 1811 
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officieel vastleggen dat de schulden van de Hollandse regimenten vanaf 1 januari 1812 moesten 
worden afgelost door de verkoop van de goederen uit de depots.69

 Een laatste grote uitdaging waarvoor Cambier cum suis zich op financieel gebied gesteld 
zagen, was het overzetten van de militaire pensioenen en uitkeringen op Franse voet. Ook dit 
luisterde nauw, omdat fouten of bewuste fraude de Franse staat op termijn behoorlijk wat geld 
konden kosten. Het mocht immers niet zo zijn dat er tijdens de integratie van de Hollandse pen-
sioenregisters in het Franse systeem opeens namen bij kwamen, of dat er na deze ingewikkelde 
operatie alsnog claims zouden binnenkomen van mensen die beweerden ten onrechte geen ver-
goeding te hebben ontvangen. Op 1 november 1810 beval Napoleon Lebrun gedetailleerde lijsten 
op te stellen met alle gepensioneerde soldaten, weduwen, wezen en andere uitkeringsgerechtig-
den in Holland.70 Pas nadat per persoon zijn of haar vergoeding was vastgesteld, werd dit bedrag 
omgezet in Franse franken.
 Een complicerende factor bij het overzetten van dit deel van de Hollandse legeradministratie 
was dat het aantal gepensioneerde Hollandse militairen na de inlijving sterk steeg. Hierdoor was 
het lastig een definitieve lijst op te stellen. Veel officieren en manschappen die door de incorpo-
ratie overtollig waren geworden, werden in het eerste jaar na de inlijving, als ze aan de gestelde 
eisen van leeftijd en dienstjaren voldeden, op pensioen gezet. Ook militairen die de dienst fysiek of 
anderszins niet meer aankonden, werden met pensioen gestuurd. Een groot deel van de Hollandse 
generaals werd op deze manier aan de kant geschoven. Brigadegeneraal A. Lycklama à Nijeholt 
kreeg bijvoorbeeld zijn pensioen omdat hij geen Frans sprak, wat een grote handicap was voor een 
opperofficier. Men ging er echter wel van uit dat Lycklama, gezien zijn leeftijd (49 jaar), “ne serait 
pas fâché d’obtenir sa retraite”.71 In februari van 1811 zette de keizer ook de generaals J.H. Voet en 
O.Z. van Sandick op retraite, korte tijd later gevolgd door nog elf andere Hollandse generaals.72 Het 
was niet zo dat Napoleon geen Hollandse opperofficieren in zijn leger wilde hebben, hij had sim-
pelweg niet altijd plaats voor ze. Pensioneren was in dat geval een nette oplossing.

Conscriptie

Een ander belangrijk onderdeel van de inlijving behelsde de invoering van de Franse conscriptie-
wetten in het voormalige Koninkrijk Holland. De Hollanders hadden zich lang aan de conscrip-
tie weten te onttrekken, maar waar Lodewijk zich nog had laten overtuigen door economisch-
demografische argumenten en de zogenaamd vredelievende volksaard van de Hollanders, wilde 
Napoleon van geen uitzonderingen weten. De Hollanders moesten evenals alle andere onder-
danen van de keizer een bijdrage aan het Franse leger leveren. Het Franse conscriptiestelsel werd 
vanaf 1811 in de Hollandse departementen van kracht, wat inhield dat alle jongemannen in de 
leeftijd van 20 tot 25 jaar konden worden opgeroepen om te dienen in het leger.
 Uitgezonderd waren alleen zij die al eerder vrijwillig in dienst waren getreden, studenten 
aan een schilder- of kunstopleiding, “bedienaars van de godsdienst”, taalstudenten, werklie-
den in geweerfabrieken en gehuwde conscrits (mits ze getrouwd waren voor het moment van 
oproeping). Een conscrit kon ontslagen worden van zijn verplichtingen als hij kleiner was dan 
1,54 meter (4 voet en 9 duim) of lichamelijke gebreken had die hem buiten staat stelden “de ver-
moeijenissen van den Oorlog, en in het bijzonder de marschen” te doorstaan. Daarnaast konden 
conscrits “achteraan het depot” worden geplaatst, wat betekende dat ze als laatste, dus alleen in 
uiterste noodgevallen, zouden worden opgeroepen. Hiervoor kwamen diegenen in aanmerking 
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die al een broer in het leger hadden dienen, die enig kind waren van een weduwe, die als oudste 
kind zorg droegen voor broertjes en zusjes na het overlijden van beide ouders, en zonen van 
vaders ouder dan 71 jaar.73 Als een conscrit ondanks deze uitzonderingen toch binnen de regels 
van de dienstplicht viel, was er ook nog de mogelijkheid tot het inhuren van een remplaçant. 
Welgestelde jongemannen konden op die manier hun dienst afkopen door iemand anders voor 
hen in de plaats te laten dienen.
 De uitvoering van de conscriptiewetten was in handen van de prefecten, in ieder departement 
bijgestaan door een Raad van Rekrutering. Deze raad beoordeelde de verzoeken om vrijstelling 
en bepaalde wie er, om wat voor reden dan ook, achteraan het depot werden geplaatst. Daarnaast 
mocht de raad als enige beslissen over het wel of niet accepteren van een voorgedragen rempla-
çant. De prefecten stuurden in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en de directeur 
général de la conscription de burgemeesters in hun departementen aan en hielden een oog op de 
openbare orde. Wanneer de keizer een nieuwe levée had gedecreteerd, dienden de maires zo snel 
mogelijk lijsten op te stellen met de namen van alle jongemannen in de goede leeftijd in hun stad 
of dorp. Levées vonden meestal plaats per jaarklasse, wat wil zeggen dat alle jongeren die in een 
bepaald jaar twintig waren geworden, tegelijk moesten opkomen. De jaarklasse 1811, bijvoorbeeld, 
bestond dus uit jongeren geboren in het jaar 1791 en de jaarklasse 1813 uit conscrits geboren in 1793.
 Na het samenstellen van een alfabetische namenlijst volgde een trekkingsdag, waarop alle 
conscrits een genummerd briefje uit een bus moesten trekken. Een laag nummer betekende dat 
een conscrit vrijwel zeker moest afmarcheren, dienstplichtigen met een hoog nummer kwamen 
in het depot (de reserve) terecht en hoefden voorlopig niet weg. Het was lastig in te schatten 
waar de grens kwam te liggen tussen de nummers die nog wel moesten dienen en zij die voor-
lopig gevrijwaard bleven van de conscriptie. De conscrits werden namelijk pas na de trekkings-
dag door de Raad van Rekrutering fysiek gekeurd en ook eventuele vrijstellingen – op basis van 
de hierboven beschreven regels – werden pas na de tirage (de trekking) toegekend.74 Hierdoor 
vielen er meestal nog heel wat dienstplichtigen van de lijst af, waardoor automatisch conscrits 
met een hoger nummer aan de beurt kwamen. De 15 conscrits die in april 1811 uit het Overijsselse 
kanton Steenwijk moesten afmarcheren waren bijvoorbeeld niet de nummers 1 tot en met 15 van 
de trekkingslijst, maar de nummers 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14 en 16-22. De ontbrekende nummers 
waren er om fysieke of andere redenen tussenuit gevallen.75 Van de 13.442 jongemannen die in 
het voorjaar van 1811 moesten loten, werden er uiteindelijk 195 afgekeurd wegens een te geringe 
lengte en 1635 wegens ziektes of lichamelijke gebreken.76

 Vooral op dit laatste vlak probeerden jongemannen nogal eens de rekruteringsraad om de 
tuin te leiden. De straffen op fraude waren daarom streng. Als bijvoorbeeld duidelijk was dat een 
conscrit zichzelf moedwillig had verminkt om onder de dienst uit te komen, werd hij in hechte-
nis genomen en liep hij het risico naar de koloniën te worden gestuurd. Conscrits die lichamelijke 
gebreken voorwendden terwijl ze eigenlijk gezond waren, werden zonder te loten vooraan het 
depot geplaatst en verloren het recht een plaatsvervanger aan te wijzen. Voor conscrits die weiger-
den hun naam op de lijst te zetten of die op frauduleuze wijze voor elkaar hadden gekregen dat 
hun naam van de lijst was verwijderd, gold hetzelfde. Het makkelijkst was het echter om helemaal 
niet op te komen dagen, maar ook daar stonden zware straffen op. Als iemand na te zijn ingeloot 
niet kwam opdagen op de dag van vertrek, kreeg hij het stempel “retardataire”, oftewel achterblij-
ver. De gendarmerie stelde dan een onderzoek in. Was een achterblijver na een maand nog steeds 
absent, dan werd hij officieel tot “réfractaire”, oftewel dienstplichtontduiker, verklaard.77
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Dit laatste was een zware maatregel, want réfractaires en hun naaste familie werden gestraft 
met een boete van maar liefst 1500 franc en als dit niet kon worden opgebracht, werd beslag 
gelegd op de inboedel. Dienstplichtontduikers die erin slaagden uit handen van de keizerlijke 
gendarmerie te blijven, konden erop rekenen dat zij in “goederen en persoon” zouden worden 
vervolgd. “De schrikkelijkste ellende” zou volgens het conscriptiereglement hun deel worden.78 
Het zwaarste middel dat de autoriteiten daarbij ter beschikking stond, waren de garnisaires. Dit 
waren militairen die voor straf bij de families van de réfractaires werden ingekwartierd om ze 
tot medewerking te dwingen. Als dit dreigement nog niet genoeg was om onwillige conscrits 
terug te laten keren, was er altijd nog de sociale druk, want ter vervanging van een weggelopen 
conscrit werd het eerstvolgende nummer van het depot opgeroepen. Linksom of rechtsom moest 
het kanton of departement toch aan de gestelde quota voldoen. De weigering van de ene conscrit 
betekende dus dat een plaatsgenoot, die in eerste instantie was uitgeloot, alsnog moest opko-
men. De familie van deze laatste nam dit de dienstplichtontduiker en diens familie uiteraard 
niet in dank af.

de eerste jaarklassen
Met de invoering van de conscriptie in de Hollandse departementen was het zeker niet Napo-
leons intentie de Hollanders direct het vel over de oren te halen. De keizer was er veel aan gelegen 

Deze bekende plaat van de loting voor de conscriptie in Amsterdam (1811) is een van de weinige afbeeldingen die 
we van het lotingsproces in Nederland hebben. Achter de tafel zit de raad van rekrutering, die in de gaten houdt 
of de trekking van de lotnummers wel eerlijk verloopt. (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis)
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de rust in zijn noordelijke departementen te bewaren en matigde daarom zijn eisen. Aanvanke-
lijk wilde hij van de jaarklassen 1808, 1809 en 1810 (dus met terugwerkende kracht) ‘slechts’ 1500 
man per jaar oproepen en over het lopende jaar 1811 ‘slechts’ 3000 man. Deze troepen dienden ter 
completering van de 5 reeds bestaande Hollandse infanterieregimenten, niet meer en niet min-
der. Met deze aantallen, op een bevolking van circa 2 miljoen, zou de conscriptiedruk in Holland 
maar op de helft van die in Frankrijk uitkomen.79

 Door de veranderende internationale politieke omstandigheden zou dit milde plan echter 
geen doorgang vinden. In de praktijk bleek de conscriptiedruk – alle goede voornemens van de 
keizer ten spijt – al snel fors hoger te worden. Op 3 februari 1811 riep de keizer per decreet een 
eerste lichting van 3000 Hollandse dienstplichtigen uit de jaarklasse 1808 – dat wil zeggen alle 
jongemannen die in 1808 20 jaar waren geworden – onder de wapenen. Van dit contingent wer-
den er 2000 geplaatst bij het landleger en 1000 bij de marine. Door niet te beginnen met de twin-
tigjarigen van 1811, wat voor de hand zou liggen, maar met de lichting 1808 creëerde Napoleon in 
één keer een grote poel van 4 jaarklassen, waaruit hij naar eigen believen kon putten. Het duurde 
niet lang voordat ook de andere klassen aan de beurt waren. Op 11 augustus moest de jaarklasse 
van 1809 – opnieuw 3000 man – opkomen en nog voor het eind van het jaar volgde een lichting 
van 3000 dienstplichtigen uit de jaarklasse 1810. In Monden van de Schelde, Monden van de Rijn 
en het arrondissement Breda – gebieden die officieel niet tot de Départements hollandais behoor-
den – werden gelijktijdig nog eens 600 conscrits per jaarklasse opgeroepen.80 Ondertussen was 
per 10 februari 1811 ook de inscription maritime van kracht geworden in de Hollandse departe-
menten, waardoor nog eens 3000 mannen met een maritiem beroep werden opgeroepen om te 
dienen op de keizerlijke oorlogsvloot. Van deze groep moesten er 1500 daadwerkelijk opkomen 
en bleven er 1500 in reserve. In totaal legde de keizer in het eerste conscriptiejaar dus beslag op 
de levens van meer dan 10.000 Hollandse jongemannen.81

 Met dergelijke hoge aantallen konden protesten niet uitblijven. Vrijwel vanaf het begin van 
de conscriptie leidden de tirage (loting) en afmars van de conscrits door het hele land tot grote 
onrust. Op 13 maart 1811 schreef Lebrun aan Napoleon dat het steeds onrustiger werd naarmate 
de conscriptiedatum naderde. “L’irritation augmente”, liet de stedehouder weten.82 Volgens 
Lebrun leek het er zelfs op dat de bevolking de Franse militaire aanwezigheid wilde uitproberen. 
Op verschillende plaatsen braken opstootjes uit tussen groepen opstandige Hollandse burgers 
en Franse gendarmes, hetgeen de Fransen noodzaakte met harde hand op te treden. In Katwijk 
patrouilleerden Franse soldaten door de straten om de orde te herstellen en in Amsterdam werd 
na grootschalige ongeregeldheden een samenscholingsverbod van kracht. Bij het Amsterdamse 
oproer werd een Frans escorte belaagd dat 120 conscrits begeleidde. Volgens het verslag van 
generaal Molitor werden “des bouteilles, des chaises, des planches (...) lancées par les fenetres”, 
waardoor drie soldaten licht- en één soldaat zwaargewond raakten.83 Het escorte had zichzelf in 
veiligheid weten te brengen door gericht op de menigte te vuren, waardoor aan burgerzijde één 
vrouw en twee mannen verwondingen opliepen.84

 Joor heeft in De adelaar en het lam aangegeven dat als gevolg van de verschillende conscrip-
tiegolven door het hele land baldadigheden, ongeregeldheden en oplopen plaatsvonden. De 
zwaarste vorm van protest, het oproer, kwam met betrekking tot de dienstplicht in de periode 
1810-1813 in totaal 27 keer voor.85 Joor komt tot de conclusie dat de conscriptie de belangrijkste 
bron van protest was tijdens de Inlijving en dat de Hollanders zich allerminst als makke schapen 
lieten wegvoeren door de Franse conscriptiebeambten. De Hollandse protesten ontwikkelden 
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zich weliswaar nooit tot een nationale volksopstand of een bloedige guerrillaoorlog, maar dit 
wil niet zeggen dat de Hollanders alles willoos over zich heen lieten komen. Joor stelt zelfs dat 
Holland in de periode 1810-1813, en dan in het bijzonder het westen van Holland, “tot de meer 
oproerige delen van het keizerrijk heeft behoord”.86 Verzet tegen de dienstplicht speelde daarbij 
een belangrijke rol.
 Vanuit het oogpunt van de Franse autoriteiten moeten de Hollandse protesten tegen de 
dienstplicht echter niet worden overdreven. Ondanks alle opstootjes, opruiing en onderhuidse 
spanningen hadden de maires en prefecten – enkele uitzonderingen daargelaten – meestal wei-
nig moeite de onrusten de kop in te drukken. De gevolgen voor de voortgang van de conscrip-
tie waren beperkt. Lokale strubbelingen tijdens het wegvoeren van de verschillende lichtingen 
conscrits beletten de keizer niet om door te gaan met het oproepen van nieuwe levées. Sterker 
nog, uit de verslagen van de prefecten over de eerste jaren komt zelfs een bijzonder rustig beeld 
naar voren. In het departement Monden van de IJssel was de wegzending van de jaarklasse 1809 
bijvoorbeeld zeer voorspoedig gegaan. “Er viel geen enkel gemor, geen enkel misnoegen te 
beluisteren of te bemerken”, schreef prefect P. Hofstede, “en eenieder heeft zich gelaten onder-
worpen aan de verplichtingen die het Franse burgerschap hen oplegde.”87 Vergelijkbare opmer-
kingen lezen we in de brieven van andere prefecten. In het departement Monden van de Maas 
had prefect G.J.A. de Stassart zelfs samen met de vertrekkende conscrits getoost op de Franse 
keizer en “tous l’ont fait avec un enthousiasme que ne laissait aucun doute sur le bon esprit qui 
les animait”.88

 Ook bij de daaropvolgende lichtingen waren er, als we de prefecten mogen geloven, maar 
weinig problemen. De levée van de jaarklasse 1810, afgekondigd eind 1811 maar uitgevoerd in 
februari 1812, verliep in de 7 Hollandse departementen in “un meilleur esprit” en hetzelfde ging 
op voor de oproeping en wegzending van de jaarklasse 1811, in november 1812, waarvoor niet 
3000 maar 3778 Hollandse dienstplichtigen moesten opkomen.89 De conscrits van ‘1811’ uit Mon-
den van de IJssel vertoonden volgens de prefect “la plus grande docilité” en de prefect van Mon-
den van de Maas deelde trots aan de intendant voor Binnenlandse Zaken in Holland, baron F.J.B. 
d’Alphonse, mee dat niet alleen de levée goed was verlopen, maar dat er zich nog voor de oproep 
al 261 mannen van deze lichting hadden aangemeld voor het leger.90

 Uiteraard was het in het belang van de prefecten de situatie in hun departementen zo zon-
nig mogelijk voor te stellen, maar de kale cijfers bevestigen hun beoordelingen. Ook al was er de 
nodige spanning en onrust onder de bevolking, uiteindelijk lukte het de autoriteiten toch keer 
op keer om zonder grote vertragingen de geëiste hoeveelheden mannen te leveren. De drie jaar-
klassen 1808, 1809 en 1810 telden volgens de intendant voor Binnenlandse Zaken samen slechts 
156 réfractaires. Op een totaal van 9000 conscrits was dit een te verwaarlozen 1,7%. Daar kwam nog 
bij dat er in de departementen met het hoogste aantal weerspannigen (Monden van de IJssel en 
Friesland) sprake was van verzachtende omstandigheden. Van het grootste deel van de respec-
tievelijk 37 en 68 réfractaires uit deze departementen was de woonplaats namelijk helemaal niet 
bekend. Volgens prefect J.G. Verstolk van Soelen, van Friesland, vielen maar 8 van de genoemde 
68 dienstplichtontduikers uit zijn departement daadwerkelijk onder de noemer réfractaire, 
omdat de overige 60 als zeevarenden al lang voor de invoering van de conscriptie uit het depar-
tement waren vertrokken en nooit meer waren teruggekeerd. Het was heel goed mogelijk dat 
deze lieden inmiddels waren overleden.91
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Verdeling van de jaarklasse 1808 over de departementen92

Departement Leger Marine Totaal

Monden van de IJssel 168 84 252

Monden van de Maas 480 240 720

Westereems 192 96 288

Oostereems 152 46 228

Friesland 194 97 291

Boven-IJssel 214 107 321

Zuiderzee 600 300 900

Totaal Départements Hollandais 2000 1000 3000

Monden van de Schelde 80 40 120

Monden van de Rijn 234 117 351

Arrondissement Breda 86 43 129

Totaal voormalig Koninkrijk Holland 2400 1200 3600

extra levées
Naast de bovengenoemde reguliere levées riep Napoleon vanaf begin 1812 ook verschillende extra 
levées op. Directe aanleiding hiervoor was de aanstaande veldtocht tegen Rusland, waarvoor de 
keizer al zijn troepen nodig had. Om te voorkomen dat de kustgebieden en grote steden zonder 
bewakings- en ordetroepen zouden komen te zitten, deed de keizer opnieuw een beroep op zijn 
onderdanen, ook in de Hollandse departementen. In de eerste plaats verordonneerde de kei-
zer begin 1812 de uitbreiding van de zogenaamde Gardes departementales. Deze kleine militaire 
eenheden (afhankelijk van hun taak en locatie kon de sterkte uiteenlopen van 36 tot 210 man) 
stonden direct onder bevel van een prefect en werden geleid door gepensioneerde officieren en 
onderofficieren. De gardes hielden zich primair bezig met het handhaven van de openbare orde 
en het bewaken van publieke gebouwen, magazijnen en gevangenissen, vooral in de grotere ste-
den.93 De manschappen voor de Departementale Gardes – ook wel compagnies de réserve genoemd 
– werden gerekruteerd uit de dienstplichtigen van de jaarklassen 1808-1810 die tot dan toe nog 
niet waren opgeroepen. Precieze aantallen zijn niet bekend, maar het zal in totaal om enkele 
honderden mannen zijn gegaan.94

 In de tweede plaats beval Napoleon de oprichting van twee zogenaamde Gardes soldées te 
Amsterdam en Rotterdam. Al in het najaar van 1811 had de keizer opdracht gegeven in de twee 
grootste steden van zijn nieuwe departementen aparte eenheden te formeren die bij afwezig-
heid van Franse troepen als lokale ordewacht konden fungeren. De Amsterdamse Bezoldigde 
Garde moest volgens het oprichtingsdecreet van 22 oktober 1811 1253 man groot worden. De 
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kort daarop opgerichte Bezoldigde Garde van Rotterdam was met één compagnie van 208 man 
een stuk kleiner.95 Erg voorspoedig verliep de oprichting van deze Bezoldigde Gardes niet. Het 
plan om ze samen te stellen uit oud-militairen mislukte jammerlijk, omdat zich te weinig oud-
gedienden meldden. In januari 1812 zag Napoleon zich daarom genoodzaakt Lebrun tot spoed te 
manen. De keizer benadrukte dat de nieuwe eenheden uiterlijk 1 maart 1812 gereed moesten zijn 
om de plaats in te nemen van de naar het oosten trekkende linieregimenten.96

 Om vaart achter het project te zetten werd eind januari 1812 oud-minister van Oorlog Van 
Hogendorp door de keizer belast met de oprichting van de Bezoldigde Gardes en wat later ook 
met de Departementale Gardes.97 Volgens het plan van de keizer moesten de Gardes soldées en de 
Gardes departementales in noodgevallen samen een provisorisch korps vormen van “plus de 3000 
hommes pour la défense du pays”.98 Deze grootte is echter nooit gehaald. Volgens een brief van 
minister Clarke aan Lebrun diende de sterkte van de Amsterdamse Garde uiteindelijk op 1076 
man uit te komen en de Rotterdamse Garde op 183 man.99 Deze mannen werden gehaald uit de 
dienstplichtigen uit de departementen Zuiderzee en Monden van de Maas “welke door het lot bij 
het depot hunner klas geplaatst zijn; zij zullen daartoe worden aangewezen, naar volgorde, die 
zij bij het depot hebben”.100 Voor het departement Zuiderzee betekende dit dat er nog eens 476 
conscrits uit de jaarklasse 1808 en 600 uit de jaarklasse 1809 moesten opkomen.
 De belangrijkste maatregel ter verbetering van de binnenlandse defensie was echter de oprich-
ting van een nieuwe Nationale Garde. Op 12 maart 1812 decreteerde Napoleon voor zijn gehele 
keizerrijk de oprichting van een groot reserveleger, uitsluitend bestemd voor binnenlandse doel-
einden, dat in staat moest zijn overal onrusten – of een mogelijke Britse invasie – het hoofd te 
bieden.101 De nieuwe Nationale Garde werd ingedeeld in drie zogenaamde bans. De eerste ban 
bestond uit dienstplichtigen tussen 20 en 26 jaar, de tweede ban was gereserveerd voor man-
nen tussen 26 en 40 jaar en de derde ban (ook wel de achter ban genoemd) voor mannen van 40 
tot 60 jaar. Het was de bedoeling dat alleen de eerste ban daadwerkelijk onder de wapenen zou 
komen, de overige twee bans zouden slechts in uiterste nood worden opgeroepen. De gardisten 
van de eerste ban zouden worden onderverdeeld in 88 (later 100) zogenaamde cohortes. De drie 
Hollandse cohorten, de 87e, 88e en 3e, kregen hun standplaatsen in respectievelijk Groningen 
(87e) en Amsterdam (88e en 3e).
 Voor het vullen van deze garde-eenheden werd in de Hollandse departementen wederom een 
beroep gedaan op de conscrits uit de jaarklassen 1808, 1809 en 1810.102 Voor de departementen 
Zuiderzee en Monden van de Maas was dit de derde keer (na de reguliere lichting en de oproep 
voor de Garde soldée) in korte tijd dat conscrits uit ‘1808’ en ‘1809’ moesten opkomen, hetgeen 
vooral in Amsterdam voor de nodige onrust zorgde. Bij de oproep voor de Nationale Garde, in de 
zomer van 1812, is voor het eerst sprake van grootschalige onwilligheid. Prefect A. de Celles van 
het departement Zuiderzee moest op 1 september 1812 niet minder dan 174 dienstplichtigen tot 
réfractaire verklaren, waarvan er 119 afkomstig waren uit Amsterdam.103 Deze onwilligheid zou 
de oprichting van de Nationale Garde evenwel niet beletten. De cohorten werden uiteindelijk 
gewoon gevuld, want er waren medio 1812 nog genoeg niet-weigerachtige conscrits voorhanden 
om de leeggevallen plaatsen op te vullen.104

toenemende onrust
Naarmate de levées elkaar in snel tempo opvolgden, groeide de onvrede en onrust onder de 
bevolking. De militaire omstandigheden stonden echter geen verlaging van de conscriptiedruk 
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toe. Na de dramatisch verlopen veldtocht naar Moskou zag Napoleon zich gedwongen een nieuw 
leger op te bouwen. Als basis hiervoor diende de levée van de jaarklasse 1813 – in de Hollandse 
departementen was dit de al eerder genoemde jaarklasse 1811 – die de keizer reeds op 22 septem-
ber vanuit het Kremlin had verordonneerd. Deze ongeoefende conscrits waren begin 1813 echter 
nog nauwelijks inzetbaar, terwijl Napoleon onmiddellijk gevechtsklare eenheden nodig had om 
de Russische opmars te stuiten en Pruisen onder de duim te houden. De enige parate troepen die 
Napoleon in januari 1813 nog resteerden, waren de cohorten van de Nationale Garde, maar die 
mochten niet over de grens worden ingezet. Al snel bleek hoe weinig deze laatste bepaling waard 
was. Onder druk van het oprukkende Russische leger hevelde de keizer begin januari 1813 de 
Nationale Garde over naar het veldleger, zodat de cohorten voortaan ook buiten de landsgrenzen 
konden worden gebruikt. Hierdoor verschafte Napoleon zich met één pennenstreek een grote, 
relatief geoefende troepenmacht, die hij naar believen kon inzetten.
 Maar het bleef niet bij het inzetten van de Nationale Garde. Napoleons plan om te komen 
tot een nieuw leger bevatte nog twee andere belangrijke elementen. Tegelijkertijd met de over-
heveling van de Nationale Garde naar het veldleger schreef de keizer twee grote levées uit. Bij de 
eerste levée van nog eens 100.000 extra conscrits uit de jaarklassen 1809-1812 bleven de Hollandse 
departementen buiten schot, omdat de keizer wilde voorkomen dat er in het noorden van zijn 

Oproepbrief van de burgemeester van Amsterdam aan ene Henricus Franciscus Dankelman. Dankelman moet op 
23 februari 1813 verschijnen in het Oude Vrouwenhuis voor de loting. (Nationaal Militair Museum)
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rijk grootschalige onlusten zouden uitbreken. Aan de tweede levée moesten de Hollanders echter 
wel bijdragen. In totaal eiste de keizer in januari 1813 150.000 verse dienstplichtigen uit de jaar-
klasse 1814. Voor de Hollandse departementen betekende dit dat er opnieuw 3778 dienstplichti-
gen onder de wapenen werden geroepen, ditmaal van de jaarklasse 1812.105

 Vooral in de departementen Westereems en Monden van de IJssel verliep deze levée verre van 
vlekkeloos. In Westereems kwamen 36 van de vereiste 397 conscrits op de dag van vertrek niet 
opdagen en namen nog eens 60 dienstplichtigen onderweg naar hun depot de benen. Ongeveer 
een kwart van de lichting toonde zich dus onwillig. “Mesures rigoureuses” waren volgens de 
prefect van het departement onvermijdelijk.106 In het iets zuidelijker gelegen departement Mon-
den van de IJssel ging het niet veel beter. Maar liefst 86 conscrits – op een totaal van 325 – waren 
op de dag van vertrek niet komen opdagen en nog eens 37 man was onderweg weggelopen.107 
Volgens intendant van Binnenlandse Zaken d’Alphonse ging het hier om het eerste geval van 
grootschalige “insoumission”, oftewel weerspannigheid, in Holland sinds de invoering van de 
wet op de dienstplicht.108

 De autoriteiten konden dergelijke blijken van onwilligheid uiteraard niet over hun kant laten 
gaan. In het departement Monden van de IJssel werden in het voorjaar van 1813 steeds strengere 
maatregelen genomen. De prefect ging over tot het plaatsen van garnisaires bij de families van de 
achterblijvers om hen financieel te treffen en er werden speciale mobiele colonnes opgericht die 
het platteland afstroopten op zoek naar ondergedoken conscrits. Deze aanpak wierp zijn vruchten 
af. Telde het departement op 24 mei 1813 nog steeds een honderdtal retardataires, enkele maanden 
later kon de prefect melden dat het aantal onwilligen was gedaald tot één; de overige conscrits had-
den zich dankzij de harde maatregelen van de overheid vrijwillig bij de autoriteiten gemeld.109

 De onwilligheid in de Hollandse departementen nam in de eerste helft van 1813 dus ontegen-
zeggelijk toe. Dit weerhield de keizer er niet van om nog meer mannen op te roepen. Terwijl de 
laatste conscrits van ‘1812’ nog moesten afmarcheren, kondigde Napoleon op 5 april alweer twee 
nieuwe levées voor zijn gehele keizerrijk af. Ten eerste verordonneerde de keizer de heroprichting 
van de Nationale Garde, ter vervanging van de cohorten die enkele maanden eerder naar het 
veldleger waren overgegaan. Vooral in de 6 maritieme arrondissementen was dat, in verband 
met de kustverdediging, van het allergrootste belang. Volgens het oprichtingsdecreet moest het 
eerste Zeearrondissement, omvattende alle 7 Hollandse departementen, 15.000 mannen voor de 
Nationale Garde opbrengen. Deze mannen waren afkomstig uit de nog niet ingelote jongeman-
nen van de eerste ban, maar ook uit de tweede ban. Vooral dit laatste zette veel kwaad bloed bij 
de bevolking, omdat de vrees groeide dat binnenkort ook oudere, getrouwde mannen met kin-
deren aan de beurt zouden komen. Bovendien waren de mensen nog zeker niet vergeten hoe de 
keizer met een simpele pennenstreek de vorige gardisten tot actief in het buitenland dienende 
militairen had ‘gepromoveerd’. Op 22 april 1813 berichtte Lebrun de keizer over toenemende 
ongeregeldheden in onder andere Rotterdam, Leiden en Den Haag. Op verschillende plaatsen 
kwam het tot gewelddadige confrontaties tussen woedende meutes van soms wel enkele dui-
zenden demonstranten en het lokale (militaire) gezag.110 De bevolking verzette zich volgens de 
gouverneur-generaal steeds meer tegen de conscriptie in het algemeen en tegen de oproep voor 
de Nationale Garde in het bijzonder.111

 Het tweede element van Napoleons plan behelsde de oprichting van een Garde d’Honneur. 
Ook dit maakte veel onvrede los, maar dan vooral onder de elite. Waren de welgestelden voor-
heen buiten schot gebleven door de mogelijkheid van het aantrekken van remplaçanten, dit-
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maal was er geen ontkomen aan. Napoleon eiste in zijn decreet van 5 april dat de zonen van Hol-
lands rijkste kooplieden en regenten zonder uitzonderingsmogelijkheden moesten dienen. Deze 
zogenaamde gardes d’honneur moesten zelf hun paard en wapenuitrusting bekostigen, waardoor 
Napoleon zijn gehavende cavalerie op relatief eenvoudige en goedkope wijze kon versterken.112 
Volgens de officiële tekst van het decreet moest deelname aan de Garde d’Honneur op basis van 
vrijwilligheid geschieden. In de praktijk kwam daar weinig terecht en werden de welgestelde 
jongelingen gedwongen.113 Alle protesten van hun invloedrijke ouders ten spijt – Lebrun sprak 
over “beaucoup de gémissements et des plaintes de pères et de mères” – vertrokken de eerste gar-
des d’honneur vanaf eind mei naar hun depots in Frankrijk.114 In totaal zouden 435 rijke Hollandse 
jongelingen bij de Garde d’Honneur dienen, waarvan 112 ‘vrijwillig’.115

 Ondanks de groeiende weerstand tegen de Franse overheersing en de toenemende onrust als 
gevolg van de conscriptie zouden de gardes d’honneur niet de laatste Hollanders zijn die voor het 
Franse leger werden opgeroepen. In juli 1813, anticiperend op hernieuwde vijandelijkheden met 
Rusland en Pruisen na het verlopen van een eerder gesloten wapenstilstand, bepaalde Napoleon 
dat in de Hollandse departementen ook de jaarklasse 1813 moest opkomen. Hetzelfde gold voor alle 

Zeker voor de welgestelde jongemannen die in Napoleons Garde d’Honneur moesten dienen viel het afscheid 
soms zwaar. (Stadsarchief Amsterdam)
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conscrits die vanaf 22 september 1812 in reserve waren gehouden.116 In totaal ging het om 4397 dienst-
plichtigen, van wie er 1465 bestemd waren voor de marine en 2932 voor het leger. De land-conscrits 
moesten volgens de richtlijnen tussen 25 september en 10 oktober vertrekken richting Mainz. Pas 
daar zou worden bekeken waar deze extra troepen het hardst nodig waren.117 Uit deze laatste toe-
voeging van de directeur général de la conscription blijkt dat de efficiënte conscriptiemachine van de 
Fransen midden 1813 haperingen begon te vertonen. Waar eenheden voorheen ruim tevoren wisten 
waar ze aan toe waren, werden de Hollandse conscrits van de lichting ‘1813’ nu zonder duidelijk eind-
doel naar Mainz gestuurd; een veeg teken. Paniek en ad-hocmaatregelen kregen langzaam maar 
zeker de overhand en ook nu weer was het aantal dienstplichtontduikers aanzienlijk.118

 Op basis van de talloze voorbeelden van onwilligheid in 1813 concludeert Joor in zijn proef-
schrift terecht dat de Hollanders zich niet gedwee lieten wegvoeren en dat het zonnige beeld 
dat d’Alphonse in zijn Aperçu schetste niet klopt. Toch moet zelfs in 1813 de omvang van het ver-
zet niet worden overdreven. Tekenend is de situatie in het departement Zuiderzee. Terwijl zijn 
collega’s in Monden van de IJssel en Westereems in het voorjaar van 1813 de grootst mogelijke 
moeite hadden hun lichtingen compleet en op tijd op te zenden, liet de prefect van dit grootste 
departement op 3 april vol trots aan d’Alphonse weten dat zijn arrondissementen de voorgaande 
tweeënhalve maand niet minder dan 180 paarden, 300 vrijwilligers, 112 mannen voor de compag-
nies de réserve en 1072 conscrits van de jaarklasse 1812 had geleverd, zonder enige opschudding 
en zonder iemand te hoeven straffen.119 Daar komt bij dat zelfs in de onrustigste gebieden het 
conscriptiesysteem altijd is blijven functioneren, want de leeggevallen plekken werden gewoon 
door andere, meer volgzame conscrits opgevuld.
 In totaal zijn er tijdens de verschillende levées die tussen februari 1811 en november 1813 in 
de Hollandse departementen werden gehouden circa 35.000 Hollandse mannen opgeroepen. 
Hiervan kwamen er ruim 22.000 in het Franse leger terecht, terwijl de overige dienstplichtigen 
ingedeeld werden bij de marine, de Nationale Garde, de Garde d’Honneur of bij kleinere een heden 
als de kustkanonniers en de Gendarmerie maritime.120 Op een bevolking van ruim 2 miljoen was 
de conscriptiedruk in Holland aanzienlijk. Met ruim 10.000 dienstplichtigen per jaar lag de 
gemiddelde conscriptiedruk hier bijna 2 keer zo hoog als in Frankrijk, waar op een bevolking 
van bijna 30 miljoen over de hele periode van de napoleontische oorlogen gerekend gemiddeld 
jaarlijks ‘slechts’ 73.000 soldaten moesten opkomen.121 Het is dan ook niet verrassend dat de con-
scriptie een van de belangrijkste redenen was voor de toenemende anti-Franse stemming in de 
Hollandse departementen. De conscriptie had echter ook nog een ander effect. De opkomst van 
duizenden Hollandse dienstplichtigen had namelijk grote gevolgen voor de samenstelling van 
de Hollandse regimenten in het Franse leger.

‘Zuivere’ regimenten

Op het moment dat Oudinot met zijn Corps d’observation de Hollande Amsterdam binnentrok, 
bestond het Hollandse leger nog steeds voor een groot deel uit buitenlanders. In juli 1810 telde 
het – minus de Koninklijke Garde en het 2e regiment infanterie van linie dat in Spanje zat – 4472 
buitenlanders op een totaal van 14.393 manschappen, oftewel circa 30% (zie bijlage 3).122 Ruim 
80% van hen was afkomstig uit Duitsland, 14% uit Frankrijk, 5% uit Rusland en de overigen uit 
andere landen. Er was een groot verschil tussen het percentage buitenlanders in de verschil-
lende regimenten. Bij de infanterie schommelde het tussen de 25 en 47%, met een gemiddelde 
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van 35%. Bij de cavalerie (het 2e regiment kurassiers en het 2e regiment huzaren) lag het aan-
deel buitenlanders rond de 25% en in het 1e regiment jagers rond de 14%.123 Cijfers voor de garde 
geven aan dat het regiment grenadiers van de garde (het latere 3e régiment grenadiers à pied) in 
september 1810 1979 man telde, waaronder 427 buitenlanders, oftewel 22%.124 Bij het latere 2e 
régiment chevau-légers lag het percentage buitenlanders een stuk lager. Op 939 cavaleristen telde 
het regiment slechts 45 étrangers, een magere 5%.125

 Uit de verschillen tussen infanterie, cavalerie en garde kan worden afgeleid dat bij de bere-
den wapens beduidend minder buitenlanders dienden dan bij de linie-infanterie. Dit valt te ver-
klaren uit het feit dat de meeste ‘uitlanders’ uit de armste sociale klassen afkomstig waren en 
daardoor weinig ervaring hadden met paarden en paardrijden. Zij werden daarom eerder bij de 
linieregimenten geplaatst. De cijfers laten ook zien dat hoe prestigieuzer een wapen was, des te 
minder buitenlanders er dienden. Alleen goede en zeer betrouwbare militairen werden uitver-
koren voor de jagers of de garde. De kans als buitenlandse ‘huurling’ bij een van deze regimenten 
geplaatst te worden was klein, omdat Hollanders door hun  herkomst per definitie betrouwbaar-
der werden geacht. Bij de artillerie was de drempel voor buitenlanders om nog weer een andere 
reden hoog. Bij de technische wapens moest de rekruut over bijzondere kennis en vaardigheden 
beschikken. Deze strengere eisen zorgden ervoor dat de Hollandse artillerie (rijdend en te voet) 
slechts 11% ‘vreemdelingen’ bevatte. Bij de artillerietrein, een onderdeel van de artillerie waar-
voor geen bijzondere vaardigheden nodig waren, lag dit aantal met 38% een stuk hoger.126

 Net als zijn broer Lodewijk was Napoleon verre van content met dit grote aantal buitenlan-
ders in de Hollandse regimenten. Hij ging daarom voort op de weg die zijn broer jaren eerder al 

Voor- en achteraanzicht van een rode lansier. Het (Hollandse) 2e régiment chevau-légers maakte deel uit van de 
Keizerlijke Garde en kende het laagste percentage buitenlanders van alle Régiments hollandais. (Royal Collection)
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had ingeslagen. In plaats van het voormalige Hollandse leger te ‘verfransen’, wat wellicht voor 
de hand had gelegen, probeerde hij het juist te ontdoen van niet-Hollandse elementen. Aller-
eerst bepaalde de keizer dat de Hollandse garderegimenten uitsluitend uit nationaux mochten 
bestaan, daarmee doelend op de Hollandse nationaliteit. Iedereen die van buitenlandse origine 
was, moest de regimenten verlaten. De Duitse manschappen kregen de keus over te gaan naar 
de garde van het hertogdom Berg of naar de gewone Hollandse regimenten. De cavaleristen, 
die vaak al lang in Hollandse dienst waren, gaven de voorkeur aan overplaatsing naar het 11e 
regiment Hollandse huzaren.127 Van de grenadiers vroeg echter het grootste deel – 287 van de 427 
man – ontslag aan. De Franse soldaten in de garde werden met rust gelaten, omdat zij sinds de 
inlijving van Holland bij het keizerrijk officieel geen buitenlanders meer waren. Alleen Fransen 
die in Hollandse dienst waren gegaan om de Franse conscriptie te ontduiken of waren gedeser-
teerd, werden opgespoord en overgeplaatst. Hoeveel dit er precies waren, is niet bekend, maar 
volgens Cambier dienden begin september 1810 “veel Franse dienstplichtigen in de Hollandse 
korpsen, waar ze zich schuil hielden onder een valse naam en onder vermelding van een valse 
herkomst”.128 Door een generaal pardon uit te vaardigen hoopte Napoleon deze militairen weer 
binnen het officiële circuit te brengen.
 Begin oktober ging de keizer nog een stap verder. In een brief aan minister van Oorlog Clarke 
maakte hij kenbaar dat alle Hollandse regimenten zoveel mogelijk uit Hollanders moesten 
bestaan, met uitzondering van een vastgesteld aantal buitenlanders.129 In de compagnieën van 
de 1e en 2e bataljons moesten voortaan 20 buitenlanders en 100 ‘nationalen’ dienen, in die van de 
3e en 4e bataljons 40 buitenlanders en 80 nationalen. De grenadiers- en voltigeurscompagnieën, 
de elite van de Hollandse infanterie, mochten voortaan uitsluitend uit Hollanders bestaan, ter-
wijl ze in werkelijkheid voor het grootste deel buitenlandse troepen telden.130 In totaal waren er 
volgens deze nieuwe regels maar 720 buitenlanders per regiment toegestaan. Toen de keizer in 
november 1810 besloot tot de oprichting van aparte compagnieën artillerie en trein, maakte hij 
meteen duidelijk dat ook in deze nieuwe eenheden enkel nationaux welkom waren.131

 Naar de redenen voor Napoleons strenge eisen ten aanzien van het aantal buitenlandse troe-
pen in de Hollandse regimenten is het gissen. Uit de correspondentie van de keizer kan geen een-
duidige verklaring worden opgemaakt, evenmin uit de archieven van het Ministerie van Oorlog. 
Een reden die echter ongetwijfeld in de overwegingen van Napoleon heeft meegespeeld, is dat een 
groot deel van de Duitse troepen in Hollandse dienst voormalige Pruisische krijgsgevangenen of 
deserteurs waren. De keizer had waarschijnlijk maar weinig vertrouwen in deze troepen. Door de 
Régiments hollandais van deze zwakke en onbetrouwbare militairen te ontdoen nam de sterkte wel-
iswaar af, maar zouden de gevechtskracht en de loyaliteit naar verwachting toenemen.
 Daarnaast hadden ‘zuivere’ eenheden, dat wil zeggen eenheden bestaande uit soldaten met 
één en dezelfde nationaliteit, nog andere voordelen ten opzichte van gemengde eenheden. Door 
soldaten uit hetzelfde land bij elkaar te plaatsen werd het esprit de corps onder de troepen ver-
groot. Dit wist Napoleon maar al te goed. Door de hele Grande Armée dienden bataljons, regi-
menten en legioenen die in naam en herkomst direct gelieerd waren aan een specifiek land of 
gebied. Ieren, Spanjaarden, Polen, Kroaten en Zwitsers hadden allemaal aparte eenheden in het 
napo leontische leger met herkenbare uniformen en eigen gewoontes en gebruiken.132 De geza-
menlijke herkomst, taal en cultuur zorgden voor onderlinge verbondenheid en gaven de solda-
ten, ook als ze vochten aan de andere kant van Europa, een gevoel van thuis. Deze vertrouwdheid 
en geborgenheid speelde een belangrijke rol bij het hoog houden van het moreel en het in toom 
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houden van de desertie. Dit was ook de reden dat conscrits uit dezelfde Franse departementen 
vaak bij elkaar werden geplaatst.133

 Bovendien leerde de ervaring dat niet-gemengde eenheden vaak beter presteerden op het 
slagveld. Een sterke korpsgeest leidde tot competitie en geldingsdrang tussen de diverse een-
heden, omdat het ene regiment niet wilde onderdoen voor het andere.134 Bij de zogenaamde bui-
tenlandse regimenten kwam daar nog bij dat een wanprestatie niet alleen weerslag had op de 
individuele soldaten, maar directe gevolgen had voor hoe er werd aangekeken tegen het land 
waar de troepen vandaan kwamen. Deze zware verantwoordelijkheid voelden de troepen zeker 
en dat bevorderde de (gevechts)prestaties. De eer van het moederland moest worden verdedigd, 
zelfs als het moederland niet meer als zelfstandige natie bestond (zie hoofdstuk 8, pagina 323). 
Tot slot was er ook nog een heel praktisch argument voor het groeperen van troepen uit het-
zelfde land. Door Hollanders bij Hollanders te plaatsen en Polen bij Polen werden taalproblemen 
en problemen door verschillen in tradities of mentaliteit voorkomen, wat uiteindelijk ook weer 
resulteerde in een grotere gevechtskracht.
 Napoleon had dus tal van redenen om de Hollandse regimenten als aparte, herkenbare een-
heden op te nemen in zijn leger en ze zelfs verder te ‘verhollandsen’. Hij nam daarbij het risico 
voor lief dat de nationale sentimenten onder de geconcentreerde Hollandse troepen konden uit-
groeien tot anti-Franse gevoelens. De keizer vertrouwde op het esprit de corps van de regimenten, 
zijn eigen charisma en de eed van trouw die alle Hollandse militairen hadden afgelegd. Hele-
maal gerust was Napoleon er echter niet op, want spoedig besloot hij alsnog een deel van het 
Hollandse officierskorps te vervangen door Fransen. Daarover later meer.
 Hoe doordacht Napoleons plannen ook waren, in de praktijk kwam er maar weinig van 
terecht. Na de incorporatie van de Hollandse regimenten in de Franse legerorganisatie – maar 
nog voordat een begin was gemaakt met de door Napoleon gewenste ‘nationalisering’ – vol deden 
slechts 2 van de 5 Hollandse infanterieregimenten aan het keizerlijke quotum van maximaal 
720 buitenlanders per regiment. Uit een overzicht dat Dumonceau kort na de reorganisatie naar 
minister Clarke stuurde, blijkt dat het 33e regiment lichte infanterie 325 buitenlanders telde op 
een totaal van 2278 man, oftewel 14%. Het 123e regiment infanterie van linie viel met 384 étrangers 
ook ruimschoots binnen de marges, ware het niet dat dit regiment slechts half geformeerd was. 
Op een totaal van 1179 manschappen maakte het buitenlandse contingent ongeveer een derde 
van het totaal uit. Bij de drie overige linieregimenten, het 124e, 125e en 126e regiment, lag het 
percentage buitenlanders respectievelijk rond de 31, 37 en 29%.135

 Al vrij snel was duidelijk dat Napoleons plannen ter ‘nationalisering’ van de eenheden 
onhaalbaar waren, wilden de Hollandse regimenten in hun nieuwe vorm blijven bestaan. Ook 
zonder het vertrek van de vreemde troepen waren de Hollandse regimenten al ernstig onderbe-
zet. Dumonceau rekende Oudinot voor dat het nooit ging lukken de eenheden binnen afzien-
bare tijd op te vullen met Hollandse rekruten. De conscriptie was in de tweede helft van 1810 
nog niet ingevoerd in de Hollandse departementen en de binnenlandse werving leverde veel te 
weinig op. Alleen werving in Noord-Duitsland kon volgens de generaal uitkomst bieden, maar 
dan was het wel noodzakelijk dat de strenge quota op buitenlandse troepen zouden worden ver-
soepeld.136 Een andere mogelijke oplossing die ter sprake kwam, was het incorporeren van het 
in Utrecht liggende bataljon étranger – een eenheid bestaande uit niet-Franse militairen die als 
krijgsgevangene of vrijwilliger in het Franse leger terecht waren gekomen137 – in de Hollandse 
regimenten. Dit zou voor het zwakke 123e regiment een enorme versterking betekenen, maar de 
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strenge eisen van Napoleon stonden een stijging van het aantal buitenlanders in dit regiment 
niet toe.138

 Geconfronteerd met de onderbezetting van de meeste Hollandse regimenten kwam minis-
ter Clarke met een voorstel de regels voor het aantal toegestane buitenlanders te versoepelen. 
Hij was het eens met de conclusies van Dumonceau en Cambier dat de bijdrage van het depot 
van werving te Gorinchem “absolument insuffisante” was om het Hollandse leger op sterkte te 
houden, laat staan om het in de buurt van de organieke sterkte te brengen. De minister stelde 
voor het aantal buitenlanders per compagnie op de helft te brengen. Oudinot sloot zich bij dat 
verzoek aan. Zijn grootste angst was dat er grootschalige desertie zou uitbreken als soldaten 
zomaar zouden worden overgeplaatst naar andere bataljons of zelfs naar heel andere regimen-
ten. Zeker de volledige ‘nationalisering’ van de grenadiers- en voltigeurscompagnieën stuitte 
hem tegen de borst. Deze compagnieën bestonden volgens de maarschalk bijna volledig uit 
étrangers. Het zou desastreus zijn voor het moreel van deze elitetroepen als ze opeens zouden 
worden teruggeplaatst naar gewone fuseliercompagnieën.139

 Uiteindelijk zouden Napoleons plannen slechts ten dele worden uitgevoerd. De elitetroepen 
werden met rust gelaten en voor 2 van de 4 linieregimenten (het 123e en 125e regiment) werd de 
harde grens van 720 buitenlanders per regiment losgelaten. Enkele honderden buitenlandse troe-
pen werden uit het 124e, 125e en 126e regiment overgeplaatst, niet naar andere Duitse eenheden, 
maar naar het onderbezette 123e regiment. Het percentage buitenlanders bij deze Hollandse 
regimenten daalde hierdoor licht tot respectievelijk 26, 33 en 26%.140 Bij het 123e regiment nam 
door deze maatregel het aandeel buitenlanders sterk toe, wat nog eens werd versterkt door het 
besluit ook vanuit andere (Franse) regimenten aanvullende troepen te sturen. Hierdoor werd de 
grens van 720 buitenlanders in dit regiment ruimschoots overschreden. Begin 1811 telde het 123e 
regiment 1186 niet-Hollanders, oftewel 46% van de totale sterkte.141 Tijdens een inspectie door 
generaal D. Vandamme, in april, bleek dat het regiment krap 1000 Hollanders telde en dat de rest 
bestond uit Polen, Pruisen, Oostenrijkers, Russen, Denen, Zweden, Hongaren, Beieren, West-
falen en Saksen, die elkaar nauwelijks konden verstaan en een keur aan verschillende uniformen 
droegen.142 De benaming Régiment hollandais is in dit specifieke geval dus nogal betrekkelijk.
 De problemen met het halen van de door Napoleon vereiste quota speelden niet alleen bij de 
linieregimenten. Zelfs bij de Hollandse garderegimenten moest Napoleon uiteindelijk water bij 
de wijn doen. Om te voorkomen dat het merendeel van de buitenlandse gardisten de dienst zou 
verlaten, bepaalde de keizer op 30 oktober 1810 dat alle officieren, onderofficieren en manschap-
pen van de voormalige Hollandse garde die geboren zijn op het grondgebied van de Hanze-
steden, in de gewesten Oldenburg en Osnabrück en in Westfalen “seront considérés comme hol-
landais”.143 Hetzelfde gold voor Duitse gardetroepen die al sinds 1800 vrijwillig in de Hollandse 
garde hadden gediend en voor individuele Duitse gardisten die hadden meegevochten tijdens de 
slagen bij Ulm en Stralsund. Door op deze manier de definitie van het begrip ‘buitenlander’ aan 
te passen, hoefden van de oorspronkelijke 427 étrangers slechts 182 het 3e regiment grenadiers te 
verlaten.

het officierskorps
Naast de gewone manschappen was ook het officierskorps van het voormalige Hollandse leger 
behoorlijk gemêleerd. Ongeveer 23% van de officieren was van buitenlandse origine.144 Het aan-
tal Franse en Duitse officieren ontliep elkaar niet veel. Terwijl bij de manschappen verreweg het 
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grootste deel van de vreemde troepen uit de Duitse landen afkomstig was, waren er binnen het 
officierskorps bijna net zoveel Fransen als Duitsers (55 om 61). Dit is des te opvallender, omdat 
vier jaar eerder de verhoudingen nog totaal anders lagen. Bij het aantreden van Lodewijk waren 
de Duitse officieren nog verreweg in de meerderheid. Voor deze verandering kunnen twee ver-
klaringen worden aangedragen. Ten eerste was het aantal Franse officieren in Hollandse dienst 
sterk gegroeid dankzij de aantrekkingskracht van een Franse koning op de Hollandse troon. 
Lodewijk was huiverig voor al te veel niet-Hollanders in zijn leger, maar voor zijn oude strijd-
makkers maakte hij graag een uitzondering. Ten tweede was het aantal Duitsers sterk vermin-
derd na het wegzenden van alle Westfaalse officieren naar het nieuwe koninkrijk van Jérôme.
 Aanvankelijk leek het erop dat Napoleon bij het officierskorps dezelfde lijn wilde volgen als 
bij de gewone troepen. Wat voor de manschappen van de garde gold, was ook van toepassing op 
haar officieren. Alleen Hollanders (en Fransen) waren welkom. Begin november verordonneerde 
de keizer dat er vanaf 1811 ook bij het 9e regiment artillerie, het 14e regiment kurassiers en het 
11e regiment huzaren uitsluitend Hollandse officieren mochten dienen.145 De keizer wenste het 
officierskorps van deze eenheden niet te ‘verfransen’, maar juist verder te ‘verhollandsen’.
 Ten aanzien van de Hollandse infanterieregimenten volgde Napoleon echter een andere lijn. 
In februari 1811, dus slechts enkele maanden na de daadwerkelijke overgang van de Hollandse 
regimenten naar een organisatie op Franse voet, gaf Napoleon zijn minister van Oorlog opdracht 
een plan op te stellen voor opnieuw een ingrijpende reorganisatie. De keizer wilde dat een derde 
van het officierskorps van de Hollandse infanterieregimenten diende te bestaan uit Fransen. 
Daarbij achtte hij het noodzakelijk dat elk Hollands bataljon ten minste twee kapiteins, twee lui-
tenants en twee onderluitenants uit Frankrijk zou krijgen.146 Van de hoofdofficieren in de regi-
mentsstaven moest minstens de helft Frans zijn en dan wel zo verdeeld dat of de kolonel of de 
majoor een Fransman was. Het kon niet zo zijn dat de twee hoogsten in rang allebei van Hollandse 
komaf waren.147 Op termijn wilde de keizer het percentage Fransen nog verder verhogen. Per 1812 
moest de helft van het officierskorps van de Régiments hollandais uit Fransen bestaan.
 Een directe aanleiding voor deze drastische ommekeer in het denken van de keizer is niet 
te vinden, maar het heeft er alle schijn van dat Napoleon weinig vertrouwen had in zijn nieuwe 
regimenten. In een brief aan Clarke maande de keizer zijn minister tot haast, want alleen de 
voorgestelde veranderingen in het officierskorps konden “assurer ces régimens”.148 Het was vol-
gens de keizer “très-urgent” dat een derde van de Hollandse officieren zou worden vervangen. 
Ook uit Napoleons criteria voor wie er weg moesten en wie er mochten blijven, blijkt dat het de 
keizer om de betrouwbaarheid van de Hollandse regimenten te doen was. Hollandse officieren 
die blijk gaven van een te grote “esprit national” moesten worden overgeplaatst naar Franse regi-
menten om aldaar te “francicer”, oftewel te ‘verfransen’.149 Generaal Molitor, die bepaalde welke 
officieren werden overgeplaatst en welke mochten blijven, selecteerde naar eigen zeggen Hol-
landse officieren “qui ont laissé apercevoir du mécontentement dans différentes circonstances 
(...) et ceux dont la routine et les habitudes hollandaises avaient le plus besoin d’aller se natio-
naliser dans les régiments français”.150 Met deze maatregelen hoopte Napoleon het Hollandse 
officierskorps en daarmee tegelijk de Hollandse regimenten beter in zijn greep te krijgen.
 In het voorjaar van 1811 nam de reorganisatie van het officierskorps een aanvang. Per infan-
terieregiment moesten in theorie 28 officieren vertrekken, dus 140 in totaal. In de praktijk lag 
dit aantal rond de 100, omdat lang niet alle officiersposten ten tijde van de reorganisatie gevuld 
waren. Bij het zwaar onderbezette 123e regiment hoefden slechts 2 chefs de bataillon te vertrek-
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ken, omdat het volledige officierskorps maar 40 man telde. De keizer had bepaald dat drie zesde 
van de over te plaatsen Hollanders naar Italië en Napels zou afmarcheren, twee zesde naar het 
korps onder maarschalk L.N. Davout bij Hamburg en één zesde naar de Franse regimenten die 
in Holland en in het kamp te Boulogne lagen.151

 Voor de betrokken officieren betekende dit vaak een enorme overgang. Vanuit hun bekende 
en vertrouwde omgeving werden ze opeens ingedeeld bij regimenten waar niemand Nederlands 
sprak en die vaak ook nog eens ver van huis waren gelegerd. Van het 124e regiment moesten 27 
officieren vertrekken. Vrijwel allemaal werden ze bij verschillende regimenten ingedeeld, ver-
spreid over het hele napoleontische leger. Tweede luitenant G. Karks vertrok bijvoorbeeld naar 
het 22e regiment lichte infanterie, luitenant J. Roll naar het 85e regiment en kapitein A. Fruitier 
naar het 9e regiment.152 Eenmaal daar aangekomen waren ze op zichzelf aangewezen en hadden 
ze nauwelijks meer contact met andere Hollanders. Vanwege deze verspreiding zijn ze vandaag 
de dag amper meer terug te vinden in de archieven van de Grande Armée.
 Als we de verslagen van generaal Molitor mogen geloven verliep de reorganisatie van het 
Hollandse officierskorps buitengewoon voorspoedig. Ten tijde van de grote revue van 20 maart 
1811 waren al 132 van de 140 Franse vervangers onderweg van hun korpsen naar Holland. Alleen 
de officieren komende van het 11e en 79e regiment infanterie van linie, deel uitmakend van de 
Armée d’Italie, hadden nog niets van zich laten horen. Reeds op 31 maart kon Molitor de minister 
melden dat de Franse officieren uit het korps van Davout waren aangekomen en dat zij hun plek 

Als commandant van de 17e Militaire Divi-
sie (Holland, Utrecht en Gelderland) gold 
generaal G.J.J. Molitor lange tijd als een van 
de belangrijkste militairen in de Hollandse 
departementen. Hij was nauw betrokken bij 
de vele legerreorganisaties die na de inlij-
ving plaatsvonden. (Château de Versailles)
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bij de Régiments hollandais hadden ingenomen.153 Deze enorme operatie resulteerde in een offi-
cierskorps dat voor meer dan een derde uit Fransen bestond.
 De état major (regimentsstaf ) van het 124e regiment telde na de reorganisatie 3 Hollanders, 
4 Fransen en een Zwitser. Het regiment zelf telde 16 Franse kapiteins (tegen 14 Hollandse),  
11 Franse luitenants (tegen 18 Hollandse) en 9 Franse onderluitenants (tegen 25 Hollandse).154 Bij 
het 125e regiment lagen de verhoudingen ongeveer hetzelfde. Van de 26 kapiteins kwamen er  
13 uit Holland, van de 20 luitenants waren er 14 van Hollandse origine en van de 22 onderlui-
tenants 13.155 Over het algemeen kan worden gesteld dat hoe hoger de rang, hoe hoger het per-
centage Franse officieren. Deze conclusie ligt in zekere zin voor de hand, omdat het voor lagere 
officieren cruciaal was dezelfde taal te spreken als de manschappen, terwijl het voor de hogere 
rangen juist belangrijker was het Frans machtig te zijn.
 Bij de hoofdofficieren vielen de veranderingen uiteindelijk wel mee. Napoleon had bepaald 
dat de kolonel en de majoor van een regiment nooit uit hetzelfde land afkomstig mochten zijn. 
In de praktijk leverde dit nauwelijks problemen op. Het 33e regiment lichte infanterie en het 
124e regiment van linie hadden al een Franse kolonel en een Hollandse majoor, terwijl in het 125e 
regiment de rollen precies waren omgedraaid. Alleen bij het 126e regiment waren zowel de kolo-
nel als de majoor van Hollandse komaf en moest er worden ingegrepen. Generaal Molitor koos 
ervoor de talentvolle kolonel Demoulin (geboren in Friesland) te handhaven en de middelmatige 
majoor J.E. van den Broeck te vervangen door een Fransman.156

 De Hollandse opperofficieren die niet op pensioen waren gesteld, waren al in een eerdere 
fase over het Franse leger verspreid. De Generale Staf was direct na de inlijving ontbonden en de 
meeste stafofficieren kregen elders in het napoleontische leger een functie. Van de twaalf brigade-
generaals die na de inlijving nog in dienst bleven, werd het merendeel benoemd tot (onder)com-
mandant van een Militaire Divisie. Alleen de generaals J.J. Roest van Alkemade en J.A. Stedman, 
kregen actieve aanstellingen in respectievelijk de Armée d’Italie en de Armée de Portugal.157

keerpunt 1812
Na de reorganisaties in het najaar van 1810 en het voorjaar van 1811 bestonden de Régiments hol-
landais voor twee derde uit Hollandse soldaten, met aan het hoofd een gemengd Frans-Hollands 
officierskorps. Deze verhoudingen lagen echter allerminst vast. Tot het einde van het keizerrijk 
zou Napoleon blijven schuiven en reorganiseren, waardoor het aantal buitenlandse militairen 
steeds zou wisselen.
 In eerste instantie werden de Hollandse regimenten steeds ‘Hollandser’. Deze ontwikkeling 
was niet het gevolg van het overplaatsen van buitenlanders, maar van de invoering van de con-
scriptie in de Hollandse departementen. Zoals gezegd werden vanaf het voorjaar van 1811 in totaal 
circa 35.000 Hollandse dienstplichtigen opgeroepen. Het merendeel van deze jongemannen kwam 
bij een van de Hollandse regimenten terecht, wat het percentage ‘nationalen’ liet stijgen.158 De over-
zichten van de directeur général de la conscription laten zien dat de dienstplichtigen van de klassen 
van 1808 en 1809 vrijwel uitsluitend in de regimenten van het voormalige Hollandse leger werden 
geplaatst, hetgeen volledig overeenkwam met Napoleons beleid de Régiments hollandais te ‘verhol-
landsen’. In juli 1811 benadrukte de keizer nog eens: “Je désire ne plus recevoir d’étrangers dans les 
cinq régiments hollandais et n’y admettre que des conscrits des départements de Hollande.”159 Dit 
laatste betekende dus ook dat er geen Franse conscrits bij de Hollandse regimenten werden inge-
deeld. Alleen aan de twee Hollandse cavalerieregimenten werden Fransen toegevoegd.160
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In aanloop naar de Russische veldtocht bleef de herkomst van de Hollandse regimenten steeds 
een factor van belang bij het sturen van versterkingen of bij het doorvoeren van herstructurerin-
gen. Zo maakten in het voorjaar van 1812 386 Duitse soldaten de overstap van het 124e regiment 
van linie naar een van de régiments étrangers. Voor het 124e betekende dit enerzijds een enorme 
aderlating – vanaf nu telde het slechts drie in plaats van vier bataljons – anderzijds kreeg het 
regiment hierdoor in de woorden van militair-historicus Sabron wel een “zuiver nationaal 
karakter”.161 Ook bij het sturen van versterkingen werd als het even kon gelet op de afkomst van 
de uitverkoren troepen. Zo kreeg het bijna volledig Hollandse 3e regiment grenadiers van de 
garde onder andere versterking van honderd Hollanders uit twee opgeheven expeditionaire 
bataljons die oorspronkelijk waren bedoeld voor de verdediging van Java en ontving het 2e régi-
ment chevau-légers een groot aantal mannen van het in Spanje verblijvende Hollandse regiment 
huzaren.162 Indien mogelijk hield de Franse legerleiding dus rekening met de Hollandse aard van 
de regimenten.
 Maar de regel dat Hollanders bij Hollandse regimenten geplaatst moesten worden, was zeker 
niet heilig. Als de omstandigheden erom vroegen werd er even makkelijk van afgeweken. Daar 
waar het 124e regiment vlak voor de veldtocht tegen Rusland werd ontdaan van ‘vreemde troepen’, 
kreeg het 126e regiment er juist een groot aantal buitenlanders bij.163 Ook de hierboven genoemde 
garderegimenten kregen naast Hollanders tevens een aantal versterkingen van buitenlanders. Bij 
de grenadiers voegden zich in 1812 bijvoorbeeld 150 Fransen, van wie er 50 afkomstig waren van 
de Garde de Paris, en de cavalerie incorporeerde niet alleen Hollandse huzaren, maar ook 512 man 
uit het (Franse) 34e regiment cavalerie.164 Bij de andere regimenten werden eveneens vlak voor of 
tijdens de campagne tegen Rusland soldaten van niet-Hollandse komaf geplaatst, omdat op dat 
moment de sterkte van de regimenten belangrijker was dan de ‘zuiverheid’.165

 De desastreus verlopen veldtocht naar Moskou kan daarom worden gezien als een keerpunt 
in de manier waarop de Hollandse regimenten werden samengesteld. Waar Napoleon voorheen 
moeite deed de Hollanders zoveel mogelijk bij elkaar te plaatsen, liet hij deze lijn na de vernieti-
ging van zijn Grande Armée grotendeels los. De Hollandse eenheden kwamen, zoals in hoofdstuk 7 
nader aan bod zal komen, zwaar gehavend terug uit Rusland. Enkele regimenten werden opge-
heven en andere werden samengevoegd met niet-Hollandse regimenten. Het gevolg hiervan was 
dat de verhouding tussen de Hollandse en de buitenlandse troepen omsloeg in het voordeel van 
de laatsten. Ook de versterkingen die begin 1813 in allerijl naar het oosten werden gestuurd, kwa-
men overal vandaan. Ruslandveteraan A.F.J.F.J. van Omphal merkte in zijn memoires op dat door 
de vele nieuwkomers bij zijn 2e régiment chevau-légers de samenstelling van het regiment danig 
veranderde: “Van dit oogenblik af aan hield de zamenstelling van het zelve op grootendeels uit 
Hollanders te bestaan.”166

 Een tweede grote verandering was dat de conscrits die vanaf begin 1813 uit de Hollandse 
departementen moesten opkomen, lang niet allemaal meer in een van de Régiments hollandais 
werden geplaatst. Een groot deel werd over de hele Grande Armée verspreid. Van de 600 conscrits 
uit het departement Monden van de Maas kwamen er bijvoorbeeld maar 135 bij het 124e regi-
ment infanterie van linie terecht en 23 bij het 14e regiment kurassiers. De rest werd verdeeld over 
de Keizerlijke Garde (73), het 1e regiment carabiniers (3), het 17e regiment infanterie van linie 
(115), het 72e regiment infanterie van linie (197) en de compagnies de réserve (54).167 Op dezelfde 
wijze kwamen Hollandse dienstplichtigen uit de andere departementen in tal van regimenten 
terecht.168
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Bij gebrek aan harde cijfers uit deze laatste, onoverzichtelijke fase van de napoleontische 
oorlogen is het moeilijk uitspraken te doen over de nationaliteit van de militairen in de Hol-
landse regimenten. De overzichtslijsten van de conscriptie laten zien dat de lichtingen van na 
de Russische veldtocht over een groot deel van de Grande Armée werden verspreid, maar daar 
staat tegenover dat een fors deel van de Hollandse conscrits ook na 1812 nog steeds naar de oude 
vertrouwde Hollandse regimenten werd gestuurd. Het officierskorps van deze regimenten 
bleef bovendien voor een belangrijk deel Hollands, omdat relatief meer officieren dan man-
schappen de veldtocht hadden overleefd. Bij het 123e regiment waren eind december 1813 nog  
14 kapiteins, 10 luitenants en 12 onderluitenants van Hollandse origine werkzaam.169 Ook bij het 
officierskorps van het 11e regiment huzaren en het 14e regiment kurassiers was er, ondanks de 
verschuivingen, nog steeds sprake van een Hollandse kern. In februari 1814 telden beide regi-
menten respectievelijk nog minstens 21 en 23 Hollandse officieren.170 Helemaal Frans werden de 
Régiments hollandais dus nooit.

Conclusie

De inlijving van Holland in het Franse keizerrijk had grote gevolgen voor het Hollandse leger. In 
de maanden na de Franse machtsovername werden de Hollandse regimenten grondig gereorga-
niseerd en volledig op Franse voet gebracht. De indeling in regimenten van twee bataljons van 

In oktober 1811 bezochten Napoleon en Marie-Louise Amsterdam. Het keizerlijk paar werd met veel vlagvertoon en 
enthousiasme onthaald door de bevolking. Ter ere van het bezoek werd de Dam omgedoopt tot Place Napoléon. 
(Amsterdam Museum)
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elk negen compagnieën maakte plaats voor het Franse model, waarbij een regiment vier batal-
jons (later vijf ) van elk zes compagnieën telde. Tijdens deze reorganisatie kregen de nieuwe regi-
menten eigen, Franse nummers als teken dat ze integraal onderdeel waren van het Franse leger. 
Na de incorporatie van de troepen ging ook de Hollandse legeradministratie over op Franse voet, 
sloten de militaire scholen en het Hollandse Ministerie van Oorlog hun deuren en werd het ver-
enigde Korps Artillerie en Genie weer opgesplitst. Voor eigen, Hollandse gewoontes, gebruiken 
en instellingen was geen plaats meer. De Hollanders moesten zich volledig onderwerpen aan de 
regels en voorschriften die in de Grande Armée van kracht waren.
 Toch betekende dit niet dat het Hollandse leger helemaal van het toneel verdween. Van een 
Hollands leger als aparte entiteit kunnen we weliswaar na 1810 niet meer spreken, maar de indivi-
duele Hollandse regimenten bleven ook na de inlijving bij het keizerrijk als ‘Hollands’ herkenbaar. 
De Hollandse troepen werden niet verspreid over de Grande Armée, maar bleven – zij het op Franse 
voet en met een ander nummer – gewoon bestaan. Ook de benaming Régiments hollandais geeft aan 
dat de Hollandse regimenten, ondanks de haast volledige incorporatie in het Franse leger, toch iets 
van een eigen karakter behielden. Het feit dat een deel van de Hollandse troepen nog lang het oude 
Hollandse uniform bleef dragen, heeft dit eigen karakter ongetwijfeld versterkt.
 Wat hierbij hielp was dat Napoleon de Régiments hollandais verder wilde ‘verhollandsen’. 
Hij liet ter versteviging van zijn invloed weliswaar een deel van het Hollandse officierskorps 
vervangen door Fransen, maar wat de manschappen betreft streefde hij naar zo zuiver moge-
lijke nationale eenheden. In eerste instantie probeerde de keizer dit doel te bereiken door zoveel 
mogelijk niet-Hollandse troepen over te plaatsen naar andere regimenten, maar deze aanpak 
slaagde maar ten dele. Uiteindelijk was het de invoering van de conscriptie in de Hollandse 
departementen die van de Régiments hollandais waarlijk Hollandse eenheden maakte. Door de 
grote stroom rekruten die vanaf 1811 op gang kwam, bereikten de Hollandse regimenten rond 
1811-1812 hun hoogste graad van ‘zuiverheid’, gemeten naar de herkomst van de manschappen. 
Hierdoor doet de paradox zich voor dat de man die verantwoordelijk was voor het einde van Hol-
land als zelfstandige natie tevens verantwoordelijk was voor de verdere ‘verhollandsing’ van het 
(voormalige) Hollandse leger.
 Na de Russische veldtocht nam het aantal buitenlandse militairen in de Hollandse regimen-
ten weer toe, als gevolg van de samenvoeging van Hollandse en niet-Hollandse regimenten en 
de aanvoer van niet-Hollandse conscrits. Ondanks deze ontwikkelingen zouden de Régiments hol-
landais echter altijd een deel van hun Hollandse karakter behouden. Zelfs in de na 1812 behoorlijk 
‘verfranste’ Hollandse cavalerieregimenten bleef het officierskorps bijvoorbeeld nog voor een 
belangrijk deel Hollands. Het feit dat Napoleon vlak voor zijn troonsafstand de Hollandse regi-
menten liet ontwapenen – in hoofdstuk 8 zal hier uitgebreider op worden ingegaan – laat zien 
dat de Hollandse eenheden na ruim drie jaar incorporatie nog niet als volledig Frans werden 
beschouwd. De assimilatie van de Hollandse regimenten was vooral organisatorisch van aard. 
Qua samenstelling behielden ze ook na 1810 een zekere mate van eigenheid.
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 | Inleiding

In deel I van dit boek hebben we gezien dat Lodewijk en zijn adviseurs, binnen de door Napoleon 
gestelde kaders, zelf invulling konden geven aan de manier waarop het Hollandse leger werd 
georganiseerd en gefinancierd. Lodewijk nam initiatieven en koos er op bepaalde momenten 
zelfs doelbewust voor tegen de wensen en eisen van zijn broer in te gaan. Tot 1810 behield Hol-
land op het terrein van legerbeleid en legerorganisatie dus een zekere mate van zelfstandigheid, 
daarna verdween dat volledig. De vraag die in deel II centraal staat, is of er op militair-strategisch 
en militair-operationeel terrein eenzelfde tweedeling valt te constateren. De Hollanders kwa-
men gedurende de jaren 1806-1813 in half Europa in actie. Maar wie bepaalde uiteindelijk waar 
het Hollandse leger werd ingezet, wanneer het werd ingezet en hoe het werd ingezet? Had Lode-
wijk de bevelen van Parijs te volgen of behield hij ook in het veld enige mate van zeggenschap? 
Hoeveel speelruimte hadden Lodewijk en de Hollandse militaire top om zelfstandig beslissin-
gen te nemen over het optreden van het Hollandse leger te velde en hoe was dit na de inlijving?
 Draaide het in de voorgaande hoofdstukken vooral om het behoud van eigenheid en de 
transfer van militaire ideeën en concepten uit Frankrijk, in het volgende deel speelt de term 
‘zeggenschap’ een centrale rol. Met zeggenschap, of militaire zeggenschap, wordt de invloed 
bedoeld die een vorst of een opperbevelhebber, zowel in vredes- als in oorlogstijd, op zijn leger 
kan uitoefenen. De vraag hoeveel zeggenschap een vorst heeft, is vooral interessant wanneer 
er sprake is van optreden in bondgenootschappelijk verband. Want wie bepaalt dan wat en wie 
luistert er naar wie? In alliantieverdragen tussen landen werd doorgaans veel vastgelegd, maar 
hoe militaire samenwerking in de praktijk vorm moest krijgen, bleef vaak open. Dat gold ook 
voor het bondgenootschap tussen het Franse keizerrijk en het Koninkrijk Holland. Holland was 
verplicht troepen te leveren aan Frankrijk in ruil voor Franse bescherming, maar in hoeverre 
deze troepen in geval van oorlog daadwerkelijk onder Frans gezag vielen, bleef onduidelijk. Hol-
landse troepen moesten de bevelen van hun Franse meerderen opvolgen, maar dat betekende 
niet automatisch dat Lodewijk niets meer over zijn militairen te zeggen had. Er bleef, wellicht, 
ruimte voor discussie.
 Willen we onderzoeken hoeveel zeggenschap Lodewijk ten tijde van zijn koningschap in 
het veld had, dan zullen er criteria moeten worden opgesteld waaraan we de mate van zeggen-
schap kunnen toetsen. Konden Lodewijk en de Hollandse legerleiding bijvoorbeeld zelf beslis-
sen of Holland aan een bepaalde campagne meedeed en zo ja, hoeveel troepen het zou leveren? 
Had Lodewijk het recht om een veto uit te spreken als hij het ergens niet mee eens was, kon hij 
invloed uitoefenen op de oorlogsdoelen en kon hij zijn troepen eenzijdig terugtrekken? Naast 
dit meer militair-strategische niveau moet tevens gekeken worden naar hoeveel vrijheid Lode-
wijk – of diens plaatsvervanger als bevelhebber van de Hollandse troepen – had op militair-
operationeel niveau. Was hij tijdens veldtochten bij machte zelf te bepalen welke eenheden hij 
waarheen verplaatste en voor hoe lang, of moest hij hiervoor toestemming vragen? Cruciaal is 
de vraag of Lodewijk zelf bevelen naar zijn troepen kon sturen, zonder tussenkomst van de kei-
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zer of een van diens maarschalken en of hij zijn hogere officieren en opperofficieren zelf mocht 
benoemen. Wanneer al deze vragen bevestigend kunnen worden beantwoord, dan bezat Lode-
wijk een zeer hoge mate van autonomie en dus veel militaire zeggenschap. Hij kon in dat geval 
vrijwel zelfstandig beslissingen nemen en eigen lijnen uitzetten. Is het antwoord daarentegen 
steeds negatief, dan kan worden gesteld dat Lodewijk en de Hollandse legerleiding vrijwel niets 
in de melk te brokkelen hadden.
 In de komende drie hoofdstukken zullen de bovenstaande criteria van zeggenschap worden 
bekeken aan de hand van de belangrijkste operationele inzetten waarbij de Hollanders tussen 
1806 en 1813 waren betrokken. De opmerking van militair-historicus M. van Creveld dat de studie 
van de bevelvoering “must include a great deal of plain operational history”, gaat ook hier op.1 
In hoofdstuk 5 worden de campagnes in Pruisen (1806-1807) en Spanje (1808-1814) behandeld. 
In hoofdstuk 6 staat de landsverdediging centraal, waarbij de nadruk ligt op de Britse invasie 
van Walcheren (1809). In hoofdstuk 7 komen vervolgens de veldtochten naar Rusland (1812) en 
Duitsland (1813) aan bod. Voordat we hiermee een aanvang maken, zal echter eerst een korte 
schets worden gegeven van de militaire verhoudingen tussen Frankrijk en Holland (de Bataafse 
Republiek) voor de komst van Lodewijk Napoleon naar Den Haag en de afspraken die tussen 
beide landen golden.

het verdrag van den haag
De grondslag voor de Frans-Hollandse militaire samenwerking werd gevormd door het Verdrag 
van Den Haag. In dit op 16 mei 1795 gesloten verdrag erkende Frankrijk de Bataafse Republiek als 
zelfstandige staat, in ruil voor enkele stevige concessies van Bataafse zijde. Volgens de verdrags-
artikelen moest de voormalige Republiek der Verenigde Nederlanden honderd miljoen gulden 
onkostenvergoeding aan Frankrijk betalen en gingen Zeeuws-Vlaanderen, Maastricht, Venlo en 
alle gebieden ten zuiden van deze laatste stad over in Franse handen. De strategisch belangrijke 
haven van Vlissingen werd gedeeld Frans-Bataafs, terwijl in de stad zelf een Frans garnizoen 
kwam te liggen, zowel in oorlogs- als in vredestijd. Na de erkenning van de Bataafse onafhan-
kelijkheid en de bekrachtiging van de onderlinge vrede bepaalde artikel 3 van het verdrag dat 
tot het einde van de oorlog een offensieve en defensieve alliantie zou gelden tussen beide repu-
blieken. In de strijd tegen Groot-Brittannië moest de Bataafse Republiek twaalf linieschepen en 
achttien fregatten leveren en op verzoek ten minste de helft van haar landtroepen.
 Naast deze grote lijnen bevatte het verdrag ook enkele specifieke afspraken over de bevelvoe-
ring. Indien Bataafse en Franse troepen zouden samenwerken, dan diende dat volgens artikel 8 
altijd te gebeuren onder bevel van een Franse generaal. Eenmaal samengevoegd behielden de 
Bataven slechts ten dele zeggenschap over hun troepen. De Staten-Generaal mochten één afge-
vaardigde sturen die stemrecht zou hebben in het Franse comité dat op het militaire optreden 
toezag. Deze ene stem zorgde ervoor dat het Bataafse geluid in Parijs werd gehoord, maar in 
een meerkoppig comité was daarmee alles wel gezegd. Daarnaast was er ook nog een artikel in 
het verdrag opgenomen waarin stond dat Frankrijk, in het geval van een vijandelijke aanval, 
troepen mocht legeren in de vestingen Bergen op Zoom, ’s-Hertogenbosch en Grave, om zo zijn 
eigen grenzen beter te kunnen verdedigen.2 Deze afspraak stond los van de geheime artikelen die 
buiten het eigenlijke, openbare verdrag waren gehouden, waarin de Bataafse Republiek akkoord 
was gegaan met het betalen, uitrusten en onderhouden van 25.000 Franse troepen die hier te 
lande zouden achterblijven.3
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Uit bovenstaande verdragsartikelen blijkt duidelijk hoe scheef de verhoudingen tussen Frank-
rijk en de Bataafse Republiek in 1795 waren. Van een gelijkwaardig (militair) bondgenootschap 
was geen sprake. Frankrijk was de primaire partij in de oorlog en de Bataafse Republiek het 
‘hulpje’. De militaire verplichtingen van de Bataafse Republiek waren nauwkeurig vastgelegd, 
terwijl de bijdrage van Frankrijk nergens was geformaliseerd. De Republiek moest betalen voor 
de Franse troepen die haar te hulp kwamen of al preventief op haar grondgebied lagen, maar 
nergens stond vastgelegd hoe de Bataafse troepen die Frankrijk te hulp moesten schieten, zou-
den worden betaald. Toch kreeg Frankrijk niet alles voor het zeggen. Het Bataafse leger behield 
zijn autonomie. Alleen bij gezamenlijk optreden waren de Bataafse troepen ondergeschikt aan 
het Franse opperbevel, daarbuiten konden ze in principe zelfstandig opereren.4

 Een bewijs voor de militair-strategische en militair-operationele vrijheid van de Bataafse 
legerleiding in de eerste jaren na de omwenteling, zijn de militaire plannen die met name Daen-
dels toen ontwikkelde. De generaal was een groot voorstander van actieve steun aan bondgenoot 
Frankrijk, om zo de onafhankelijke status van de Republiek te bewijzen en tegelijkertijd aan 
te tonen dat het land een waardevolle bondgenoot kon zijn. In 1796 wilde hij met een Bataafse 
divisie naar de Beneden-Rijn, in Duitsland, marcheren om daar de Fransen bij te staan in hun 

Met het verdrag van Den Haag, waarvan 
hier de laatste pagina is te zien, erkende 
Frankrijk de Bataafse Republiek als zelf-
standige mogendheid. In ruil daarvoor 
eisten de Fransen een onkostenvergoeding 
van 100 miljoen gulden en een forse mili-
taire bijdrage aan de strijd tegen Groot-
Brittannië. (Nationaal Archief)
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strijd tegen Oostenrijk, maar hij kreeg hiervoor geen toestemming uit Den Haag.5 Een jaar later 
zette hij zich actief in voor een invasie van Ierland, uitgevoerd door een (Bataafse) expeditionaire 
legermacht met ondersteuning van de Bataafse vloot. Eenmaal geland op de Ierse kust zouden de 
Bataafse troepen, met steun van de Ierse opstandelingen, het eiland bevrijden van het Engelse 
juk. Ondanks de enorme risico’s die aan deze operatie waren verbonden, steunde het Comité te 
Lande, de uitvoerende macht in de Bataafse Republiek, dit plan wel. Het zag de onderneming 
vooral als een kans de slagkracht van de Bataafse krijgsmacht te tonen. Bij een succesvol verloop 
van de expeditie, zo was de redenering, zou het land in aanzien van Frankrijk stijgen, waardoor 
vermindering van de knellende Franse militaire aanwezigheid in de Republiek wellicht een stap 
dichterbij zou komen.6

 Precies om die reden verwierpen Daendels, viceadmiraal J.W. de Winter (opperbevelhebber 
van de Bataafse marine) en het Comité te Lande de eis van het Directoire, de Franse regering, 
dat de circa 15.000 man tellende expeditiemacht voor minimaal een derde uit Franse militairen 
moest bestaan en dat het opperbevel in handen van de Franse generaal L. Hoche moest liggen.7 
Franse inmenging op deze schaal paste niet in het plan van de Bataven, die de eer van een over-
winning voor zichzelf wilden. In het dagboek van de Ierse rebellenleider T. Wolfe Tone, die van-
wege het doel van de expeditie nauw bij de voorbereidingen was betrokken, valt te lezen dat de 
Bataafse leiding de expeditie wilde gebruiken om het geschade nationale karakter van het land 
te herstellen.8 Begin juli 1797 werd in Den Helder begonnen met het inschepen van de troepen. 
Halverwege juli was de expeditiemacht gereed om uit te zeilen, maar het weer gooide roet in het 
eten. Na weken tevergeefs wachten op goede wind waren de voorraden op en zat er niets anders 
op dan de troepen weer te ontschepen. De Bataafse vloot koos een maand later nog wel het ruime 
sop in een poging de eer van de natie te redden, maar ook dit doel werd verre van gehaald. Op  
11 oktober 1797 ging de Bataafse vloot roemloos ten onder in de Slag bij Kamperduin.

samenwerking op het slagveld
De eerste echte proef voor het Bataafse landleger en daarmee ook voor het Frans-Bataafse bond-
genootschap kwam een kleine twee jaar later. Op 27 augustus 1799 landde in Noord-Holland een 
grote Brits-Russische invasiemacht, met als doel een opstand ten faveure van de verdreven stad-
houder Willem V uit te lokken. De landing kwam niet als een verrassing. In de Bataafse Repu-
bliek waren zo goed en zo kwaad als het ging voorzorgsmaatregelen genomen. Het Bataafse 
leger was in twee divisies gesplitst. Daendels lag met zijn divisie verspreid langs de kust van 
Holland, de divisie van Dumonceau bewaakte de noordelijke provincies en een deel van de bri-
gade van generaal-majoor Van Boecop fungeerde als reservekorps om zo snel mogelijk daar heen 
te marcheren waar de aanval plaats vond.
 Van de Franse troepen in Bataafse betaling lag in de zomer van 1799 een deel in Duitsland en Zwit-
serland om daar de strijd aan te gaan met Oostenrijk en Rusland. Van de circa 17.000 in de Bataafse 
Republiek resterende Fransen waren er slechts zo’n 8000 direct inzetbaar. Deze stonden onder bevel 
van de Franse divisiegeneraal Brune, die conform het Verdrag van Den Haag tevens opperbevelheb-
ber was van het gezamenlijke Frans-Bataafse leger.9 De Bataven hadden hem te gehoorzamen, maar 
behielden hun eigen divisies en hun eigen commandostructuur. Aanvallen werden in overleg uitge-
voerd en vooral op de lagere niveaus was er behoorlijk wat ruimte voor eigen initiatief.10

 De strijd in het drassige, van sloten vergeven Noord-Hollandse landschap duurde uitein-
delijk tot half oktober. Tijdens zware gevechten rond de Zijpe, Bergen en Castricum vielen aan 

DEEL II - operationeel optreden
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beide zijden vele duizenden slachtoffers.11 Na een wat moeizaam begin van de campagne wisten 
de Franse en Bataafse troepen met vereende krachten de Brits-Russische opmars te stuiten en 
de vijand vast te pinnen op een klein stukje Noord-Hollands schiereiland. Uiteindelijk besloot 
de Britse opperbevelhebber, de hertog van Yorck, na amper anderhalve maand de eer aan zich-
zelf te houden. Met steeds verder teruglopende sterktecijfers, een juist sterker wordende vijand 
tegenover zich en weinig zicht op verbetering begon hij in het geheim onderhandelingen met 
Brune, die op 18 oktober leidden tot een verdrag. Hoewel de strijd was gestreden op Bataafs grond-
gebied, met Bataafse militairen en veel Bataafse slachtoffers, waren de Bataven niet uitgenodigd 
aan de onderhandelingstafel. Zonder dat zij er enige invloed op konden uitoefenen sloot Brune 
een voor de Republiek zeer ongunstig verdrag. De vijandelijke troepen kregen vrije aftocht en de 
Britten hoefden de buitgemaakte Bataafse vloot niet terug te geven. Over herstelbetalingen voor 
de geleden schade of het retourneren van veroverde koloniën werd met geen woord gerept.12 Op 
het hoogste politieke niveau gold dat Den Haag had te “aanvaarden wat Parijs besliste en uit te 
voeren wat Parijs haar opdroeg”.13 Ondanks de lovende Franse reacties op het militaire optreden 
van de troepen onder Daendels en Dumonceau, werden de Bataven niet voor vol aangezien en 
werd er over hen beslist en niet met hen.
 Dit werd er niet beter op nadat eind 1799 de succesvolle en populaire generaal Bonaparte in 
Parijs aan de macht kwam. Als eerste consul bepaalde Bonaparte voortaan de verhoudingen tus-
sen Frankrijk en de Bataafse Republiek. Dit zorgde vrijwel meteen voor een verandering in taal. 
Er werd niet langer gevraagd en geduldig gewacht, zoals onder het Directoire, maar op hoge toon 
geëist en gedreigd. Het Comité du salut public en het Directoire bemoeiden zich voordien weliswaar 
met het Bataafse beleid, maar tegelijkertijd respecteerden ze zoveel mogelijk de Bataafse politieke 
organen en regels. Als ze het ergens niet mee eens waren, probeerden ze dat binnen de kaders van 

Eind augustus 1799 landde er een Brits leger op het strand van Noord-Holland. Schilder en tekenaar D. Langendijk 
was waarschijnlijk zelf aanwezig toen hij dit tafereel vastlegde. (National Maritime Museum, Londen)
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de Bataafse wetgeving alsnog voor elkaar te krijgen door mensen voor hun zaak te winnen en de 
Bataven te overtuigen.14 Bonaparte had hier geen geduld voor. Hij draaide langzaam maar zeker 
de duimschroeven aan en gebruikte dreigementen en chantage om zijn zin te krijgen.
 Niet lang na het vertrek van de laatste Britse en Russische troepen uit Noord-Holland kwam 
vanuit Parijs een verzoek om militaire bijstand. Op basis van het Verdrag van Den Haag eiste 
Bonaparte een militaire bijdrage van de Bataafse Republiek in de strijd tegen Oostenrijk. Hij 
gaf zijn ambassadeur in Den Haag opdracht om alle medewerking van de Bataafse regering te 
vragen, maar wel “de manière à ne pas être refusé”.15 In de zomer van 1800 vertrok vervolgens 
een Frans-Bataafs leger onder leiding van divisiegeneraal P.F.C. Augereau vanuit een kamp bij 
Eindhoven naar de regio rond Mainz, waar het de linkervleugel moest beschermen van het 
Rijnleger van generaal J.V.M. Moreau. Naast twee Franse divisies telde l’armée gallo-batave een 
Bataafse divisie van circa 5000 man die werd aangevoerd door Dumonceau. De Bataven waren in 
dit geval dus slechts een klein radertje in een grotere Franse troepenmacht. Zij waren weliswaar 
georganiseerd in een eigen divisie, maar zelfstandig optreden konden ze niet. De bevelen uit 
Parijs moesten nauwgezet worden opgevolgd, zonder dat het Bataafse bewind of Dumonceau 
invloed konden uitoefenen op de te voeren strategie. In tegenstelling tot vier jaar eerder zouden 

Na de aftocht van het Brits-Russische invasieleger uit Noord-Holland werd ter ere van de overwinning en om de 
Frans-Bataafse samenwerking te vieren in Den Haag een ‘tempel’ opgericht. Op de afbeelding in het midden van 
het bouwwerk staan de vlaggen van beide landen gebroederlijk naast elkaar. (Haags Gemeentearchief)
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de Bataafse troepen deze keer meerdere gevechten met de vijand voeren, waarbij ze zich naar 
behoren van hun taak kweten. In april 1801 keerde de divisie weer terug naar de Bataafse Repu-
bliek.16

 De vredes van Lunéville (1801) en Amiens (1802) maakten een einde aan de zogenaamde 
Tweede Coalitieoorlog. Als gevolg van de teruggekeerde rust besloot de Bataafse Republiek 
haar leger met ruim 4000 man te verminderen, in een poging de staatsfinanciën op orde te krij-
gen.17 Eerste consul Bonaparte ging tegen betaling van een bedrag van 5 miljoen gulden door 
de Bataafse Republiek bovendien akkoord met een verlaging van het aantal Franse troepen in 
Bataafse betaling tot 10.000 man.18 Erg lang konden de Bataven echter niet van deze nieuwe rege-
ling genieten, want reeds in het voorjaar van 1803 ontvlamde de oorlog opnieuw en steeg het 
aantal door de Bataafse Republiek te onderhouden Franse soldaten weer naar 18.000 man.19

 Vanaf de zomer van 1803 trok Bonaparte een groot deel van zijn troepen samen aan de Kanaal-
kust om voor eens en altijd af te rekenen met aartsrivaal Groot-Brittannië. In verschillende 
havensteden bracht de eerste consul een landingsleger van meer dan 150.000 man bijeen. Ook 
nu weer waren de Bataven verplicht een bijdrage te leveren. Naast honderden vaartuigen voor de 
oversteek moest de Bataafse Republiek volgens een nieuw gesloten verdrag met Frankrijk (geda-
teerd 25 juni 1803) ook 9000 landtroepen leveren.20 Deze divisie, die opnieuw werd aangevoerd 
door generaal Dumonceau, maakte deel uit van het IIe Legerkorps onder divisiegeneraal Mar-
mont. Uiteindelijk zou het nog twee jaar duren voordat er genoeg schepen voorhanden waren 
om de oversteek te wagen. Al die tijd lagen de troepen in grote kampen of op de reeds gereed 
zijnde schepen te wachten.
 Het vervolg van het verhaal is bekend. Op het moment dat de troepen eindelijk ingescheept 
lagen, veranderde Napoleon – sinds 18 mei 1804 keizer – zijn plannen radicaal. Hij zag af van 
een invasie van Groot-Brittannië en richtte zijn aandacht volledig op Oostenrijk en Rusland die 
hem in de zomer van 1805 de oorlog hadden verklaard. Begin september 1805 gaf hij bevel zo 
snel mogelijk te ontschepen en af te marcheren richting de Donau. Door de ongekende snelheid 
waarmee Napoleon deze verplaatsing uitvoerde werden de Oostenrijkers verrast en kon hij zijn 
vijanden verslaan nog voordat ze hun krachten konden bundelen. Bij Ulm dwong hij de Oos-
tenrijkse generaal K. Mack tot overgave en twee maanden later, bij Austerlitz, wist hij met een 
grandioze overwinning Oostenrijk en Rusland uit de oorlog te slaan.
 De Bataafse troepen speelden bij dit alles maar een bescheiden rol. In schermutselingen met 
de vijand bewezen ze hun nut, maar ze waren niet direct betrokken bij grote veldslagen.21 De 
Bataven waren zelfstandig in de zin dat ze eigen eenheden hadden, met eigen officieren en gene-
raals, maar invloed op de oorlogsdoelen of operatieplannen hadden ze niet. Ze waren onder-
geschikt aan de Fransen die bepaalden waar de troepen precies werden ingezet en voor hoe lang. 
Uiteindelijk keerden de troepen in het voorjaar van 1806 weer terug in de Bataafse Republiek. 
Hier was hun slechts enkele maanden rust gegund, want al in de herfst van 1806 zouden ze, 
nu als militairen van het Koninklijke Hollandse leger van koning Lodewijk Napoleon, opnieuw 
naast en met de Fransen ten strijde trekken.22
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  5 | Bondgenoot van Frankrijk

Inleiding

Zoals we in deel I hebben kunnen zien, werd het koningschap van Lodewijk overschaduwd 
door een continue machtsstrijd tussen Lodewijk en Napoleon. Aan de basis van deze strijd lag 
een fundamenteel verschil in visie op Lodewijks positie als koning van Holland. Napoleon zag 
zijn broer als een marionet, die hij naar eigen inzicht kon bespelen, terwijl Lodewijk zichzelf 
beschouwde als een onafhankelijke vorst, die zijn beleid in hoge mate zelf kon bepalen. Deze 
tegengestelde visies leidden tot tal van botsingen, ook over de aansturing van de Hollandse troe-
pen in het veld. Want wie had nu daadwerkelijk het laatste woord over het Hollandse leger?
 Gedurende de jaren 1806-1810 leverde het Koninkrijk Holland een aantal keer een bijdrage aan 
de Franse oorlogsinspanningen. De eerste keer was tijdens de veldtocht tegen Pruisen in 1806. De 
tweede keer was in de jaren vanaf 1808, toen een brigade van het Hollandse leger deelnam aan de 
strijd tegen de Spaanse opstandelingen. In beide gevallen vochten de Hollanders ver buiten de 
eigen landsgrenzen, werkten ze nauw samen met bondgenoot Frankrijk en ontvingen ze beve-
len van het Franse opperbevel. De vraag die hier centraal staat is wat dat alles betekende voor de 
zelfstandigheid van de Hollandse troepen en de zeggenschap van Lodewijk. Konden de koning 
van Holland en zijn militaire top zelf militair-strategische en militair-operationele beslissingen 
nemen of daarop invloed uitoefenen, of werd een dergelijke inbreng door Napoleon niet geduld?

De veldtocht in Duitsland 1806-1807

In de zomer van 1806, na amper zes maanden van betrekkelijke rust, liepen de spanningen tussen 
de Europese mogendheden opnieuw op. De vredesonderhandelingen tussen Frankrijk en Groot-
Brittannië verliepen stroef en de relatie tussen Pruisen en Frankrijk verslechterde snel. Omdat 
Pruisen in aanloop naar de oorlog van 1805 had geflirt met het idee zich aan te sluiten bij Oos-
tenrijk, Rusland en Groot-Brittannië, was het land na Napoleons overwinning bij Austerlitz tot 
een vernederende vrede gedwongen. In ruil voor Hannover moest Pruisen verschillende gebieden 
afstaan aan Frankrijk. Neuchâtel en de belangrijke vestingplaats Wesel kwamen in Franse handen 
en Kleef werd onderdeel van het nieuw gestichte Groothertogdom Berg, dat Napoleon aan zijn 
zwager maarschalk Murat had gegund. De echte vernedering zat hem echter in het feit dat Prui-
sen werd gedwongen de Franse territoria te garanderen, zijn neutraliteit op te geven door in een 
militaire alliantie met Frankrijk te stappen en zijn banden met Groot-Brittannië te verbreken. Uit 
deze eisen, waarmee de Pruisische koning Frederik Willem III uiteindelijk niet akkoord zou gaan, 
blijkt dat Napoleon Pruisen slechts beschouwde als een pion in zijn strijd tegen Groot-Brittannië.1

Generaal D.H. Chassé. Dit portret dateert van na de Franse tijd. (Rijksmuseum)
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De druppel die de emmer deed overlopen, volgde met de oprichting van de Rijnbond – ook wel 
de Confederatie van de Rijn genoemd – op 1 juli 1806. Dit verbond tussen Frankrijk en zestien 
westelijke en zuidelijke Duitse staten, onder protectie van Napoleon zelf, gaf de Franse keizer 
verregaande (militaire) invloed in een gebied dat voorheen tot de invloedssfeer van Oostenrijk 
en Pruisen had toebehoord. Voor Frederik Willem III en zijn adviseurs was het daarna duidelijk 
dat met Napoleon noch viel te onderhandelen, noch op basis van enige vorm van gelijkwaardig-
heid viel samen te werken. De keuze was of volledige afhankelijkheid van Frankrijk, of vechten 
voor het voortbestaan van een zelfstandig Pruisen. Frederik Willem koos voor het laatste.2

 Toen begin oktober 1806 de vijandelijkheden tussen Frankrijk en Pruisen eindelijk losbarstten, 
kwam dat voor niemand als een verrassing. In de weken voorafgaand aan de oorlog had Napoleon 
alle noodzakelijke voorbereidingen getroffen en zijn Grande Armée bevond zich in een gunstige 
uitgangspositie bij Bamberg langs de rivier de Main, in het midden van het huidige Duitsland.3 
Aanvankelijk eiste Napoleon voor deze veldtocht een bijdrage van Holland van (op papier) circa 
15.000 man.4 Later verlaagde de keizer deze eis tot circa 4000 à 5000 infanteristen – aangevuld 
met 5000 Franse troepen van het 65e en 72e regiment infanterie in Hollandse betaling –, zo’n 1000 
cavaleristen en enkele artilleristen. De overige Hollandse troepen dienden zich te verzamelen in 
het strategisch gelegen kamp Zeist, waarvandaan ze zowel snel naar Duitsland konden optrekken 
als dat nodig was, als de kust konden verdedigen tegen een eventuele Britse landing.5

 De Hollandse troepen in Duitsland maakten geen integraal deel uit van de Grande Armée, maar 
vormden de avant-garde van een apart korps van circa 30.000 man genaamd Armée du Nord, waar-
toe verder verschillende Franse regimenten behoorden. Dit korps stond onder bevel van Lodewijk, 
die tevens commandant was van het hele gebied vanaf de Moezel bij Koblenz tot aan de zee. Het feit 
dat de Hollandse troepen geen onderdeel waren van de Grande Armée betekende niet dat Napoleon 
zijn broer de vrije hand gaf. In verschillende brieven in september schreef de keizer Lodewijk stap 
voor stap voor wat hij moest doen. In de plannen van Napoleon had de Frans-Hollandse Armée du 
Nord een bescheiden, maar zeker niet onbelangrijke taak. Het korps was verantwoordelijk voor de 
verdediging van Wesel en de oostgrens van Holland en Frankrijk tegen een mogelijke Pruisische 
aanval.6 Napoleon wilde te allen tijde voorkomen dat de Pruisen de Rijn zouden oversteken om ach-
ter zijn hoofdmacht terecht te komen, of dat afgesneden vijandelijke troepen in hun zoektocht naar 
voedsel en wapens de oostelijke departementen van Holland of Frankrijk zouden binnenvallen.
 Daarnaast diende het korps van Lodewijk ook ter afleiding. Napoleon was geenszins van 
plan Pruisen vanuit het westen aan te vallen, maar Lodewijks troepen kregen wel opdracht de 
vijand van die zijde te bedreigen, zodat Frederik Willem niet al zijn troepen tegen de Grande 
Armée kon inzetten en Napoleons aanvalsplannen zo lang mogelijk in het ongewisse zouden blij-
ven. De Armée du Nord was in de beginfase van de oorlog geen aanvalsmacht, maar een “corps 
d’observation”. De troepen waren “un moyen de diversion” en dienden “pour amuser l’ennemi 
jusqu’au 12 octobre”, na welke datum de operatieplannen van de keizer zich vanzelf zouden 
openbaren.7 Napoleon wilde dat Lodewijk met zijn troepen begin oktober op mars was “pour 
attirer l’attention de l’ennemi, pendant que je manoeuvre pour le tourner”.8 In het geval van een 
Pruisische tegenaanval diende Lodewijk zijn troepen terug te trekken binnen de vesting Wesel 
en achter de Rijn. Eigen initiatief werd niet gewaardeerd. “N’exposez jamais votre corps d’armée 
et ne hasardez point votre personne”, schreef Napoleon aan zijn broer.9

 Het zwaartepunt van de aanval kwam bij de Franse rechtervleugel te liggen, richting Bohemen. 
Napoleon wilde zo snel mogelijk oprukken in de richting van Berlijn. Het gebied tussen Bamberg 
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en Mainz liet de keizer bewust onderbemand, omdat hij verwachtte dat de Pruisen bij het bekend 
worden van Napoleons aanvalsrichting direct hun troepen naar Maagdenburg zouden terugtrek-
ken om hun hoofdstad te verdedigen. Alleen in dat geval, en zeker niet eerder, mocht Lodewijk zich 
met zijn troepen verder Duitsland in begeven om Mark, Münster, Osnabrück en Oost-Friesland te 
veroveren. Als de Pruisen toch zouden proberen de operatielijnen van de Grande Armée te door-
kruisen door een aanval uit te voeren op de zwakkere linkerflank van het leger tussen Bamberg en 
Mainz, diende Lodewijk zich in samenwerking met het VIIIe Legerkorps van maarschalk E.A.C.J. 
Mortier terug te trekken achter de Rijn. Door de vijand de oversteek van de rivier te beletten kreeg 
Napoleon de gelegenheid zijn Grande Armée te keren en de Pruisen op het aambeeld van de Rijn te 
vermorzelen. Om onder de moeilijke en onoverzichtelijke omstandigheden van een veldtocht toch 
tot goede afstemming en gecoördineerde actie te komen drukte Napoleon zijn broer op het hart 
om constant in contact te staan met de maarschalken Mortier en C.F. Kellerman in Mainz en zijn 
sterkte en positie frequent door te geven aan hem of zijn minister van Oorlog in Parijs.10

de bevelvoering
De Hollandse voorbereidingen op de veldtocht tegen Pruisen begonnen met de inrichting van 
een groot militair kamp te Zeist. Reeds op 1 augustus had Napoleon Lodewijk verzocht een 
kamp in te richten met plaats voor 18.000 soldaten.11 Lodewijk ging onmiddellijk aan de slag en 
liet zijn broer op 8 augustus weten dat hij van plan was de Koninklijke Garde, 12 bataljons Hol-
landse infanterie van linie, 3 bataljons lichte infanterie, 6 eskadrons cavalerie, de artillerie en 
het Franse 65e en 72e infanterieregiment – in totaal 15.000 man – in Zeist samen te brengen. De 
dagelijkse leiding over dit kamp kwam in handen van generaal Dumonceau. Zijn belangrijkste 

Op deze tekening van O. Howen is het kamp bij Zeist te zien zoals dat in 1807 in gebruik was door het Hollandse 
leger. Op de achtergrond staat de Piramide van Austerlitz afgebeeld, die enkele jaren eerder door Franse troepen 
onder Marmont was opgericht. (UB Leiden)
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taak was het organiseren van de binnen druppelende regimenten en eskadrons en het integreren 
van de voormalige Duitse regimenten, waarvan Lodewijk nog kort tevoren de opheffing had ver-
ordonneerd, in de ‘nationale’ regimenten.
 Lodewijks benoeming van Dumonceau tot bevelhebber van de troepen in kamp Zeist was 
geen verrassing. Dumonceau was de hoogste militair in het Hollandse leger en als zodanig de 
meest logische persoon om het leger van de koning aan te voeren tijdens de komende veldtocht. 
De vraag wie hem in deze moeilijke taak moesten bijstaan was lastiger te beantwoorden. In 
Lodewijks eerste plannen ging hij uit van twee divisies van elk twee brigades onder leiding van 
de generaals Dumonceau (1e divisie) en Van Boecop (2e divisie). Van de vier brigades zou er één 
volledig uit Franse infanteristen bestaan en onder leiding komen van de reeds in Holland aan-
wezige Franse generaal G. Boivin. Het bevel over de brigade Hollandse dragonders had Lodewijk 
toebedacht aan generaal Collaert. Voor de overige twee brigades en de artillerie wist Lodewijk 
niet zo snel goede Hollandse kandidaten te vinden, waarna hij zich tot zijn broer wendde met het 
verzoek of hij de generaals J.B. Broussier en F.L. Dedon mocht ‘lenen’. Ondanks zijn voorliefde 
voor alles wat ‘nationaal’ was, had Lodewijk blijkbaar toch meer vertrouwen in de ervaren, hem 
persoonlijk beter bekende Franse opperofficieren dan in onbekende Hollanders.
 Napoleon ging echter niet mee in Lodewijks plannen. Op 15 september liet de keizer weten 
dat de generaals Broussier en Dedon niet beschikbaar waren voor dienst in het Hollandse leger en 
dat Lodewijk het moest doen met de reeds in Holland aanwezige Franse opperofficieren, die, naar 
de mening van de keizer, meer dan gekwalificeerd waren.12 Bovendien gaf Napoleon zijn broer te 
kennen dat hij het liefst generaal Michaud als commandant van de Frans-Hollandse avant-garde 
zag in plaats van Dumonceau. Hij omschreef Michaud als “un fort brave homme qui pourra très 
bien commander ce corps sous vos ordres”.13 Lodewijk stelde Michaud hierop aan als chef van zijn 
generale staf, maar benoemde hem niet tot commandant van de avant-garde, omdat hij hem met 
55 jaar te oud vond voor de velddienst.14 Tegen de voorkeur van zijn broer in handhaafde Lodewijk 
Dumonceau als commandant van het expeditionaire deel van het leger en gaf hij Michaud bevel 
achter te blijven in kamp Zeist om van daaruit de verdediging van het koninkrijk te coördineren.15

 Maar Lodewijk had zijn zelfstandigheid overschat. Als koning van Holland en opperbevel-
hebber van de Armée du Nord was Lodewijk ervan uitgegaan dat hij zelf de opperofficieren van 
zijn avant-garde kon benoemen. De avant-garde was in zijn ogen een Hollandse legermacht, 
aangevuld met enkele Franse regimenten. Op het moment dat hij besloot Michaud tot chef van 
de generale staf te benoemen, was de brief van Napoleon waarin deze Michaud aanwees als 
commandant van de avant-garde echter al onderweg.16 Deze kleine botsing volgde het geijkte 
patroon. Napoleon dreef zijn zin door en Lodewijk restte niets anders dan zich te conformeren 
aan de wil van zijn broer. Dumonceau, die nota bene al met de eerste lichting troepen onderweg 
was naar Wesel, werd teruggeroepen naar kamp Zeist en maakte plaats voor Michaud.17

 Daarmee kwam geen einde aan de inmenging uit Parijs. Geen tegenspraak duldend beval 
Napoleon zijn broer de avant-garde te organiseren in twee brigades, waarbij de Hollandse en 
Franse troepen gemengd dienden te worden. In tegenspraak met zijn vorige opmerking dat Lode-
wijk over voldoende gekwalificeerde Franse opperofficieren beschikte, wees de keizer Lodewijk 
nu ongevraagd drie Franse generaals toe. Beide brigades en de generale staf van Michaud moesten 
onder bevel komen te staan van de Franse brigadegeneraals J.B.G. Delaroche, S. Ruby en B. Grand-
jean.18 Deze Franse ‘machtsovername’ was uiteraard tegen het zere been van Lodewijk, die graag 
het bevel had gevoerd over een zo autonoom mogelijk Hollands leger. In zijn memoires schreef hij 
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dat het hem veel moeite had gekost om tot het “amalgameren” van de Hollandse en Franse troepen 
over te gaan.19 Lodewijk mocht van de keizer weliswaar naar eigen goedvinden Hollandse gene-
raals aan de avant-garde toevoegen, maar het was duidelijk dat deze ondergeschikt waren aan hun 
Franse collega’s. Zelfs de volledig uit Hollanders bestaande artillerie kwam onder bevel te staan 
van een Fransman, de generaal J.M.C. de Drouas. Alleen voor het wapen der genie mocht Lodewijk 
van Napoleon zelf een Hollandse commandant aanstellen, een schrale troost.
 Ondertussen waren de troepen van de avant-garde eind september vertrokken naar Wesel. 
Napoleon had bevolen dat het eerste deel van Lodewijks troepen daar uiterlijk 1 oktober diende 
te zijn. Lodewijk zelf mocht van de keizer later komen, mits hij maar op 8 oktober – wanneer naar 
schatting van de keizer de vijandelijkheden zouden beginnen – bij zijn troepen aanwezig was.20 
De legermacht van Michaud was in totaal een kleine 10.000 man sterk, waarvan circa 2300 Fran-
sen. Eenmaal in Wesel had Michaud een aantal taken. Ten eerste diende hij de avant-garde zo snel 
mogelijk te organiseren op de hierboven beschreven voet. Ten tweede had de keizer bevolen dat 
er bij Wesel een brug moest worden aangelegd over de Rijn, zodat Lodewijk de rivier in geval van 
nood makkelijk kon oversteken. En ten derde moest Michaud met behulp van spionnen en de 
lokale bevolking zoveel mogelijk informatie inwinnen over de positie, sterkte en plannen van het 
Pruisische leger.21

 Het moge duidelijk zijn dat het leger van Lodewijk, hoewel het in naam geen deel uitmaakte 
van de Grande Armée, in de praktijk zowel wat organisatie betreft als uit te voeren opdrachten zijn 
bevelen uit Parijs ontving. Lodewijk had zich hierbij neer te leggen en deed dat ook, zoals blijkt uit 
de instructie die hij eind september aan Michaud stuurde. De commandant van de avant-garde 
moest zich, zolang Lodewijk nog niet bij het leger te Wesel was gearriveerd, “en tout cas” confor-
meren “aux ordres que vous pourriez recevoir de la Grande Armée, ou directement de l’empereur”.22 
Ondanks deze realistische kijk bleef Lodewijk in de maanden hierna geregeld de grenzen van zijn 
zelfstandigheid opzoeken, zeker wat de Hollandse troepen onder zijn bevel betreft.

lodewijk als opperbevelhebber
Lodewijk arriveerde op 7 oktober 1806 in Wesel. Daar nam hij meteen het heft in handen. Hij 
stuurde een koerier naar maarschalk Mortier om de acties van hun beider legerkorpsen op elkaar 
af te stemmen, hij positioneerde zijn troepen strategisch tussen de Lippe en de IJssel en hij gaf 
de Franse generaal J.P. Lacombe Saint-Michel, commandant van de artillerie van het VIIIe Leger-
korps van Mortier, opdracht tussen de citadel van Wesel en het eiland Büderich een schipbrug 
over de Rijn te slaan. Precies zoals zijn broer het hem had bevolen.23

 Al snel sloeg bij de weinig koelbloedige Lodewijk echter de twijfel toe. Gebrek aan informatie 
maakte dat hij naar de positie van de vijand slechts kon gissen, terwijl de communicatie met de 
Grande Armée door de grote afstanden en vijandelijke onderscheppingen moeizaam verliep. Bij 
gebrek aan harde feiten en sturing door Napoleon gingen geruchten een belangrijke rol spelen 
in de keuzes van Lodewijk. Onwetend van het begin van de veldtocht en de Franse overwinnin-
gen bij Jena en Auerstedt liet hij zich leiden door geruchten van een mogelijke Britse invasie in 
Holland en Westfalen en een daarmee gecoördineerde Pruisische aanval vanuit het oosten. Op 14 
oktober – de dag van de veldslag bij Jena en Auerstedt– had Lodewijk vertwijfeld aan Napoleon 
gevraagd wat hij in dat geval moest doen: terugtrekken naar Holland of het gevecht aangaan in 
Duitsland. De Britten zouden volgens Lodewijk maar liefst 30.000 man klaar hebben staan voor 
een invasie, en de Pruisen trokken, naar het zich liet aanzien, onder leiding van Eugène hertog 
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van Württemberg (commandant van het Pruisische reserveleger) troepen samen in de buurt van 
Münster en Düsseldorf. Lodewijk wilde toestemming van Napoleon om de reservetroepen uit 
Parijs op te roepen en een deel van het VIIIe Legerkorps van Mortier naar Wesel te laten komen.
 Het doemscenario van een gezamenlijke Brits-Pruisische aanval was niet volledig aan de fan-
tasie van Lodewijk ontsproten. Napoleon hield er al rekening mee in zijn operatieplannen. In de 
instructie aan Lodewijk van 30 september schreef hij dat het hem zeer onwaarschijnlijk leek dat de 
Britten een landing zouden uitvoeren op de Franse of Hollandse kust. Aannemelijker was het dat 
de Britten bij Hannover zouden landen om zich te verenigen met de reeds in Noord-Duitsland aan-
wezige Zweedse en Pruisische troepen. In dat geval, zo schreef de keizer, kon het achtduizend man 
tellende reservekorps te Parijs binnen tien dagen Lodewijk te hulp komen en mocht Lodewijk het 
VIIIe Legerkorps in zijn geheel of gedeeltelijk naar het noorden laten marcheren. Het was precies 
dit noodplan dat Lodewijk op basis van de alarmerende berichten die hem half oktober bereikten, 
in werking wilde doen treden. Op 12 oktober – dus twee dagen voordat hij Napoleon officieel om 
toestemming zou vragen – schreef hij het volgende aan minister van Oorlogsadministratie Dejean:

Er vormt zich vóór ons een aanzienlijk Pruisisch korps, dat zich waarschijnlijk gaat aanslui-
ten bij de troepen van de grote Engelse expeditie, het korps van prins Eugène van Württem-
berg en de Zweden. Dan zal ik gebruik moeten maken van alle mogelijkheden die de keizer 
mij ter beschikking heeft gesteld en zal ik dus de detachementen van alle depots en nationale 
gardes van de Roer, de Ourthe en van Luik te Wesel verzamelen om de vesting te versterken, 
en op het geschikte moment alle troepen die zich in Parijs bevinden vóór de poorten laten 
verschijnen, zo’n 8000 man sterk.24

Napoleon was uiteraard allerminst te spreken over dit eigenmachtige optreden van zijn broer. 
Zodra het bericht van Lodewijks plannen en bevelen hem bereikte, riep hij hem hardhandig tot 
de orde. Op 22 oktober antwoordde de keizer dat het onmogelijk was dat de hertog van Württem-
berg met een legermacht voor de Armée du Nord lag, omdat de prins op 17 oktober door maarschalk 
Bernadotte was verslagen bij Halle, waarbij de helft van zijn troepen gevangen was genomen. Drie 
dagen later veegde hij de vloer aan met Lodewijks plannen voor het versterken van zijn legermacht. 
Lodewijk had volgens de keizer een grote fout gemaakt door de nationale gardes van de departe-
menten Roer, Ourthe en Luik op te roepen. Deze maatregel was verre van noodzakelijk omdat het 
tekort aan manschappen eenvoudig kon worden opgevangen door de verwachte nieuwe lichting 
dienstplichtigen. Een zo mogelijk nog grotere blunder – in de ogen van Napoleon – was Lodewijks 
verzoek om reservetroepen uit Parijs. Minister Dejean had na overleg met zijn collega’s besloten 
niet te voldoen aan het verzoek van Lodewijk en Napoleon gaf Dejean groot gelijk. Het korps te 
Parijs was volgens de keizer primair bedoeld om in geval van nood Bretagne, Cherbourg en Bou-
logne tegen een Britse aanval te verdedigen. Het zou zich in het onbedreigde Wesel niet nuttig kun-
nen maken. “Vous vous décidez trop vite, vous vous alarmez pour peu de chose; il faut délibérer 
avec plus de sang de froid et mûrir vos instructions”, beet Napoleon zijn broer toe.25

 Ondanks Lodewijks weinig koelbloedige houding mocht hij aanblijven als opperbevelhebber 
van de Armée du Nord. Nu de kaarten na de Franse overwinning bij Jena definitief waren geschud 
en het directe gevaar van een Pruisische tegenaanval was geweken, gaf Napoleon zijn broer zelfs 
opdracht de landen van Mark, Münster, Osnabrück en Paderborn te bezetten.26 Voordat dit bevel 
het koninklijke hoofdkwartier te Wesel had bereikt, was Lodewijk echter al in beweging geko-
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men. Conform de instructie van 30 september trok hij na het nieuws van de overwinning met 
een deel van zijn troepen op in de richting van Münster, dat hij op 24 oktober innam. Tijdens 
deze opmars kwam het nauwelijks tot gevechten met de vijand. De Frans-Hollandse legermacht 
stuitte wel op volle Pruisische magazijnen en een aantal stukken artillerie.27

 In het noorden had generaal Daendels, als bevelhebber van de derde divisie van het Hollandse 
leger, ondertussen het bevel ontvangen om met 1200 infanteristen en een detachement van het 2e 
regiment cavalerie op te trekken naar Emden en in naam van de koning Oost-Friesland te bezet-
ten.28 Ook deze operatie verliep voorspoedig. Na de eerste paar dagen op vijandelijk grondgebied 
was Lodewijk daarom zeer content met het optreden van de troepen onder zijn bevel. In een bul-
letin aan het Hollandse leger liet hij weten dat: “Les troupes Hollandaises se distinguent par leur 
bonne tenue, leur conduite et leur instruction.”29 Opvallend genoeg zette de koning het gedrag van 
‘zijn’ Hollanders af tegen de verrichtingen en prestaties van de Franse troepen. De Hollandse solda-
ten konden volgens Lodewijk wedijveren met hun Franse collega’s wat het geforceerd marcheren 
betreft – een eigenschap die hun goed van pas zou komen in het vervolg van de veldtocht.
 De troepenbewegingen in Oost-Friesland en het bisdom Münster vormden slechts de opmaat 
voor Lodewijks volgende opdracht: het verdrijven of gevangennemen van de Pruisischgezinde 
keurvorst van Hessen-Kassel en het innemen van de belangrijke stad Kassel. Op de dag dat de 
avant-garde Münster binnentrok, ontving de koning eindelijk Napoleons langverwachte instruc-
ties. De keizer wilde dat de avant-garde zich zo spoedig mogelijk naar het ten noordwesten van 
Kassel gelegen Paderborn zou begeven, om van daaruit – in een gecoördineerde actie met Mortier 
vanuit het zuiden – de residentie van de keurvorst aan te vallen. Maar nog voordat dit plan in wer-
king kon treden, liep Lodewijk al achter de feiten aan. Volgens Napoleons scenario had Lodewijk 
op 25 oktober in Paderborn moeten zijn – zodat hij begin november Kassel kon bezetten – maar in 
werkelijkheid was hij op die datum pas in Münster, een kleine 100 kilometer westelijker.
 In een poging de verloren tijd terug te winnen, liet Lodewijk de voorhoede van zijn troepen-
macht in geforceerde marsen oprukken naar Paderborn, waar ze op 30 oktober aankwam. Daar 
kreeg hij van Mortier te horen dat de divisie van generaal Michaud uiterlijk 1 november bij Kassel 
moest zijn om de opmars van het VIIIe Legerkorps te ondersteunen.30 Volgens de maarschalk 
was de assistentie van deze divisie onontbeerlijk, omdat hij zelf over te weinig troepen beschikte 
om de stad in te nemen. De avant-garde vervolgde hierop onmiddellijk haar weg, waarbij Lode-
wijk zijn troepen slechts om de twee uur liet pauzeren.31 Op deze manier lukte het hem op de 
afgesproken tijd Kassel te bereiken. Groot waren echter zijn verbazing en teleurstelling toen hij 
vlak voor aankomst te horen kreeg dat de troepen van Mortier de stad al hadden ingenomen en 
dat de Hessische soldaten reeds waren ontwapend. Uiteindelijk bleek het dus wel mee te vallen 
met de onmisbaarheid van zijn troepen.
 Op het eerste gezicht lijkt Lodewijks optreden rond de kwestie Kassel zeer doortastend. De 
vertraging die was opgelopen door de moeizame communicatie met de keizer had hij in korte 
tijd goedgemaakt en de slechte afstemming met Mortier was niet zozeer het gevolg van fouten 
van de koning, als wel van eigenmachtig en vroegtijdig handelen van Mortier. Toch had Lode-
wijk in de ogen van Napoleon opnieuw een fout gemaakt. Op 31 oktober schreef de keizer aan zijn 
broer dat de missie tegen Hessen-Kassel slechts “peu délicate” was en dat hij ervan uitging dat 
Lodewijk hem niet persoonlijk zou leiden.32 Lodewijk was echter wel degelijk zelf aan het hoofd 
van het grootste deel van zijn legermacht naar Kassel gesneld. De geruchten over hevig verzet 
biedende Hessische troepen hadden hem doen besluiten zijn leger niet op te splitsen, maar met 
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zijn gehele troepenmacht Mortier te hulp te schieten.33 Deze keuze maakte de snelle overgave 
van Kassel en de troepen van de keurvorst des te pijnlijker voor de koning. Opnieuw had hij zich 
laten leiden door valse geruchten en Napoleon kon het dan ook wederom niet laten zijn broer de 
les te lezen.34

 Lodewijk zelf zou in zijn memoires een heel andere verklaring geven voor zijn handelen. 
Volgens de koning was zijn mars naar Kassel geen fout, maar een bewuste keuze geweest, die was 
ingegeven door de vrees dat Mortier de Hollandse troepen niet meer zou teruggeven als Kassel 
zich eenmaal had overgegeven.35 Lodewijk wilde zijn Armée du Nord zoveel mogelijk bij elkaar 
houden en voorkomen dat de verschillende bataljons en regimenten gebruikt zouden worden 
om gaten in de legerorganisatie van de Grande Armée op te vullen. In dat geval zou Lodewijk 
namelijk helemaal geen zeggenschap meer hebben over zijn eigen Hollandse troepen en dat 
wilde hij koste wat kost voorkomen.
 Waar Lodewijks wantrouwen jegens Mortier precies op gebaseerd was, valt niet met zeker-
heid te zeggen. Het was in ieder geval niet zo dat Lodewijk ondergeschikt was aan Mortier en 
dat deze naar eigen goeddunken mocht beslissen waar de Hollandse troepen werden ingezet. 
Integendeel, Napoleon gaf Lodewijk juist voor het vervolg van de campagne expliciet het 
oppercommando over de gezamenlijke legermacht van het VIIIe korps en de Armée du Nord. 
Met dit samengevoegde leger van circa 20.000 man sterk moest Lodewijk zo spoedig mogelijk 
Hannover en de omliggende landen veroveren. “Le maréchal Mortier se range sous vos ordres, 
et vous commandez en chef dans le Hanovre et les villes hanséatiques”, schreef Napoleon aan 
zijn broer.36 Gezien Lodewijks ‘fouten’ in de eerste fase van de veldtocht mag dit een opvallende 
beslissing worden genoemd. Het feit dat Napoleon de ervaren Mortier voor deze belangrijke 
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post passeerde, laat zien dat bloedverwantschap voor de keizer vaak zwaarder woog dan mili-
taire capaciteiten.
 Hoewel de onvrede van Napoleon over het handelen van zijn broer tot op zekere hoogte 
terecht was, lag de oorzaak van de problemen meestal niet bij Lodewijk zelf, maar bij de trage 
communicatie tussen beiden. Zo beval de keizer Lodewijk op 31 oktober zo snel mogelijk op te 
rukken naar Hannover en de versterkte plaatsen Hameln en Nienburg voorlopig links te laten 
liggen. Napoleon schatte in dat deze vestingsteden zich vanzelf zouden overgeven zodra de rest 
van het land was bezet en de verschanste troepen zouden inzien dat de situatie uitzichtloos was 
geworden. Een dag later – maar lang voordat het bovenstaande bevel Lodewijk had bereikt – 
zette Lodewijk zijn leger echter in beweging richting Münster, omdat hij van daaruit heel West-
falen kon bestrijken. Napoleons brief van 31 oktober met daarin de juiste instructies bereikte het 
hoofdkwartier van Lodewijk pas op 4 november, toen de koning zich inmiddels weer te Pader-
born bevond en een groot deel van de Armée du Nord op weg was richting Münster.
 Opnieuw had Lodewijk dus een verkeerde beslissing genomen. In zijn reactie verantwoordde 
hij zijn besluit om naar Münster terug te keren door te wijzen op de verontrustende activiteiten 
van een korps van circa vierduizend Pruisische soldaten uit Hameln die de omgeving van Osna-
brück en Münster onveilig maakten en de communicatielijnen van zijn leger bedreigden. Toen 
Napoleon op 5 november eindelijk doorkreeg wat Lodewijk had gedaan, reageerde hij onmiddel-
lijk. Zonder tijd te verspillen aan hoffelijkheden veegde Napoleon de vloer aan met Lodewijks 
initiatief. “L’idée de retourner à Münster avec mes troupes est tout à fait une folie.” Lodewijk 
kreeg een afstraffing van de keizer als ware hij de eerste de beste generaal die zich niet aan de 
opdracht had gehouden. Door te benadrukken dat de troepen van Lodewijk ook van hem waren 
(“mes troupes”), zorgde Napoleon er bovendien voor dat Lodewijk op geen enkele manier kon 
volhouden een autonome vorst te zijn die met zijn eigen leger een collega-vorst assisteerde. 
Lodewijks positie was niet anders dan die van de vele maarschalken en generaals in de Grande 
Armée. Deze constatering werd bevestigd door de Franse ambassadeur, generaal Dupont-Chau-
mont, die Lodewijk in vertrouwen meedeelde dat de koning bij de Grande Armée slechts als een 
Franse prins werd beschouwd en dat “de invoering van het Koningschap in Holland nog geene 
uitgemaakte zaak was”.37

 Uiteindelijk arriveerde Lodewijk op 8 november voor Hameln, waar zich een forse vijande-
lijke legermacht van circa negenduizend man had verschanst. Hij liet zijn troepen het nabijge-
legen stadje Rinteln innemen en deed ook de vestingstad Nienburg insluiten. In weerwil van 
het bevel van Napoleon om zo snel mogelijk naar Hannover op te rukken, besloot Lodewijk dat 
het – gezien de geringe omvang van zijn troepenmacht – beter was het korps niet nog verder 
te splitsen en eerst Hameln op de knieën te dwingen. Opnieuw – maar nu bewust – ging hij 
dus rechtstreeks in tegen de orders van Napoleon. Zijn belangrijkste argument was dat hij in 
deze fase van de veldtocht als gevolg van desertie en ziekte nog slechts de beschikking had over 
tienduizend man eigen troepen (na de inname van Kassel was zijn legermacht aangevuld met 
vier- à vijfduizend man van Mortier), waarvan zes bataljons Hollandse infanterie en vier zwakke 
eskadrons.38 Dit leger was bij lange na niet groot genoeg om aan alle wensen van Napoleon te 
kunnen voldoen. Lodewijk zag zich door het gebrek aan manschappen zelfs genoodzaakt om de 
gebieden waar hij doorheen trok zonder bezetting achter te laten.
 Ter versterking van zijn leger en om de rust in Westfalen te bewaren gaf Lodewijk eind 
oktober Dumonceau het bevel om met de circa vierduizend onder zijn “orders zig bevindende 
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troupes uit het Camp bij Zeist onverwijld op te breeken en [zich] met geforceerde marschen (...) 
naar Münster te begeeven”.39 Napoleon vond deze bijdrage van het Koninkrijk Holland uiteraard 
veel te karig. Het feit dat Lodewijk hem slechts van zesduizend infanteristen en enkele eska-
drons kon voorzien was volgens de keizer “ridicule”. Napoleon eiste van zijn broer dat hij het 
aantal in Duitsland aanwezige Hollandse troepen opschroefde naar tienduizend en dat er na de 
winter nog eens tienduizend extra soldaten klaar zouden staan om het leger te versterken.40 Een 
dag later was het humeur van Napoleon nog verder verslechterd. “Votre royaume ne me rend 
aucun service, aujourd’hui moins que jamais”, foeterde hij. Lodewijk zou zich te veel in de luren 
laten leggen door die gehaaide Hollanders die zeggen dat ze arm zijn, maar ondertussen al het 
geld van Europa hebben. “Vous devez fournir au moins 20.000 hommes. (...) Vous ne me fournis-
sez que la moitié des troupes que me fournit le roi de Wurtemberg.”41

 Als gevolg van alle harde woorden en berispingen van zijn broer was er van Lodewijks aan-
vankelijke enthousiasme voor de veldtocht begin november weinig meer over. Zijn biografen 
omschrijven hem als een melancholische jongeman die regelmatig last had van depressies.42 Dit 
beeld komt ook naar voren uit de brieven die hij gedurende de Pruisische veldtocht schreef. Toen 
hij na de affaire Kassel in de gaten kreeg dat zijn bewegingsruimte als opperbevelhebber van de 
Armée du Nord uitermate beperkt was, vroeg hij zijn broer toestemming terug te keren naar Hol-
land.43 Zijn gezondheid was al niet zo best, maar door de invallende winter zouden zijn kwalen 
alleen maar verergeren. Naarmate de boze brieven van Napoleon zich opstapelden, nam Lode-
wijks moedeloosheid toe, evenals zijn drang om naar huis te gaan. Aan het slot van zijn brief 
van 4 november verzuchtte hij dat hoe meer hij zich inzette en hoe harder hij probeerde, des te 

Hoewel deze heroïsche tekening anders 
doet vermoeden, kon Lodewijk door zijn 
zwakke gestel in werkelijkheid slecht tegen 
de zware omstandigheden tijdens langdu-
rige militaire campagnes. (Royal Collection)
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minder er lukte. “Je dois en conclure qu’il y a de ma part manque d’intelligence et d’expérience”, 
aldus een terneergeslagen Lodewijk.44

 Op 5 november vroeg de koning nogmaals toestemming om te mogen vertrekken zodra hij 
zijn legermacht voor Hameln had gepositioneerd – maarschalk Mortier zou dan het commando 
over de troepen kunnen overnemen – en op 8 en 10 november opnieuw. “Ma santé m’empêchant 
de faire des courses sans souffrir”, schreef Lodewijk, “mais aujourd’hui toute course me devient 
presque impossible.”45 In reactie op deze verzoeken liet Napoleon weten dat Lodewijk terug 
mocht keren, mits hij met zijn troepen Hannover bezette. Aangezien het zich liet aanzien dat het 
beleg van Hameln meer tijd zou kosten dan verwacht, gaf de keizer op 9 november – zij het met 
tegenzin – alsnog toe aan de wensen van zijn broer en kreeg Lodewijk toestemming te vertrek-
ken. Op 21 november was de koning, samen met zijn garde, weer terug in Den Haag. De overige 
Hollandse troepen bleven onder Frans bevel achter.

de positie van dumonceau
Na het vertrek van Lodewijk nam Mortier de leiding van het samengevoegde Franse en Hol-
landse leger over. In een poging het laatste restje zelfstandigheid van de Hollandse troepen en 
enige mate van invloed te behouden, benoemde Lodewijk vlak voor zijn vertrek op eigen houtje 
de inmiddels in Duitsland gearriveerde Dumonceau tot bevelhebber van alle Hollandse troepen 
in Duitsland. Deze kon echter niet voorkomen dat in de herschikking die volgde op het vertrek 
van Lodewijk niet alleen de twee Franse infanterieregimenten van de avant-garde maar ook 
het (Hollandse) 2e regiment cavalerie, het 2e regiment huzaren en twee compagnieën rijdende 
artillerie van de Hollandse divisie naar het VIIIe Legerkorps werden overgeplaatst.46 De bereden 
onderdelen speelden tijdens het beleg van Hameln slechts een beperkte rol en waren volgens 
Napoleon harder nodig bij het legerkorps van Mortier.47

 Vlak voor zijn vertrek naar Holland gaf Lodewijk Dumonceau het bevel met een deel van zijn 
troepen zo snel mogelijk naar Hannover te trekken, om zo toch nog aan de wensen van Napo-
leon tegemoet te komen. De divisie van Michaud moest volgens de koning bij Hameln blijven. 
Mortier was het hier echter niet mee eens en draaide, zodra hij het stokje had over genomen, 
Lodewijks laatste beslissingen onmiddellijk terug. Op bevel van de maarschalk moest Dumon-
ceau terugkeren naar Hameln – geen eenvoudige opgave, omdat zijn troepen met hun baga-
getrein niet snel konden omkeren zonder opstoppingen te veroorzaken op de smalle en mod-
derige Noord-Duitse landwegen – en diende Michaud zich op weg naar Hannover te begeven.48 
Naar de protesten van Dumonceau dat deze opdracht tegen de bevelen van zijn koning inging, 
werd niet geluisterd.
 Na zijn vertrek uit Duitsland nam Lodewijks zeggenschap over ‘zijn’ troepen verder af. De 
koning liet zijn broer weten dat hij het niet eens was met Mortiers beslissing, omdat de divi-
sie van Michaud zijns inziens veel geschikter was om Hameln te belegeren dan de troepen van 
Dumonceau. Hij zag echter ook in dat zijn invloed vanuit Den Haag minimaal was en hij berustte 
in de situatie door in een brief aan Michaud op te merken dat Mortier zonder twijfel zijn orders 
ontving van de keizer “et j’ai rien a dire”.49 Ook uit de briefwisseling tussen Dumonceau en de 
koning blijkt duidelijk dat de verhoudingen waren veranderd. Waar de generaal voorheen om 
orders en bevelen vroeg, bevatten Dumonceaus brieven na het vertrek van Lodewijk enkel nog 
verslagen van gebeurtenissen, zonder dat daarbij om koninklijke sturing of goedkeuring werd 
gevraagd.50 Instructies ontving Dumonceau voortaan van het Franse opperbevel.
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Als bevelhebber van het Hollandse leger in Duitsland bevond Dumonceau zich in een lastige 
positie. Enerzijds maakte hij deel uit van de Franse armee en was hij volledig ondergeschikt 
aan Napoleon en maarschalk Mortier (vanaf december 1806 maarschalk Brune en vanaf juli 1807 
maarschalk Bernadotte). Anderzijds was hij ook verantwoording schuldig aan koning Lodewijk 
en leidde hij de Hollandse troepen in diens naam. Deze ingewikkelde constructie zou meerdere 
keren tot spanningen leiden. Zo kon Napoleon het bijvoorbeeld niet waarderen dat Dumonceau 
na de inname van Hameln op 21 november 1806 – één van de grootste wapenfeiten van de Hol-
landse troepen in Duitsland – de capitulatiepapieren naar Den Haag stuurde. Als generaal in het 
Franse leger had Dumonceau de overgavepapieren van deze belangrijke Pruisische vestingstad 
eerst naar hem moeten sturen, vond de keizer.51 Hetzelfde gold voor de maar liefst zestien vijan-
delijke standaards en vaandels die de Hollanders met de inname van Hameln en het niet ver daar-
vandaan gelegen Nienburg buitmaakten. Ook deze mochten pas naar Den Haag worden gestuurd 
nadat ze eerst door de keizer waren bewonderd.52 Napoleon stelde dat hij de triomfalia zelf naar 
zijn broer wilde zenden, maar uiteindelijk zou er van dat voornemen niets terechtkomen.53

 Hoe lastig de positie van Dumonceau was, bleek vooral op momenten dat de wensen en beve-
len van Lodewijk niet overeenkwamen met die van de keizer. Een duidelijk voorbeeld hiervan is 
de kwestie rond het wel of niet terugroepen van enkele detachementen uit het Hollandse leger 
in Duitsland. Lodewijk gaf Dumonceau op 30 november, dus kort na de inname van Hameln, 
opdracht de 1e compagnie rijdende artillerie en honderd man van het 3e regiment jagers terug te 
sturen naar Holland, waar ze de Koninklijke Garde moesten versterken. Daarnaast was het Lode-
wijks intentie – zie hoofdstuk 2 – “dat de manschappen, welke te Hameln zijn gekwetst gewor-
den bij presentie bij de garde zullen worden geplaatst”.54 Zoals het een goed militair betaamt, 
stelde Dumonceau onmiddellijk zijn directe meerdere, generaal A.J.M.R. Savary, op de hoogte 
van de plannen van zijn vorst, maar deze was daarover niet te spreken. Savary verbood de terug-
zending van de genoemde detachementen en plaatste Dumonceau daarmee in een lastig parket. 
In een brief aan Lodewijk liet Hollands hoogste militair weten graag aan de wensen van zijn 
koning te willen voldoen, maar dat dit hem van hogerhand werd belet. “Le général Savary dit que 
monsieur le Major Général [maarschalk L.A. Berthier] la prévenu, que la division hollandaise 
était soumise en tout aux mêmes ordres que les autres divisions de la grande armée.”55 De Hol-
landse divisie was in de ogen van de Fransen dus gelijk aan de andere divisies in de Grande Armée 
en hoefde niet op een uitzonderingspositie te rekenen.
 Dumonceau was evenwel een andere mening toegedaan. Hij vond dat hij in deze kwestie niet 
gehouden was het bevel van Savary op te volgen, maar dat hij de instructies van zijn soeverein 
moest inwilligen. Plaatsvervangend minister van Oorlog Van Hogendorp ging hier echter niet 
in mee. In een poging de zaak niet op de spits te drijven adviseerde hij Dumonceau met uiterste 
tact te handelen in deze “situation pénible” en voorlopig de terugzending van de door de koning 
gewenste detachementen op te schorten.56 Maar het ergste leed was inmiddels geleden. Napoleon 
was via Mortier het verzoek van zijn broer ter ore gekomen en hij liet in niet mis te verstane woor-
den weten dat er niemand zonder zijn uitdrukkelijke bevel naar huis mocht worden gestuurd. Aan 
Lodewijk schreef Napoleon: “N’envoyez aucun ordre aux troupes que vous avez à la Grande Armée. 
Je la commande; vous devez vous adresser à mon quartier général.”57 Er bestond geen enkele twijfel 
meer over de vraag wie het laatste woord had over de Hollandse troepen in Duitsland.
 Maar Lodewijk was niet voor één gat te vangen. Dromend van een grote Koninklijke Garde 
besloot hij enkele maanden later alsnog rechtstreeks tegen de wensen van de keizer in te gaan. 
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De koning beval Dumonceau op 24 februari 1807 dat de door hem gewenste manschappen dade-
lijk uit Duitsland moesten terugkeren. Hij schreef er echter ook bij dat aan deze terugtrekking 
niet te veel ruchtbaarheid mocht worden gegeven en dat de oproep niet gold voor de Hollandse 
troepen die direct dienden onder maarschalk Mortier. In een poging de ongeautoriseerde troe-
penverplaatsing geheim te houden stelde de koning dat de troepen individueel – dus niet in één 
grote groep – moesten terugreizen en dat Dumonceau hierover met niemand mocht spreken.58 
Uit deze instructies blijkt dat Lodewijk zich er terdege van bewust was dat zijn bevelen haaks 
stonden op die van Napoleon, maar dat weerhield hem er niet van de troepen terug te roepen. De 
eigenzinnige vorst wilde de beste mannen hebben voor zijn garde, ongeacht de problemen die 
dit zou kunnen opleveren met zijn broer.

logistiek
Omdat de Armée du Nord officieel een zelfstandig leger was, dienden de Hollanders vanaf het 
begin van de Pruisische veldtocht zelf voor hun eten, drinken, kleding, wapens en munitie te 
zorgen. De avant-garde had daartoe een eigen intendance-organisatie – aangevoerd door een 
commissaris-ordonnateur en chef, L.A. Régnault, bijgestaan door verschillende commissaris-
sen van oorlog – die met eigen wagens en uit eigen magazijnen de Hollandse troepen bevoor-
raadde. De Hollandse logistiek opereerde aanvankelijk dus volledig los van het veel grotere 
Franse logistieke apparaat. De benodigde goederen werden deels uit het Koninkrijk Holland aan-
gevoerd, maar vaker nog werden ter plekke contracten afgesloten met Duitse middenstanders. 
Om de verzorging van het leger in goede banen te leiden was een organisatie opgetuigd, die was 
geïnspireerd op het Franse voorbeeld. De “generale administratie” van Régnault telde begin 1807 
negen man. Twee man voor “pain et liquides”, twee man voor “viandes”, twee man voor “fou-
rage”, twee man voor “transport militaire” en één voor “habillements” oftewel kleding.59 Daar-
naast had Régnault nog een onbekend aantal bakkers en slagers in dienst. Volgens Dumonceau 
waren dit er te veel, want in een brief aan de minister mopperde hij dat het Hollandse bureau 
voor administratie groot genoeg was om een leger van wel honderdduizend man van hun eerste 
levensbehoeften te voorzien.60

 Ondanks deze grote intendance-organisatie, verliep de bevoorrading van de Hollandse troe-
pen verre van vlekkeloos. Vanaf het allereerste begin van de veldtocht waren de soldaten aange-
wezen op hun eigen vindingrijkheid, omdat de bevoorradingswagens het leger niet konden bij-
houden. De troepen leefden van het land en van wat ze op hun inkwartieradressen kregen.61 Op 
nieuwe schoenen of soldij hoefden de troepen al helemaal niet te rekenen. De kosten die waren 
gemaakt om het leger voor aanvang van de veldtocht op oorlogssterkte te brengen, gecombi-
neerd met de uitgaven die nodig waren voor de door Napoleon afgedwongen legeraugmentaties 
van begin 1807, zorgden voor een groot tekort aan liquide middelen, waardoor het onderhoud en 
de uitbetaling van de Divisie Dumonceau in het geding kwamen. De reguliere uitdeling van kle-
ding, schoenen en uniformonderdelen kwam vrijwel volledig tot stilstand. De tekorten waren zo 
groot dat “alle gedeelten van den dienst op het punt zijn van ’t manqueeren”, aldus Dumonceau. 
Noodzakelijke reparaties van het materieel van de artillerie en de trein werden door het geld-
gebrek uitgesteld en sommige soldaten hadden al sinds de veldtocht tegen Oostenrijk, in 1805, 
geen soldij meer ontvangen.62

 Om de financiële situatie in Holland niet nog verder te verslechteren gaf Lodewijk Dumon-
ceau opdracht in de door de Hollanders bezette streken in Duitsland contributies te heffen, “zoo 
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tot reguliere betaling van Tractementen en soldijen als om in de verdere behoeften der Divisie te 
voorzien”.63 Lodewijk wilde dus de kosten van het onderhoud van de troepen in Duitsland vol-
ledig afwentelen op de lokale bevolking van Bremen, Hameln, Hamburg en de tussenliggende 
gebieden. Hij maakte er bovendien geen geheim van dat het succes van de legeraugmentatie van 
1807 afhing van de mogelijkheid het Hollandse leger op kosten van de Duitse landen te onder-
houden.64 De Divisie Dumonceau moest zichzelf bedruipen, opdat er geld vrij zou komen voor 
het werven en uitrusten van rekruten.
 Lodewijk had echter één belangrijk punt over het hoofd gezien, met verregaande consequen-
ties voor de Hollandse militairen in Duitsland. De landen die de Hollandse troepen bezet hiel-
den, vielen namelijk niet onder de koning van Holland of onder diens hoogste militair, maar 
stonden eind december 1806 onder bevel van de Franse generaal Michaud, die kort daarvoor door 
de keizer tot Gouverneur des villes hanséatiques was benoemd. Dumonceau, die zich dit terdege 
realiseerde, stuurde direct na ontvangst van de koninklijke plannen een brief naar Michaud, 
waarin hij deze op de hoogte bracht en toestemming vroeg om contributies te mogen heffen. 
Hij sprak daarbij de hoop uit dat er snel een beslissing zou worden genomen, daar de betalingen 
vanuit Holland waren stopgezet en zijn troepen “manquent de tout”.65 Hoewel de nood overdui-
delijk hoog was, durfde Dumonceau het dus niet aan om zonder Franse toestemming contribu-
ties te heffen. Op oudejaarsdag liet hij plaatsvervangend minister van Oorlog Van Hogendorp 
weten dat de situatie zo delicaat was “dat ik niet heb durven op mij neemen contributien uit te 
schrijven zonder alvorens dien intendant generaal daarvan kennis te geven”.66 De diplomatieke 
Dumonceau probeerde zoals altijd beide partijen te vriend te houden.
 Het antwoord van het Franse hoofdkwartier viel uiteindelijk niet gunstig uit voor de 
 Hollanders. Op last van de Franse keizer werd het Dumonceau verboden contributies te hef-
fen in de bezette gebieden. De kosten van het Hollandse leger dienden volgens Napoleon uit 
de Hollandse schatkist en uit de Hollandse schatkist alleen betaald te worden. Wederom werd 
Lodewijk dus door zijn broer teruggefloten. “Dit antwoord het welk ongelukkig zo decisief is 
laat mij geen hoop meer over om aan de intentie Zijner Majesteit te voldoen”, reageerde een 
duidelijk teleurgestelde Dumonceau. Het besluit van de keizer had volgens de generaal des te 
grotere gevolgen, omdat “onze benodigdheden zig steeds vermeerderen, en gewigtiger worden 
door het aankomen der recruten welke de officiers en onderofficiers in de om mij leggende lan-
den aanwerven”.67 De tekorten liepen door deze beslissing verder op, met grote gevolgen voor 
de inzetbaarheid van de Hollandse troepen. Zo begon de postdienst te haperen, omdat Hol-
landse koeriers vanwege hun slechte financiële reputatie onderweg geen verse paarden meer 
meekregen, en ook nam volgens Dumonceau door het niet uitbetalen van soldij de kans op 
“acsidenten” onder het ontevreden voetvolk toe.68

 Enige verlichting kwam begin februari 1807 in de vorm van een eenmalig geldbedrag van 
50.000 gulden uit Den Haag om de ergste nood van de troepen in Duitsland te lenigen. Kort 
daarna kreeg Dumonceau toestemming om leningen af te sluiten met verschillende Noord-
Duitse Hanzesteden, zodat er aan het acute geldtekort een eind kwam. Halverwege maart resul-
teerde dit in een eerste lening van 50.000 gulden – uitsluitend bedoeld voor de “dringendste 
behoeftens” – en een maand later volgde een tweede lening van 150.000 gulden.69 Dankzij deze 
bedragen kregen gewone soldaten vanaf 1 april wekelijks weer tien stuivers uitbetaald. De ach-
terstallige soldij hielden ze nog tegoed, omdat ze dit geld volgens Dumonceau anders toch 
“onnodiger wijze [zouden] verkwisten”.70
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Belangrijker nog dan de leningen was het besluit van de keizer, eind februari 1807, dat de Hol-
landse troepen voortaan bevoorraad zouden worden door de intendanten van het Franse leger, 
uit de Franse magazijnen. Intendant-generaal P.A.N.B. Daru zou volgens Dumonceau in “alle 
onze behoefte” moeten voorzien, zonder “difficulteiten” te maken. De generaal was zo opgelucht 
dat hij stelde dat het Hollandse leger door dit besluit was “gered”.71 Aan het feit dat Holland met 
deze stap opnieuw zelfstandigheid inleverde, besteedde hij geen aandacht. Dumonceau wilde 
als legeraanvoerder maar één ding en dat was zijn troepen helpen.
 Vanaf februari 1807 vielen de Hollandse troepen dus zonder enige vorm van protest onder 
het logistieke apparaat van het Franse leger. Een half jaar later meldde Dumonceau dat zijn 
divisie voor het grootste deel door de Franse legeradministratie van goederen werd voorzien 
en dat eten en drinken werden verzorgd door de ingezetenen van de steden waar de Hollanders 
lagen ingekwartierd. Dit bracht Dumonceau tot de conclusie dat de medewerkers van Régnault 
“hoegenaamd geen dienst [meer] doen, en dus volstrekt onnodig zijn”.72 Het feit dat hun taken 
door de Fransen waren overgenomen betekende echter niet dat de bevoorrading vanaf nu zon-
der moeilijkheden verliep. Ook na de opname van de Divisie Dumonceau in de Franse logistieke 
organisatie bleef de uitdeling van goederen aan de Hollandse troepen bij tijd en wijle voor grote 
problemen zorgen, om over de uitbetaling van de soldij – wat uiteraard een uitsluitend Hol-
landse aangelegenheid bleef – nog maar te zwijgen.73

stralsund
Hoe weinig zeggenschap Lodewijk na zijn vertrek naar Den Haag nog had, blijkt uit het vervolg 
van de veldtocht. Begin 1807 was in het overgrote deel van Duitsland de rust weergekeerd. In 
Pommeren waren nog enkele plaatsen die weigerden zich over te geven aan het napoleontisch 
bewind, maar het merendeel van de steden en ook het gros van het Pruisische leger had zich 
bij de Franse suprematie neergelegd. De Hollandse divisie onder Dumonceau bevond zich de 
eerste maanden van 1807 in het gebied tussen Hameln, Bremen en Hamburg. Enerzijds diende 
zij als een bezettingsmacht om de bevolking onder de duim te houden. Anderzijds bewaakte ze 
de Noord-Duitse kust – inclusief de mondingen van de belangrijke rivieren Elbe en Weser – en 
hielp ze bij de handhaving van het continentaal stelsel. Om deze taken zo goed mogelijk uit 
te voeren, bevond de generale staf van Dumonceau zich in het centraal gelegen Bremen, met 
brigade hoofdkwartieren in Cuxhaven, Hameln en Bergedorf (onder Hamburg).74

 De eerste grote veranderingen dienden zich aan als gevolg van de moeilijkheden die de 
Fransen ondervonden om de laatste Pruisische steden aan de Oostzeekust te veroveren. Op 20 
februari beval Napoleon maarschalk Mortier, die met zijn VIIIe Legerkorps voor het nog door de 
Zweden bezette Stralsund lag, zo snel mogelijk drie regimenten van zijn korps richting Polen te 
sturen ter versterking van de Grande Armée. Door de verplaatsing van deze drie regimenten werd 
de troepenmacht voor Stralsund zozeer verzwakt, dat het plan om deze stad te belegeren voor-
lopig werd opgeschort. Het bleef bij een blokkade. Ter aanvulling van de belegeringstroepen 
kreeg maarschalk Brune opdracht drieduizend Hollandse soldaten van de Divisie Dumonceau 
naar Zweeds Pommeren te sturen.75 Deze werden bij Mortiers VIIIe Legerkorps geplaatst, waar-
door amper drie maanden na het vertrek van Lodewijk gebeurde waar deze altijd bang voor was 
geweest. De Hollandse troepen werden uiteen gehaald om de tekorten in de Grande Armée op te 
vullen. Lodewijk zelf werd hiervan pas vijf dagen later op de hoogte gesteld.76 Hij was volledig 
buiten het besluitvormingsproces gehouden.

B_BOOM113 NIMH BW Sous les Armes.indd   201 10-10-16   18:08



HOOFDSTUK 5202

Dumonceau kreeg de taak de verplaatsing van de drieduizend mannen naar Pommeren in goede 
banen te leiden. Op 9 maart 1807 liet hij de minister van Oorlog weten dat hij het 2e en 7e regi-
ment infanterie van linie had bestemd om over te gaan naar het VIIIe Legerkorps.77 Dit mocht 
hij dus nog wel zelf bepalen. De uitverkoren troepen zouden zich voegen bij het 2e regiment 
Hollandse huzaren, het 2e regiment Hollandse cavalerie en de Hollandse rijdende artillerie, 
die zoals eerder vermeld al sinds november 1806 deel uitmaakten van het legerkorps van Mor-
tier.78 Tezamen vormden deze Hollandse troepen een divisie van twee brigades onder bevel van 
luitenant-generaal P.G. Gratien, een Fransman die per 1 januari 1807 in Hollandse dienst was 
getreden. Na aankomst van de versterkingen bij het VIIIe Legerkorps waren in totaal circa 3600 
Hollandse soldaten actief in Zweeds Pommeren.
 Voor de Divisie Dumonceau betekende het vertrek van deze troepen een grote verzwakking. 
Napoleon eiste daarom van zijn broer dat deze onmiddellijk drieduizend extra soldaten naar het 
Hollandse veldleger in Duitsland zou sturen. Lodewijk kon niet anders dan gehoorzamen. Op 
11 maart antwoordde de koning, dat hij direct na ontvangst van de keizerlijke brief twee sterke 
bataljons had samengevoegd die zo snel mogelijk richting Hamburg zouden vertrekken.79 Deze 
troepenmacht, bestaande uit de eerste twee bataljons van het 6e en 9e regiment infanterie en het 
2e bataljon van het 8e regiment, arriveerde begin april in Duitsland.80 De bevelvoerende gene-
raals S.J. Bruce en J.C. Abbema werden onmiddellijk na aankomst door Dumonceau opgeno-
men in zijn nieuwe legerformatie. Bruce kreeg het bevel over de 1e divisie, met onder zich von 
Heldring als commandant van de 1e brigade en Abbema als commandant van de 2e brigade.81 De 
divisie die onder Gratien op weg was naar Stralsund werd vanaf dit moment de 2e divisie.
 Na het vertrek van maarschalk Mortier met een deel van zijn legerkorps (inclusief het 2e 
regiment Hollandse kurassiers) richting Kolberg resteerden voor Stralsund slechts twee Franse 

Plattegrond van de vesting Stralsund. In en om deze havenstad in Zweeds-Pommeren zouden de Hollanders tot 
twee keer toe (in 1807 en 1809) zware strijd leveren. (Antiquariat N. Haas)

B_BOOM113 NIMH BW Sous les Armes.indd   202 10-10-16   18:08



Bondgenoot van Frankrijk 203

regimenten, het 2e en 7e regiment Hollandse infanterie, het 1e bataljon van het 8e regiment 
infanterie, het 2e regiment Hollandse Huzaren en twee compagnieën rijdende artillerie. Deze 
circa 4000 man tellende legermacht stond onder bevel van de Franse generaal Grandjean. De 
Zweedse bezetting van Stralsund was de verzwakking niet ontgaan en greep deze onverwachte 
kans met beide handen aan. Op 1 april begonnen de Zweden een groot offensief, in een poging de 
blokkade van de vestingstad te doorbreken. En met succes, want het lukte de Zweden de Frans-
Hollandse troepen ver terug te werpen. De Zweedse overmacht (circa 14.000 man) was zo groot 
dat de Fransen en Hollanders zich gedwongen zagen hun posities te verlaten en zich in oostelijke 
richting terug te trekken op Greifswald, Anklam en Uckermunde. Na een week van verwoede 
gevechten kwamen zij aan in Stettin, ruim 150 kilometer verderop.82

 Als gevolg van de Zweedse aanval kregen ook de overige Hollandse troepen onder Dumon-
ceau opdracht zich te verplaatsen. Meer nog dan het Zweedse offensief vreesde Napoleon een 
gelijktijdige Britse invasie op de Noord-Duitse kust. Uit angst voor een dergelijke gecoördi-
neerde Brits-Zweedse aanval beval Napoleon maarschalk Brune zijn troepen te verenigen en 
de belangrijke magazijnsteden Maagdenburg en Hameln koste wat kost te verdedigen.83 Kort 
daarop ontving Dumonceau het bevel met zijn Hollandse divisie richting Lauenburg aan de Elbe 
te marcheren, met achterlating van enkele kleine detachementen in Bremen en Cuxhaven.84 
Later moesten de Hollanders doortrekken naar Schwerin en Wismar om daar als het ware een 
reserveleger te vormen achter het VIIIe Legerkorps van Mortier, dat de eerste klappen van het 
Zweedse offensief moest opvangen.
 Uiteindelijk hoefden de reservetroepen niet in actie te komen. Vanaf 8 april zetten de Frans-
Hollandse troepen van het VIIIe Legerkorps een tegenoffensief in, dat na de komst van ver-
sterkingen onder maarschalk Mortier op 16 april met hernieuwde kracht werd voortgezet. Met 
gedurfde acties als het onder vijandelijk vuur doorwaden van een nekdiepe rivier en het gevan-
gennemen van driehonderd Zweedse soldaten hadden de Hollanders een belangrijk aandeel in 
de uiteindelijke overwinning op de Zweden.85 Dankzij de van alle zijden aangerukte versterkin-
gen was het Zweedse verzet snel gebroken. Binnen enkele dagen stonden de Frans-Hollandse 
troepen weer voor de muren van Stralsund. Op 18 april sloot Mortier een wapenstilstand met 
de Zweedse opperbevelhebber, waarin was bepaald dat de Zweden zich achter de rivier de Peene 
zouden terugtrekken. In totaal werden tijdens deze gevechten circa achthonderd Hollandse 
 soldaten en ten minste twaalf officieren gedood, gewond, krijgsgevangen gemaakt of vermist.86 
Al met al een behoorlijke aderlating voor het Hollandse leger.
 Na het staakt-het-vuren keerden de troepen onder Dumonceau weer terug naar hun uit-
gangsposities (zie tabel). Van de Hollandse eenheden bij het VIIIe Legerkorps bleven de meeste 
aan de Oostzeekust liggen. Zij keerden dus niet terug naar de Divisie Dumonceau. Napoleon 
verordonneerde dat de twee Hollandse infanterieregimenten zich op het eiland Wollin en langs 
de Peene te Anklam moesten positioneren. Dit waren de beste posities om een eventuele hervat-
ting van de vijandelijkheden met de Zweden en een mogelijke Britse landing af te wachten.87 
Het 2e regiment huzaren, het 2e regiment kurassiers en de eerste compagnie rijdende artillerie 
vertrokken samen met maarschalk Mortier naar Polen, nadat de maarschalk door Napoleon was 
benoemd tot commandant van het observatieleger tussen de Oder en de Vistula.88 Op 14 juni 1807 
waren deze eenheden betrokken bij de beroemde Slag bij Friedland, die eindigde in een grote 
overwinning voor de Fransen.
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Verspreiding van de Divisie Dumonceau in het noorden van Duitsland, eind april 180789 

Eenheid Positie

Voorhoede (jagers) Kust tussen Elbe en Weser

3e regiment infanterie Hamburg en Harburg

4e regiment infanterie Tussen Hamburg en Lübeck

6e regiment infanterie Tussen Stade en de Weser

9e regiment infanterie Bremen

3e regiment huzaren Harburg

Artillerie Stade

Nadat op 18 april al een wapenstilstand was gesloten, gaf de bezetting van Stralsund zich op 20 augustus 1807 
officieel over aan de Frans-Hollandse belegeringsmacht onder leiding van maarschalk G.M.A. Brune. (Château de 
Versailles)
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De Franse successen in Centraal-Europa dwongen tsaar Alexander uiteindelijk vredesbespre-
kingen te beginnen met Napoleon. Vanaf 25 juni ontmoetten de twee vorsten elkaar op een vlot 
in de rivier de Njemen, de grensrivier tussen Rusland en de rest van Europa. Het persoonlijke 
onderhoud tussen Napoleon en Alexander leidde op 7 juli tot de tekening van de Vrede van Tilsit, 
waarin Rusland in feite de Franse hegemonie over het Europese vasteland erkende in ruil voor 
behoud van de territoriale integriteit van het land.90 Rusland werd gedwongen toe te treden tot 
het continentaal stelsel en de oorlog te verklaren aan Napoleons aartsvijand Groot-Brittannië. 
Pruisen kwam er minder genadig vanaf. Het land moest een derde van zijn grondgebied afstaan, 
diende het leger in te krimpen en werd in feite gereduceerd tot een middelgrote mogendheid.

na de vrede
Met ‘Tilsit’ kwam er een voorlopig einde aan de oorlog op het Europese continent – de oorlog 
met Groot-Brittannië ging door – maar dit betekende niet dat de Hollandse militairen meteen 
terug naar huis mochten keren of dat Lodewijk weer meer zeggenschap kreeg over zijn troepen. 
Ook in vredestijd bleef zijn invloed beperkt en mocht hij niet naar eigen believen veranderingen 
doorvoeren bij zijn eenheden in Duitsland. Lodewijk bleef dit echter wel proberen. Een half jaar 
nadat hij in het geheim versterkingen voor zijn garde had teruggeroepen, gaf hij Dumonceau 
bijvoorbeeld opdracht het 2e en 3e regiment huzaren naar Holland terug te zenden. Deze troe-
pen waren volgens de koning dringend nodig voor het bewaken van de kust en het tegengaan 
van de communicatie met Groot-Brittannië.91 Dumonceau wachtte dit keer de toestemming van 
zijn directe meerdere, op dat moment maarschalk Bernadotte, niet af en liet de gevraagde huza-
ren onmiddellijk naar Deventer afmarcheren.92 Officiële goedkeuring van Bernadotte volgde pas 
enkele weken later, op 27 september.93

 Toen het bericht van de wegzending van de Hollandse regimenten de keizer bereikte, ontstak 
deze in woede. Bernadotte had de Hollandse troepen nooit mogen laten gaan.94 Voor het hande-
len van zijn broer had de keizer al helemaal geen goed woord over. Hij schreef Lodewijk dat zijn 
gedrag tegen alle militaire regels indruiste. “Vos régiments, faisant partie de mon armée, ne 
pouvaient pas en être retirés sans mon ordre.” De keizer verbaasde zich erover dat Lodewijk, na 
een leven in militaire dienst, nog steeds niet begreep hoe het militaire bedrijf werkte. Immers, 
als alle vorsten met troepen in de Franse legers zelf instructies aan hun troepen mochten zen-
den, zou het leger binnen de kortste keren aan tegenstrijdige bevelen ten onder gaan.95

 Op Lodewijk maakte deze redenering weinig indruk. Hij hield er andere opvattingen op na, 
getuige ook zijn brief aan Dumonceau van 19 oktober 1807. Hierin benadrukte de koning dat zijn 
bevelen te allen tijde moesten worden opgevolgd, ongeacht de instructies van eventuele Franse 
meerderen. Zij die zich hier niet aan hielden “je ne reconnaîtrai plus, ni comme Hollandais, ni 
comme étant à mon service tout militaire qui n’en aurait que le nom”, aldus de koning. Dumon-
ceau was volgens Lodewijk weliswaar onderdeel van een grotere Franse militaire operatie en 
als zodanig ondergeschikt aan de bevelen van zijn meerderen, maar dat was hij enkel omdat de 
koning dat zo wilde. Eventuele tegenstrijdige bevelen waren niet het probleem van Dumonceau 
of welke willekeurige Hollandse officier dan ook. Het was in dat geval aan de koning en de keizer 
om de juiste afwegingen te maken en tot een goede oplossing te komen. De brief eindigde met 
de expliciete oproep aan Dumonceau om vooral niets tegen de belangen van het koninkrijk te 
ondernemen.
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Ik vertrouw u deze opvattingen toe omdat zij het uitgangspunt moeten vormen van uw 
bevelvoering. Maar voorts dient u zich te conformeren aan de bevelen van de Prins van 
Ponte-Corvo [Bernadotte], aangezien u onder zijn bevel staat, maar alleen zolang het niet 
gaat om zaken die strijdig zijn met de belangen van en de dienst aan uw koning, uw vader-
land en uw medeburgers.96

Dumonceau keerde uiteindelijk in het voorjaar van 1808 met de helft van de Hollandse troepen 
terug in het koninkrijk. De zesduizend man sterke Divisie Gratien bleef achter in Duitsland.97 
Met deze laatste troepen heeft Lodewijk zich weinig meer bemoeid. Alleen toen de Britten eind 
juli 1809 in Walcheren landden – zie hoofdstuk 6 – probeerde hij direct invloed op de divisie uit 
te oefenen. Gratien viel officieel onder het Corps d’Armée du Gouvernement des Villes  Hanséatiques, 
dat per 1 april 1809 opging in de Armée d’Allemagne. Tijdens de veldtocht tegen Oostenrijk van 
1809 (de Vijfde Coalitieoorlog) maakte de divisie deel uit van het Xe Legerkorps van Jérôme 
Bonaparte, dat de rust moest bewaren in het gebied tussen Hamburg en de Main.98 De Hollan-
ders zouden dus niet tot actie komen tijdens de veldslagen bij Aspern of Wagram. Wel speelden 
 Gratien en zijn mannen in mei 1809 een hoofdrol bij het neerslaan van de opstand van de Pruisi-
sche majoor von Schill.99

De strijd in Spanje

Na de Vrede van Tilsit bevond Napoleon zich op het toppunt van zijn macht. Het Franse keizer-
rijk domineerde het Europese continent. Pruisen was tot een vernederende vrede gedwongen en 
telde (voorlopig) niet meer mee als grote mogendheid. Oostenrijk was nog niet bekomen van de 
nederlagen bij Ulm en Austerlitz, terwijl Rusland na Tilsit een bondgenoot van Napoleon was. 

Napoleon en Alexander begroeten elkaar hartelijk op een vlot in het midden van de rivier de Njemen. Op deze 
bijzondere locatie bij Tilsit vonden de vredesonderhandelingen tussen Frankrijk en Rusland plaats. (Château de 
Malmaison)
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Alleen Groot-Brittannië resteerde nog als Frankrijks grootste vijand en uitdager, maar dit land 
kon op het continent weinig uithalen zonder steun van de andere mogendheden. Terwijl de Brit-
ten oppermachtig waren op zee, heerste Napoleon over het Europese vasteland. Door de vrijwel 
onafgebroken reeks overwinningen was Napoleons naam inmiddels onlosmakelijk met militair 
succes verbonden. Er hing een aura van onoverwinnelijkheid om de keizer, dat hij zelf met alle 
propagandamiddelen tot zijn beschikking in stand hield en vergrootte.100

 Napoleon kon echter niet lang van zijn nieuwe machtspositie genieten, want reeds in 1808 
begon zijn keizerrijk barsten te vertonen. Te beginnen in Spanje, waar de keizer zich vanaf mei 
1808 geconfronteerd zag met een steeds groter wordende opstand tegen de Franse overheersing 
in dat land. Sinds de tweede helft van 1807 had Napoleon grote hoeveelheden Franse troepen 
naar het Iberisch schiereiland gedirigeerd, onder het voorwendsel van een gezamenlijke Frans-
Spaanse invasie van Portugal. Nadat Portugal in december op de knieën was gedwongen en 
Lissabon was veroverd door generaal J.A. Junot, werd echter al snel duidelijk dat Napoleon ook 
plannen had met Spanje zelf. Ontevreden over de militaire inspanningen van zijn zuidelijke 
bondgenoot en niet geremd door enige vorm van matiging, besloot Napoleon in het voorjaar 
van 1808 dat Spanje hechter aan zijn Grand Empire moest worden verbonden.101

 De grote Franse militaire aanwezigheid op het Iberisch schiereiland zorgde ondertussen 
voor groeiende onvrede en onrust onder de Spaanse bevolking. Het weinig doortastende, pro-
Franse optreden van de Spaanse koning Karel IV en zijn eerste minister M. Godoy maakte de 
situatie er niet beter op, wat in maart 1808 uiteindelijk leidde tot een staatsgreep ten faveure van 
kroonprins Ferdinand. Op dat moment zag Napoleon zijn kans schoon en greep hij in. Hij liet de 
Spaanse koninklijke familie samenkomen in Bayonne, waar hij Ferdinand dwong de troon terug 
te geven aan zijn vader, waarna hij Karel IV dwong zijn aanspraken op de Spaanse troon op te 
geven ten gunste van Napoleons eigen kandidaat: zijn broer Joseph.
 Het machtsspel dat Napoleon elders in Europa met zulk speels gemak had gespeeld, zorgde 
in Spanje echter voor grote problemen. Toen het Franse leger onder leiding van maarschalk 
Murat de Spaanse hoofdstad Madrid bezette, sloeg de vlam in de pan. Op 2 mei (Dos de Mayo) 
kwam de bevolking van Madrid tegen de Fransen in opstand en al snel volgde de rest van het 
land. De komst van de kersverse koning Joseph – ‘el intruso rey’, oftewel de indringer-koning 
– maakte de situatie er bepaald niet beter op. Joseph bereikte Madrid op 20 juli, maar een dag 
eerder had het Franse leger onder generaal P. Dupont de l’Étang bij Bailén een smadelijke neder-
laag geleden tegen opstandige Spaanse troepen onder bevel van generaal F. Castaños. Gecon-
fronteerd met de nederlaag bij Bailén en een algehele volksopstand zag Joseph zich genoodzaakt 
om Madrid nog geen twee weken na zijn intocht te verlaten. En alsof dat nog niet genoeg was om 
het moreel van de opstandelingen te sterken, landde op 1 augustus een Brits expeditieleger in 
Portugal om de opstand tegen Napoleon van extra militair gewicht te voorzien.102

 In een poging de situatie onder controle te krijgen, schoot Napoleon in november 1808 zijn 
broer met een leger van 250.000 man te hulp. De keizer voerde zelf het bevel over deze imposante 
legermacht, met als gevolg dat de Spaanse opstandelingen in het defensief werden gedrongen.103 
Reeds op 4 december, nog geen vier weken nadat Napoleon zich aan het hoofd van zijn troepen 
had gezet, gaf Madrid zich over en kon Joseph voor de tweede keer ‘zijn’ hoofdstad binnentrek-
ken. De glansrijke overwinningen van het Franse leger, aangevoerd door enkele van Napoleons 
meest ervaren maarschalken, betekenden echter niet het einde van de Spaanse opstand. Het ver-
zet tegen de Fransen ontwikkelde zich tot een langdurige, bloedige guerrillaoorlog, waardoor 
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Napoleon gedwongen was een grote troepenmacht in Spanje op de been te houden. Deze zoge-
naamde Armée d’Espagne bestond vanaf het begin niet alleen uit Franse soldaten, maar ook uit 
Polen, Zwitsers, Italianen en soldaten uit de verschillende Duitse vorstendommen. Alle satelliet-
staten van Frankrijk werden geacht, lees: gedwongen, een bijdrage aan de oorlogsinspanningen 
in Spanje te leveren. Ook het Koninkrijk Holland kon hier niet aan ontkomen.

formatie en vertrek van de hollandse brigade
Toen het nieuws van de Britse landing en het vertrek van Joseph uit Madrid Napoleon bereikte, 
kwam de keizer meteen in actie. Op 17 augustus stuurde hij brieven naar Eugène in Italië, Jérôme 
in Westfalen en Lodewijk in Holland met het verzoek om troepen te sturen voor de te forme-
ren Armée d’Espagne. Van het Koninkrijk Holland verwachtte hij 600 man cavalerie, 3 bataljons 
van samen 2100 tot 2200 man infanterie, een compagnie rijdende artillerie met 3 kanonnen en 3 
houwitsers, een compagnie sappeurs, 2 genieofficieren en enkele mineurs. In totaal moest deze 
Hollandse brigade ongeveer 3000 man tellen. De geselecteerde mannen moesten van de keizer 
stuk voor stuk ervaren soldaten zijn, want aan rekruten had hij in Spanje niets. Het geheel moest 
geleid worden door “un bon général de brigade”.104 Ook ditmaal gaf de keizer zijn broer dus dui-
delijke instructies mee.
 Het geheel kwam onder leiding te staan van de ervaren generaal-majoor D.H. Chassé, onder-
steund door een generale staf bestaande uit een kolonel, een luitenant-kolonel, een ritmeester, 
een adjudant, twee geniekapiteins en verschillende aides de camp. De artillerie en genie stonden 
onder bevel van majoor F.F.C. Steinmetz.105 Uit de bronnen blijkt nergens dat Lodewijk zijn keuze 
voor Chassé eerst aan Napoleon heeft voorgelegd. Napoleon accepteerde de Hollandse generaal 
zonder er woorden aan vuil te maken en schoof niet, zoals twee jaar eerder bij de benoeming van 
Dumonceau tot aanvoerder van de avant-garde, een Franse vervanger naar voren. Waarschijnlijk 
achtte de keizer dit niet nodig, omdat de Hollandse brigade vanwege zijn veel geringere omvang 
sowieso in een Franse divisie zou worden opgenomen en zodoende onder bevel van een Franse 
generaal zou komen te staan. Bovendien dienden in de brigade, in tegenstelling tot de avant-
garde, geen Franse troepen.
 Het toverwoord bij de formatie van de brigade was snelheid. Napoleon wenste nog voor het 
nieuwe jaar de Britten uit Spanje te verjagen, om zo de weg te bereiden voor een algemene vrede. 
Hij wilde dat Lodewijk zijn brigade zo spoedig mogelijk richting Gent of Brussel zou sturen en 
dat hij steeds nauwgezet op de hoogte werd gehouden van de voortgang van de troepen. Lode-
wijk antwoordde zeer welwillend dat hij zo snel mogelijk een brigade zou formeren en gaf daar-
toe direct orders aan zijn minister van Oorlog Janssens.106 De minister kreeg opdracht een bri-
gade te verzamelen in Breda, bestaande uit het 3e regiment jagers (later veranderd in 2 bataljons 
van het 3e regiment jagers en 1 bataljon van het 2e regiment infanterie van linie), het 3e regiment 
huzaren, de 3e compagnie lichte artillerie uit Den Haag en een compagnie sappeurs, met daarin 
ook enkele mineurs.107

 De snelheid waarmee de brigade van de grond kwam, mag opvallend worden genoemd. 
Reeds op 2 september was de brigade gereed om te vertrekken. Dit betekende echter niet dat de 
brigade compleet was. Een groot deel van het in Zeeland gelegen 3e regiment jagers was geveld 
door de Zeeuwse koorts en lag in verschillende hospitalen in Zeeland en Vlaanderen.108 In een 
poging de grootste gaten te dichten, kregen soldaten uit de depots van het 3e regiment jagers en 
het 3e regiment huzaren in respectievelijk Doesburg en Den Bosch opdracht zich zo snel moge-
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lijk naar Breda te begeven. Toen dit niet voldoende bleek te zijn, werd besloten het 2e bataljon 
van het 4e regiment infanterie bij de brigade in te delen. Ook dit mocht echter niet baten. Op  
4 september, de dag dat de brigade in Antwerpen arriveerde, moest Lodewijk zijn broer beken-
nen dat hij slechts 1800 infanteristen en 500 huzaren bijeen had weten te brengen.109 Al met al 
een fors stuk minder dan de door de keizer geëiste 3000 man en dit aantal nam nog verder af door 
de zware omstandigheden tijdens de mars naar Parijs.
 Toen Napoleon de brigade op 21 september in ogenschouw nam, viel hem de geringe omvang 
meteen op. Tijdens de inspectie sprak de keizer verschillende soldaten en officieren aan en liet hij 
de brigade enkele manoeuvres uitvoeren.110 Zijn oordeel was overwegend positief – “cette petite 
brigade m’a paru en bon état” – maar hij eiste wel dat de ontbrekende mannen onmiddellijk zou-
den worden aangevuld.111 Daarnaast besloot hij de organisatie van de brigade meer op Franse voet 
te brengen. In plaats van 9 compagnieën zou de brigade voortaan 6 compagnieën per bataljon 
tellen. Soldaten van de geschrapte compagnieën werden ingedeeld bij de resterende, die daardoor 
een sterkte kregen van 120 à 130 man. De officieren van de geschrapte compagnieën bleven achter 
in Saint-Denis, vlakbij Parijs, om daar een depot te vormen. Dit depot diende in de eerste plaats 
als een aansterkplek voor de circa 20 zieke soldaten die de reis naar Spanje voorlopig niet konden 
vervolgen en in de tweede plaats als verzamellocatie voor de 840 infanteristen die nog uit Holland 
moesten komen. Als er zich te Saint-Denis genoeg fitte mannen bevonden, zo was de bedoeling, 
dan konden deze de brigade in kleine detachementen achterna reizen. In Versailles kwam een 
depot voor de huzaren, waarvan er volgens Napoleon nog zeker 140 ontbraken.112

 Het opvallende aan de door Napoleon doorgevoerde veranderingen was, dat hij ze deed zon-
der eerst Lodewijk te verwittigen of hem er als uitvoerder bij te betrekken. Hiermee week de 
keizer af van de eerder door hem in Pruisen gevolgde lijn. Tijdens de inzet van de Hollandse 

Generaal D.H. Chassé gaf leiding aan de 
Hollandse Brigade in Spanje. Erg veel vrij-
heid om zelfstandig beslissingen te nemen 
had hij echter niet. Chassé moest de beve-
len van zijn Franse meerderen opvolgen. 
(Nationaal Militair Museum)
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troepen in het noorden van Duitsland had de keizer, via zijn maarschalken, de Hollandse divisie 
hoofdzakelijk operationele bevelen gegeven en zich niet met de organisatie van compagnieën, 
bataljons of regimenten bemoeid. Net zo goed als hij Lodewijk en zijn ministers een hoge mate 
van vrijheid gaf om binnen de grenzen van hun koninkrijk zelf beleid te maken en uit te voeren – 
mits niet strijdig met de Franse belangen – had Napoleon zich in 1806 en 1807 grotendeels verre 
gehouden van de organisatie van het Hollandse leger. De enkele keer dat de keizer toch besloot in 
te grijpen, zoals bij de in hoofdstuk 1 beschreven reductie van het aantal bataljons per regiment, 
deed hij dat niet zelf, maar speelde hij het via zijn broer of een ondercommandant als Berna-
dotte. Tot aan de reorganisatie van de Hollandse brigade lag de uitvoering dus altijd bij Lodewijk 
en de Hollandse legerleiding. Dat dit nu niet meer het geval was, zegt veel over de geringe mate 
van zelfstandigheid waarover de Brigade Chassé beschikte.
 Meer dan de Divisie Dumonceau een jaar eerder maakte de Brigade Chassé integraal deel uit 
van het Franse leger. Terwijl de Hollandse troepen in Duitsland aanvankelijk waren georgani-
seerd in de los van de Grande Armée staande Armée du Nord, die onder leiding stond van de koning 
van Holland, was de Hollandse brigade van Chassé slechts een van de vele brigades in Napoleons 
grote Armée d’Espagne. Samen met troepen uit Nassau, Baden, Hessen-Darmstadt en Westfalen 
maakte de Brigade Chassé deel uit van de zogenaamde Duitse divisie onder generaal J.F. Leval. 
Deze divisie vormde samen met een hoofdzakelijk Franse divisie onder generaal H.F. Sebastiani 
en een Poolse divisie onder generaal J.B. Timbrune de Valence het IVe Legerkorps onder maar-
schalk F.J. Lefebvre.113 De bevelslijnen liepen dit keer direct van de keizer naar de Hollandse bri-
gade, zonder tussenkomst van Lodewijk. In zekere zin zag Napoleon de brigade van Chassé niet 
zozeer als de bondgenootschappelijke bijdrage van het Koninkrijk Holland, maar als troepen 
die de koning van Holland “a mis à ma disposition”; daarmee implicerend dat hij alles met de 
troepen mocht doen wat hij wilde.114

het hollandse karakter van de brigade
Ook Lodewijk moet zich hebben gerealiseerd dat zijn zeggenschap over de relatief kleine Hol-
landse brigade, zeker in het verre Spanje, nihil was. Daarom probeerde hij op andere manieren 
de Hollandse troepen aan zich te binden. Om de eenheid van de Hollandse brigade te benadruk-
ken bepaalde de koning dat de brigade, net als de Hollandse troepen in Duitsland, geheel zelf-
standig moest kunnen opereren. Naast eigen mineurs en sappeurs ging er daarom voor de medi-
sche bijstand een ambulance mee, bestaande uit tien personen onder leiding van een chirurgijn 
eerste klasse, voor de handhaving van de orde een commissaris-rapporteur en een provoost te 
velde, voor de uitbetaling van soldij een betaalmeester en voor de verzorging van de troepen een 
commissaris van oorlog.115 Die laatstgenoemde hoefde echter niet alle vivres uit Holland aan te 
voeren, omdat Napoleon direct had bepaald dat het Koninkrijk Holland alleen diende zorg te 
dragen voor de soldij en de uitrusting van de brigade en dat voedsel en foerage door de Franse 
intendance zouden worden verstrekt.116 Ook op logistiek vlak was de Hollandse brigade reeds 
vanaf het begin van de campagne dus nauwer verweven met de Franse legerorganisatie.
 Ter compensatie bleef Lodewijk hameren op het onafhankelijke, Hollandse karakter van de 
weg te zenden troepen. De brigade moest zich weliswaar schikken onder Franse bevelhebbers en 
nauw samenwerken met Franse troepen, maar naar buiten toe dienden de Hollanders zich te pro-
fileren als een aparte, niet-Franse eenheid met eigen vlaggen, vaandels en uniformen. Tegenover 
minister Janssens sprak de koning de wens uit dat alle troepen voor de brigade niet alleen ervaren 
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moesten zijn, zoals de keizer wenste, maar ook van Hollandse origine. “Je désire que tous ceux qui 
seront employé a cette brigade soyent né et domicilié en Hollande”, aldus Lodewijk.117 Alleen op die 
manier kon het onafhankelijke karakter van de brigade zoveel mogelijk worden gegarandeerd en 
kon worden voorkomen dat de brigade volledig zou opgaan in het grote Franse leger.
 Dumonceau, die de leiding over de formatie van de brigade had, kreeg van de koning het uit-
drukkelijke bevel om de onderofficieren en manschappen in te prenten dat zij Hollanders waren 
en dat zij de naam en reputatie van hun land dienden hoog te houden. Zij mochten zich niet 
misdragen “want het is niet genoeg dapper te zyn voor den vyand, men moet nog edelmoedig 
zyn jegens den weerlozen”, aldus Dumonceau. Net als aan de vooravond van de veldtocht tegen 
Pruisen kregen de soldaten te horen dat ze ten strijde trokken voor vorst en vaderland. Over 
de belangen van Frankrijk werd in Dumonceaus toespraak tot de brigade nauwelijks gerept. De 
brigade was bestemd “om Hollands en Frankryk’s gemeene vyanden te gaan bevechten”, niets 
meer en niets minder.118 De veldtocht waaraan de troepen zouden deelnemen – niemand wist 
van tevoren dat de reis naar Spanje zou gaan – diende bovenal om de nationale belangen van het 
Koninkrijk Holland veilig te stellen.
 Er zat echter wel een grens aan Lodewijks nationale retoriek. Hoewel hij erop hamerde dat 
zijn troepen Hollands waren, benadrukte de koning tevens dat alle militairen, inclusief de offi-
cieren, zich te allen tijde moesten conformeren aan de orders van hun Franse meerderen. “Le 
général Chassé”, zo schreef de koning, “ne doit faire aucune difficulté de se mettre sous les 
ordres d’un général Français, qui auront un grade supérieur au sien, ou même du même grade, 
s’il est plus ancien officier général que lui.”119 In de praktijk uitte de eigenheid van de Hollandse 
troepen zich eerder in een gevoel van ‘anders-zijn’ (zie ook deel III), dan in de mogelijkheid daad-
werkelijk zelfstandig beslissingen te kunnen nemen of eigen afwegingen te mogen maken.

op spaanse bodem
Het korps van Lefebvre kreeg opdracht zich zo spoedig mogelijk naar Bayonne op de Spaans-
Franse grens te begeven.120 De Hollandse brigade verliet hiertoe reeds op 22 september, een dag 
na de revue door de keizer, de Franse hoofdstad. De lange reis naar het zuiden verliep voor de 
Hollandse troepen soepel. Het weer zat mee en de Hollanders werden onderweg hartelijk ont-
vangen door de lokale bevolking. Problemen dienden zich pas aan toen de brigade op 24 oktober 
in Bayonne arriveerde. Hier kwamen de Hollanders terecht in de chaos van de zich formerende 
Armée d’Espagne. Vanaf dat moment werd alles lastiger voor Chassé en zijn mannen. Slaapplaat-
sen en voedsel waren niet meer vanzelfsprekend en ook aan nieuwe schoenen – de meegenomen 
exemplaren waren inmiddels versleten of kwijtgeraakt – was niet eenvoudig meer te geraken. 
Het zou een voorbode blijken voor wat de Hollanders in Spanje te wachten stond.121

 Na het passeren van de Spaanse grens maakte de Hollandse brigade meteen kennis met de 
nieuwe realiteit. De Spaanse wegen waren door de acties van kleine, zelfstandig opererende 
vijandelijke milities levensgevaarlijk en de Hollanders moesten zich voor hun eigen veiligheid 
verplaatsen in colonne de bataille, oftewel gevechtsformatie. Al op 31 oktober vond een eerste 
treffen met de vijand plaats. Bij Durango probeerde generaal J. Blake te voorkomen dat het 
IVe Legerkorps het strategisch gelegen Bilbao zou veroveren. Met aan beide zijden ongeveer 
20.000 man was het geen grote slag, maar voor de Hollanders betekende het hun vuurdoop. 
De brigade onderscheidde zich tijdens de slag door de verovering van twee belangrijke hoog-
tes en leverde zo een cruciale bijdrage aan de uiteindelijke Franse overwinning. Dit was ook 
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het opperbevel niet ontgaan, want van verschillende kanten werden de Hollanders met hun 
inzet gecomplimenteerd. De Franse generaal E.C. Villatte zei dat “on ne peut être plus brave” 
en maarschalk Lefebvre liet weten dat hij bericht van het goede gedrag van de brigade zou 
overbrengen aan de koning.122 Chassé stelde in zijn verslag aan Lodewijk dat de brigade zich 
eervol had gedragen. De Slag bij Durango kostte twee (onder)officieren en zes soldaten van de 
Hollandse brigade het leven.123

 Na de slag en de daaropvolgende inname van Bilbao trok de hoofdmacht van het Franse leger 
op naar het zuiden, naar Madrid. De Hollanders bleven achter in het Baskenland, waar ze zorg 
moesten dragen voor de beveiliging van wegen, dorpen en kust. Chassé was hier, zoals blijkt uit 
een van zijn verslagen, niet blij mee.124 Hij was liever bij het grote leger gebleven. De Hollanders 
werden in zijn ogen afgescheept met een weinig prestigieuze taak, waar nauwelijks eer aan viel 
te behalen. Extra pijnlijk was dat Chassé zelf half november op last van Napoleon werd vervan-
gen als commandant van de provincie Bilbao, omdat de keizer liever een Fransman aan het roer 
zag staan.125 Omdat Napoleon Chassé waarschijnlijk niet kende – in zijn correspondentie heeft 
de keizer het consequent over “un général hollandais”, zonder de naam van Chassé te noemen 
– mogen we ervan uitgaan dat de vervanging van Chassé niet het gevolg was van eventueel dis-
functioneren van de generaal, maar van het feit dat Chassé geen Fransman was.

Een aan de fantasie van J. Hoynck van Papendrecht ontsproten scène, waarop Hollandse troepen staan afgebeeld 
die de overwinning bij Durango vieren. (uit: Wüppermann, Nederland voor honderd jaren)
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De loskoppeling van de hoofdmacht was niet de enige teleurstelling die Chassé en de Hol-
landse brigade in de eerste maanden van hun verblijf in Spanje kregen te verwerken. Tegen de 
uitdrukkelijke wens van Lodewijk en Chassé in werd de brigade namelijk vrijwel direct na het 
passeren van de Spaanse grens door het Franse opperbevel opgesplitst.126 Terwijl de infanterie 
onder Chassé opdracht kreeg naar Durango te marcheren, moest de rijdende artillerie zich naar 
het meer zuidelijk gelegen Mondragón begeven en werden de huzaren ingedeeld bij de Divisie 
Sebastiani. Afgezien van ontmoetingen tijdens grote veldslagen zouden de diverse onderdelen 
van de brigade in de jaren daaropvolgend los van elkaar worden ingezet. De mineurs spanden 
wat dat laatste betreft de kroon. De bij de Hollandse brigade gevoegde mineurscompagnie werd 
nog voor het begin van 1809 bij een andere eenheid geplaatst, om vervolgens vrijwel de gehele 
campagne uit het zicht van Chassé en zijn stafofficieren te verdwijnen. De brigadestaf had begin 
1809 geen idee waar de mineurs verbleven en of ze überhaupt nog in leven waren. Tot groot onge-
noegen van Lodewijk, zijn minister van Oorlog, de officieren en de manschappen opereerde de 
brigade dus allerminst als eenheid. Alle protesten van Chassé en Lodewijk ten spijt raakten de 
Hollandse cavalerie, infanterie en artillerie over heel Spanje verspreid en hadden pogingen de 
brigade weer bijeen te brengen weinig succes.127

“een van de moeilijkste en gevaarlijkste campagnes”
Ondanks deze tegenvallers zouden de Hollanders toch ruimschoots de gelegenheid krijgen in 
Spanje hun dapperheid te tonen. Het verblijf van de brigade in Noord-Spanje zou uiteinde-
lijk ongeveer anderhalve maand duren. In die tijd raakten de Hollanders goed bekend met het 
fenomeen guerrilla. Volgens Chassé waren de bergen in het gebied vergeven van de “brigands” 
of gewapende boeren, die het voorzien hadden op iedere soldaat die zich in zijn eentje op weg 
begaf.128 Halverwege december 1808 kreeg de brigade alsnog bevel naar Madrid te trekken, waar 
ze op de eerste dag van het nieuwe jaar arriveerde. Veel tijd was de Hollanders in deze stad niet 
gegund, want al na een week kwam het bevel samen met de Duitse divisie – inmiddels ingedeeld 
bij het Ie Legerkorps van maarschalk C.V. Victor – naar de oevers van de Taag te marcheren, waar 
een aantal belangrijke bruggen moest worden bewaakt.
 Reizen in Spanje was zwaar. De troepen maakten lange marsen onder moeilijke omstandig-
heden. Een enkele keer zag Chassé zich zelfs genoodzaakt de etappes te verdubbelen, omdat er 
in de onherbergzame streken van midden-Spanje onvoldoende levensmiddelen waren te vin-
den. Het schoeisel van de soldaten was door de lange tochten volkomen versleten, maar nergens 
was aan nieuwe schoenen te komen. Sommige manschappen zagen zich volgens de generaal 
genoodzaakt “in de hospitalen te gaan, doordien wegens het gebrek aan schoenen, hunne voeten 
zoodanig gewond zijn, dat zij de marschen niet kunnen volbrengen”.129 De moeilijke omstandig-
heden begonnen meer en meer hun tol te eisen en halverwege februari 1809 had Chassé nog maar 
zo’n zevenhonderd infanteristen onder zich. Dit aantal zou kort daarop worden aangevuld met 
troepen uit het depot te Saint-Denis, zodat Chassé vanaf maart weer over circa duizend man kon 
beschikken.130

 Voor de bereden onderdelen van de brigade bleek de inzet in Spanje al evenzeer een ware 
beproeving. De paarden hadden zwaar te lijden onder het mindere voer en de lange marsen 
over slechte ondergrond. Net op Spaans grondgebied moest Chassé de koning al melden dat 
het regiment huzaren zich in een “deplorabele” staat bevond. In korte tijd had het regiment 46 
paarden verloren en van de 231 paarden aanwezig in Bilbao waren er volgens de generaal maar 91 
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voor de dienst geschikt. Dat gezegd hebbende, kon Chassé niet nalaten de koning erop te wijzen 
dat de Franse cavalerie in nog veel slechtere staat verkeerde.131 De rijdende artillerie kampte met 
dezelfde problemen. Zonder nog een schot te hebben gelost, was de compagnie begin januari 
“genoegzaam geheel geruineerd”. Er waren door het slechte voer zoveel paarden overleden “dat 
men om het geschut en de caissons mede te kunnen voeren, genoodzaakt is geweest, muilezels 
te requireren”. In totaal werden er begin 1809 27 muilezels bij de rijdende artillerie geïncorpo-
reerd.132

 Terwijl de Hollandse brigade zich hoofdzakelijk bezighield met patrouilles lopen en het 
beveiligen van de binnenlanden van Spanje, landde in april 1809 voor de tweede keer een Brits 
expeditieleger op het Iberisch schiereiland. Amper drie maanden eerder waren de Britten nog 
door Napoleon uit Spanje verdreven, maar nu waagden ze onder A. Wellesley, de latere hertog 
van Wellington, opnieuw een poging. Eind juli voegde dit leger zich bij een Spaans leger onder 
generaal G.G. de la Cuesta en kwam het tot een grote slag bij het plaatsje Talavera.133 De ver-
liezen die de brigade tijdens deze slag opliep waren fors. De infanterie verloor bijna 180 man, 
waaronder 31 doden.134 Korte tijd later, op 11 augustus, kwam het bij Almonacid opnieuw tot een 
treffen met de vijand, waarbij vooral voor de rijdende artillerie onder kapitein H.R. Trip een 
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glansrol was weggelegd. Chassé schreef de koning dat de Hollanders “zich met roem [hadden] 
overlaaden, en hunne reeds verworven reputatie met kragt staande [hadden] gehouden”.135 In 
tegenstelling tot Talavera behaalden de Fransen bij Almonacid een klinkende overwinning. De 
Spanjaarden hadden zich overhaast van het slagveld moeten terugtrekken, met achterlating van 
26 kanonnen, 10 vaandels en “een groote menigte krijgsgevangene en al hun bagagie”.136 Met  
7 doden en 37 gewonden vielen de verliezen aan Hollandse zijde mee.
 Na de Slag bij Almonacid legde de Hollandse brigade zich weer toe op de strijd tegen de 
steeds talrijker wordende guerrillastrijders. De lange marsen, de constante gevechten en de hitte 
deden de brigade sterk in omvang slinken. Het moreel van de troepen verslechterde snel en het 
feit dat ze al maanden geen soldij meer hadden ontvangen, maakte de situatie er niet beter op. 
Honderden manschappen lagen in hospitalen verspreid over een groot deel van het land. Vol-
gens ritmeester P.H. van Zuylen van Nijevelt, die zich inzette om de achtergebleven Hollanders 
weer bij de brigade te krijgen, was hun toestand erbarmelijk. Velen waren alles kwijtgeraakt. Ze 
hadden geen kleren meer, geen schoenen, geen ransels en geen wapens. Ze sliepen op de harde 
stenen grond en kregen niet meer dan één karig rantsoen vlees per vijf dagen. Zelfstandig of in 
kleine groepjes de weg terugvinden naar de brigade was vrijwel onmogelijk. Het aantal overval-
len door vijandige strijders nam toe en alleen met zeer grote, goed bewapende eenheden kon 
men zich nog veilig op weg begeven. Eind juli 1809 werd een Hollands cavaleriedetachement 
in de buurt van Madrid overvallen door een grote bende ‘brigands’. Door de aanval verloren de 
huzaren maar liefst twee officieren en veertig manschappen. Sommige stierven in het gevecht 
met de guerrillastrijders, andere raakten in de chaos vermist. Van deze laatste groep werd aange-
nomen dat ze door de vijand waren ‘afgeslacht’.137 Dit soort berichten maakte dat de zwaarte van 
de veldtocht in Spanje in de zomer van 1809 ook tot Holland doordrong. De minister van Oorlog 
sprak in een brief aan de koning van “une des campagnes les plus pénibles et les plus périlleuses 
de cette guerre”.138

 Onder deze omstandigheden moge het geen verbazing wekken dat de heimwee onder de sol-
daten groot was. En eventjes gloorde er licht aan het eind van de tunnel, toen begin september 
1809 het bericht van de Britse invasie op Walcheren de brigade bereikte. Lodewijk liet Chassé per 
buitengewoon koerier weten, dat hij en zijn manschappen zo snel mogelijk moesten terugkeren 
om het vaderland te helpen verdedigen. Daar Lodewijk en Chassé dit uiteraard niet op eigen 
houtje konden beslissen, wendde Chassé zich tot koning Joseph van Spanje. Deze gaf in een 
persoonlijke ontmoeting met de Hollandse generaal te kennen, dat hij niet aan het verlangen 
van zijn broer kon voldoen, omdat het vertrek van de brigade uit Spanje alleen met toestemming 
van Napoleon kon plaatshebben. Die toestemming kwam er niet en hoewel de troepen volgens 
Chassé “brand[d]en van verlangen” om aan de bevelen van hun koning te voldoen, waren ze toch 
genoodzaakt in Spanje te blijven.139 Het toont nog maar eens aan hoe weinig de Hollandse leger-
leiding over de brigade te zeggen had.
 Op 19 november 1809 volgde opnieuw een grote veldslag, de Slag bij Ocaña. Ondanks een 
overmacht van de Spanjaarden van 50.000 over 30.000 man waren de Fransen vol goede moed. 
De laatste ontmoetingen op het slagveld waren immers allemaal in het voordeel van de Fran-
sen geëindigd.140 De Hollandse infanterie nam als onderdeel van de Duitse divisie onder gene-
raal Leval positie in op de linkervleugel van het Franse leger.141 Gedurende de slag zou hier het 
hevigst worden gevochten, maar de divisie liet zich van zijn beste kant zien. De hele dag mar-
cheerden de troepen in gesloten colonnes op de vijand af. De vijandelijke artillerie maaide bij tijd 
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en wijle hele pelotons weg, maar de leeggevallen plekken werden onmiddellijk weer opgevuld 
door andere soldaten. “Met onverschrokkenste moed en koelbloedigheid deden zich de troepen 
uitmunten”, aldus een uiterst tevreden Chassé. De inzet van de Duitse divisie was van doorslag-
gevende betekenis voor de uiteindelijke overwinning. De Slag bij Ocaña eindigde in de vernie-
tiging van een groot deel van het Spaanse leger. Volgens Chassé werden circa 25.000 Spaanse 
opstandelingen krijgsgevangen gemaakt en meer dan 50 kanonnen en 16 à 18 vaandels veroverd. 
De overwinning kwam echter wel tegen een prijs. Aan het eind van de dag was het slagveld over-
dekt met lijken. De brigade telde 82 gesneuvelden (onder wie 2 officieren) en 89 gewonden (onder 
wie 4 officieren).142

 De Slag bij Ocaña was de laatste grote veldslag waaraan de Hollandse brigade deelnam. 
Hierna richtten de Hollanders zich weer op het bestrijden van guerrillero’s, ditmaal in de 
vruchtbare streek La Mancha ten zuiden van Toledo. Vanaf 1809 zochten steeds grotere groepen 
‘insurgenten’ het land af op zoek naar vijandelijke eenheden die zich te ver van de hoofdmacht 
begaven. Deze guerrillero’s opereerden steeds professioneler, met een betere organisatie, betere 
kleding en betere wapens. Voor de Hollanders was het een nachtmerrie. Ze konden niemand 
meer vertrouwen en achter elke boom of rots wachtte een potentiële hinderlaag. Eigenlijk liepen 
de Hollanders, evenals de Fransen, constant achter de feiten aan. Op het moment dat een eenheid 
bij een vijandelijke schuilplaats aankwam, waren de vogels meestal net gevlogen. Als gevolg van 
de constante dreiging van guerrillero’s kwam de voedselvoorziening vrijwel tot stilstand. Het 

Na het eerste jaar in Spanje namen de Hollandse troepen niet meer deel aan grote veldslagen. Daarvoor in de 
plaats trokken zij kriskras door het land, op jacht naar guerrillastrijders. De lange marsen, de slechte bevoor-
rading en de vrijwel constante aanvallen door guerrillero’s maakten dat maar weinig Hollanders de strijd in 
Spanje overleefden. (NIMH)
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was haast onmogelijk geworden op het platteland te foerageren of rekwisities te doen.143 Zelfs 
zieke of gewonde militairen in de hospitalen waren niet veilig. Achterblijvers werden zonder 
pardon over de kling gejaagd, zo niet door de actief jagende guerrillastrijders zelf dan wel door 
de plaatselijke bevolking, die zich steeds vijandiger opstelde.
 Dit alles was uiteraard desastreus voor de sterkte van de brigade. Ten tijde van de inlijving 
van Holland bij Frankrijk in 1810 telde de brigade op papier nog 1724 mannen, maar in werke-
lijkheid waren het er niet meer dan 1350.144 Dit aantal zou in de jaren daarna nog scherp dalen, 
alleen in 1811 al met 350 man. Na de inlijving werden de Hollandse troepen in de woorden van 
De Moor en Vogel “extreem verwaarloosd”.145 In de laatste oorlogsjaren vielen de meeste onder-
delen van de brigade als los zand uiteen. Onder druk van het oprukkende Britse leger moesten de 
keizerlijke troepen zich vanaf 1812 steeds verder terugtrekken. Tijdens deze terugtocht was het 
ieder voor zich. Kleine groepjes Hollanders boden tot het laatst toe weerstand in het noorden 
van Spanje en het zuiden van Frankrijk, maar de Britse opmars was niet te stuiten. Na de neder-
laag bij Vitoria, op 21 juni 1813, moesten de uitgehongerde en oververmoeide Fransen Spanje 
definitief ontruimen. Tijdens deze laatste, bikkelharde fase van de strijd werden de restanten 
van de oude Hollandse brigade vrijwel gedecimeerd. Pas op 11 april 1814, met de troonsafstand 
van Napoleon, kwam er een einde aan de ellende waarin de Hollandse soldaten gedurende zes 
jaar hadden geleefd.146

Conclusie

Hoewel het optreden van Hollandse troepen in Duitsland en Spanje plaatsvond op basis van het 
bondgenootschap eerder tussen Frankrijk en Holland gesloten, was er van gelijkwaardigheid 
nauwelijks sprake. In naam was de Armée du Nord een apart leger met een eigen bevelsstruc-
tuur los van de Grande Armée, maar in de praktijk bleek dit een farce. Lodewijk was gedurende 
zijn aanwezigheid bij het veldleger in het najaar van 1806 net zoveel verantwoording schuldig 
aan Napoleon als iedere willekeurige Franse maarschalk of generaal. Op papier had hij volledige 
zeggenschap over zijn eenheden, in werkelijkheid noemde de keizer Lodewijks troepen toch 
gewoon “mes troupes”, zonder dat Lodewijk daar iets tegen in kon brengen. Zo bepaalde de kei-
zer wie er aan het hoofd van de Frans-Hollandse avant-garde kwam te staan, waar deze troepen 
werden ingezet en voor hoe lang. Lodewijk had geen enkele invloed op de door Napoleon uitge-
dachte operatieplannen, had zich te houden aan de bevelen die uit het keizerlijke hoofdkwartier 
arriveerden en als hij toch zijn eigen plan trok, werd hij meestal hardhandig terug gefloten.
 De geringe zelfstandigheid van de Hollandse troepen te velde gold in nog hogere mate voor 
de strijd op het Iberisch schiereiland. De Hollandse brigade onder leiding van generaal Chassé 
was vanaf het begin van de Spaanse campagne vrijwel volledig geïntegreerd in de Franse Armée 
d’Espagne, waardoor Lodewijk nog minder te zeggen had dan in Duitsland. Uiteraard speelden 
de kleinere omvang van de brigade en de grotere afstand tot het koninkrijk hierbij een belang-
rijke rol. Veelzeggend is de manier waarop Napoleon in september 1808 de organisatie van de 
Hollandse brigade naar zijn eigen inzichten aanpaste. Hij nam niet eens de moeite zijn broer 
daarvan tevoren op de hoogte te stellen, laat staan dat hij hem toestemming vroeg. Ook de 
uitdrukkelijke wens van Lodewijk dat zijn troepen bijeen zouden blijven, werd door de keizer 
genegeerd. Kort na het passeren van de Frans-Spaanse grens haalde hij de Hollandse brigade uit 
elkaar, waarna infanterie, cavalerie en artillerie voor het vervolg van de campagne grotendeels 
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los van elkaar werden ingezet. Lodewijk kon slechts machteloos toezien hoe de keizer met zijn 
troepen aan de haal ging.
 Dat wil niet zeggen dat Lodewijk niet probeerde invloed uit te oefenen. Bij tijd en wijle zocht 
de vorst bewust de grenzen van zijn zeggenschap op. Na zijn vertrek uit Duitsland bleef hij bij-
voorbeeld, via Dumonceau, bevelen sturen aan de Hollandse troepen bij het Franse leger. Hierbij 
maakte het hem maar weinig uit of die bevelen overeenkwamen met de orders van de keizer. Hij 
ging zelfs zo ver om in het diepste geheim instructies naar Dumonceau te sturen, omdat hij wist 
dat zijn broer het niet met zijn plannen eens zou zijn. Ook Lodewijks pogingen de Hollandse 
brigade van Chassé te laten terugkeren uit Spanje in verband met de Britse landing op Walche-
ren laten zien dat hij zich direct met zijn troepen bleef bemoeien en dat hij er alles aan deed om 
invloed te blijven houden.
 Wanneer we Lodewijk beschouwen als militair die ondergeschikt was aan opperbevelhebber 
Napoleon, dan mag dit gedrag opvallend worden genoemd. Lodewijks optreden grenst dan aan 
insubordinatie en zo werden zijn acties door de keizer ook vaak beschouwd. Formeel was Lode-
wijk echter niet ondergeschikt aan de keizer. In theorie behield Lodewijk als koning van Holland 
namelijk wel degelijk enige zeggenschap over zijn troepen bij het Franse leger. Holland was op 
papier een bondgenoot van Frankrijk, wat betekende dat Lodewijk zelf kon beslissen met welke 
troepen hij zijn broer te hulp zou schieten en dat hij het recht had eenheden terug te trekken als 
de operatieplannen hem niet aanstonden, precies zoals vorsten in het verleden ook vaak had-
den gedaan wanneer ze in geallieerd verband ten strijde trokken.147 Vanuit die optiek is het dus 
begrijpelijk dat Lodewijk ervan uitging dat hij een zekere mate van zeggenschap bleef houden en 
dat hij zich bleef bemoeien met de Hollandse troepen in Duitsland en Spanje. Hij vergat daarbij 
echter dat de situatie in de periode 1806-1810 onvergelijkbaar was met de gang van zaken tijdens 
het Ancien Régime. De militaire machtsverhoudingen tussen Frankrijk en Holland waren begin 
negentiende eeuw dermate scheef, dat Lodewijk zich niet in een positie bevond de bevelen van 
zijn broer te negeren of zijn eigen plan te trekken.
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Voorzijde van het verzilverd koperen kuras 
van Abraham Calkoen, officier van 
Lodewijk Napoleons Koninklijke Garde. 
(Nationaal Militair Museum)
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  6 | De verdediging van het koninkrijk

Inleiding

Voor Lodewijk waren de verdediging van zijn nieuw verworven koninkrijk en de bescherming 
van zijn onderdanen de belangrijkste pijlers van zijn militaire beleid. Toen in het najaar van 1806 
de dreiging van een nieuwe oorlog toenam, stelde de koning onomwonden dat hij zich verplicht 
zag “geen ogenblik tijde te verliezen maar in tegendeel alle de middelen bij een te zamelen welke 
in onze magt zijn ter verzekering van ons grondgebied”. Lodewijk en de legerleiding hielden 
ernstig rekening met een aanval op de Hollandse grenzen. Aan de Staatsraad schreef de koning 
krijgshaftig: “Wij zullen ons gereed houden om allen aanval van waar dezelve komen moge afte-
wenden.”1 Dit betekende dat vestingen in staat van paraatheid werden gebracht en troepen het 
bevel kregen strategische posities in te nemen om een vijandelijke inval zo snel mogelijk te kun-
nen pareren. Gedurende Lodewijks koningschap zou de dreiging van buitenlandse aanvallen 
vrijwel continu aanwezig zijn. Een groot deel van de militaire slagkracht van het Hollandse leger 
werd daarom, naast de strijd in Duitsland en Spanje, besteed aan de landsverdediging.
 In de periode 1806-1810 werd het koninkrijk geconfronteerd met drie verschillende vijan-
den. In het najaar van 1806 kwam het gevaar uit Pruisen, dat op dat moment grote delen van 
Duitsland in bezit had, waaronder een aantal kleine gebieden aan de Hollandse oostgrens. Tot 
aan de verloren Slag bij Jena en Auerstedt had Pruisen de reputatie een grote militaire mogend-
heid te zijn, wat ervoor zorgde dat Napoleon bij het opstellen van zijn operatieplannen, zoals 
we in hoofdstuk 1 hebben gezien, de mogelijkheid van een Pruisische tegenaanval weigerde uit 
te sluiten. Ook voor de Hollandse militaire staf was een Pruisische inval halverwege 1806 een 
reële optie. De gebeurtenissen van 1787, toen Pruisische troepen onder koning Frederik Willem II 
zonder veel moeite waren doorgestoten tot Amsterdam en Den Haag en de patriotten hadden 
verjaagd, waren twintig jaar na dato nog niet vergeten. De oplopende spanningen maakten de 
Hollanders opnieuw bewust van de kwetsbaarheid van hun oostgrens.2

 Behalve uit het oosten werd het koninkrijk ook bedreigd vanuit het westen, door Groot- 
Brittannië. Vanaf het moment dat de Bataafse Republiek in 1795 de zijde van Frankrijk had geko-
zen en beide landen een militair bondgenootschap waren aangegaan, was de Bataafse Republiek 
officieel in oorlog met haar oude coalitiepartner. Door de Britse suprematie op zee hield men 
constant rekening met Britse landingen op de Hollandse kust, of het nu plaagstootjes waren om 
onrust te zaaien onder de bevolking, of volwaardige invasies, zoals die in Noord-Holland in 1799. 
Gedurende Lodewijks regeerperiode nam het aantal alarmerende berichten over Britse acties 
steeds meer toe. Marine en landleger moesten alle zeilen bijzetten om de langgerekte Hollandse 
kust te verdedigen. Kustbatterijen werden opgericht en speciale legerkampen uit de grond 

C.R.T. Kraijenhoff afgebeeld in zijn generaalsuniform, leunend op een kanon. (Particuliere collectie)

B_BOOM113 NIMH BW Sous les Armes.indd   221 10-10-16   18:08



HOOFDSTUK 6222

gestampt, maar geen van deze maatregelen kon voorkomen dat de Britten in 1809 Walcheren 
binnenvielen en bezetten.
 Tot slot kan ook Frankrijk worden genoemd als potentiële vijand. Hoewel dit land begin 
negentiende eeuw nog steeds de belangrijkste bondgenoot van Holland was, werden de Franse 
troepenbewegingen door de Hollandse militaire top soms met argusogen bekeken. Vooral in de 
laatste fase van Lodewijks regeerperiode was de spanning vaak om te snijden. Na de terugtrek-
king van de Britten uit Zeeland namen de Fransen langzaam maar zeker steeds meer Hollands 
grondgebied in bezit, waardoor de Hollandse legerleiding gedwongen werd een keuze te maken 
tussen behoud van de eigen territoriale integriteit – een van de belangrijkste, zo niet dé belang-
rijkste doelstelling van iedere krijgsmacht – of de strijd aan gaan met het oppermachtige Frank-
rijk. Een duivels dilemma waar de Hollandse militaire en politieke top eind 1809 en begin 1810 
zeer mee worstelde.
 In het voorgaande hebben we gezien dat de Hollandse legerleiding in werkelijkheid maar wei-
nig zeggenschap had over het hoe en wat van de Hollandse troepen in het buitenland. Alleen de 
details mochten de Hollanders zelf invullen, de belangrijke bevelen kwamen uit het keizerlijke 
hoofdkwartier of direct uit Parijs. In situaties waarbij de belangen van het koninkrijk botsten met 
die van het keizerrijk of van het Franse leger, restte de Hollanders weinig anders dan de bevelen 
van Napoleon op te volgen. Bij de Divisie Dumonceau en de Brigade Chassé kon Napoleon dit 
relatief eenvoudig afdwingen, omdat de Hollanders in beide gevallen ver buiten de eigen lands-
grenzen opereerden, waar ze bovendien waren omringd door vele tienduizenden Franse troepen 
waarmee ze nauw moesten samenwerken. De vraag is of de Hollandse zeggenschap groter was 
op het moment dat het Koninklijke Hollandse leger werd ingezet ter verdediging van het eigen 
grondgebied. Strekte de inmenging van Napoleon zich ook uit tot de verdediging van het Konink-
rijk Holland of hadden de Hollanders het wat de landsverdediging betreft zelf voor het zeggen?

Het Hollandse verdedigingsstelsel

Op het moment van Lodewijks troonsbestijging kende het Koninkrijk Holland volgens secreta-
ris van Oorlog Pijman misschien wel de meeste fortificaties ter wereld. Een dicht net van vestin-
gen, forten en linies lag verspreid over het hele land. Dit verdedigingsstelsel kostte veel geld en 
drukte relatief zwaar op de begroting. Voor de periode augustus 1806 tot en met november 1807 
was een bedrag van 338.437 gulden gereserveerd voor het onderhoud van de vaste verdedigings-
werken, oftewel circa 15% van de totale begroting exclusief de soldij van de vele militairen die de 
fortificaties moesten bezetten.3 Vanwege deze hoge kosten pleitte Pijman in juli 1806 voor een 
sterke vermindering van het aantal fortificaties. In navolging van dit advies gaf Lodewijk een 
commissie, bestaande uit Kraijenhoff, Paravicini de Capelli en kolonel-directeur der genie E.G. 
van der Plaat, opdracht om uit te zoeken welke vestingen voor afstoting in aanmerking zouden 
komen en welke onmisbaar waren voor de verdediging van het koninkrijk.
 De uitkomsten van dit onderzoek, inclusief een grondige analyse van de staat van het Hol-
landse verdedigingsstelsel, werden begin augustus aan de koning gepresenteerd. De commis-
sie onder leiding van Kraijenhoff pleitte voor het behoud van de linie tussen de Dollard en de 
Ommerschans in het noordoosten van het koninkrijk, omdat dit de enige stelling was die vij-
andelijke troepen kon beletten Groningen en Drenthe binnen te vallen. Vestingsteden als Delf-
zijl, Bourtange, Coevorden en Hardenberg waren van groot belang voor de landsverdediging en 
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mochten dus niet worden ontmanteld. Over de iets verder naar het zuiden gelegen IJssellinie, 
bestaande uit de belangrijkste vestingsteden langs de Gelderse IJssel, was de commissie een stuk 
minder positief. Deze vestingen waren zonder uitzondering in slechte staat en de rivier zelf kon 
vanwege de dikwijls lage waterstand amper als barrière fungeren. De commissie was het daarom 
eens met de suggestie van de koning om Zwolle, Deventer en Zutphen van de lijst te schrappen 
en stelde voor met Kampen en Hasselt hetzelfde te doen.4 Van de vestingen langs de IJssel was 
alleen Doesburg belangrijk en sterk genoeg om te handhaven.
 In plaats van dure vestingen stelde de commissie voor het gebied tussen de Ommerschans 
en Doesburg met een mobiel leger te verdedigen. De belangrijkste taak van dit mobiele leger 
was het winnen van tijd, zodat de ten westen van de IJssel liggende Grebbelinie in gereedheid 
kon worden gebracht. Deze linie, lopende van de Zuiderzee bij Spakenburg tot aan de Waal bij 
Ochten, was een aaneenschakeling van aparte inundaties die in geval van nood konden worden 
ingesteld. Hoewel de linie zeker potentie had, was de commissie toch kritisch in haar oordeel. 
Het probleem met de vele inundaties was namelijk dat niemand precies wist of ze werkten en 
hoe ze werkten. De linie was nooit in de praktijk getest, omdat de lokale bevolking daar te veel 
onder zou lijden. De commissie pleitte daarom voor meer en beter onderzoek.5 De conclusie van 
dit begin 1807 gepresenteerde onderzoek was dat veel “inundatien niet tot derzelver vereischte 
hoogtens kunnen worden gesteld, zonder het verleggen en verlengen van onderscheidene water-
keeringen”.6 Forse investeringen in waterwegen en sluizen waren nodig, maar dan nog was er 
geen garantie op succes. De werking van de Grebbelinie bleef in hoge mate afhankelijk van de 
waterstand in de Rijn.
 Meer vertrouwen had de commissie in de oude Hollandse waterlinie. Deze zeer sterke stel-
ling was in goede staat, hoewel ook hier wel het een en ander viel te verbeteren. Het belangrijkste 
nadeel van deze linie was dat Utrecht – toch één van de grootste steden van het land – er niet 
binnen viel. Kraijenhoff brak daarom meteen een lans voor een van zijn stokpaardjes, te weten 
de aanleg van een alternatieve waterlinie net ten oosten van Utrecht. Dit project zou naar schat-
ting gepaard gaan met een kostenplaatje van 350.000 tot 400.000 gulden, waarvoor in het toen-
malige financiële klimaat absoluut geen ruimte was. Veel haalbaarder was het eveneens door 
Kraijenhoff en medestanders geopperde plan om de Stelling van Amsterdam verder te perfec-
tioneren. In de voorgaande decennia was hier al veel aandacht aan besteed en de inschatting 
van de commissie was dat er nog 60.000 à 70.000 gulden nodig was om van de hoofdstad een 
onneembare vesting te maken. Volgens Kraijenhoff kon Amsterdam met de juiste aanpassingen 
en investeringen “la plus forte Place de toute l’Europe” worden.7

 Hoe ondoordringbaar de vele fortificaties en inundatiezones rond de hoofdstad waren, zo 
kwetsbaar en open was de langgerekte Hollandse kust. Ook naar deze kant van zijn koninkrijk 
liet Lodewijk onderzoek doen. Begin augustus 1806 stuurde hij zijn minister van Oorlog, Bon-
homme, samen met Kraijenhoff en Paravicini op pad om persoonlijk poolshoogte te nemen. 
Hun conclusies waren opnieuw niet mals. Het grootste probleem was dat er in de Zeeuwse delta 
simpelweg te veel plekken waren waar een eventuele vijand aan land kon gaan. De 5 batterijen 
die de eilanden Goeree en Overflakkee moesten beschermen waren volgens het rapport, ondanks 
hun in totaal 41 kanonnen, niet in staat een slimme vijand het landen te beletten. Hetzelfde gold 
voor het eiland Voorne. De vestingen Hellevoetsluis en Den Briel waren in goede staat, maar de 
kleinere batterijen langs de kust konden relatief eenvoudig van de landzijde worden aangevallen. 
Wanneer de vijand ervoor koos om even verderop aan land te gaan, waren de meeste  batterijen 
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onverdedigbaar. De conclusie luidde dat de verdediging van het strategisch belangrijke Voorne 
“defectueux”, oftewel gebrekkig was.8

 Tussen de monding van de Maas en Den Helder was de situatie niet veel beter. Hier lag 
slechts één kustbatterij, omdat het financieel onmogelijk was overal permanente verdedigings-
werken aan te leggen. Alleen op de plek waar de Britten in 1799 waren geland, stonden 8 kanon-
nen opgesteld die iedere herfst onder een dikke laag duinzand verdwenen. De verdediging van 
Den Helder was een stuk beter georganiseerd, hoewel ook hier wel degelijk winst viel te behalen. 
De grote batterij bij de toegang van het Schulpengat telde maar liefst 58 kanonnen, maar deze 
konden niet voldoende bewegen. Hierdoor hadden vijandelijke schepen vrij spel als ze eenmaal 

Op deze kaart uit 1808 staan de belangrijkste inundatiegebieden van de Linie van Amsterdam aangegeven. Dank-
zij deze inundaties was de hoofdstad volgens Kraijenhoff nagenoeg onneembaar. (Universiteit van Amsterdam)
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het Schulpengat waren gepasseerd. Een tweede gevaar kwam van de hoge duin Kijkduin, net 
even ten zuidwesten van Den Helder. Als de vijand deze tot nu toe onversterkte positie in han-
den kreeg, was de verdediging van Den Helder in mum van tijd uitgeschakeld. Ook hier moest 
dus dringend iets aan gebeuren. Bonhomme stelde dat Den Helder en de Rede van Texel “in de 
huidige toestand  geen weerstand kunnen bieden aan een krachtige aanval”.9 Een conclusie die 
eigenlijk op het hele Hollandse verdedigingsstelsel van toepassing was.

onderbezetting
De slechte staat van veel linies en vestingen baarde Lodewijk grote zorgen, zeker gezien de oplo-
pende spanningen aan de oostgrens van zijn koninkrijk. In aanloop naar de veldtocht tegen 
Pruisen beval de koning de vestingen in het noordoosten in staat van verdediging te brengen. 
Delfzijl, Bourtange en de Langakkerschans werden versterkt met meer materieel en personeel 
en de verdedigingswerken van Coevorden kregen een opknapbeurt. Het terrein rondom deze 
laatste vesting werd geïnundeerd, de bedekte weg werd voorzien van palissades en de bossen in 
de omgeving werden gekapt, zodat ze vijanden geen dekking konden bieden.10 Aan zijn broer 
liet Lodewijk verder weten dat hij de Grebbelinie – ook wel “de linies van Grebbe” of “de Greb” 
genoemd – en de linie van Amsterdam in gereedheid liet brengen.11

 Het grootste probleem was echter niet het achterstallige onderhoud aan de vestingen, maar 
het structurele tekort aan manschappen om de vestingen te vullen. Vooral aan kanonniers was een 
groot gebrek. Van meerdere kanten klonk in het najaar van 1806 de roep om extra mankracht. Zo 
berichtte de chef van de Groningse artillerie dat de vestingwerken, sluizen en voorraden van zijn 
stad in orde waren, maar dat hij over te weinig soldaten beschikte om de 72 kanonnen van de vesting 
te bedienen.12 Uit Delfzijl en Coevorden kwamen gelijkluidende berichten. Bonhomme rekende de 
koning voor dat er in deze laatste steden nog 60 kanonnen moesten worden bemand, wat zou neer-
komen op ten minste 240 kanonniers. Meer naar het zuiden was de situatie niet veel beter. Steden 
als Grave, Den Bosch, Nijmegen en Breda hadden eveneens een schreeuwend tekort aan schutters, 
terwijl de belangrijke vesting Bergen op Zoom volgens de minister niet één artillerist telde.13

 De meeste kanonniers werden anno 1806 ingezet bij de kustbewaking. Het Hollandse korps 
artillerie was in totaal 18 compagnieën sterk (2808 man), waarvan er 12 verspreid langs de kust 
lagen. 5 compagnieën waren gelegen in Zeeland, 2 op de belangrijke eilanden Goeree en Voorne, 
3 in Den Helder en 2 aan de Friese en Groningse kust (in totaal 1872 man). Hierdoor waren er nog 
slechts een schamele 6 artilleriecompagnieën (936 man) over voor de dienst in de resterende ves-
tingen en bij het leger te velde.14 Dit was veel te weinig om alle vestingen naar behoren te kunnen 
bemannen. Bonhomme pleitte daarom bij de koning voor snelle uitbreiding van de artillerie, 
ook al ging dit rechtstreeks tegen de geplande bezuinigingen in.15

 De problematiek van de onderbezette vestingen zou het Koninkrijk Holland voortdurend 
parten blijven spelen. Zolang een groot deel van het Hollandse leger zich in Duitsland bevond 
en er geen geld was voor grootschalige augmentaties, viel er aan structurele oplossingen niet 
te denken. Met kunst- en vliegwerk probeerden opeenvolgende ministers van Oorlog de lands-
verdediging op peil te brengen en te houden. Ze verplaatsten compagnieën en bataljons van 
Zeeland naar Groningen en weer terug, maar het enige wat ze bereikten was dat de problemen 
verschoven en er elders zwakke plekken ontstonden. Dit tot grote frustratie van de verschil-
lende vestingcommandanten, die soms met lede ogen moesten aanzien hoe hun vestingen van 
troepen werden ontbloot, omdat ze ergens anders harder nodig waren. Luitenant-generaal Van 
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Guericke, commandant van Den Briel, trok eind september 1806 aan de bel “want nog in den 
Brielle, nog Hellevoetsluis zijn wagten en batterijen bezet, als door enkelden cannonniers”.16 Het 
noordoosten van het koninkrijk had toen echter meer prioriteit en Van Guericke moest het doen 
met de troepen die overbleven.
 Vanaf 1807 liepen de binnenlandse tekorten op als gevolg van de extra troepenzendingen naar 
Duitsland. Niet alleen kanonniers, maar ook gewone garnizoenstroepen werden schaarser. Maar-
schalk De Winter concludeerde in het voorjaar van 1807 dat het garnizoen van Den Helder “onbe-
grijpelijk zwak” was. De weinige troepen die er lagen waren bovendien nauwelijks opgeleid en niet 
in staat hun taken naar behoren uit te voeren. Voor de verdediging van Den Helder waren volgens 
De Winter minstens 1400 extra mannen nodig. Deze wilde hij deels vanuit Hoorn en Alkmaar laten 
overkomen, maar deels ook van de kust. De kustbewaking kon dan door matrozen worden over-
genomen.17 Alleen op die manier kon het garnizoen voldoende worden versterkt en kon Den Hel-
der het in geval van een vijandelijke aanval lang genoeg volhouden. De maarschalk schatte in dat 
het minimaal drie dagen zou duren voordat een hulpkorps ter plekke zou zijn.
 Naast matrozen werd ook de burgerbevolking ingeschakeld bij de landsverdediging. In de 
zomer van 1808 bepaalde Dumonceau, op dat moment commandant van de kusten, dat boeren in 
de kop van Noord-Holland vanwege het gebrek aan kanonniers en treinsoldaten moesten mee-
helpen bij het verplaatsen van veldgeschut. De eerste keer dat dit gezamenlijk werd geoefend, 
ging echter alles mis wat mis kon gaan. De boeren deden maar liefst vier uur over het inspan-
nen en in beweging krijgen van het geschut. Volgens Dumonceau braken “door de onkunde van 
de boeren en de slegtheid der paarden verscheidene disselbomen en tuigen” en was duidelijk 
geworden “hoe weinig daarvan teegen den vijand te verwagten is zoo dezelve niet behoorlijk 
gedresseert worden”.18 De mislukte oefening maakte duidelijk dat het tekort aan manschappen 
niet zomaar met burgers kon worden opgevuld.
 Wanneer onvoldoende matrozen of burgers voorhanden waren, restte soms niets anders dan 
vestingen af te stoten. Op 6 mei 1807 meldde minister van Oorlog Van Hogendorp dat Delfzijl 
door de laatste troepenzending naar Duitsland vrijwel geheel van infanteristen was ontbloot. 
De stad kon zich volgens de minister onmogelijk meer verdedigen tegen aanvallen. Uit vrees dat 
de stad in vijandelijke handen zou vallen, opperde Van Hogendorp de evacuatie van de verschil-
lende batterijen van Delfzijl naar omliggende gemeenten.19 Daarmee gaf de minister indirect te 
kennen dat hij geen oplossing meer zag voor het enorme personeelstekort. Gedwongen door een 
chronisch gebrek aan soldaten zag Van Hogendorp zich genoodzaakt een van de belangrijkste 
Noord-Nederlandse vestingen op te geven. Korte tijd later dreigde hetzelfde te gebeuren met 
Doesburg.20 Beide vestingen waren van groot nationaal belang, maar zonder troepen om ze te 
vullen, waren ze niet te handhaven.
 Uiteindelijk zou het zover niet komen. Ondanks het personeelstekort bleven zowel Delf-
zijl als Doesburg onderdeel van de Hollandse landsverdediging. Dit blijkt onder andere uit een 
overzicht van de vestingen die Lodewijk in het voorjaar van 1809 in staat van verdediging wilde 
brengen. Met de groeiende dreiging van een Britse aanval dienden Amsterdam, Den Helder, 
Woerden, Naarden, Brielle, Hellevoetsluis, Bergen op Zoom, Steenbergen, Geertruidenberg, 
Willemstad, Breda, Den Bosch, Crèvecoeur, Grave, Doesburg, Coevorden, Groningen, Delfzijl en 
Emden zich van de koning gereed te maken.21 Dit betekende dat deze steden voedselvoorraden 
moesten aanleggen, wapen- en munitiedepots moesten vullen, de vestingwerken op orde moes-
ten brengen en voorbereidingen moesten treffen voor inundaties.
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Voor de meeste steden was dit een financieel bijna onmogelijke opgave en het duurde dan ook 
niet lang voordat de verzoeken om extra middelen bij het Ministerie van Oorlog binnenstroom-
den. De minister liet weten dat aan deze verzoeken niet kon worden voldaan, omdat de koning had 
bepaald dat het in staat van verdediging brengen van de vestingen niet met extra kosten voor het 
Rijk gepaard mocht gaan. Erg realistisch was dit streven niet, want in het voorjaar van 1809 moest 
er nog heel veel gebeuren voordat alle vestingen in gereedheid waren gebracht. In een brief aan de 
koning schetste de minister een somber beeld van de staat van veel magazijnen en depots:

De middelen, Sire, welke zich in ieder plaats bevinden, zijn geheel en al ontoereikende om 
daarvan de minste defensie te verwachten; in de eene vesting is geen genoegzaam geschut, 
in de andere geene genoegzame quantiteit Beddinghout of andere munitie van oorlog voor-
handen; in alle magazijnen ontbreken schanskorven, fascines, piquetpalen, friesche ruiters, 
eggen, palissaden, gordingen en barrières; veele ophaalbruggen en balancen zijn in een sleg-
ten staat en moeten noodwendig hersteld worden, wil men zich alleenlijk voor een coup de 
main gedekt houden.22

Zelfs aan de vooravond van de Britse invasie van Walcheren was de Hollandse defensie dus 
allerminst op orde. In het voorjaar van 1809 kwamen vanuit het hele koninkrijk berichten van 
onderbezetting en achterstallig onderhoud binnen. Den Briel en Hellevoetsluis waren volgens 
luitenant-generaal Bruce “voor weinig defensie vatbaar” en het eiland Voorne had meer artille-
risten nodig “daar er thans tot het bedienen van tweehonderd drie en dertig bouches a feu, slechts 
tachtig kanonniers present zijn”.23 Op Goeree lagen de verhoudingen iets beter, 67 kanonniers 
op 42 stukken geschut, maar ook hier was dringend versterking nodig.24 Zelfs de sterke linie 
van Amsterdam was nog niet gereed, omdat eerder werk aan de linie “met overhaasting [was] 
geschied, telkens opgeschort en nimmer [was] voltooid”, aldus een kritisch inspectierapport.25 
In maart 1809 telde de linie (inclusief Muiden en Weesp) 375 kanonnen, terwijl dit er eigenlijk 
minstens 514 hadden moeten zijn.26 In april gaf Lodewijk in een brief aan zijn broer toe dat hij 
door de slechte staat van zijn leger een grote Britse aanval waarschijnlijk niet kon afslaan. “Je 
ne puis garantir ni le Helder, ni Helvoet, ni Walcheren, ni Amsterdam seulement d’un coup de 
main”, schreef de koning, “une attaque sérieuse serait d’un succès infaillible.”27 Hier sprak maar 
weinig vertrouwen uit.

franse inmenging
Over het algemeen trokken Lodewijk en de Hollandse legerleiding ten aanzien van de verdedi-
ging van het Koninkrijk Holland hun eigen plan. Napoleon bemoeide zich weinig met dit soort 
interne aangelegenheden. In Napoleons kustverdedigingsplannen van maart 1807, waarin hij 
gedetailleerd uiteenzette hoe de Franse troepen over de kust moesten worden verspreid, repte 
hij bijvoorbeeld met geen woord over de situatie in Holland.28 Blijkbaar was de landsverdediging 
voor de keizer primair de verantwoordelijkheid van het soevereine Koninkrijk Holland. Alleen 
wanneer hij vermoedde dat de eigen Franse veiligheid in het geding kwam, greep hij in en dwong 
hij medewerking van de Hollanders af.
 Zo had de keizer grote interesse in de staat van de vestingsteden in Brabant, omdat deze bij 
een vijandelijke aanval de noordgrens van zijn keizerrijk moesten verdedigen. Vooral in aanloop 
naar de veldtocht tegen Pruisen bemoeide Napoleon zich direct met deze vestingen. Toen Lode-
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wijk in augustus 1806 verschillende Franse artillerieofficieren naar Frankrijk terugstuurde, rea-
geerde Napoleon als door een wesp gestoken. “Il est indispensable qu’il reste constamment en 
Hollande trois officiers d’artillerie et trois du génie, pour inspecter les places de Berg-op-Zoom, 
Breda, et me garantir qu’elles sont en bon état et ont les moyens d’artillerie nécessaires pour les 
armer d’un moment à l’autre”, schreef de keizer. Maar hij liet het niet bij een berisping alleen. 
Zonder zijn broer van tevoren om toestemming te vragen zond hij brigadegeneraal De Drouas en 
enkele genieofficieren naar Holland om de grensvestingen tussen Nijmegen en Bergen op Zoom 
te controleren.29 Hij eiste verder dat hij eens in de zes maanden een uitgebreid verslag zou ont-
vangen van de staat van de Hollandse vestingen aan de Franse noordgrens, te weten Vlissingen, 
Den Briel, Den Bosch, Bergen op Zoom, Breda en Nijmegen.30 Van de Hollandse soevereiniteit 
trok de keizer zich in dit geval dus weinig aan.
 Het grootste deel van Napoleons aandacht ging uit naar de defensie van Walcheren. Dit 
strategisch gelegen eiland vormde de toegang tot de belangrijke havenstad Antwerpen en was 
daarmee van cruciaal belang voor het Franse keizerrijk. Niet voor niets hadden de Fransen al in 
het Verdrag van Den Haag (1795) bedongen dat zij troepen in Vlissingen mochten legeren. Afge-
sproken was dat er zowel in vredes- als oorlogstijd een Frans garnizoen in de stad zou liggen en 
dat de belangrijke haven van Vlissingen onder gezamenlijk beheer van Frankrijk en de Bataafse 
Republiek kwam te staan.31 Het commando over de stad was in handen van een Franse generaal, 
vanaf 31 maart 1803 was dit de divisiegeneraal L.C. Monnet de Lorbeau.32 Later, met het Verdrag 
van Fontainebleau van 11 november 1807, kreeg Frankrijk volledige zeggenschap over Vlissin-
gen. Onder druk van Napoleon deed Lodewijk afstand van Vlissingen, inclusief het gebied in een 

Een Hollandse infanterist houdt de wacht 
langs de kust. (Nationaal Militair Museum)
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straal van 1800 meter om de stad, in ruil voor Oost-Friesland. De rest van Walcheren bleef wel in 
Hollandse handen.
 Deze enigszins ambivalente constructie zou gedurende Lodewijks koningschap vrijwel 
continu voor spanningen zorgen, want steeds was de vraag wie nu eigenlijk de baas was over 
Walcheren. Amper een maand na Lodewijks troonsbestijging liepen de gemoederen al hoog op. 
Lodewijk wilde namelijk niet Monnet, maar een Hollandse generaal als hoogste militair op het 
eiland. Begin juli 1806 probeerde hij de in zijn ogen eigenmachtig opererende Fransman te ver-
vangen door Van Guericke, onder het voorwendsel dat Monnet de bevolking importheffingen 
van wel 10% op groente zou opleggen voor eigen gewin.33 Napoleon was het met deze ondoor-
dachte beslissing van Lodewijk absoluut niet eens. Hij verweet zijn broer te handelen als koning 
en niet als generaal en opperbevelhebber. Volgens de keizer zou Lodewijk zich te veel hebben 
laten leiden door de belangen van zijn onderdanen en had hij het grotere militaire belang ten 
onrechte genegeerd. Voor Napoleon stond als een paal boven water dat het militaire belang een 
Franse commandant vereiste, met kennis van de lokale situatie. “Un Hollandais n’est pas propre 
à défendre Flessingue”, schreef de keizer driekwart jaar later aan aartskanselier J.J.R. Cambacé-
rès, omdat een Hollander niet de moed zou hebben om – als de situatie daarom vroeg – daadwer-
kelijk de dijken door te steken en het eiland te inunderen.34

 In reactie op Lodewijks poging om van Monnet af te komen, verordonneerde Napoleon dat Van 
Guericke niet ontvangen mocht worden in Vlissingen en dat Monnet het commando over de stad 
moest blijven voeren. In verschillende brieven aan zijn broer liet hij weten dat Vlissingen gedeeld 
Hollands en Frans was, wat betekende dat Lodewijk niets mocht doen zonder keizerlijke instem-
ming.35 De keizer was verbolgen over het feit dat Lodewijks bevelen rechtstreeks tegen de zijne 
ingingen. Op 20 juli 1806 gaf hij zijn minister van Oorlogsadministratie opdracht de koning van 
Holland zijn onvrede over de gang van zaken kenbaar te maken. Opvallend hierbij was dat Dejean 
Lodewijk van de keizer moest aanschrijven in diens hoedanigheid van “commandant de mes trou-
pes” en niet als koning. Lodewijk was met andere woorden niets meer dan een onderschikte militair 
die door Napoleon de les werd gelezen.36 Als gevolg van de strenge woorden uit Parijs keerde Lode-
wijk terug op zijn besluit en liet hij op 25 juli weten dat Monnet gehandhaafd bleef als commandant 
van Vlissingen en Walcheren en dat Van Guericke onder de Franse generaal zou komen te dienen.37

 Maar daarmee was het laatste woord over de kwestie Vlissingen – of liever de kwestie Mon-
net – nog lang niet gezegd. Niet alleen Lodewijk handelde soms ongelukkig, ook Monnet kon de 
Hollanders soms flink tegen de haren instrijken. In september 1806 riep Monnet bijvoorbeeld 
de woede van Lodewijk over zich af, omdat hij het had gewaagd Vlissingen in staat van verde-
diging te stellen zonder daarvoor toestemming van de koning te vragen.38 Zeven maanden later 
zaaide Monnet verwarring toen hij zichzelf in een brief aan Van Guericke betitelde als “com-
mandant supérieur de la Zélande”, waarna Van Guericke meteen van de minister wilde weten of 
dit betekende dat de Hollandse troepen op Zuid-Beveland nu ook onder Monnet vielen.39 In de 
zomer van 1808 botsten Lodewijk en Monnet alweer, nu over het feit dat Monnet ver buiten zijn 
jurisdictie – dat wil zeggen de zone van 1800 meter rond Vlissingen – Franse deserteurs had laten 
arresteren.40 Hiermee had hij volgens de koning een grove schending van de Hollandse soeverei-
niteit begaan, waarna Lodewijk van zijn kant dreigde de overdracht van deserteurs aan de Franse 
autoriteiten volledig stop te zetten.
 De moeilijke relatie tussen Monnet en de Hollandse legerleiding kwam voort uit de verschil-
lende interpretaties die de beide kampen aan de functie van Monnet gaven. De Fransen beschouw-
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den Monnet als “commandant supérieur de Flessingue et Walcheren”. Vanuit die hoedanigheid 
diende de generaal de verdediging van het hele eiland te organiseren, waardoor het onvermijde-
lijk was dat hij ook bevelen aan de op Walcheren gelegen Hollandse troepen zou geven. Lodewijk 
daarentegen, zag Monnet enkel als commandant van Vlissingen, waaraan de Hollanders niet 
ondergeschikt waren en die alleen bij een vijandelijke aanval alle op het eiland aanwezige troe-
pen mocht aanvoeren. Dit laatste prentte Lodewijk zijn generaals meermaals in.41 De Hollanders 
moesten volgens de koning nauw met de Fransen samenwerken, maar mochten zich niet onder-
geschikt opstellen.42

 Monnet bleef zich ondertussen gedragen als opperbevelhebber van heel Walcheren, zonder 
rekening te houden met eventuele Hollandse gevoeligheden. Hij plaatste zonder overleg Franse 
troepen in de dorpen rond Vlissingen, benoemde een Franse officier tot commandant van het 
Hollandse fort Rammekens – het ging hier volgens Monnet om een fort dat “onder de fortifi-
catiën van Vlissingen behoorde” – en eind 1808 wilde hij zelfs Franse troepen in Middelburg en 
Veere legeren, omdat hij de Hollandse garnizoenen van die steden te zwak vond.43 Elk van deze 
acties van Monnet leidde tot grote verontwaardiging in het Hollandse kamp, omdat ze werden 
gezien als pogingen van de Fransen hun invloed over het eiland te vergroten. Van hogerhand 
werd daarom steeds benadrukt dat Monnet weliswaar de macht had om Hollandse troepen te 
verplaatsen langs de kust, maar dat hij dit volgens de afspraken alleen mocht doen bij een directe 
vijandelijke aanval. Hij mocht zeker niet zomaar Franse troepen in Hollandse steden legeren.44

 Naarmate de dreiging van een invasie groeide, nam ook de spanning tussen Monnet en de 
Hollandse legerleiding toe. Het dieptepunt werd bereikt in juni 1809, dus net even voor het 
begin van de Britse aanval, toen de door Lodewijk aangestelde Hollandse bevelhebber Bruce met 
Monnet in botsing kwam over fort Rammekens. Om te laten zien dat het fort Hollands was, had 
minister Kraijenhoff opdracht gegeven een Hollandse vlag op het fort te doen planten. De Fran-
sen, die Rammekens als onderdeel van de Vlissingse verdediging beschouwden, wilden vervol-
gens dat ook de Franse driekleur op het fort zou wapperen. Bruce weigerde dat, hetgeen door 
Monnet werd opgevat als een grove belediging van het Franse keizerrijk en de keizer zelf.45 Kort 
daarop, op het moment dat de commandant van fort Rammekens een etentje had met Monnet, 
bezette een Franse eenheid bij verrassing het fort, waarna alsnog de Franse vlag werd gehesen.46

 Een dergelijke actie getuigt uiteraard niet van goede bondgenootschappelijke verhoudingen 
en Lodewijk was in alle staten toen hij het nieuws hoorde. Hij had echter niet de middelen – er 
lagen slechts circa 1100 Hollandse militairen op Walcheren – noch het lef om Rammekens weer 
op de Fransen te ‘heroveren’.47 Sterker nog, de Hollanders gingen na de inname van het fort zelfs 
over tot het terugtrekken van de nog resterende Hollandse troepen uit Vlissingen. Dit deden ze 
in het diepste geheim, omdat ze bang waren dat Monnet er anders een stokje voor zou steken.48 
Bruce had “eenige maatregelen” genomen om het hele Hollandse garnizoen met wapens en al uit 
de stad te smokkelen zonder argwaan te wekken. In een brief aan de minister van Oorlog schreef 
hij dat de artilleriecompagnieën geregeld in volledige wapenuitrusting buiten de poorten exer-
ceerden “onder voorwendzel om hun aan de fatigues te gewennen”.49 Bruce’s plan was om tijdens 
een van deze oefeningen met alle troepen naar Middelburg te marcheren en niet meer terug te 
komen. Hoe gespannen de situatie was, blijkt wel uit het feit dat Bruce van zijn minister wilde 
weten of hij, als Monnet toch dwars zou gaan liggen, “geweld met geweld [mocht] keren”.50

 Niet lang daarna kwam het opnieuw bijna tot een gewapend treffen tussen de beide bond-
genoten. Monnet dreigde een compagnie Franse grenadiers op Middelburg af te sturen als hij 
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niet alsnog de door hem geëiste, maar door Bruce geweigerde, erewacht zou krijgen bij zijn 
persoonlijke villa net buiten de Zeeuwse hoofdstad. Bruce reageerde op deze uitdaging door 
versterkingen naar Middelburg te zenden en “de noodige voorzorg te (...) nemen, dat bij aldien 
de generaal Monnet zijne bedreiging wilde bewerkstelligen, die troupes als dan wierden afge-
weerd”.51 In plaats van samen te werken en voorbereidingen te treffen voor de op handen zijnde 
Britse invasie, vlogen de bondgenoten elkaar in de zomer van 1809 dus bijna in de haren. Uitein-
delijk zou het niet tot een gewapend treffen tussen Franse en Hollandse troepen komen, maar 
de onderlinge relatie was volkomen verziekt.52 De vraag wie op welk moment en op welke plaats 
zeggenschap had over de troepen op Walcheren, zou ook na het begin van de Britse landing een 
twistappel blijven.

Detail van een Britse kaart van de Westerschelde uit 1810. Onderaan ligt het strategisch belangrijke Vlissingen, 
daarboven Fort Rammekens. (Gemeentearchief Vlissingen)
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De Britse invasie van Walcheren

De aanval op Walcheren van 1809 kwam allerminst als een verrassing. Vanaf het begin van Lode-
wijks regeerperiode werd rekening gehouden met een Britse landing ergens op de Hollandse 
kust, vergelijkbaar met de invasie van 1799 in Noord-Holland. De Britten hadden het één keer 
geprobeerd, dus waarom zouden ze het niet een tweede keer proberen? Door het vrijwel wegval-
len van de Hollandse marine na de debacles van de Saldanhabaai (1796), de Slag bij Kamperduin 
(1797) en de muiterij op de Vlieter (1799) hadden de Britten vrij spel in de Hollandse kustwateren. 
Berichten van de telegraaf laten zien dat de Britten heer en meester waren op de Noordzee en hun 
overmacht gebruikten om Hollandse vissers lastig te vallen en onrust te zaaien langs de kust.53 
Zo rapporteerde viceadmiraal De Winter op 9 oktober 1806 dat er “op differente poincten van de 
kust [een] smaldeel van vijandelijke kruyssers [was] geobserveerd ten getalle van agtien zeijlen 
in ’t geheel”.54 Na het zien van een dergelijk eskader staken geruchten over een mogelijke Britse 
invasie onherroepelijk de kop op.
 Maar het bleef niet bij geweldloos wapenvertoon. Halverwege augustus 1808 gingen de Brit-
ten een stap verder en beschoten ze vanaf zee het dorp Zandvoort.55 In meer dunbevolkte gebie-
den gingen ze zelfs aan land om “baldadigheden” te plegen. Dit konden ze zonder gevaar doen, 
omdat ze meestal allang weer waren vertrokken voordat de eerste Hollandse soldaten ter plekke 
kwamen.56 Het probleem van een goede kustverdediging was dat nooit met zekerheid viel te 
voorspellen waar de volgende aanval plaats zou vinden. De Hollandse kust was uitgestrekt en 
viel onmogelijk over de hele lengte te bewaken. Naast vaste garnizoenen bij belangrijke plaat-
sen als Den Helder, Walcheren en Voorne werden daarom op voorspraak van Van Hogendorp 
net achter de kust twee legerkampen aangelegd, van waaruit troepen zo snel mogelijk naar een 
bedreigd gebied konden marcheren. In 1807 en 1808 lagen deze kampen bij Den Haag en Alk-
maar. Later, in 1809, lag het merendeel van het Hollandse leger wat meer landinwaarts bij Naar-
den en in een kleiner kamp bij Haarlem.57

 Zoals gezegd was de verdediging van het Koninkrijk Holland, met uitzondering van Wal-
cheren, bovenal een zaak van de Hollanders zelf. Lodewijk bepaalde naar eigen inzicht waar hij 
zijn troepen legerde, welke vestingsteden hij in staat van verdediging stelde en hoeveel geld hij 
aan het onderhoud van zijn linies besteedde. Toch betekende deze relatieve zelfstandigheid niet 
dat Napoleon de Hollanders volledig aan hun lot overliet. Daarvoor was het Koninkrijk Holland, 
en dan vooral de Zeeuwse delta, te belangrijk voor de keizer. In de loop der jaren maakten de 
bondgenoten daarom verschillende afspraken om elkaar te hulp te schieten, mochten de Britten 
inderdaad een aanval op het Europese continent wagen. De Fransen zouden bijstand leveren aan 
de Hollanders, maar de Hollanders zouden ook troepen leveren aan de Fransen als er Britten op 
de Franse kust zouden landen.
 In zijn kustverdedigingsplan van maart 1807, getiteld Notes et forme d’instructions sur la situation 
de l’Empire, et dispositions prise contre toute agression de la part de l’Angleterre, ging de keizer ervan uit 
dat Lodewijk bij een invasie ergens tussen de Schelde en de Somme met een divisie te hulp zou 
komen. Ook bij de verdediging van Antwerpen, waar Napoleon bezig was met een groot vlootbouw-
programma, hield de keizer rekening met Hollandse bijstand. Mochten de Britten een verrassings-
aanval op Antwerpen uitvoeren, dan moesten vanuit het kamp van Boulogne en uit Holland zo snel 
mogelijk versterkingen naar de Scheldestad worden gestuurd.58 Naar aanleiding van dit besluit 
wilde de Franse commandant van de 24e Militaire Divisie, de divisiegeneraal Chambarlhac de 
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Laubespin, van Lodewijk weten hoeveel troepen de koning in geval van nood naar Antwerpen kon 
sturen. Lodewijk was van dit soort dwingende vragen echter niet gediend, omdat het deed voorko-
men alsof hij ondergeschikt was aan een Franse generaal. Hij liet daarom weten “dat de generaal 
Chambarlhac van het geen mogt voorvallen aan Zijne Majesteit, bij extraordinair courrier, slegts 
zal hebben kennis te geven”.59 Oftewel, Chambarlhac moest informatie aan Lodewijk sturen en niet 
andersom. Deze opmerking van de koning is tekenend voor Lodewijks streven naar (militaire) zelf-
standigheid, maar kan tevens gelden als bewijs voor zijn soms arrogante en egoïstische houding.
 Lodewijk maakte zich ondertussen in toenemende mate zorgen over de mogelijkheid van 
een Britse aanval. Van de overzijde van de Noordzee kwamen begin 1807 berichten dat een grote 
expeditie werd voorbereid. Napoleon vermoedde dat deze expeditie gericht was op de Baltische 
kust, maar Lodewijk vreesde een landing ergens in zijn koninkrijk.60 In het voorjaar van 1807 
vroeg de koning zijn broer daarom herhaaldelijk om extra ondersteuning. Het Hollandse leger 
was in zijn ogen te zwak om een serieuze aanval af te kunnen slaan. Volgens Lodewijk konden de 
Britten “ravager le pays très-promptement, détruire les villes et les ports, combler les passes, [et] 
couper les digues” zonder enige tegenstand te ontmoeten.61 De vorst smeekte zijn broer om extra 
troepen, omdat hij ervan overtuigd was dat zijn eigen leger de vijand niet kon tegenhouden. 
Napoleon gaf hierop bevel de linkervleugel van het legerkorps van maarschalk Brune, de Hol-
landse divisie van Dumonceau, naar Coevorden te verplaatsen, waarvandaan deze zesduizend 
man sterke legermacht zowel snel naar de Oostzeekust als naar Zeeland kon marcheren.62

 De (tijdelijke) terugkeer van een deel van het Hollandse leger op Hollands grondgebied schiep 
meteen verwarring over de status van deze troepen. De minister van Oorlog vroeg Dumonceau 
daarom “in hoeverre deze divisie disponibel kon beschouwd worden om dezelve in cas van nood, 
zonder vooraf te wagten [op] ordres van den marschalk Brune eens binnen het rijk zijnde, te 
kunnen gebruiken”.63 Hadden de Hollanders met andere woorden weer zeggenschap over hun 
troepen onder Dumonceau? Het antwoord was een volmondig nee. De Hollandse divisie bleef 
gewoon deel uitmaken van de Grande Armée en moest zich net zozeer gereed houden om naar 
de Weser of de Elbe te marcheren als naar Zeeland. De keizer had bevolen dat Dumonceau naar 
Coevorden moest trekken, “et vous ne devez le quitter que pour vous opposer à un mouvement 
réel de l’ennemi”, aldus Brune.64 Het was dus niet de bedoeling dat de Hollanders nu zelfstandig 
bevelen naar hun troepen in Drenthe zouden sturen.
 Uiteindelijk liep het in 1807 allemaal met een sisser af. De Britse vloot voer zoals Napoleon 
had voorspeld naar het Oostzeegebied en Dumonceau vertrok eind juni met zijn troepen even-
eens in die richting. Het jaar daarop begon het hele spel echter weer van voor af aan. Ook nu 
liepen de spanningen in het voorjaar weer op en gaf Napoleon opdracht aan Dumonceau om zich 
met zijn troepen naar Holland te begeven. De keizer was bang dat de Britten het Franse eskader 
bij Vlissingen zouden aanvallen en gaf zijn broer daarom uitgebreide instructies over hoe hij 
zijn kant van de Schelde moest verdedigen. Napoleon beval Lodewijk een extra 1000 militairen 
naar Walcheren te sturen, waar die zich onder bevel van generaal Monnet moesten stellen. Daar-
naast eiste hij een bataljon van 1000 man om te dienen op het (Franse) eiland Cadzand en wilde 
hij dat Lodewijk 2500-3000 infanteristen en 300-400 cavaleristen samentrok op een plek een 
halve dagmars van Vlissingen.65

 Hoewel Lodewijk beloofde zijn best te doen, bleken de door Napoleon genoemde aantallen 
in de praktijk niet haalbaar.66 Eind mei 1808 lagen er op papier ruim 2200 militairen op Walche-
ren, maar na aftrek van de zieken bleven er slechts 1500 over. De Franse bezetting telde op dat 
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moment circa 3000 militairen.67 In de periode daarna namen deze aantallen verder af door ziekte 
en door het vertrek van een deel van het Hollandse leger naar Spanje. Dumonceau bestempelde de 
bezetting van de Zeeuwse eilanden na het wegtrekken van de mobiele brigade van Chassé als zeer 
zwak.68 Lodewijk zocht de oplossing voor dit probleem in de oprichting van nationale gardes in 
Zeeland, maar echt bruikbaar zullen de circa 1200 opgeroepen burgerwachten niet zijn geweest.69

 In maart 1809 meldde Napoleon dat Holland in juni of september van dat jaar vrijwel zeker 
zou worden aangevallen. De keizer eiste dat zijn broer 20.000 militairen gereed had liggen – de 
Hollandse troepen in Duitsland en Spanje niet meegerekend – om deze aanval te pareren, maar 
dat aantal haalde het Hollandse leger bij lange na niet. Zoals in hoofdstuk 1 is gemeld, draaide 
Lodewijk begin 1809 de geplande inkrimping van zijn leger terug, maar lukte het hem in de 
maanden daarna nauwelijks om nieuwe soldaten te werven. Naar eigen zeggen beschikte Lode-
wijk in maart 1809 slechts over 12.000 man mobiele troepen.70 In werkelijkheid lag dit aantal 
waarschijnlijk nog een stuk lager en mag hij blij zijn geweest met circa 10.000 man.

Sterkte van het mobiele leger binnen de grenzen van het Koninkrijk Holland, maart 180971

Eenheid Aantal man

Adelborsten en grenadiers van de garde 2500

2e regiment infanterie 2000

3e regiment infanterie 2000

3e regiment jagers 2500

1e bataljon 4e regiment infanterie 1000

2e regiment huzaren 600 

Kurassiers van de garde 500

Garde artillerie 200

Artillerie te voet 700

Totaal 12.000

de aanval begint
Op 29 juli 1809 om half vier ’s middags bereikten de eerste berichten van de aanstaande invasie 
Amsterdam. Via een stelsel van seinposten langs de kust kreeg minister Kraijenhoff te horen dat 
er die dag “een vloot van 104 vijandelijke schepen van linie, fregatten en kotters” voor Domburg 
voor anker was gegaan.72 Ooggetuige D. de Wit, die vanaf de kerktoren van Zierikzee de landing 
op de voet volgde, was diep onder de indruk van de hoeveelheid schepen en de strakke organi-
satie waarmee de Britten in korte tijd circa 40.000 troepen aan land zetten. “Indien het mogelijk 
was dat een Bataaf dit schouwspel koelbloedig konde aanzien”, zo schreef hij op 2 augustus 1809 
aan zijn kinderen, “zoude er maar weinige zaken zijn, welke dieper indrukken van grootheid op 
zijne ziel zouden maken.”73 De Britten zetten voet aan wal bij Breezand, ten noordwesten van 
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Veere. Veel tegenstand ontmoetten ze daarbij niet, omdat generaal Bruce zijn troepen vrijwel 
direct na het zien van de vijandelijke overmacht terugtrok op Zuid-Beveland. Volgens sommigen 
was dit de enige juiste beslissing, anderen betichtten de generaal van lafheid en hadden graag 
gezien dat hij Walcheren langer had verdedigd.
 Op het moment dat de Britse aanval begon, bevond Lodewijk zich in Aken. De eerste reac-
ties kwamen daarom noodgedwongen van zijn minister van Oorlog. Onmiddellijk nadat het 
nieuws Amsterdam had bereikt, zette Kraijenhoff het Hollandse oorlogsapparaat in beweging. 
Hij informeerde generaal Tarayre over de op handen zijnde invasie en adviseerde hem de troe-
pen in de kampen Haarlem en Naarden gereed te stellen om “op den allereersten wenk dadelijk 
[te] kunnen marcheren”. Hierna stuurde hij brieven aan de burgemeesters van Rotterdam en 
Numansdorp en aan generaal-majoor Du Ry van het 2e Militaire Arrondissement met het ver-
zoek om voorbereidingen te treffen voor de doortocht van duizenden soldaten onderweg naar 
Zeeland. Hij vroeg hen schepen te vorderen, zodat de troepen zonder vertraging over de grote 
rivieren konden worden gezet.74 Daarnaast zond de minister uiteraard ook een brief naar Aken 
om de koning van de aanval op de hoogte te brengen.
 De afwezigheid van de koning plaatste Kraijenhoff in een lastige positie. Enerzijds mocht 
hij geen directe bevelen aan het leger geven; dat recht was voorbehouden aan de koning. Ander-
zijds moesten wel zo snel mogelijk tegenmaatregelen worden genomen. Aanvankelijk beperkte 
Kraijen hoff zich tot het waarschuwen van de diverse instanties, zonder marsorders uit te vaar-
digen. Al snel zag hij echter in dat langer wachten geen optie was. Na overleg besloot de minis-
ter op 30 juli toch tot actie over te gaan.75 “Gelet op de dringende noodzakelijkheid om de ves-
ting Bergen op Zoom tegen allen aanval te verzekeren”, zo schreef hij aan Tarayre, “inviteer ik 
Uwe Excellentie om dadelijk de troepen behorende tot het Camp van Naarden te doen opbreken 
en met geforceerde marschen naar Bergen op Zoom te dirigeren.”76 Aan de artilleriedetache-
menten van Breda, Heusden, Geertruidenberg, Den Bosch, Coevorden, Doesburg en Grave gaf 
hij hetzelfde bevel, terwijl hij verschillende genieofficieren opdracht gaf zich te richten op de 
fortificatiën van Bergen op Zoom. Kraijenhoff instrueerde de magazijnmeesters van Delft en 
de Wierickerschans om dadelijk honderdduizend pond artilleriebuskruit en “zestien caissons 
met diverse munitiën” naar het oorlogsgebied te sturen. Tot slot beval hij de artillerie in het 
noorden van het land (Groningen, Coevorden, Oost-Friesland) naar Amsterdam te komen ter 
bewaking van de hoofdstad.77

 Lodewijk, die op 2 augustus in Amsterdam arriveerde, was tevreden over de genomen maat-
regelen, maar had kritiek op het eigenmachtige optreden van zijn ondergeschikten. In een brief 
aan generaal Tarayre stelde hij dat alleen een koning het recht had de garde te verplaatsen. Tarayre 
had van Lodewijk dus niet zonder koninklijke orders vanuit Naarden naar Zeeland mogen ver-
trekken. Dit keer hadden hij en Kraijenhoff toevallig in lijn met de wensen van de koning gehan-
deld, maar de volgende keer kon dat anders zijn.78 Het probleem van de lange en trage communi-
catielijnen deed zich in nog extremere mate voor tussen Lodewijk en Napoleon en tussen ‘Parijs’ 
en Napoleon. De keizer verbleef op het moment van de Britse landing in Schönbrunn bij Wenen, 
waardoor het nieuws van de Britse invasie hem pas op 6 augustus bereikte. Hij zag geen reden om 
terug te keren naar Parijs. “Après les avantages que nous avons ici”, schreef hij aan zijn minister 
van Oorlog, “je suppose que les français ne se laisseront pas insulter par 15 ou 20.000 Anglais.”79 
De keizer was ervan overtuigd dat de Britse expeditie gedoemd was te mislukken. Vlissingen was 
onneembaar, zeker wanneer Monnet zoals afgesproken de dijken had doorgestoken. Het Franse 
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eskader kon zich dan zonder problemen terugtrekken in het veilige Antwerpen en verder waren 
er meer dan genoeg troepen en voorraden aanwezig om een serieuze aanval af te slaan.
 In werkelijkheid verliep het strijdverloop heel wat minder gunstig voor de Hollanders en 
Fransen. Na de inname van Veere op 30 juli, trokken reeds op 1 augustus de eerste Britse soldaten 
Middelburg binnen. Nog diezelfde dag waagden deze zich aan een eerste, onsuccesvolle, aanval 
op Vlissingen.80 De Franse pogingen het land rond deze vesting te inunderen mislukten jammer-
lijk door tegenwerking van de lokale bevolking. Vanaf 13 augustus begonnen de Britten Vlissingen 
te bombarderen. In twee dagen tijd werd een groot deel van de stad aan puin geschoten, met als 
resultaat dat generaal Monnet zich op 15 augustus overgaf.81 Twee weken na het begin van de inva-
sie hadden de Britten Walcheren dus volledig in handen. Napoleon kon dit nieuws maar moeilijk 
geloven. In zijn brieven beschuldigde hij Monnet van lafheid, dan wel verraad, omdat hij Vlis-
singen maanden had moeten verdedigen.82 Lodewijk verweet hij slecht leiderschap. De rivaliteit 
tussen Franse en Hollandse commandanten had een goede verdediging van Zeeland volgens de 
keizer onmogelijk gemaakt en dit nam hij zijn broer kwalijk. Bovendien bleek, nu Holland voor 
het eerst sinds 1799 weer direct werd aangevallen, hoe weinig de Hollandse land- en zeestrijd-
krachten na drie jaar Lodewijk nog waard waren. “Tant sous le point de vue de terre que sous celui 
de mer, la Hollande n’a jamais été moins utile que depuis le royaume”, oordeelde de keizer.83

Britse troepen bestoken Vlissingen, waardoor een groot deel van de stad in vlammen opgaat. De havenstad zou 
zich al na een bombardement van twee dagen overgeven. (Anne S.K. Brown Military Collection)
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Op het eerste gezicht lijkt deze uitspraak nogal hard, maar gelet op de kleine troepenmacht die 
Lodewijk in augustus 1809 bij Bergen op Zoom wist te verzamelen, is de boosheid van de keizer 
wel te begrijpen. In de eerste weken na het begin van de aanval lukte het Lodewijk slechts een 
schamele 4000 tot 6000 man op de been te brengen. Hiervoor had hij de rest van het konink-
rijk bovendien grotendeels van troepen moeten ontbloten.84 In Den Helder en Amsterdam lagen 
nauwelijks meer reguliere troepen en de commandant van Grave klaagde dat hij niet eens genoeg 
troepen had om de stadspoorten te bewaken.85 De Fransen waren er daarentegen in geslaagd om 
in de eerste fase na de landing enkele tienduizenden manschappen op de been te brengen. Op en 
rond het eiland Cadzand lagen op 7 augustus (op papier) een kleine 20.000 man, in Antwerpen 
zelf 7000 en vanuit het kamp van Boulogne waren nog circa 14.000 militairen onderweg. Daar-
naast had Napoleon een extra levée bevolen van 30.000 gardes nationales om als tweedelijnsverde-
diging te kunnen dienen.86 De bijdrage van de Hollanders was dus beduidend kleiner dan die van 
de Fransen, ook al betrof het hier de verdediging van hun eigen grondgebied.

lodewijk als opperbevelhebber
Door de grote afstand tussen Wenen en Parijs waren de betrokkenen in Zeeland en de Franse 
hoofdstad noodgedwongen op zichzelf aangewezen. De afwezigheid van Napoleon gaf Lodewijk 
meer ruimte om, zeker in de eerste fase van de strijd, zelfstandig op te treden. Dit keer had hij 
minder last van die broer die over zijn schouder meekeek. Het ging hier bovendien om de verde-
diging van zijn eigen koninkrijk, waardoor het voor de hand lag dat Lodewijk een grotere rol zou 
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spelen. Lodewijk zelf stelde zich aanvankelijk tamelijk ondergeschikt op. Direct na zijn terug-
komst uit Aken nam hij contact op met aartskanselier Cambacérès in Parijs, die bij afwezigheid 
van de keizer de lakens uitdeelde. Lodewijk verzocht hem een maarschalk naar Antwerpen te 
sturen die leiding kon geven aan zowel het landleger als aan de marine. “Il est urgent”, schreef 
hij, “qu’il y ait à Anvers, un maréchal qui puisse réunir le commandement de terre et de mer, et 
donner aux affaires l’énergie et l’unité dont elles ont grand besoin.”87

 Twee dagen later – Lodewijk was inmiddels aangekomen in Brabant – stuurde hij een brief 
naar generaal Chambarlhac, waarin hij zijn verbazing uitsprak over het feit dat Antwerpen nog 
nauwelijks was versterkt en dat de meeste Franse troepen zich nog steeds op Cadzand bevonden. 
Dit eiland was weliswaar cruciaal in het bewaken van de linkeroever van de Schelde, maar nu 
de Britten eenmaal op Walcheren waren geland, was het volgens de koning onzin om daar zo’n 
grote legermacht te handhaven. Het belangrijkste was dat er onmiddellijk maatregelen werden 
genomen om het Franse eskader en de vele scheepswerven bij Antwerpen te verdedigen, want 
daar was het de Britten om te doen.88 Toen kort daarop de generaal A.G. Rampon werd benoemd 
tot commandant en chef van de troepen aan de Schelde, liet Lodewijk onmiddellijk weten dat 
hij blij was dat er nu eindelijk een eenhoofdige leiding zou komen.89 In het belang van de verde-
diging stelde hij zijn Hollandse troepen zonder enige reserve onder deze ervaren generaal, “afin 
qu’il puisse y avoir dans les opérations l’unité qui est indispensable”.90

Schilderijkaart van de Britse 
aanval op Antwerpen. Onderaan 
is de Britse vloot te zien, klaar 
om de Schelde op te varen naar 
Antwerpen dat op de horizon ligt. 
Halverwege is een ketting over de 
rivier gespannen en liggen Franse 
en Hollandse schepen klaar 
om de Britten tegen te houden. 
 (Rijksmuseum)
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Met het lot van zijn eigen koninkrijk in de waagschaal had Lodewijk er dus geen enkele moeite 
mee de leiding over zijn troepen uit handen te geven. Op 8 augustus herhaalde hij nogmaals zijn 
roep om een Franse maarschalk of een “grand officier de l’empire” die ook bevelen zou kunnen 
geven aan de marine. Des te opmerkelijker is het daarom dat juist Lodewijk nog diezelfde dag 
door aartskanselier Cambacérès en minister van Oorlog Clarke tot opperbevelhebber van alle 
strijdkrachten rond de Schelde werd benoemd. Lodewijk aanvaardde deze zware verantwoorde-
lijkheid naar eigen zeggen met fikse tegenzin en pas na herhaalde verzoeken.91

 Vanaf het moment dat hij commandant en chef was geworden legde Lodewijk een enorme ijver 
en besluitvaardigheid aan de dag. Doordrongen van de penibele situatie waarin zijn koninkrijk 
verkeerde, was er weinig meer te merken van de weifelende bevelhebber die in 1806 aan het hoofd 
van de Armée du Nord Pruisen was binnengetrokken. Lodewijk beval extra troepen naar Vlissingen 
te sturen en nieuwe batterijen langs de Schelde op te werpen. Hij inspecteerde de omgeving, over-
legde met de betrokken generaals, organiseerde de aanwezige troepen en informeerde bij minister 
Clarke waar de beloofde versterkingen bleven.92 In een brief aan zijn broer schreef Lodewijk dat hij 
alles zou doen wat in zijn macht lag om Antwerpen te verdedigen, want, zo liet hij er op volgen, “je 
suis et serai toujours français de cœur et surtout votre frère”.93 Toch was hij zeker niet overmoedig. 
Lodewijk kende zijn eigen zwakheden en vroeg bijvoorbeeld verschillende keren om de komst van 
een marine-expert, omdat hij zelf maar weinig verstand had van vlootzaken. Ook erkende hij na 
een kleine week als bevelhebber dat er nog veel gedaan moest worden en dat er nog steeds geen 
eenheid heerste. “Il y a moins d’unité que jamais”, waarschuwde hij minister Clarke.94

 Hoewel Lodewijk zich met veel energie op de hem toebedeelde taken wierp, vond hij zich-
zelf niet de meest aangewezen persoon om het bevel te dragen. In dezelfde brief aan minister 
Clarke waarin hij zijn zorgen uitte over het gebrek aan eenheid van bevel, liet hij daarom weten 
dat hij binnenkort zijn verantwoordelijkheden wilde overdragen aan generaal Rampon en wilde 
terugkeren naar Holland.95 Voordat hij dit echter kon doen, bereikte hem het nieuws dat Napo-
leon de prins van Ponte Corvo, Bernadotte, tot opperbevelhebber had benoemd. Cambacérès en 
Clarke kregen van de keizer ondertussen de wind van voren. Zij hadden het opperbevel nooit aan 
Lodewijk mogen geven. Lodewijks waardigheid van Connétable de France was uitsluitend civiel 
en verschafte daarom niet het recht Franse troepen te commanderen. De connétable mocht nog 
niet eens bevelen geven aan de bewakers voor zijn deur, aldus de keizer. Bovendien was Lodewijk 
wegens gebrek aan ervaring ongeschikt om de Frans-Hollandse troepenmacht bij Antwerpen te 
leiden. “Il n’a pas commandé à la guerre même un régiment”, schreef Napoleon aan zijn minis-
ter. Vanuit Oostenrijk beval de keizer zo snel mogelijk een einde te maken aan deze “ridicule 
comédie” en een of meerdere maarschalken naar de Zeeland te sturen.96

 Voor Lodewijk moet de reactie van zijn broer een koude douche zijn geweest. Terwijl hij 
het oppercommando slechts met tegenzin had aanvaard en hij er met de middelen die hem ter 
beschikking stonden het beste van had gemaakt, werd hij nu opeens aan de kant geschoven. 
In zijn brieven aan minister Clarke, Bernadotte en de keizer deed hij het voorkomen alsof hij 
opgelucht was van deze zware verantwoordelijkheid te zijn ontslagen.97 In zijn memoires was 
hij eerlijker. “Hij was zeer te onvreden”, schreef Lodewijk over zichzelf in de derde persoon, “dat 
hij zich door zijne eerste opwelling van ijver had laten medeslepen, en zich aldus in het geval 
had gesteld, om dit onaangename van de zijde van Frankrijk te ondervinden.”98 De koning was 
duidelijk verontwaardigd over de manier waarop hij werd behandeld, terwijl het toch zijn door-
tastende optreden was geweest dat Antwerpen had gered.99 Uit frustratie over de gang van zaken 
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en omdat hij niet onder Bernadotte wilde dienen, begaf Lodewijk zich spoorslags terug naar 
Holland, met medeneming van een groot deel van zijn Koninklijke Garde.100

wie gaf de bevelen?
Na het vertrek van Lodewijk stak de vraag wie nu eigenlijk de baas was over de Hollandse troepen 
opnieuw de kop op. Net als enkele jaren eerder in Pruisen vond Lodewijk dat zijn vertrek niets 
veranderde aan zijn zeggenschap over het Hollandse leger. Ook nu bleef hij zich via Dumonceau, 
Lodewijks opvolger als commandant van de Hollandse troepen in Brabant, bemoeien met de 
gang van zaken.101 Volgens de koning vochten de Hollanders mét de Fransen en niet onder de 
Fransen. Door deze tamelijk naïeve opstelling kwam Dumonceau wederom in een lastige posi-
tie terecht. Opnieuw moest deze ervaren militair schipperen tussen de bevelen van het Franse 
opperbevel en de wensen van Lodewijk. In de praktijk kwam het erop neer, dat Dumonceau de 
lijn volgde die hij zelf het meest verstandig achtte. Was hij het niet eens met een bepaalde beslis-
sing van Bernadotte, dan wendde hij zich tot Lodewijk voor ‘advies’. Kon hij zich niet vinden in 
een bevel uit Amsterdam, dan beriep hij zich op gemaakte afspraken met Bernadotte.102

 Het moeilijkst waren uiteraard de momenten waarop de Franse bevelen tegen de Hollandse 
belangen ingingen. Dat gebeurde bijvoorbeeld eind augustus 1809, toen Bernadotte beval de 
Hollandse linkervleugel van Ossendrecht naar Putte (net boven Antwerpen) te verplaatsen, 
zodat de Hollandse en Franse linies beter op elkaar zouden aansluiten. Dumonceau vond dit 
plan geen verbetering, omdat hij vanuit deze nieuwe stelling zijn operatielijnen naar Bergen op 
Zoom en Breda moeilijker kon verdedigen.103 Hij weigerde zijn troepen te verplaatsen en ging 
daarmee dus rechtstreeks in tegen de instructies van Bernadotte. Dumonceau wist zich ech-
ter gesteund door minister van Oorlog Kraijenhoff, die hem kort tevoren nog op het hart had 
gedrukt “zoo veel immer mogelijk is de operatien van den Prins van Ponte Corvo [te] seconderen, 
zonder echter uit het oog te verliezen de importantie om zoo wel aan de vesting Breda als Bergen 
op Zoom, alle mogelijke secours te verleenen”.104 De Hollanders hielpen dus welwillend mee met 
de verdediging van Antwerpen, maar verloren hun eigen belangen niet uit het oog.
 Hoe gevoelig het punt van de zeggenschap vooral bij Lodewijk lag, blijkt onder andere uit 
de reactie van de koning op een ingezonden brief in de Haagsche Courant van 7 september 1809. 
Hierin schreef een anonieme officier van het 2e regiment huzaren dat de Hollandse troepen in 
Brabant kort daarvoor een revue was afgenomen door niemand minder dan Bernadotte. Dit 
bericht schoot Lodewijk volledig in het verkeerde keelgat, want het kon toch niet zo zijn dat een 
buitenlandse vorst – Bernadotte was prins van Ponte Corvo – het zelfstandige Hollandse leger de 
revue afnam. Via minister Kraijenhoff liet Lodewijk aan Dumonceau weten:

dat de Armee die [de koning] aan Uwe Hoog Edel gestrenge heeft toevertrouwd geenszinds 
een deel van die des Prinsen van Ponte Corvo uitmaakt, dat zij in tegendeel geheel onafhan-
kelijk is en dat Z.M. (...) van nu af aan alle diegenen uit een ongunstig oogpunt beschouwt 
die den lof en de goedkeuring van anderen najagen, of die andere belooningen dan die van 
hunner Koning en hun Vaderland begeren.105

Dumonceau reageerde dat hij even verbaasd was als de koning. Het was volgens de maarschalk 
zeer onverstandig van de officier geweest om dit zo op te schrijven, vooral omdat Bernadotte 
slechts bij de revue had geassisteerd en deze zeker niet had afgenomen.106
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Vergeleken met de veldtocht tegen Pruisen was er dus weinig veranderd in de opstelling van 
Lodewijk. Ook nu hadden de Hollandse officieren maar één meester te gehoorzamen en dat was 
Lodewijk zelf. Iedereen die zijn oren te veel liet hangen naar de Fransen, kon een stevige repri-
mande of erger verwachten. Lodewijks reactie op de ingezonden brief van 7 september sluit 
goed aan bij zijn streven naar een onafhankelijke (militaire) positie ten opzichte van Frankrijk. 
Tegelijkertijd kan de felheid van de reactie mogelijk worden verklaard door een voorval dat kort 
daarvoor had plaatsgevonden en waarmee Lodewijk ongetwijfeld nog in zijn maag zat.
 Vrijwel direct na het bekend worden van de Britse landing had Lodewijk zijn broer Jérôme 
verzocht de Hollandse divisie in Duitsland terug te sturen en had hij generaal Gratien opdracht 
gegeven zo spoedig mogelijk terug te keren. Jérôme wilde aanvankelijk niet aan dit verzoek 
voldoen, waarna Gratien moest kiezen wie hij zou gehoorzamen: de commandant van het Xe 
Legerkorps van de Armée d’Allemagne, waar zijn divisie officieel onder viel, of zijn koning.107 Voor 
Lodewijk was het uiteraard kristalhelder naar wie Gratien moest luisteren. Op 16 augustus liet 
hij per brief weten dat zijn bevel moest worden opgevolgd, “sans vous laisser arrêter par aucun 
ordre, quel qu’il soit”.108 Toen Gratien naar de zin van Lodewijk vervolgens niet snel genoeg han-
delde, betichtte de koning hem van insubordinatie. Gratien verweerde zich door te stellen dat 
hij zich in een onmogelijke positie bevond. De keizer zou het hem, zo vreesde hij, niet in dank 
afnemen als hij zonder toestemming van zijn superieuren zomaar met een divisie naar Holland 
zou vertrekken.109 Lodewijk had hier geen boodschap aan en nam Gratiens getalm hoog op. Zo 
hoog zelfs, dat Gratien vlak voor aankomst van de divisie in Holland uit zijn functie werd ont-
heven. Gratien nam hierop ontslag uit het Hollandse leger en vertrok naar Frankrijk.110

 Napoleon begon zich ondertussen steeds meer te storen aan het eigenzinnige optreden van 
zijn broer. Hoewel hij de verplaatsing van de Divisie Gratien uiteindelijk zonder problemen goed-
keurde, liet hij begin september weten dat de Hollanders zich niet te veel vrijheden moesten 
permitteren.111 Hij droeg minister Clarke op Bernadotte erop te wijzen, “qu’il commande l’armée 
hollandaise, qu’il ne doit souffrir aucune rivalité de commandement”, en dat hij zijn bevelen recht-
streeks naar maarschalk Dumonceau moet zenden, iedere keer dat hij het wenselijk acht dat deze 
meewerkt aan zijn operaties.112 In de ogen van de keizer waren de Hollandse troepen in Brabant 
dus helemaal niet onafhankelijk. Bernadotte voerde evengoed het bevel over de eenheden onder 
Dumonceau, als over de Franse eenheden. Om dit nog eens te benadrukken bepaalde de keizer niet 
lang daarna dat de Hollandse troepen, als derde divisie, werden opgenomen in de Armée d’Anvers.113

 Voor Lodewijk was deze laatste beslissing reden genoeg om zijn hoogste militair uit Bra-
bant terug te roepen. Voordat Dumonceau zijn troepen aan Bernadotte zou overdragen, moest 
hij van Lodewijk echter eerst een observatiekorps instellen, bestaande uit het Hollandse 6e en 
7e regiment. Het was de bedoeling dat dit observatiekorps “independent” kwam te staan van 
Bernadotte’s Armée d’Anvers. De koning was dus niet van plan zomaar al zijn troepen in handen 
van de Fransen te geven. Hij probeerde het laatste restje zeggenschap dat hij nog had met hand 
en tand te verdedigen. Ook ontnam hij Dumonceau het bevel over de vestingcommandanten in 
Brabant en Zeeland en hun garnizoenstroepen. Lodewijk wilde zo voorkomen dat Bernadotte via 
Dumonceaus opvolger direct bevelen kon geven aan de commandanten van steden als Bergen 
op Zoom, Breda en Willemstad. Ook voor de plaatselijke commandanten gold voortaan dat zij 
alleen orders van de koning mochten aannemen.114

 Woorden van gelijke strekking waren er opvallend genoeg ook voor Dumonceaus opvolger 
als commandant van de Hollandse troepen in Brabant, de luitenant-generaal A. van Helden. 
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Met de kwestie Gratien nog vers in het geheugen herinnerde minister Kraijenhoff Van Helden 
eraan, dat hij zijn Franse meerderen moest gehoorzamen, maar dat de bevelen van zijn koning 
altijd het zwaarst wogen. Mochten koninklijke orders afwijken van hetgeen het Franse opper-
bevel wenste, dan verwachtte de minister dat Van Helden “geene personele onaangenaamheden 
of gevaren [zal] ontzien, [om] geene andere orders naar te komen of uit te voeren, dan die welke 
alsdan door Zijne Majesteit of van Harentwege aan U zullen worden gegeven”.115 Ook nadat de 
Hollandse troepen onderdeel waren geworden van de Armée d’Anvers eiste Lodewijk dus volko-
men gehoorzaamheid van zijn opperofficieren.
 Uiteindelijk zou niet Van Helden maar Dumonceau het commando blijven voeren. De dag 
nadat Lodewijk had besloten Dumonceau te vervangen, keerde hij al op zijn besluit terug. Ook 
tijdens het vervolg van de strijd in Zeeland zou Dumonceau aanblijven als commandant van 
alle Hollandse troepen.116 Daarbij behield hij zijn onafhankelijke en eigenzinnige houding, het-
geen bij Napoleon niet in goede aarde viel. De Franse ambassadeur La Rochefoucauld zou zich 
in november namens de keizer zelfs bij Lodewijk beklagen over de opstelling van Dumonceau. 
Hollands hoogste militair zou (Franse) bevelen niet of niet goed uitvoeren, onder het voorwend-
sel dat hij eerst orders van zijn vorst moest vragen. Urgente zaken bleven hierdoor soms veel 
langer liggen dan gewenst, tot grote frustratie van het Franse opperbevel. Lodewijk zag hier 
waarschijnlijk geen kwaad in, getuige het feit dat hij pas na een zeer lang gesprek met de Franse 
ambassadeur beloofde zijn orders voor Dumonceau aan te passen. De koning zou, voor wat het 
waard was, zijn maarschalk instrueren zich voortaan volgzamer op te stellen en zich eerder te 
schikken naar het Franse opperbevel.117

het vervolg van de campagne
Voor de mannen in het veld bestond het leven in Brabant en Zeeland vooral uit wachten. Gevech-
ten vonden amper plaats, hooguit wat nachtelijke schermutselingen bij de voorposten. “Tot 
heeden was niets bijzonders voorgevallen”, schreef luitenant Irish’ Stephenson op 20 augustus 
1809 in zijn dagboek nadat hij al bijna twee weken in de frontlinie tussen Ossen drecht en Woens-
drecht had verkeerd.118 Wel waren de Hollandse troepen, zij het op afstand, getuige van de vele 
beschietingen die over en weer plaatsvonden op het water. “Dagelijks vielen er gevegten voor, 
tusschen de Hollandsche, Fransche en de Engelse vlooten, benevens de kustbatterijen, en men 
kost van daar vooral ’s nachts het hevig bombardement van Flissingen duijdelijk hooren”, aldus 
sergeant J. Strootman.119 Bang werden de Hollanders daar niet van. Integendeel, als we Dumon-
ceau mogen geloven verlangden de Hollandse troepen niets meer “dan met de vijand handge-
meen te worden” en hun vaderland te verdedigen.120 Bij C. de Quaij lezen we soortgelijke woor-
den. In een brief aan zijn ouders liet deze gardeofficier weten dat de geest van zijn manschappen 
“onbeschrijfelijk” was. “Als zij ons maar zien aankomen roepen ze al van verre: Capitein, gaan 
wij na [Fort] Bath? ze zouden het wagen om over de slikken te gaan”, aldus De Quaij.121

 Voorlopig moesten de Hollanders zich echter inhouden. Eerst vanwege een gebrek aan man-
kracht, later op last van de keizer. Vanuit Wenen had Napoleon bepaald dat offensieve acties uit 
den boze waren, omdat hij zo de Britten de kans op een snelle overwinning wilde ontzeggen. De 
keizer verwachtte dat de ongezonde moerasluchten op Walcheren zijn probleem vanzelf zou-
den oplossen. “Une armée de 100.000 hommes dans ces positions sera fondue en un clin d’oeil”, 
schreef hij met een vooruitziende blik aan minister Clarke.122 Hij raadde zijn commandanten aan 
hun troepen op plekken met goede lucht te legeren en voor de rest af te wachten en de natuur 

B_BOOM113 NIMH BW Sous les Armes.indd   242 10-10-16   18:09



De verdediging van het koninkrijk 243

haar werk te laten doen. Deze strategie werkte uitstekend, want van de Britse invasiemacht van 
circa 40.000 man werd in de maanden na de landing maar liefst 40% getroffen door de beruchte 
‘Zeeuwse koortsen’. Op het hoogtepunt van de ziekte stierven dagelijks 20 tot 30 Britse mili-
tairen, zonder dat de medische staf er iets aan kon doen.123 Dit leidde niet alleen tot een groot 
menselijk drama, maar ook tot het faliekant mislukken van de Britse expeditie. Door de vele zie-
ken bleken de doelstellingen van de Britse legerleiding – de vernietiging van de Franse vloot en 
de scheepswerven bij Antwerpen – onhaalbaar. De Britten trokken zich begin september nood-
gedwongen terug op Walcheren, zonder nog echt een gevaar te vormen voor de in Zuidwest-
Brabant gelegen troepen.124

 Rond dezelfde tijd dat de Britten zich terugtrokken, arriveerde de Hollandse divisie uit 
Duitsland.125 Deze circa 5500 man (sous les armes) tellende legermacht was zeer welkom, vooral 
omdat de sterkte van de Hollandse troepen na het wegtrekken van de Koninklijke Garde tot 
ongeveer 4000 man was gedaald.126 Gesteund door deze versterkingen trokken de Hollanders 
de eerste week van september Zuid-Beveland binnen. Hoewel van deze actie in de vaderlandse 
pers hoog werd opgegeven, was de werkelijkheid weinig heroïsch. De Britten hadden het eiland 
al verlaten voordat de Hollanders voet aan wal hadden gezet. Zelfs tijdens de bejubelde inname 
van fort Bath, waarbij een kleine troepenmacht onder generaal-majoor G. Cort Heyligers tij-
dens een hevig onweer de ondiepe Kreekrak doorwaadde, speelden de Hollanders slechts een 

De ‘herovering’ van Fort Bath was een 
welkome opsteker voor het naar goed 
nieuws snakkende vaderland. Getuige 
ook dit geromantiseerde schilderij van het 
doorwaden van het Kreekrak door generaal 
G. Cort Heyligers en zijn mannen. (Amster-
dam Museum)
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bijrol.127 De Britten waren al vertrokken en volgens een ooggetuigenverslag van enkele dagen na 
de inname waren de Hollanders niet eens de eersten die het fort bereikten. Een half uur voor 
de aankomst van Cort Heyligers en zijn mannen, had de Franse bemanning van een sloep het 
verlaten fort reeds bezet.128

 Dit maakte de symbolische waarde van de ‘herovering’ van fort Bath niet minder groot. De 
bezetting van Zuid-Beveland liet zien dat de vijand werd teruggedrongen en dat de Hollanders 
wel degelijk in staat waren hun eigen koninkrijk te verdedigen. De heldhaftige actie van Cort 
Heyligers moest de laffe overgave van het fort door generaal Bruce, enkele weken eerder, doen 
vergeten. Napoleon was echter allerminst onder de indruk van de militaire bijdrage van zijn 
noordelijke vazal. Het geduld van de keizer raakte op en langzaam maar zeker begon hij de 
duimschroeven aan te draaien. Op 14 september liet hij vanuit Oostenrijk weten dat alle Franse 
troepen in Holland voortaan betaald en onderhouden moesten worden door het Koninkrijk 
Holland. “Si les Hollandais avaient 40.000 hommes, comme ils le doivent, et que le Roi, par une 
économie mal entendue, n’eût pas licencié une partie de son armée, ils n’auraient pas besoin 
de mon secours”, aldus de keizer.129 In oktober eiste hij dat Holland 16.000 militairen op Zuid-
Beveland zou legeren, in plaats van de schamele 3000 die er nu lagen.130 Deze troepen zouden 
volgens de keizer bovendien rechtstreeks onder maarschalk J.B. Bessières, de hertog van Istrië, 
komen te vallen, die eind september het opperbevel van Bernadotte had overgenomen.131

 Vanaf september was het eigenlijk niet meer de vraag of de Britten zich van Walcheren zou-
den terugtrekken, maar wanneer. Ze hadden hun kans gemist door in de eerste fase van de 
aanval te aarzelend op te treden, waarna ze in de weken daarna geplaagd door ziekten het ini-
tiatief definitief uit handen moesten geven. Voor de Fransen en Hollanders daarentegen zag de 
situatie er vanaf september steeds rooskleuriger uit. De forten langs de Schelde waren in staat 
van verdediging gebracht en de Fransen hadden inmiddels ruim 35.000 militairen verzameld. 
Hoewel een groot deel van dit leger bestond uit onervaren rekruten, zou een eventuele aanval 
op Antwerpen, zo was de verwachting, eenvoudig kunnen worden afgeslagen.132 Het Hollandse 
leger groeide ondertussen gestaag tot een omvang van ruim 10.000 man (effectief ) in novem-
ber.133 De door Napoleon geëiste legermacht van 16.000 man werd dus niet gehaald, maar vol-
gens Lodewijk was dat geen onwil, maar het gevolg van het feit dat ook het Hollandse leger 
zwaar te lijden had onder de ‘Zeeuwse koortsen’. “Malheureusement”, schreef hij met gevoel 
voor overdrijving aan zijn broer, “la moitié de l’armée est aux hôpitaux.”134

 In de laatste maanden van 1809 trokken vooral de Fransen steeds meer troepen samen in het 
Scheldegebied, maar tot een aanval op Walcheren kwam het niet. De Britten trokken zich vanaf 
eind november uit eigen beweging van het eiland terug. De laatste Britse militairen scheepten 
zich op 25 december in en nog diezelfde dag staken de eerste Hollandse troepen het Sloe over.135 
Lang zouden de troepen van Dumonceau echter niet op Walcheren blijven, want uiteindelijk 
waren het niet de Hollanders maar de Fransen die het eiland officieel in bezit namen.136 Alle 
Hollandse vlaggen, die nog maar net waren uitgestoken, moesten op last van Bessières nog 
voor de jaarwisseling worden verwijderd.137 Walcheren maakte voortaan, net als Vlissingen, 
deel uit van het Franse keizerrijk.
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Hollandse troepen in Brabant en Zeeland onder Dumonceau op 9 november 1809138

Eenheid Sterkte (op papier)

1e regiment jagers 1813

3e regiment infanterie 1788

6e regiment infanterie 1805

7e regiment infanterie 1813

8e regiment infanterie 1813

2e regiment huzaren 800

Artillerie + trein 300

Totaal 10.132 

De geleidelijke inlijving

In de maanden na de Britse invasie van Walcheren verslechterde de relatie tussen Holland en 
Frankrijk snel. Hoe meer troepen de Fransen in en rond Antwerpen samentrokken, des te groter 
was aan Hollandse zijde de vrees dat deze troepen wel eens voor andere doeleinden gebruikt 
konden worden dan het verjagen van de Britten. Al in september hielden Lodewijk en zijn naaste 
raadgevers rekening met een scenario waarin de Fransen sluipenderwijs delen van het Koninkrijk 
Holland zouden proberen in te lijven. In een poging dit te voorkomen, kregen de commandanten 
van steden als Bergen op Zoom, Breda, Den Bosch en Willemstad instructie geen “vreemde trou-
pen” in hun vestingen te laten.139 De gouverneur van Breda, generaal-majoor C.H.W. Anthing, 
wilde voor de zekerheid weten of dit ook gold voor troepen van bevriende mogendheden en of hij 
binnentrekkende troepen met geweld de toegang mocht ontzeggen. Minister Kraijenhoff ant-
woordde hierop dat onder vreemde troepen werden verstaan “alle de zoodaanigen (...) die niet 
effectivelijk in Hollandsche dienst en in Hollandsche soldij zijn” – dus zeker ook de Fransen – en 
dat deze troepen met alle mogelijke middelen mochten worden tegengehouden.140

 Op hetzelfde moment dat Hollandse en Franse troepen in Zeeland schouder aan schou-
der tegen de Britten vochten, werden in het diepste geheim dus al maatregelen getroffen voor 
het geval het tot een confrontatie met bondgenoot Frankrijk zou komen. Toen Lodewijk op 27 
november 1809 naar Parijs vertrok om de keizer te zien en te pleiten voor het voortbestaan van 
zijn koninkrijk, liet hij instructies achter die van weinig vertrouwen in de intenties van zijn 
broer getuigden. Lodewijk drukte de ministerraad op het hart om in zijn afwezigheid nooit 
vreemde troepen op het grondgebied van het koninkrijk toe te laten. Mochten de Fransen toch 
binnenvallen, dan moest daar op de meest formele wijze tegen worden geprotesteerd, zonder 
direct geweld te gebruiken. Over het toelaten van vreemde troepen in Amsterdam was de koning 
nog stelliger. Dit moest te allen tijde worden voorkomen, desnoods met geweld.141 Minister van 
Oorlog Kraijenhoff kreeg het expliciete bevel “de n’obéir a aucune sommation qu’on pourrait 
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vous faire pour occuper Amsterdam et les lignes”. Hij moest de Fransen tegenhouden “par tous 
les moyens qui sont en son pouvoir et de signifier à ceux qui pourraient tenter d’y vouloir péné-
trer par force qu’ils sont responsables des conséquences”.142

 Dat klonk vastberaden en strijdlustig. Lodewijk en zijn legertop zetten eind 1809 de hakken 
in het zand. De Hollanders waren niet van plan hun koninkrijk, of een deel daarvan, zonder 
slag of stoot op te geven. Tegelijkertijd waren ze zich ervan bewust dat het Hollandse leger geen 
partij was voor het oppermachtige keizerlijke leger. Er moest met tact worden opgetreden. In de 
maanden tussen december 1809 en juni 1810 liepen de spanningen tussen beide bondgenoten 
steeds verder op, culminerend in een heuse koude oorlog waarin gewapende Hollandse militai-
ren recht tegenover hun Franse collega’s stonden. De gebeurtenissen in deze hectische periode 
laten zien hoe de Hollandse legertop worstelde met het dilemma van zelfstandigheid als mili-
taire mogendheid en loyaliteit aan bondgenoot Frankrijk.

de inname van brabantse vestingsteden
In de laatste maand van 1809 tastte de Hollandse ministerraad nog grotendeels in het duister 
over de precieze bedoelingen van Frankrijk. Om niet opeens voor een fait accompli te worden 
gesteld, kreeg generaal-majoor L. Suden daarom van minister Kraijenhoff opdracht te onder-
zoeken “of er welligt bij de Franschen eenig plan mogt bestaan, om militaire magt in Holland te 
brengen, of fransche garnisoenen in de vestingen Bergen op Zoom en Breda te werpen”.143 Suden 
vertrok hierop direct naar Bergen op Zoom, van waaruit hij in het diepste geheim een netwerk 
van informanten opzette dat hem moest waarschuwen over de bewegingen van de Fransen. In 
de dagen voor de jaarwisseling kwam zo het bericht binnen dat er in de Antwerpse koffiehuizen 
veelvuldig werd gespeculeerd over een ophanden zijnde Franse actie tegen Bergen op Zoom en 
Breda. Hoe betrouwbaar deze inlichtingen waren, was lastig te beoordelen, maar de vele geruch-
ten zorgden volgens Suden wel voor “ongerustheid omtrend het bestaan van zoodanig plan”.144

 Ondertussen zond Kraijenhoff half december nadere instructies aan de vestingcommandan-
ten, ter voorkoming van misverstanden over de te volgen handelwijze. De order aan de plaatse-
lijke commandanten luidde als volgt:

Dat ingeval van aanmarsch van vreemde troupes, welke eene dadelijke invasie in dit Koning-
rijk zouden willen ondernemen, de commandanten van zoodanige bevestigde steden binnen 
hetzelve, die door dezelve vreemde troupes mogten worden aangevallen, en maar eenigzins 
in staat zijn om tegenstand te kunnen bieden, zich zullen bepalen om door het ophalen van 
de bruggen, het sluiten van de toegangen en verdere soortgelijke maatregelen, het binnen-
trekken aan voornoemde troupes te beletten.145

De Fransen moesten, kortom, buiten de deur worden gehouden. In het vervolg van zijn instruc-
tie benadrukte de minister echter wel dat dit alleen met defensieve middelen mocht gebeuren. 
Wanneer de Fransen met geweld zouden dreigen, dan was verdere “tegenweer” door Hollandse 
militairen – in tegenstelling tot wat eerder was aangegeven – uit den boze. Dit laatste gold ook 
als Franse troepen het Brabantse platteland zouden bezetten. Men moest daar “op de plegtigste 
wijze” tegen protesteren, maar het belangrijkste was “dat er geen enkel schot op de fransche 
troepes worde gelost”.146 Dit zou de situatie alleen maar doen escaleren en daar zat niemand in 
Holland op te wachten.
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Met dergelijke instructies was het natuurlijk moeilijk standhouden tegenover een ‘bondgenoot’ 
die vastberaden was zijn grondgebied te vergroten. Toen de Fransen op 15 januari inderdaad voor 
de poorten van Bergen op Zoom verschenen met het verzoek om “ingevolge de intentie van Zijne 
Keizerlijke en Koninklijke Majesteit Napoleon, de vesting over te geven”, kon gouverneur C.M.L. 
de Mellet weinig anders doen dan een formeel protest indienen en tijdrekken. Hetzelfde gold voor 
de gouverneur van Breda, die net als zijn collega in Bergen op Zoom weigerde de Fransen toe 
te laten zonder dat hij nadere instructies had ontvangen. In afwachting van deze nieuwe orders 
trokken de Fransen zich terug, maar niet voor lang. Op 21 januari berichtte een aide de camp van de 
koning dat het Zijne Majesteits wens was dat de Franse troepen “met alle de zorg, welke men aan 
troupes van eene geallieerde en bevriende mogendheid schuldig is”, werden ontvangen.147 Hierop 
rukten de Fransen zonder verdere tegenstand Bergen op Zoom en Breda binnen.
 Wederom koos Lodewijk bij een confrontatie met Frankrijk dus eieren voor zijn geld. Van 
zijn aanvankelijke strijdlust was na twee maanden Parijs weinig meer over. Nadat het nieuws van 
De Mellets weigering Franse troepen toe te laten Parijs had bereikt, eiste de keizer op hoge toon 
van Lodewijk dat dit affront onmiddellijk zou worden rechtgezet. Hij dreigde zelfs om, mochten 
de Hollanders niet inbinden, Franse troepen naar Amsterdam te sturen en Holland bij Frankrijk 
in te lijven.148 Onder deze druk had Lodewijk geen andere keus dan zijn toon te matigen. “Alhoe-
wel het vernederend en droevig zij, om zijne vestingen te openen”, zo stelde Lodewijk, “zoo doe 
ik het echter zonder aarselen om grootere onheilen voor te komen.”149 Toch betekende dit niet 
dat Lodewijk de handdoek definitief in de ring gooide. Hij was niet van plan afstand te doen 
van Bergen op Zoom en Breda. De koning had bepaald dat de troepen van maarschalk Oudinot 
– de opvolger van Bessières – moesten worden behandeld als bevriende troepen liggende in kan-
tonnement, maar hij erkende de bezetting niet. Beide vestingsteden bleven volgens de koning 
onderdeel van het Koninkrijk Holland en de daar gelegerde Hollandse troepen moesten daar ook 
gewoon blijven liggen.150

 Van De Mellet en Anthing verwachtte Lodewijk dat zij zich zouden handhaven als gouver-
neurs, zonder bevelen aan te nemen van de Fransen. In de praktijk leidde dit echter vrijwel met-
een tot problemen. Oudinot vond dat hij, als bevelhebber van de Armée de Brabant, De Mellet 
bevelen mocht geven, maar De Mellet weigerde Oudinot te erkennen als zijn meerdere. De gou-
verneur hield vol dat hij als commandant van Bergen op Zoom geen deel uitmaakte van Oudinots 
leger en dat hij direct onder de koning van Holland en diens minister van Oorlog viel. Zelfs na 
een “conversation très vive” lukte het Oudinot niet de van oorsprong Franse De Mellet op andere 
gedachten te brengen.151 De Mellet bleef volharden in zijn tegendraadse houding en stelde zelfs 
Oudinots zeggenschap over de Hollandse garnizoenstroepen in de vesting ter discussie, omdat 
ook deze troepen formeel niet tot de Armée de Brabant behoorden.
 In reactie op deze koppigheid liet Oudinot zich van zijn meest ondiplomatieke kant zien. 
Toen hij hoorde dat De Mellet zonder Franse toestemming bevel had gegeven artillerie en muni-
tie uit Bergen op Zoom te laten vertrekken, werd hij woest. De Mellet had het recht niet derge-
lijke orders uit te vaardigen, zo liet Oudinot hem per brief weten, om vervolgens af te sluiten 
met de waarschuwing dat “en cas de la moindre résistance, on employera la force”.152 Een ver-
gelijkbare botsing vond plaats tijdens een inspectie van enkele compagnieën van het Hollandse 
6e regiment infanterie door Oudinot. De maarschalk was onaangenaam verrast door het feit dat 
deze troepen in Bergen op Zoom lagen en beval hun onmiddellijk te vertrekken. Kolonel J.M. 
Behr van het 6e regiment antwoordde echter dat hij niet aan dit bevel kon voldoen, omdat hij als 
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onderdeel van het garnizoen onder gouverneur De Mellet viel en niet onder het Franse opper-
bevel.153 Uiteindelijk koos De Mellet ervoor de gemoederen niet nog hoger op te laten lopen. Hij 
schreef Behr “dat het beter zoude zijn, aan Uwe vertrek uit deze vesting te consenteren”, waarna 
de vier compagnieën van het 6e regiment Bergen op Zoom alsnog verlieten.154

 In Breda ging het er ondertussen niet veel anders aan toe. Ook daar duurde het niet lang voor-
dat generaal Anthing en zijn Franse tegenpool in botsing kwamen over de vraag wie nu daadwer-
kelijk de baas was in de vestingstad. De Fransen stelden een nieuwe “commandant superieur” 
aan, maar Anthing weigerde deze te erkennen. De Fransen eisten vervolgens de sleutels van de 
stadspoorten op, maar deze weigerde Anthing uit handen te geven. Zelfs nadat hem te verstaan 
was gegeven dat de sleutels met geweld zouden worden afgenomen als hij ze niet vrijwillig zou 
overdragen, gaf Anthing geen strobreed toe. Hierop forceerde een detachement Franse grena-
diers de toegang tot zijn huis, waarna de sleutels met geweld werden “bemeesterd”.155 Van bond-
genootschappelijke samenwerking was in dit stadium dus geen sprake meer. De formele protes-
ten die de Hollanders hiertegen indienden, maakten maar weinig indruk op de Fransen.
 Op 20 januari 1810 vaardigde Napoleon een proclamatie uit waarin hij aankondigde alle 
gebieden tussen de Maas en de Schelde “militairlijk [in] possessie” te nemen.156 Als gevolg van 
dit besluit werden in de weken na de inname van Bergen op Zoom en Breda ook de overige Bra-

Portret van maarschalk N.C.M. Oudinot, 
hertog van Reggio. Als commandant van 
de Franse troepen in Holland was hij nauw 
betrokken bij de geleidelijke bezetting van 
het Koninkrijk Holland in de eerste helft van 
1810. (Château de Versailles)
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bantse vestingen door de Fransen bezet. Steenbergen en Geertruidenberg moesten de stadspoor-
ten openen op 1 februari, Den Bosch, Grave en Heusden op respectievelijk 3, 5 en 8 februari en 
Nijmegen volgde op 16 februari. De geweldloze verovering van deze steden volgde steeds het-
zelfde patroon. Eerst waarschuwden de Fransen per brief dat er troepen onderweg waren om 
de stad in naam van de keizer in bezit te nemen. Eenmaal binnen eisten ze dat de wachtposten 
deels door hun eigen troepen zouden worden overgenomen, om zo snel een machtspositie te 
verwerven. Na enkele dagen plaatste Oudinot vervolgens een nieuwe vestingcommandant boven 
de Hollandse en werden de sleutels van de stad met geweld afgepakt.

verdediging van amsterdam
Eind februari waren heel Brabant en Zeeland en delen van Zuid-Holland en Gelderland in Franse 
handen. Ten zuiden van de grote rivieren lagen op dat moment duizenden keizerlijke militairen, 
waaronder de Divisie Dessaix die op last van Napoleon vanuit Duitsland naar Brabant was opge-
rukt.157 Met een bezetting van 3000 man in Den Bosch, 2300 man in Nijmegen, ruim 700 man in 
Grave en maar liefst 5000 man in de Bommelerwaard, drukte de Franse aanwezigheid door de vele 
rekwisities zwaar op de lokale bevolking.158 Het meest prangend was echter de vraag wat de Fran-
sen nog meer gingen doen. Het was in deze fase nog allerminst zeker dat Napoleons troepen zou-
den stoppen bij de grote rivieren en in de ministerraad werd serieus rekening gehouden met de 
mogelijkheid van een aanval op Amsterdam, gevolgd door de volledige annexatie van het konink-
rijk. Vanaf december werden er om die reden steeds meer defensieve maatregelen genomen. Een 
van die maatregelen was het bevel “alle vaartuigen aan de binnenzijde van het Rijk te doen halen”, 
om zo de Fransen het oversteken van de grote rivieren te beletten.159 Een tweede maatregel was 
dat Dumonceau in het geheim bevel kreeg zoveel mogelijk troepen uit Zeeland en Brabant naar 
“het interieure van het Rijk te brengen”, zodat ze niet langer onder Frans bevel zouden vallen.160

 Lodewijk had bij zijn vertrek naar Parijs aangegeven dat zijn hoofdstad koste wat kost moest 
worden verdedigd en minister van Oorlog Kraijenhoff, die als genist goed bekend was met de linie 
van Amsterdam, nam die uitdaging graag aan. Op 27 december 1809, dus twee dagen na het ver-
trek van de laatste Britten van Walcheren, gaf Kraijenhoff de generaals Croiset en Martuschewitz 
opdracht de verdediging van Amsterdam te controleren en in staat van paraatheid te brengen.161 
In de weken daarna liet hij achterstallige werkzaamheden uitvoeren aan de verdedigingswerken 
en ontwierp hij een gedetailleerd verdedigingsplan. Hollandse troepen boven de grote rivieren 
kregen te horen dat ze, zodra de Fransen de Waal zouden passeren, dadelijk naar Amsterdam 
moesten marcheren en de gouverneur van Amsterdam, generaal-majoor Van Hasselt, ontving 
alvast geheime instructies zodat hij maatregelen kon treffen.162 Aan de overige generaals die bij 
de verdediging van de hoofdstad betrokken waren, schreef de minister het volgende:

Het bezetten der linie heeft tot oogmerk om de vreemde troupen welke op dat oogenblik in 
aanmarsch zullen zijn, de komst binnen de hoofdstad te beletten en dus geweld met geweld 
te keeren. Hiertoe geve ik u eventueel volmagt, en desnoods last, u slechts recommande-
rende zooveel mogelijk de eerste hostiliteiten van de vreemde troupen aftewachten.163

Als het aan Kraijenhoff lag, zou Amsterdam tot de laatste snik worden verdedigd tegen de 
Fransen. Hij had zelfs al een conceptbrief klaarliggen, gericht aan de Amsterdamse bevolking, 
met daarin de oproep de hoofdstad te helpen verdedigen.164 Tot een daadwerkelijke oproep aan 
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de Amsterdamse burgerij kwam het echter niet, want veel van Kraijenhoffs collega-ministers 
waren een stuk minder strijdlustig. Nadat Kraijenhoff zijn plannen in de ministerraad had ont-
vouwd, volgden verhitte discussies over de vraag of verzet tegen de Fransen verstandig was en 
hoe de instructies van de koning moesten worden geïnterpreteerd. Pas na langdurig overleg 
stemde de ministerraad uiteindelijk met Kraijenhoffs plannen in.
 Vanaf dat moment werd de verdediging van de hoofdstad met extra energie ter hand geno-
men.165 De toegenomen activiteit aan de linie van Amsterdam bleef echter niet onopgemerkt. Aller-
lei geruchten deden de ronde en het duurde niet lang of ook de Franse ambassadeur rook onraad. 
Lange tijd kon La Rochefoucauld de rondzingende geruchten niet hard maken, maar na enkele 
weken onderzoek had hij genoeg bewijs in handen om met zekerheid te kunnen vaststellen dat er 
inderdaad in het diepste geheim aan de verdedigingswerken rond de hoofdstad werd gewerkt en 
extra soldaten, geschut en munitie in de stad werden gebracht. Eind februari confronteerde La 
Rochefoucauld minister Mollerus met zijn bevindingen, waarna deze al snel toegaf. Geschrokken 
door deze plotselinge ontmaskering en uit vrees voor de reactie van Napoleon liet de ministerraad 
vervolgens weten dat de werkzaamheden aan de stelling per direct waren stilgelegd.166 Op 1 maart 
1810 informeerde La Rochefoucauld minister Champagny dat het ernaar uitzag dat alle activiteiten 
inderdaad waren gestaakt en dat er grote verdeeldheid heerste in de Hollandse ministerraad.167

het traktaat van parijs
In Parijs sloeg het nieuws van La Rochefoucauld in als een bom. De keizer kon zijn woede over dit 
nieuwe bewijs van Hollandse onbetrouwbaarheid maar moeilijk inhouden. Hij riep zijn broer, 
die zich nog steeds in de Franse hoofdstad bevond, onmiddellijk bij zich, waarna hij hem vol-

Minister van Oorlog C.R.T. Kraijenhoff was 
een van de weinige Nederlanders die de 
Franse opmars met geweld wilde keren. Hij 
gaf bevel de verdediging van Amsterdam 
in gereedheid te brengen, maar uiteindelijk 
werd hij door zijn collega-ministers terug-
gefloten. (Particuliere collectie)
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gens Röell “in de hevigste uitdrukkingen zijn ongenoegen over het gebeurde te kennen gaf ”.168 
Lodewijk zelf zei hierover in zijn memoires dat Napoleon woedend was en dat er een woorden-
wisseling volgde die resulteerde in een soort ultimatum. De keizer gaf Lodewijk de keus:

Wel nu, zoo kies dan – of geef tegenbevelen omtrent de verdediging van Amsterdam en zet 
kraaijenhoff en mollerus af, of zie hier het besluit van vereeniging, dat ik op den oogenblik 
zelven zal doen vertrekken, en dan keert gij niet naar Holland terug. Het is mij onverschillig, 
of men mij als wreed en onregtvaardig beschouwt, wanneer slechts mijn stelsel doorgaat... 
Gij zijt in mijne handen.169

Hierop kon Lodewijk niet anders dan zijn ministers ontslaan en alle plannen voor de verdedi-
ging van zijn koninkrijk intrekken. Kraijenhoff kreeg op 3 maart 1810 eervol ontslag als minister 
van Oorlog, waarna hij werd opgevolgd door Cambier, die een jaar eerder ook al kort leiding aan 
het departement van Oorlog had gegeven.170

 Met deze knieval van Lodewijk was de kou echter niet uit de lucht. Op hetzelfde moment dat 
de Hollandse plannen omtrent de verdediging van Amsterdam bekend raakten, voerden Frank-
rijk en Holland namelijk onderhandelingen over een nieuw te sluiten verdrag tussen beide lan-
den. Napoleon had dit verdrag geëist, omdat hij zeer ontevreden was met de huidige gang van 
zaken in Holland. “Gij hebt alle tractaten, die gij met mij gemaakt hebt, verkracht. Gij hebt uwe 
eskaders doen onttakelen, uwe matroozen afgedankt, uwe legers ontvolkt, zoodanig, dat Holland 
zich zonder land- of zeemagt bevindt”, had hij eind december 1809 aan Lodewijk geschreven.171 
Ook de immer voortgaande sluikhandel met Engeland was de keizer een doorn in het oog. Aan 
het eind van deze lange brief vol verwijten concludeerde Napoleon dat hij genoeg grieven tegen 
Holland had om het land de oorlog te verklaren en met Frankrijk “te vereenigen”. De enige manier 
waarop Lodewijk dit kon voorkomen, was door aan een vijftal eisen te voldoen. De keizer eiste:

1. Een verbod tegen alle gemeenschap en allen handel met Engeland.
2. Eene vloot van veertien linieschepen, zeven fregatten en zeven brikken of corvetten, 

allen gewapend en bemand.
3. Eene landmagt van vijf en twintig duizend man.
4. Afschaffing der Maarschalken.
5. Vernietiging van alle voorregten van den Adel, die tegenstrijdig zijn aan de constitutie, 

die ik gegeven en gewaarborgd heb.172

Over deze tamelijk harde, maar zeker niet nieuwe eisen van Napoleon werd begin 1810 door 
Lodewijk en Röell onderhandeld toen het nieuws van La Rochefoucauld Parijs bereikte. Dit zette 
de onderhandelingen uiteraard extra onder druk. Napoleons geduld met zijn broer was op en 
zonder nog te luisteren naar de tegenvoorstellen van de Hollandse onderhandelaars dwong hij 
Lodewijk akkoord te gaan met een traktaat dat zeer ongunstig was voor het Koninkrijk Holland. 
In het Traktaat van Parijs (16 maart 1810) stond dat er een legermacht van 18.000 man (6000 Fran-
sen en 12.000 Hollanders) langs de Hollandse kust kwam te liggen ter wering van de smokkel-
handel. Deze legermacht kon, indien nodig, worden aangevuld met een (niet vastgelegd) aantal 
(Franse) douaniers. Daarnaast diende het Koninkrijk Holland voor 1 juli 1810 9 linieschepen en 6 
fregatten te leveren voor de strijd tegen Groot-Brittannië. De meest pijnlijke afspraak was echter 
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dat Lodewijk afstand moest doen van Brabant en Zeeland. Deze departementen werden ingelijfd 
bij het Franse keizerrijk, zonder dat Holland daar op enigerlei wijze voor gecompenseerd werd.173

 Van echte onderhandelingen was nauwelijks sprake geweest. Napoleon had zijn eisen gedic-
teerd en Lodewijk had ze geslikt om erger te voorkomen. De koning had nog gevraagd of hijzelf 
de 18.000 man tellende legermacht mocht leiden die in zijn koninkrijk kwam te liggen, zoals ook 
Joseph en Murat in respectievelijk Spanje en Napels de legers in hun landen aanvoerden, maar 
Napoleon besliste anders. De keizer wilde per se een Franse maarschalk aan het hoofd, wat laat 
zien dat zijn vertrouwen in Lodewijk tot een dieptepunt was gedaald. Na het traktaat had Lodewijk 
dus zelfs op Hollands grondgebied niets meer te zeggen over het grootste deel van zijn eigen leger. 
In een brief aan de Staatsraad erkende de vorst dat de voorwaarden van het traktaat “drukkend” 
waren, maar, zo vervolgde hij, “het is alleen tot dien prijs dat ik van den keizer mijnen Broeder heb 
kunnen verkrijgen het afzonderlijk bestaan van Holland”. De gedane concessies waren zwaar en 
wat de vlooteisen betreft nagenoeg onhaalbaar, maar Lodewijk stelde dat hij alles had gedaan wat in 
zijn vermogen lag om het land van de ondergang te redden en de Staatsraad gaf hem daarin gelijk.174

het einde van het koninkrijk
In de weken na de sluiting van het Traktaat van Parijs werden de Hollandse troepen, inclusief 
hun depots, uit Brabant en Zeeland geëvacueerd.175 De spanning tussen de Hollandse en Franse 
militairen was ondertussen om te snijden. Iedere Fransman die de grote rivieren passeerde, 
werd met argusogen bekeken en door de aanwezige Hollandse wachtposten ondervraagd.176 In 
het vroege voorjaar van 1810 was er sprake van een soort koude oorlog tussen de Fransen en Hol-
landers, waarbij de Waal fungeerde als ‘ijzeren gordijn’. Half maart klaagde Oudinot bij Lode-
wijk “dat de Hollandsche militairen, en wel speciaal de hussaren van het 2de regiment langs 
de rivieren gestationeerd, zich veroorloven ten aanzien der fransche troupen eene allezins drei-
gende houding aan te nemen”. De huzaren zouden volgens de maarschalk “met hunne sabels 

Terwijl Franse troepen steeds verder het 
Koninkrijk Holland binnentrokken, pleitte 
Lodewijk in Parijs voor het voortbestaan 
van zijn land. De onderhandelingen zou-
den uiteindelijk leiden tot het Verdrag 
van Parijs, dat in feite de doodsteek bete-
kende voor de Hollandse zelfstandigheid. 
 (Amsterdam Museum)
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dreigende, ja tergende manoeuvres” hebben gemaakt, hetgeen niet langer getolereerd kon wor-
den. Hij vroeg Lodewijk in te grijpen, waarop de koning beval dat de Hollandse piketten langs de 
Waal terug moesten keren naar hun depots en daar moesten blijven.177

 De spanningen van begin 1810 laten zien dat de Hollanders de veranderingen niet gelaten over 
zich heen lieten komen. Toch was er van een echte wil om te vechten geen sprake. Toen de troepen 
van Oudinot, onder het mom van assistentie bij de handhaving van het continentaal stelsel, op 20 
april definitief over de grote rivieren trokken, ondervonden ze geen enkele tegenstand. Generaal E. 
d’Hastrel de Rivedoux schreef in zijn memoires: “L’humeur belliqueuse des Hollandais s’était cal-
mée, et le général Dessaix, à la tête de sa division, n’éprouva aucune résistance.”178 Oudinot vestigde 
zonder problemen zijn hoofdkwartier in Utrecht, waar het leven volgens d’Hastrel “tranquille” en 
“paisible” was. Aanvankelijk trokken de Fransen met circa zesduizend militairen Holland binnen, 
zoals afgesproken in het Traktaat van Parijs, maar al snel lag dit aantal een stuk hoger.179 De Franse 
troepen kwamen verspreid door het hele land te liggen: het Franse 18e regiment infanterie van linie 
in verschillende Noord- en Zuid-Hollandse steden, het 24e regiment in Groningen en Friesland, 
het 8e regiment huzaren op Voorne en in Rotterdam en Den Haag en het 16e regiment jagers in 
Noord-Holland, Leeuwarden en Groningen. De Franse artillerie verzamelde zich met de Hollandse 
artillerie in Amersfoort en het hoofdkwartier zetelde, zoals gezegd, in Utrecht.180

 Het onderhoud van al deze troepen kwam voor rekening van Holland. Cambier rekende de 
half april uit Parijs teruggekeerde koning voor, dat de soldij en de huisvesting van de Franse 
militairen de schatkist respectievelijk 146.000 gulden en 122.000 gulden zouden gaan kosten.181 
Deze bedragen kon het koninkrijk nauwelijks opbrengen en de minister voorspelde dan ook 
grote problemen bij het inkwartieren van de Fransen. In een poging onrust te voorkomen riep 
Cambier de verschillende landdrosten op om zo goed mogelijk voor de Franse troepen in hun 
departement te zorgen en om, mocht de militaire verzorging in gebreke blijven, zelf bepaalde 
goederen voor te schieten. “Ik verzoek u”, schreef Cambier, “de respective gemeente besturen 
op het ernstigste te willen aanmanen, om, wanneer zij fransche troupes in guarnisoen mogten 
krijgen, niets onbeproefd te laten om dezelve behoorlijke huisvesting en ligging te bezorgen.”182 
Het was in ieders belang dat de relatie met de Fransen niet nog verder verslechterde.
 Dit vond niet alleen Cambier, ook Dumonceau was hiervan doordrongen. Op 15 mei gaf hij 
een dagorder uit waarin hij zijn officieren opriep om toch vooral zo goed mogelijk samen te wer-
ken met de Fransen, “daar het niet dan door eene volmaakte overeenstemming van wil en uit-
voering is dat men het grote algemeene doel kan bereiken den sluikhandel te vernietigen”.183 Het 
feit dat hij het nodig vond dit nogmaals per dagorder te benadrukken, laat zien dat de Frans-Hol-
landse samenwerking niet vlekkeloos verliep. Er kwamen in het voorjaar van 1810 van verschil-
lende kanten verontrustende berichten binnen over “oneenigheden welke tusschen de Fransche 
en Hollandsche troupes plaats hebben”.184 De Franse chargé d’affairs L.B.C. Sérurier – Napoleon 
had zijn ambassadeur inmiddels teruggetrokken – maakte eveneens melding van toenemende 
ongeregeldheden. Eind mei liet hij minister Champagny weten dat verschillende Franse officie-
ren waren beledigd en mishandeld in Den Haag, Rotterdam, Harlingen en in andere plaatsen.185

 Enkele dagen daarna gaf Sérurier door dat een Franse patrouille de toegang tot Haarlem was 
geweigerd.186 Het was deze laatste belediging aan het adres van het Franse leger die uiteindelijk 
het einde van het koninkrijk zou inluiden. Het incident bij Haarlem bood Napoleon het ideale 
voorwendsel de laatste fase van de inlijving, te weten de bezetting van Amsterdam, in werking te 
doen treden. Hij liet Sérurier doorgeven dat deze schanddaad alleen kon worden uitgewist door 
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zijn troepen met een grootse intocht in Amsterdam te eren.187 Oudinot kreeg bevel zijn troepen 
gereed te houden om dadelijk af te marcheren naar het centrum van de Hollandse macht.188

 Lodewijk wilde uiteraard geen Franse troepen in zijn hoofdstad, maar zijn pogingen om het 
tij te keren bleken vruchteloos. Holland kon niet aan de eisen van het Traktaat van Parijs voldoen 
en zelf had hij het door zijn eigenzinnige optreden volkomen bij de keizer verbruid. Lodewijks 
plan om Amsterdam alsnog met geweld te verdedigen werd door zijn ministers en legerleiding 
als onrealistisch en onwenselijk ter zijde geschoven.189 Voor gewapend verzet was het nu te laat. 
Bovendien had Napoleon aangegeven dat iedere stap in de richting van gewapend verzet zou 
worden gezien als een “insulte à la France” die aanleiding zou geven tot “une déclaration de 
guerre”.190 Zo ver kwam het uiteindelijk niet. Op 4 juli trokken de troepen van Oudinot zon-
der slag of stoot Amsterdam binnen. Lodewijk zou deze schande voor zijn koninkrijk niet meer 
meemaken, want drie dagen eerder was hij afgetreden en naar het buitenland vertrokken. Kort 
daarop, op 9 juli, volgde de definitieve inlijving van Holland bij het Franse keizerrijk.

Conclusie

Aan het slot van dit hoofdstuk mogen we concluderen dat landsverdediging gedurende Lodewijks 
koningschap altijd een factor van belang is geweest in de besluitvorming omtrent legerzaken. Vanaf 

Pastel door N. Pieneman van het vertrek 
van koning Lodewijk Napoleon uit Amster-
dam. De koning wenste niet in zijn hoofd-
stad te zijn bij het binnentreden van de 
Fransen. Op 1 juli 1810 deed hij afstand van 
de troon, niet lang daarna vertrok hij naar 
de Bohemen. (Amsterdam Museum)
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zijn troonsbestijging in 1806 tot aan zijn vertrek in 1810 heeft Lodewijk veel aandacht geschonken 
aan de toestand van zijn vestingen, linies en kustbatterijen. De vrijwel constante dreiging vanuit 
Pruisen en Groot-Brittannië zorgde ervoor dat Lodewijk steeds rekening moest houden met een 
aanval op zijn grondgebied. Naast een groot veldleger om aan de wensen van zijn broer tegemoet 
te kunnen komen, diende Lodewijk dus ook over een aanzienlijk aantal fortificatiën en garnizoens-
troepen te beschikken. Dit was geen eenvoudige opdracht. Geldgebrek en een tekort aan militair 
personeel maakten dat de Hollandse legerleiding zich moest behelpen, met als gevolg dat de ver-
dediging van het Koninkrijk Holland, ondanks het grote aantal verdedigingswerken, ondermaats 
was. De vijand kon in veel gevallen slechts tijdelijk worden geweerd. De meeste Hollandse vestingen 
konden een serieuze aanval niet weerstaan, met Amsterdam als enige uitzondering.
 Vergeleken met de Hollandse troepen die voor Napoleon in Duitsland en Spanje vochten, 
had Lodewijk over de verdediging van zijn koninkrijk relatief veel zelf te zeggen. De koning 
bepaalde, in overleg met zijn militaire adviseurs, welke linies hij prioriteit gaf, welke vestingen 
in staat van verdediging gesteld moesten worden en waar kustbatterijen werden aangelegd. Hij 
vroeg hierbij zelden toestemming of advies aan de keizer, hooguit deelde hij bepaalde beslis-
singen mee. Het besluit de vestingen langs de Gelderse IJssel niet langer te gebruiken was een 
autonoom Hollandse beslissing, evenals het plan om een mobiele troepenmacht te leggen in 
twee legerkampen vlak achter de kust. De landsverdediging was bij uitstek een terrein waarop 
Lodewijk zijn zeggenschap kon laten gelden en waar hij naar eigen inzicht kon handelen. Ter 
onderstreping van de Hollandse soevereiniteit benadrukte de koning keer op keer dat hij en hij 
alleen het laatste woord had. Zijn officieren liet hij weten dat ze alleen naar hem moesten luiste-
ren en dat zij niet onder Frans gezag vielen.
 Toch was Lodewijks zelfstandigheid op het gebied van de landsverdediging niet onbeperkt. 
Daar waar Franse belangen in het geding waren, bemoeide Napoleon zich wel degelijk met de 
verdediging van het Koninkrijk Holland. Zo was de keizer buitengewoon geïnteresseerd in de 
staat van de Brabantse vestingsteden, vanwege de rol die deze speelden bij de bescherming van 
de noordgrens van zijn keizerrijk, en mengde hij zich in verband met de veiligheid van Antwer-
pen direct in de verdediging van Zeeland. Naarmate het gevaar van een Britse invasie toenam, 
groeide ook de bemoeienis van Napoleon. Lodewijks pogingen om alles zoveel mogelijk in eigen 
hand te houden en zo min mogelijk zeggenschap te delen konden op steeds meer irritatie aan de 
zijde van de keizer rekenen. Deze irritatie leidde er uiteindelijk toe dat Napoleon de Hollandse 
troepen onder het gezag van zijn broer vandaan haalde en aan zijn eigen Armée de Brabant – later 
omgedoopt tot het Corps d’observation de la Hollande191 – toevoegde.
 Naast de gebrekkige handhaving van het continentaal stelsel was Lodewijks eigenwijze en 
soms zelfs ronduit tegendraadse houding als het ging om militaire samenwerking een van de 
belangrijkste redenen voor de keizer om het Koninkrijk Holland in te lijven bij het keizerrijk. 
Het vertrouwen was weg. Wat Lodewijk in de eerste maanden van 1810 ook probeerde, hij kon 
zijn broer niet meer op andere gedachten brengen. Na het Traktaat van Parijs had Lodewijk in 
de praktijk weinig meer over zijn eigen troepen en de verdediging van zijn koninkrijk te zeggen. 
Het feit dat Dumonceau op 24 mei 1810 aan generaal Cort Heyligers meedeelde dat hij voor het 
verplaatsen van troepen, detachementen en kustposten niet langer bij hem moest zijn, maar dat 
het volstond te overleggen met de commanderende Franse officier, was een teken aan de wand.192 
Nog voor de daadwerkelijke inlijving was het Hollandse opperbevel zijn macht al kwijt. Zonder 
goedkeuring van Oudinot konden de Hollanders weinig meer doen.
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  7 | Vechten onder Franse vlag

Inleiding

Na de inlijving van Holland bij het keizerrijk en de integratie van het Hollandse leger in het 
Franse leger kwam de militaire zeggenschap over de Hollandse troepen volledig in Franse han-
den. Als koning en opperbevelhebber had Lodewijk de Hollandse militaire zelfstandigheid 
steeds zo veel mogelijk verdedigd – tot aan het negeren van directe bevelen van zijn broer toe 
– maar na zijn vertrek was er niemand meer die de Franse keizer van repliek durfde te dienen en 
die de Hollandse belangen in het oog hield. Ook de voormalige Hollandse legerleiding bevond 
zich niet in de positie om tegen de wil van de keizer in te gaan. Niet in de laatste plaats omdat 
de meeste Hollandse opperofficieren, zoals we in hoofdstuk 4 reeds zagen, kort na de inlijving 
elders werden geplaatst of op pensioen werden gesteld.
 De hoogste Hollandse officieren die tijdens de inlijvingsperiode direct leiding gaven aan 
militairen van het voormalige Hollandse leger, generaal Chassé in Spanje uitgezonderd, had-
den de rang van kolonel. Het gaat dan bijvoorbeeld om de commandanten van het 125e en het 
126e regiment infanterie van linie. Hoewel hun belang als regimentscommandanten niet mag 
worden onderschat, waren deze Hollandse kolonels bij lange na niet hoog genoeg in de mili-
taire hiërarchie om daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefenen op het besluitvormingsproces 
of om zeggenschap over de Hollandse troepen te kunnen afdwingen. Uit de persoonlijke cor-
respondentie van kolonel F.H. Wagner, de commandant van het 125e regiment infanterie, blijkt 
dat hij tijdens de veldtocht in Rusland weliswaar geregeld contact had met zijn brigadegeneraal 
en zijn divisiegeneraal, maar dat de contacten met maarschalk Victor, de eigenlijke chef van het 
IXe Legerkorps, tot een enkel dinertje beperkt bleven.1 Als kolonel ontving hij zijn bevelen van 
hogerhand en diende hij deze uit te voeren, invloed had hij niet.
 De Hollandse militairen voegden zich na de inlijving, zoals het goede militairen betaamt, 
zonder morren naar het nieuwe gezag. Gezien de Franse overmacht hadden zij, wilden zij hun 
baan behouden, geen andere keus. Wat de Hollandse troepen werkelijk vonden van de Franse 
overheersing en de persoon van de keizer zal in deel III nader worden onderzocht. In dit hoofd-
stuk ligt de nadruk op waar en hoe de Hollandse regimenten gedurende de Inlijving werden inge-
zet. Omdat de zeggenschapskwestie daarbij niet langer speelt, zal de aandacht in dit hoofdstuk 
worden verlegd naar de Frans-Hollandse samenwerking in het veld en de vraag of de Hollanders 
serieus werden genomen. Dat het Hollandse leger volledig in de Grande Armée was geïntegreerd, 
betekende namelijk niet dat de Hollandse troepen automatisch door hun Franse commandanten 
en collega’s werden geaccepteerd en gewaardeerd.
 Door te kijken naar de taken van de Hollandse regimenten en de manier waarop de Hollan-
ders tussen 1810 en 1813 werden ingezet, kunnen we wellicht iets te weten komen over de plaats 

Maarschalk L.N. Davout. (Château de Versailles)
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van de Hollandse troepen binnen het grote Franse oorlogsapparaat. Door de taken, de omvang, 
de wapenfeiten en de slachtoffers van de Hollandse eenheden te vergelijken met die van troe-
pen uit bijvoorbeeld Polen, Italië of Westfalen kan de bijdrage van de Hollandse militairen in 
perspectief worden geplaatst. In hoofdstuk vier hebben we kunnen zien dat de Hollandse regi-
menten organisatorisch in de tweede helft van 1810 volledig bij het Franse leger werden inge-
lijfd, maar dat ze desondanks een vorm van eigenheid, hoe klein ook, behielden. Nu zal worden 
onderzocht of de Hollandse regimenten zich ook in het veld onderscheidden.

Op weg naar een nieuwe oorlog

De eerste anderhalf jaar na de inlijving stond voor de meeste Hollandse troepen in het teken 
van de kustverdediging. De keizer vreesde een herhaling van de Britse invasie van 1809 en deed 
er alles aan om de bescherming van de kust op peil te brengen. Dat er iets moest gebeuren was 
duidelijk, want de Britten voerden in het najaar van 1810 en het voorjaar van 1811 geregeld kleine 
landingen uit. Soms om te foerageren, maar ook om onrust te creëren en de Franse troepen te 
binden. Begin september 1810 gingen bijvoorbeeld 100 à 120 Britten bij het plaatsje Ter Heide – 
net onder Den Haag – aan land. De 18 soldaten van de dichtstbijzijnde bewakingspost waren niet 
tegen een dergelijke overmacht opgewassen en moesten zich na een schotenwisseling terug-
trekken van het strand. Tegen de tijd dat versterkingen uit de omliggende dorpen waren gear-
riveerd, was de vijand al gevlogen.2 In het voorjaar van 1811 was het wederom onrustig. Binnen 
een week maakte generaal Molitor gewag van een kleine Britse landing op het eiland Voorne, van 
gevaarlijk kruisende vijandelijke schepen voor de kust van Noord-Holland en in de monding 

De Franse vlag wappert fier boven Fort Lasalle. De aanleg van het fort was volgens de keizer noodzakelijk voor de 
verdediging van het strategisch gelegen Den Helder. (Gemeente Den Helder)
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van de Maas, en van een verijdelde landingspoging in de buurt van Petten.3 Tot een echte, grote 
invasie kwam het niet, maar de speldenprikken zaaiden paniek in de kustregio’s en daar was het 
de Britten om te doen.
 In de verdedigingsplannen van de keizer speelden Den Helder (Texel) en Goeree een cruci-
ale rol. Al in augustus 1810 stuurde Napoleon een aantal extra artillerie- en geniegeneraals naar 
deze plaatsen om de verdediging daar nog eens goed tegen het licht te houden en ze in de best 
mogelijke staat van verdediging te brengen.4 In Den Helder verordonneerde de keizer de aanleg 
van een aantal forten en op Goeree, dat de toegang tot zuidelijk Holland afschermde, moesten 
de daar al gelegen batterijen worden verbeterd. Van alle werkzaamheden waartoe de keizer had 
bevolen, waren die aan fort Lasalle bij Den Helder het belangrijkst. “De tous les ouvrages qui 
sont entrepris, aucun n’est plus important que le fort pentagonal qu’on construit au Helder”, 
aldus de keizer in een brief aan zijn minister van Oorlog.5 Dit fort moest de toegang tot de Zui-
derzee bewaken en de Britten beletten over dit water rechtstreeks de binnenlanden en Amster-
dam aan te vallen. Vanwege het grote belang van Den Helder beval Napoleon dat er in de vesting 
genoeg voorraden moesten liggen om een garnizoen van drie- à vierduizend soldaten vier tot 
vijf maanden te kunnen onderhouden. Hij was ervan overtuigd dat de Britten geen schijn van 
kans hadden zodra zijn verdedigingsplannen waren uitgevoerd. “Couvert par l’île de Goeree et le 
Helder, la Hollande est inattaquable”, aldus de immer zelfverzekerde Napoleon.6

 De verdediging van de Hollandse departementen kwam in handen van zowel Franse als Hol-
landse troepen. Op 18 augustus 1810 had de keizer bepaald dat er vijf Franse infanterieregimen-
ten, vijf Hollandse infanterieregimenten en vier Franse regimenten lichte cavalerie in Holland 
zouden achterblijven. Dit was volgens hem meer dan voldoende om de kust te bewaken en de 
Franse douaniers bij de uitoefening van hun taak te beschermen.7 Als gevolg van dit besluit 
keerden eind augustus en begin september drie Franse infanterieregimenten (het 16e en 67e 
regiment infanterie van linie en het 24e regiment lichte infanterie) en de Franse artillerie terug 
naar Frankrijk.8 In de Hollandse departementen resteerden hierna op papier nog circa 11.000 
Hollandse en circa 14.000 Franse troepen.9

 Het vertrouwen van de Fransen in de Hollandse militairen was aanvankelijk laag, vandaar 
ook de grote Franse troepenmacht in de Hollandse departementen. Napoleon hield in de periode 
kort na de inlijving serieus rekening met gewapend verzet van (delen van) het Hollandse leger. 
Hij gaf daarom Oudinot in juli 1810 het bevel de Hollandse soldaten uit de linie rond Amsterdam 
te halen en de stelling rond de hoofdstad te ontmantelen. Een groot deel van de kanonnen uit 
Holland werd op last van de keizer op transport gesteld naar Frankrijk, enerzijds om te voor-
komen dat ze bij een vijandelijke aanval in buitenlandse handen zouden vallen, anderzijds om 
– “en cas de révolte” – tegenstanders van annexatie zo min mogelijk middelen tot verdediging 
te geven.10 Uit vrees voor onrust onder de bevolking en onder de militairen had de maarschalk 
eerder al te kennen gegeven dat er geen enkele beweging van Hollandse militairen mocht plaats-
vinden zonder zijn uitdrukkelijke toestemming.11

 Het wantrouwen jegens de Hollanders zou echter snel afnemen. In het voorjaar van 1811 spra-
ken verschillende ondercommandanten zich in lovende bewoordingen uit over de Hollandse 
eenheden onder hun bevel. Generaal J.J.B. Albert, commandant van het eiland Goeree, was bij-
voorbeeld “très-content de l’instruction, du service et de la bonne tenue du battaillon hollan-
dais, ainsi que de l’esprit qui règne parmi ces troupes”.12 Soortgelijke beoordelingen vinden we 
ook over de andere Hollandse eenheden.13 Napoleon zelf was eveneens positief over zijn nieuwe 
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troepen. Twijfelde hij aanvankelijk nog aan hun betrouwbaarheid, in een brief aan minister van 
Oorlog Clarke van 10 maart 1811 noemde hij de Hollandse troepen “très-bonnes” en corrigeerde 
hij generaal Molitor, die zich zijns inziens te negatief over de Hollandse militairen onder zijn 
bevel had uitgelaten.14

diverse taken
Nadat het stof van de inlijving was gaan liggen en de Hollandse eenheden op Franse voet waren 
georganiseerd, vervulden de Franse en Hollandse troepen over het algemeen dezelfde taken. De 
militairen lagen verspreid over het land, met als enige verschil dat de Hollanders dichter bij de 
kust lagen, terwijl de Fransen hun kwartieren iets meer landinwaarts hadden.15 Dit laatste was 
vooral ingegeven door het ongunstige klimaat langs de Hollandse kust en de wens van Napoleon 
zijn Franse troepen zo min mogelijk bloot te stellen aan de “mauvais air de pays”.16 De keizer gaf 
de verdediging van het strategisch belangrijke eiland Goeree in handen van het 125e regiment 
infanterie van linie en liet de bediening van de kustbatterijen over aan Hollandse kanonniers. 
De Hollanders zouden volgens de keizer beter tegen het ongezonde kustklimaat bestand zijn 
dan de Fransen.17 Omdat er lang niet genoeg Hollandse kanonniers waren om alle batterijen te 
bemannen, beval Napoleon de oprichting van 9 compagnieën Canonniers Gardes-Côtes, met elk 
een organieke sterkte van 121 man.18 Deze verplichting kwam bovenop de toch al niet geringe 
reguliere conscriptie-eisen in de Hollandse departementen.
 Met de versterking van Den Helder en Goeree nog in de opstartfase was Napoleon er in het 
voorjaar van 1811 nog niet gerust op dat een Britse invasie met succes kon worden afgeslagen. 
Vlak voor het begin van het vaarseizoen kwam hij daarom met een groot nieuw plan om de 
kustverdediging van zijn noordelijke departementen verder te verbeteren. Het plan behelsde de 
aanleg van twee grote militaire kampen te Utrecht en te Groningen en de formatie van zoge-
naamde mobiele colonnes die de kusten moesten bewaken. In het grootste kamp, in de buurt 
van Utrecht, kwamen van het 18e, 56e, 93e 125e en 126e regiment infanterie van linie elk drie 
bataljons te liggen en in Groningen drie bataljons van het 2e, 37e en 124e regiment elk. De keizer 
wenste dat deze 24 bataljons “se maintiendront dans un bon esprit militaire et s’exerceront aux 
grandes manœuvres”.19

 De mobiele colonnes werden vervolgens gevormd uit de verschillende voltigeurscompag-
nieën van de betrokken bataljons. De 17e Militaire Divisie ging vijf mobiele colonnes tellen, die 
verspreid langs de kust kwamen te liggen. Generaal Molitor stelde de volgende plaatsen voor: de 
eerste mobiele colonne bij Callandsoog, de tweede bij Bergen (Egmond, Castricum), de derde 
bij Haarlem (Wijk aan Zee, Zandvoort), de vierde bij Noordwijk (Katwijk, Scheveningen) en de 
vijfde bij Monster (Ter Heide, Maassluis). Door op elk van deze plaatsen militairen onder te bren-
gen was de hele Noordzeekust gedekt, zeker in combinatie met de sterke vaste bezettingen van 
Den Helder in het noorden en Den Briel en Goeree in het zuiden.20 In het gebied van de 31e Mili-
taire Divisie kwam het grote kamp bij het plaatsje Zuidlaren te liggen. De drie mobiele colonnes 
van deze divisie werden evenredig verspreid over de kustlijn van Friesland, Groningen (Ems-
occidentale) en Oost-Friesland (Ems-orientale).21

 Lang niet alle Hollandse troepen lagen halverwege 1811 echter in één van de twee genoemde 
kampen of behoorden tot één van de mobiele colonnes. Een deel van het 125e regiment bevond 
zich, zoals gezegd, op het eiland Goeree en een klein detachement van hetzelfde regiment (circa 
125 man) lag in garnizoen in Hellevoetsluis. De eerste twee bataljons van het 126e regiment lagen 
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in Vlissingen en vanaf augustus in Oostende. Aan het eind van het jaar zouden ook de resterende 
bataljons van het 126e regiment (met uitzondering van het depot) gelegerd zijn in het kust-
gebied tussen Oostende en Duinkerken.22 De eerste drie bataljons van het 33e regiment lichte 
infanterie hadden begin maart 1811 bevel gekregen zich van standplaats Emden naar Bremen te 
begeven, om zich daar onder bevel van maarschalk Davout te scharen. Alleen het vierde bataljon 
bleef voorlopig nog in Emden achter.23 Het 123e regiment lag vanaf april bij Boulogne, in het 
grote kamp dat daar was aangelegd ter verdediging van de Noord-Franse kust. Het 11e regiment 
‘Hollandse’ huzaren had van de keizer opdracht gekregen langs diezelfde kust te patrouilleren.24

 De meeste Hollandse regimenten waren in de jaren 1810-1811 dus betrokken bij de kustver-
dediging. Alleen de regimenten die waren opgegaan in de Keizerlijke Garde waren met andere 
taken belast. De gardisten van het 2e régiment chevau-légers besteedden de eerste maanden van 
1811 aan het onder de knie krijgen van het vechten met hun nieuwe, ruim 2 meter lange lansen, 
voorwaar geen eenvoudige opgave. Daarnaast waren de lansiers betrokken bij het opsporen van 
dienstweigeraars in het Loiregebied en bij het escorteren van de keizer op zijn reizen. Ook tij-
dens het bezoek van Napoleon en Marie-Louise aan de Hollandse departementen in oktober 1811 
was het 2e régiment chevau-légers, vanwege de kleur van hun uniform ook wel aangeduid als de 
rode lansiers, als ere-escorte van de partij.25 Het ‘Hollandse’ regiment grenadiers te voet van de 
Keizerlijke Garde kwam gedurende de eerste jaren na de inlijving niet veel verder dan Versail-
les en Parijs, waar de grenadiers de tijd doodden met exerceren, wachtlopen, het oppoetsen en 
onderhouden van hun uniformen en het opluisteren van belangrijke ceremonies in de Franse 
hoofdstad.26 De enige Hollandse troepen die in de periode direct volgend op de réunion daad-

De Hollandse grenadiers van de garde brach-
ten een groot deel van hun tijd door met 
wachtlopen, exerceren en het opluisteren 
van ceremonies in de Franse hoofdstad. 
(Nationaal Militair Museum)
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werkelijk in actie kwamen, bevonden zich in Spanje. De Hollandse troepen daar bleven vrijwel 
onafgebroken strijd leveren met Spaanse guerrillastrijders.
 Tot slot moeten ook de twee kleine Bataillons expéditionnaires des Indes worden genoemd, 
waarvan Napoleon kort na de inlijving de oprichting had bevolen. Deze bataljons, met elk 480 
man, dienden ter versterking van de bezetting van Batavia. Ze moesten in 3 weken gereed staan 
voor vertrek en mochten uitsluitend uit Hollanders bestaan. Ter ondersteuning van deze troe-
penmacht beval Napoleon tevens de formatie van twee compagnieën Artillerie expéditionnaires 
des Indes, elk sterk 140 man.27 Op 28 september 1810 vertrok dit hulpkorps, precies volgens plan-
ning, uit Utrecht naar Saint-Malo, vanwaar de reis naar de Oost zou beginnen.28 “Cette troupe”, 
afkomstig uit het 8e regiment Koninklijk-Hollandse infanterie, was volgens minister Cambier 
“dans le meilleur état (...) complettement armée, habillée et équipée” en bovendien betaald tot 
het eind van de maand.29 Uiteindelijk voeren de troepen pas in juni 1811 uit, op 3 Franse fregat-
ten en een korvet. Nog voordat de schepen echter het Kanaal uit waren, werden ze onderschept 
door een Brits eskader, waarna ze door zware verliezen gedwongen waren terug te keren naar de 
Franse havenstad Morlaix, amper 175 kilometer van beginpunt Saint-Malo. Hier aangekomen 
kregen de Hollanders te horen dat Java inmiddels door de Britten was veroverd en dat de expedi-
tionaire bataljons werden ontbonden. De Hollandse troepen keerden terug in het reguliere leger 
en werden ter versterking van de Hollandse regimenten richting Duitsland gestuurd.30

voorbereidingen op de veldtocht naar rusland
Terwijl de keizer zich in het westen bezighield met het op orde brengen van de kustverdediging, 
doemde in het oosten alweer een ander gevaar op. Vanaf eind 1810 was de relatie tussen Frank-
rijk en Rusland zienderogen verslechterd. Tsaar Alexander toonde zich steeds minder bereid de 
Franse suprematie op het continent te accepteren. Twee redenen gaven uiteindelijk de doorslag 
voor de definitieve breuk tussen de beide grootmachten. In de eerste plaats was er de Poolse 
kwestie, zich concentrerend rond de vraag of de Polen een eigen staat moesten krijgen of niet. 
Napoleon was hier een groot voorstander van, omdat hij zijn oog had laten vallen op het grote 
Poolse soldatenpotentieel. Door de Polen in hun onafhankelijkheidsstreven te steunen, hoopte 
de keizer zich van Poolse medewerking aan zijn eigen plannen te verzekeren. Tsaar Alexander 
was het oplaaiende Poolse nationalisme een gruwel. Hij zag de oprichting en (na het Verdrag van 
Schönbrunn in 1809) uitbreiding van het Hertogdom Warschau door zijn Franse ‘bondgenoot’ 
met lede ogen aan.31

 In de tweede plaats was er het continentaal stelsel. De invoering van de tegen Groot-Brit-
tannië gerichte handelsblokkade na de Vrede van Tilsit had de Russische economie ernstig 
geschaad, met alle sociale onrust van dien.32 Op 31 december 1810 kondigde Alexander daarom 
aan dat Rusland uit het stelsel stapte. Voor Napoleon betekende deze eenzijdige opzegging niets 
meer en niets minder dan een casus belli. In de ogen van de keizer was het continentaal stelsel 
nog steeds het belangrijkste instrument om aartsvijand Groot-Brittannië op de knieën te krijgen 
en een eenzijdige opzegging kon hij niet over zijn kant laten gaan. Halverwege 1811 was het voor 
iedereen duidelijk dat beide mogendheden op een nieuwe oorlog afstevenden.33

 De toegenomen spanningen tussen Frankrijk en Rusland zorgden ervoor dat Napoleon 
gedurende de tweede helft van 1811 en de eerste helft van 1812 steeds meer troepen naar Centraal-
Europa dirigeerde, ter voorbereiding op een eventuele veldtocht. Als onderdeel van het Franse 
leger konden de Hollandse regimenten zich niet aan deze oorlogsbewegingen onttrekken. Het 
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33e regiment lichte infanterie vertrok, zoals gezegd, al in het voorjaar van 1811 naar het Corps 
d’observation d’Elbe, de meeste andere Hollandse regimenten volgden eind 1811 en begin 1812. Het 
125e regiment infanterie verliet als laatste Hollandse eenheid het land. Op 29 juni 1812 vertrok het 
regiment naar de Grande Armée, met achterlating van 7 onderofficieren en 152 soldaten die in het 
hospitaal lagen.34

 Hoe complex de opbouw van de Grande Armée was, blijkt wel uit de vele duizenden brieven 
die Napoleon in de anderhalf jaar voorafgaand aan de Russische veldtocht naar zijn minister van 
Oorlog, zijn chef-staf en zijn maarschalken stuurde. Elk individueel bataljon moest tijdig van 
zijn depot of garnizoen naar het oosten worden gestuurd, alwaar het ondergebracht moest wor-
den in een van de vele legerkorpsen, divisies en brigades van het grote leger. Aan de vooravond 
van de campagne telde de Grande Armée maar liefst 11 verschillende legerkorpsen, 4 cavalerie-
korpsen, een grote Keizerlijke Garde, een artillerie- en geniepark en een reservedivisie. In totaal 
een legermacht van circa 450.000 man. Met alle hulpkorpsen, achtergebleven garnizoenen en 
ondersteunende troepen meegerekend kwam het totaal uit op meer dan 680.000 man.35 Niet eer-
der had de wereld zo’n groot leger aanschouwd.
 De Hollandse regimenten vormden uiteraard maar een zeer bescheiden onderdeel van deze 
oorlogsmachine. De Hollanders waren ook zeker niet de enige niet-Franse troepen die deelna-
men aan de veldtocht naar Moskou. Slechts de helft van Napoleons grote leger was Frans, de 
rest werd, behalve door Hollanders, gevormd door Polen, Italianen, Pruisen, Oostenrijkers, Bel-
gen, Zwitsers, Napolitanen, Spanjaarden, Portugezen, Kroaten en soldaten uit de verschillende 
Duitse landen.36 Al deze troepen werden opgenomen in Napoleons Grande Armée, met als belang-
rijk verschil dat sommige onafhankelijke staten ‘eigen’ legerkorpsen kregen, met in bepaalde 
gevallen zelfs eigen commandanten, terwijl de regimenten uit de wat kleinere staten over het 
hele leger werden verspreid.37 Zo vochten de Polen voor een groot deel in het Ve Legerkorps onder 
hun eigen bevelhebber, prins J.A. Poniatowski, met eigen divisie- en brigadegeneraals, waren de 
Saksen georganiseerd in het VIIe Legerkorps, bestond het VIIIe Legerkorps hoofdzakelijk uit 
Westfalen en was het Xe Legerkorps uitsluitend Pruisisch, terwijl de troepen uit bijvoorbeeld 
Baden, Nassau en Zwitserland in de overwegend Franse legerkorpsen werden ondergebracht.
 Dit laatste gold ook voor de Hollandse regimenten. Als integraal onderdeel van het keizer-
lijke leger werden de Régiments hollandais niet bij elkaar in één legerkorps of divisie ingezet, maar 
over een groot deel van de Grande Armée verspreid. Het 123e en het 124e regiment vielen onder 
het IIe Legerkorps van maarschalk Oudinot; het 123e regiment onder de 9e divisie van generaal 
P.H.V. Merle en het 124e regiment onder de 8e divisie van generaal J.A. Verdier. Eveneens onder 
Oudinot vielen de Hollandse cavaleristen van het 14e regiment kurassiers. Dit regiment vormde 
samen met een Frans regiment de 3e brigade van de 3e divisie kurassiers, die onder bevel stond 
van generaal J.P. Doumerc.38 Het 125e en 126e regiment infanterie kwamen terecht in de 2e en 3e 
brigade van de 12e divisie onder generaal L. Partouneaux, onderdeel van het IXe Legerkorps van 
maarschalk Victor.39 Het 11e regiment huzaren was ingedeeld bij het IIIe Legerkorps van maar-
schalk M. Ney, waar het samen met het 6e régiment chevau-légers de 9e brigade lichte cavalerie 
onder generaal P. Mourier vormde.40

 Naast de linieregimenten namen ook het 33e regiment lichte infanterie, het 2e régiment 
chevau- légers en het 3e regiment grenadiers te voet deel aan de veldtocht. Het 33e was ingedeeld 
bij de 4e divisie onder generaal J.M. Dessaix, onderdeel van het Ie Legerkorps van maarschalk 
Davout. De lichte cavalerie en de grenadiers maakten deel uit van de imposante Keizerlijke 
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Garde, die in totaal bijna 40.000 man telde. Voor de Hollandse artilleristen, zowel te voet als te 
paard, gold dat ze per compagnie verspreid lagen over de eerste 3 legerkorpsen. Van de 22 com-
pagnieën van het 9e regiment artillerie te voet waren er 7 bij de Russische veldtocht betrokken. 
De rest werd elders in Europa ingezet of bleef achter ter versterking van belangrijke vesting-
steden in Duitsland en Polen.41

 Bovengenoemde organieke indeling laat zien dat Napoleon en de Franse legerleiding de 
Hollandse eenheden niet anders behandelden dan de meeste andere eenheden, of ze nu Frans 
waren of van een andere nationaliteit. Hoewel lang niet alle Hollandse troepen in de voorhoede 
vochten, was het niet zo dat ze bewust, vanwege hun nationaliteit, andere (lees inferieure) taken 
kregen toebedeeld. Alleen voor de troepen in het IXe Legerkorps van Victor zou dit tot op zekere 
hoogte kunnen gelden. Dit korps was namelijk bestemd als reserve en bevatte naast Hollandse 
vooral Duitse en Poolse troepen. De overige Hollandse troepen lagen aan de vooravond van de 
Russische veldtocht echter zij aan zij met hun Franse collega’s. Het IIe Legerkorps vormde de 
linkerflank van de Grande Armée, het Ie Legerkorps de voorhoede, terwijl de gardetroepen tot 
taak hadden de keizer te beschermen.
 Het merendeel van het voormalige Hollandse leger was betrokken bij de Russische veld-
tocht, maar om hoeveel Hollanders het precies ging, valt niet met zekerheid te zeggen. De schat-
tingen lopen uiteen van 14.000 tot 25.000 man, maar waarop deze cijfers zijn gebaseerd, is niet 
altijd duidelijk.42 Mogelijk gaat het aantal van 25.000 man terug op de organieke sterktes van 
de betrokken Hollandse regimenten. Een infanterieregiment moest, zoals eerder gezegd, een 
organieke sterkte van 3970 man hebben. Met een dergelijke grootte zou de Hollandse inbreng 
met 5 infanterieregimenten, 2 cavalerieregimenten en 2 garderegimenten inderdaad makkelijk 
rond de 25.000 man komen te liggen. In de praktijk waren eenheden echter nooit zo groot als 
hun organieke sterktes. De effectieve sterkte lag soms wel de helft lager.43

 Voor gedetailleerde aantallen op regimentsniveau wordt meestal teruggegrepen op het werk 
van de Franse historicus G. Fabry, die begin twintigste eeuw vijf dikke boekdelen uitbracht over 
de Russische veldtocht. Deze werken bevatten een schat aan cijfermateriaal, gebaseerd op de 
door de commandanten zelf opgestelde sterktestaten. Hoewel ook Fabry zeker niet feilloos is, is 
het de beste bron die we tegenwoordig hebben. B. Funnekotter, die in 2015 een boek publiceerde 
over de Hollanders tijdens de veldtocht naar Rusland, komt op basis van de cijfers van Fabry op 
een totaal aantal van 14.842 Hollandse militairen.44 Dit cijfer is een optelsom van alle Régiments 
hollandais, de voormalige Hollandse rijdende artillerie en de versterkingen die deze eenheden 
gedurende de veldtocht ontvingen (zie tabel).45 Daarnaast dienden ook nog circa 550 Hollanders 
bij de artillerietrein (14e bataljon), de ouvriers d’artillerie (17e en 18e compagnie) en het 1e batal-
jon mineurs (6e compagnie).46 Over het precieze aantal Hollandse pontonniers dat de veldtocht 
meemaakte, doen verschillende verhalen de ronde, maar waarschijnlijk zullen het er tussen 80 
en 100 zijn geweest.47

 De totale sterkte van het Hollandse contingent zal dus tussen 15.000 en 16.000 man hebben 
gelegen en mogelijk zelfs nog iets hoger als we de memoires van enkele betrokken officieren 
mogen geloven. Kolonel Demoulin van het 126e regiment tekende naderhand namelijk op, dat 
zijn regiment 4 bataljons en een compagnie artillerie telde, “zamen over de 2600 man”.48 Een 
flink stuk meer dan de 2021 man van Fabry. Bij het 124e regiment is het verschil tussen de cijfers 
van Fabry en de beleving van enkele overlevenden nog groter. Generaal F.R. Pouget stelde in zijn 
memoires dat het onder zijn bevel staande 124e regiment voor vertrek een sterkte had van 2400 
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man (en niet ruim 1700 zoals Fabry stelt) en datzelfde aantal wordt genoemd in de Gedenkschrif-
ten van eerste luitenant d’Auzon de Boisminart, die bij de eenheid diende.49 Uiteraard zijn jaren 
later opgestelde getuigenissen niet heel betrouwbaar, maar een verschil van circa 700 man op 
een maximaal genoemde sterkte van 2400, oftewel meer dan een derde, mag toch opvallend wor-
den genoemd.

Sterktecijfers Hollandse eenheden die deelnamen aan de veldtocht naar Rusland50

Regiment Officieren Manschappen Versterkingen Totaal

123e reg. inf. linie 68 1660 109 1837

124e reg. inf. linie 81 1447 183 1711

125e reg. inf. linie 59 1417 -- 1476

126e reg. inf. linie 84 1937 -- 2021

33e reg. lichte inf. 66 2470 264 2800

11e reg. huzaren 29 607 239 875

14e reg. kurassiers 33 688 16 737

3e reg. grenadiers 41 1165 -- 1206

2e reg. chev. légers 57 1153 -- 1210

9e reg. art. te voet 15 559 304 878

7e comp. 1e reg. rijd. art. 3 88 -- 91

Totaal 536 13.191 1115 14.842

Uiteraard valt er ook op het cijfer van circa 16.000 man het nodige af te dingen. Een deel van de 
soldaten in de zogenaamde Régiments hollandais was, zoals eerder al in hoofdstuk vier vermeld, 
helemaal niet van Hollandse origine. Daar staat weer tegenover dat er ook een groot aantal Hol-
landers diende in niet-Hollandse eenheden. Een goed voorbeeld van dit laatste zijn de honderden 
Hollandse officieren die op last van de keizer bij niet-Hollandse regimenten waren ingedeeld. 
Wanneer men het moeilijk te definiëren begrip ‘Hollanders’ gelijkstelt met de hedendaagse term 
‘Nederlanders’, dan moeten ook de vele dienstplichtigen uit Limburg en Zeeuws-Vlaanderen 
in de berekeningen worden meegenomen. Echter, omdat deze gebieden al jaren eerder bij het 
Franse keizerrijk waren gevoegd, dienden de Limburgse en Zeeuws-Vlaamse conscrits niet in de 
Hollandse regimenten. Vanaf de invoering van de dienstplicht in 1798 werden ze over verschil-
lende Franse regimenten verspreid, waardoor hun aantallen lastiger zijn te achterhalen.51

 Vergeleken met de circa 75.000 Poolse, 35.000 Beierse, 27.000 Italiaanse en 22.000 Westfaalse 
militairen die deelnamen aan de tocht naar Moskou, was de Hollandse bijdrage aan de Grande 
Armée in absolute aantallen bescheiden. Verhoudingsgewijs was het aantal militairen uit het 
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voormalige Koninkrijk Holland echter helemaal niet gering. Gelet op het inwonertal leverden 
de Hollandse departementen aanzienlijk meer troepen dan het Koninkrijk Italië en slechts een 
fractie minder dan bijvoorbeeld het Koninkrijk Beieren. Wat hun bijdrage aan de Russische veld-
tocht betreft, behoorden de Hollandse departementen zowel in absolute als in relatieve zin tot 
de middenmoot.

De Russische veldtocht

Op 22 juni 1812, bivakkerend even ten westen van de rivier de Njemen, maakte Napoleon per 
proclamatie bekend dat de oorlog was begonnen. “Soldats!”, zo schreef de keizer, “La seconde 
guerre de Pologne est commencée.” De eerste Poolse oorlog was geëindigd met het vredesver-
drag van Tilsit, waarin Rusland had beloofd een trouwe bondgenoot van Frankrijk te zijn en 
Groot-Brittannië de oorlog te verklaren. Vijf jaar later was er nog maar weinig van deze beloftes 
over. Rusland had de voorwaarden van Tilsit aan zijn laars gelapt en het was volgens de keizer de 
hoogste tijd om orde op zaken te stellen. De Franse soldaten moesten de tsaar laten zien dat ze 
nog even onverslaanbaar waren als ten tijde van Austerlitz. Zonder spoor van twijfel vertrouwde 
Napoleon zijn mannen toe dat de tweede Poolse oorlog even glorieus zou worden als de eerste.52 
De reactie van de soldaten op de proclamatie was enthousiast. Het lange wachten in Polen was 
voorbij, eindelijk zou de veldtocht beginnen. De troepen, Frans of niet-Frans, stonden klaar om 
de Njemen over te steken en de Russen te verslaan.53

Op 23 juni en de dagen daarna steekt Napoleons immense Grande Armée de Njemen over. Afgebeeld het Italiaanse 
legerkorps onder leiding van Eugène. (Hermitage)
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Het strijdplan van Napoleon bestond uit een aanval over drie assen. In het noorden moest het Xe, 
voornamelijk uit Pruisen bestaande legerkorps van maarschalk E.J.J. MacDonald oprukken in de 
richting van Sint-Petersburg. In het zuiden diende het Oostenrijkse korps van K.P. zu Schwart-
zenberg de Russische troepen op de Balkan en in de Oekraïne in bedwang te houden. In het 
midden, ter hoogte van de Litouwse plaatsen Kowno (tegenwoordig Kaunas) en Vilnius, voerde 
Napoleon zelf de hoofdmacht aan. Door te kiezen voor een centrale aanval door het midden hield 
de keizer zijn opties zo lang mogelijk open en was het voor de Russische legerleiding gissen naar 
zijn werkelijke bedoelingen. Vanaf zijn uitgangspositie langs de Njemen kon de keizer zowel 
naar Sint-Petersburg als naar Moskou oprukken.54 Het veroveren van een van deze steden was 
echter niet Napoleons primaire doel. Dat was het zo snel mogelijk opsporen en vernietigen van 
de vijand. Nadat hij de Russen met zijn overmacht een vernietigende slag had toegebracht, zo 
hoopte de keizer, zou tsaar Alexander inbinden.
 Aan Russische zijde was men, tegen de tijd dat de oorlog begon, allerminst gereed. Het schortte 
aan van alles, niet in de laatste plaats aan voldoende manschappen. De hoofdmoot van het Russische 
leger werd gevormd door het Eerste Westelijke Leger onder bevel van generaal M. Barclay de Tolly, 
een buitenlander die maar weinig vertrouwen genoot bij een groot deel van het Russische opper-
bevel, maar desondanks door Alexander tot bevelhebber van alle Russische troepen was benoemd. 
Iets ten zuiden van Barclay lag het Tweede Westelijke Leger, aangevoerd door generaal P. Bagration. 
Helemaal in het zuiden, ter verdediging van de rijkere gebieden van Oekraïne lag een kleiner, derde 
leger onder generaal A. Tormassov. In totaal konden de Russen in de zomer van 1812 slechts 244.000 
man in het veld brengen tegen Napoleon. Versterkingen vanuit de Balkan en Finland waren echter 
onderweg en deze zouden in een latere fase van de veldtocht een belangrijke rol gaan spelen.55

 De verspreide ligging van de Russische troepen was noodzakelijk, omdat Napoleons plan-
nen nog niet duidelijk waren. Tegelijkertijd maakte het de Russen kwetsbaar. Napoleon stond er 
immers om bekend dat hij zijn opgesplitste vijanden liefst de een na de ander versloeg. Napo-
leons eerste doel was dan ook om na het oversteken van de Njemen zo snel mogelijk een wig 
te drijven tussen het Eerste en het Tweede Russische leger, om ze vervolgens één voor één te 
verslaan.56 De Russen waren zich van dit gevaar bewust en trokken zich tijdig terug. Barclay 
weigerde de confrontatie met de Fransen aan te gaan, omdat het risico op een nederlaag te groot 
was en een nederlaag, zo vreesde het Russische opperbevel, onherroepelijk het verlies van de 
hele oorlog zou betekenen. De Russen trokken zich daarom steeds verder terug en in feite bleven 
ze dat doen tot vlak voor de poorten van Moskou.

snelle opmars
De dag na de proclamatie van de keizer kwam de Grande Armée in beweging. Vanaf dit moment 
was de troepen geen rust meer gegund. De huzaren van het Hollandse 11e regiment, onderdeel 
van de voorhoede van het IIIe Legerkorps, zaten urenlang – tot wel twintig uur per dag – in het 
zadel, in een poging de Russen vast te pinnen en tot een slag te verleiden.57 Eveneens vooraan 
opereerden de Hollandse jagers van het 33e regiment lichte infanterie. Het Ie Legerkorps van 
Davout, waartoe het 33e behoorde, was als eerste de Njemen gepasseerd en had opdracht gekre-
gen zo snel mogelijk in de richting van Vilnius op te rukken. Zonder enige tegenstand van bete-
kenis werd deze stad al na enkele dagen marcheren bereikt en ingenomen. De steden Minsk en 
Vitebsk volgden in rap tempo en reeds op 16 augustus stond de Grande Armée voor de belangrijke 
stad Smolensk, circa 650 kilometer van het vertrekpunt aan de Njemen.
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Bij elke grote stad en ieder strategisch punt dat hij passeerde, verwachtte en hoopte Napoleon dat 
de Russen strijd zouden leveren, maar keer op keer volgde een teleurstelling. De Russen bleven zich 
terugtrekken en grondgebied prijsgeven aan de Fransen. Gedurende de veldtocht vonden slechts 
relatief kleine schermutselingen plaats tussen de Franse voorhoede en de Russische achterhoede 
en tussen foeragerende Franse troepen en rondzwervende Russische kozakken. Alleen in en om 
Smolensk kwam het tot zware gevechten, maar beslissend waren deze niet. Wel zorgde het verlies 
van Smolensk ervoor dat de ‘Duitse’ Barclay de Tolly door Alexander werd vervangen door de oude, 
maar zeer populaire maarschalk M. Koetoezov.58 Die hield echter vast aan de tot dan toe gevolgde 
strategie. Om het de vijand niet al te gemakkelijk te maken, verwoestten de Russen op hun terug-
tocht zoveel mogelijk wat de oprukkende Fransen van pas kon komen. Voorraden werden in brand 
gestoken en boeren vluchtten weg met medeneming van hun goederen, waardoor het voor de troe-
pen van de Grande Armée steeds lastiger werd om aan eten te komen.
 In deze eerste fase van de veldtocht kwam de grootste uitdaging niet van de Russen, maar 
van de haperende logistiek. De snelle opmars van de Grande Armée maakte dat het voedsel uit de 
in Polen aangelegde voorraadmagazijnen de troepen niet kon bereiken. Het totale gebrek aan 
foerage, in combinatie met eerst extreme hitte en daarna extreme regen, zorgde ervoor dat een 
groot aantal paarden tijdens de eerste weken van de veldtocht stierf.59 Voor de meeste soldaten 
betekende het gebrek aan bevoorrading dat ze noodgedwongen op strooptocht moesten door 
het omringende platteland. Alleen op die manier konden ze hun karige rantsoenen aanvullen. 
Zeker voor troepen in de achterhoede gold echter dat meestal niets meer bij de lokale bevolking 
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viel te halen, met als gevolg dat de soldaten snel verzwakten. “Het uitgemagerde ossenvlees en 
het meel, dat ons tot voedsel diende, kon ons de krachten niet geven, die er vereist werden om 
gestadig de marsen en bivakken te trotseren”, schreef sergeant J.W. van Wetering in zijn memoi-
res, “want om naar verdere levensmiddelen om te zien, als wij op bivak aankwamen, was vruch-
teloos in de streken, waar de Grote Armee gepasseerd was en men kan licht beseffen, dat er in de 
omstreken van uren niets te vinden was.”60

 De lange dagmarsen op een lege of halflege maag en het slapen in de openlucht eisten al snel 
een zware tol. Het aantal achterblijvers nam gedurende de eerste weken schrikbarend toe. Het 33e 
regiment lichte infanterie kwam op 11 juli bijvoorbeeld totaal gebroken in Minsk aan. Dag en nacht 
hadden de jagers over de slechte Russische wegen gemarcheerd, terend op het kleine beetje ossen-
vlees dat ze hadden kunnen bemachtigen, zonder een moment rust te krijgen.61 Sabron schat het 
aantal achterblijvers bij aankomst te Minsk op “minstens duizend man”. Toen maarschalk Davout 
een dag later een revue wilde afnemen van de elitecompagnieën onder zijn bevel, konden de 8 
grenadiers- en voltigeurscompagnieën van het 33e regiment elk slechts circa 35 man op de been 
brengen. Davout was woedend over deze ‘wanprestatie’ van zijn Hollandse troepen en dreigde elke 
tiende man te fusilleren, maar zover kwam het uiteindelijk niet. Davout gaf het 33e regiment als 
straf bevel om met omgekeerd geweer (dat wil zeggen met de kolf van het wapen naar boven) langs 
de andere troepen te defileren. Een grotere vernedering was voor militairen haast niet mogelijk.62

 Hoewel geen enkele andere eenheid een dergelijke afstraffing te beurt viel, was het 33e regi-
ment zeker niet het enige met veel uitvallers. De meeste eenheden waren na de eerste zware 
weken uitgedund. Toch waren het vooral de Hollanders die te boek stonden als slechte lopers. 
Verschillende Franse bevelhebbers beklaagden zich over de matige marcheerkwaliteiten van 
de Hollanders. Volgens generaal Pouget, die aan het hoofd stond van een brigade waarin ook 
het 124e regiment infanterie van linie diende, waren de Hollandse militairen slecht tegen de 
zware omstandigheden van een veldtocht bestand. In zijn memoires schreef hij “que les soldats 
de cette nation étaient de mauvais piétons”.63 Oudinot gebruikte in een brief aan de keizer van 
1 augustus 1812 woorden van soortgelijke strekking. Hij schreef: “Il est vrai que ce sont des Hol-
landais qui ne soutiennent ni la marche ni les privations inséparables de notre position.”64

 Generaal Van Dedem van Gelder, die zelf geen Hollanders onder zich had, maar wel in het-
zelfde legerkorps diende als het geplaagde 33e regiment lichte infanterie, kwam tot een verge-
lijkbare conclusie als Pouget en Oudinot. “Hollanders verdroegen de ontberingen, de gefor-
ceerde marsen en de kou het minst goed. Hun moraal werd al snel aangetast”, schreef hij in zijn 
memoires. Vooral voor de manschappen had hij geen goed woord over. Deze waren lusteloos 
en vol heimwee. Het ontbrak zijn landgenoten aan “de juiste geest om te veroveren en te heer-
sen”, alsmede aan “de opgeruimdheid waarmee de Fransen zich onderscheidden en waarmee zij 
gemakkelijker de ontberingen en de verwarring waarin wij leefden verdroegen”.65 Tot slot was 
ook maarschalk Victor niet te spreken over de Hollanders onder zijn bevel, alleen formuleerde 
hij het een stuk bondiger. Hij bestempelde de Hollandse eenheden botweg als “absolument 
nuls”.66 De situatie bij het 14e bataillon du train was zelfs zo erg dat Victor een gedeelte van de 
Hollandse treinsoldaten had vervangen, omdat ze “incapables de bien servir” waren.67

polotsk en borodino
Terwijl Napoleon met zijn hoofdmacht zonder noemenswaardige tegenstand oprukte in de 
richting van Moskou, had het IIe Legerkorps van maarschalk Oudinot op de linkerflank van de 
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Grande Armée een stuk meer met de Russen te stellen. De Russische generaal P. von Wittgenstein, 
die opdracht had gekregen met zijn legerkorps de weg naar Sint-Petersburg te dekken, bleek 
een waardige tegenstander. De belangrijkste taak van het IIe Legerkorps was te voorkomen dat 
Wittgenstein Napoleons hoofdmacht in de flank zou aanvallen, of de inmiddels langgerekte 
communicatie- en aanvoerlijnen van de Grande Armée zou doorsnijden. Tot eind juli verliep de 
Franse opmars voorspoedig, hoewel ook het IIe Legerkorps te maken kreeg met grote aantal-
len uitvallers. De Russen trokken zich lange tijd terug, tot voorbij Polotsk, op de voet gevolgd 
door de Fransen. Op 30 juli kwam er echter een eind aan de Russische passiviteit. Bij het plaatsje 
Kljastitsy werden de Fransen verrast door een felle tegenaanval van Wittgenstein, met als gevolg 
dat de troepen van Oudinot – waaronder het 123e en het 124e regiment en het 14e regiment kuras-
siers – in het defensief werden gedwongen. Voor veel van de Hollandse soldaten betekenden deze 
gevechten hun vuurdoop. Meerdere dagen vochten ze tegen de Russen, zonder dat één van de 
twee partijen een duidelijke overwinning behaalde.68

 Oudinot trok zijn troepen uiteindelijk terug op Polotsk, waar hij begin augustus versterking 
kreeg van het VIe Legerkorps van generaal L. Gouvion Saint-Cyr. Wittgenstein, niet ontmoedigd 
door het feit dat hij nu in de minderheid was, viel op 17 en 18 augustus opnieuw aan. Tijdens de 
gevechten die volgden, leden de betrokken Hollandse regimenten zware verliezen. Het 124e regi-
ment stond langdurig opgesteld in het centrum van de linie en had volgens ooggetuige d’Auzon 
de Boisminart “den hagchelijkste kamp” te verduren. Van 27 officieren en 600 manschappen die 
deelnamen aan de slag, waren er na afloop nog slechts respectievelijk 9 en 90 over. Door hun vol-
harding hadden de Hollandse militairen van het 124e regiment een belangrijk aandeel in de uit-
eindelijke overwinning. Dit erkende ook de Franse legerleiding.69 Vanwege hun dapperheid en 
inzet kregen de Hollanders van het 124e regiment “den welverdienden lof toegezwaaid”.70 Toch 
was de Franse overwinning verre van totaal, want de weerstand van Wittgenstein was onge-
broken. De Russen namen 40 kilometer ten noorden van Polotsk stelling in, terwijl de Fransen 
noch de middelen noch de manschappen hadden hen daar te verjagen. Op de linkerflank van de 
Grande Armée was zo een patstelling ontstaan die tot half oktober zou duren.71

 De hoofdmacht van de Grande Armée trok ondertussen steeds verder Rusland in. Van de Hol-
landse regimenten waren alleen het 11e regiment huzaren, de beide garderegimenten en enkele 
compagnieën artillerie bij dit deel van de veldtocht betrokken. Het 33e regiment lichte infante-
rie was voor straf achtergebleven in Minsk en zou zich pas later weer bij het Ie Legerkorps voe-
gen. Vooral de huzaren hadden een groot aandeel in de vele kleine gevechten die inmiddels vrij-
wel continu plaatsvonden. De gardetroepen hadden het daarentegen een stuk makkelijker. Als 
reserve namen zij niet actief deel aan de strijd, kregen ze voorrang bij het foerageren en werd 
hun bovendien ook nog de beste onderkomens toegewezen. Dit alles leidde, begrijpelijkerwijs, 
tot scheve gezichten bij de overige militairen.72 Dat het desondanks ook voor de gardisten afzien 
was, blijkt wel uit de overgeleverde brieven van eerste luitenant J.D. Ninaber van het 3e regiment 
grenadiers van de garde. Ninaber liet het thuisfront weten te zijn in “een elendig land en nog 
elendiger menschen, (...) de franschen zeggen allen, nooit een diergelijke campagne te hebben 
gemaakt”. Eten was er voor deze gardeofficier in principe nog wel, maar de prijzen waren zo hoog 
opgelopen “dat geen collonelstractement toereikende is om zig van het nodige te voorzien”.73

 Toen de inmiddels sterk uitgedunde Grande Armée Moskou tot op 120 kilometer was gena-
derd, besloten de Russen het gevecht aan te gaan. Bij het kleine plaatsje Borodino namen zij op 
7 september stelling. De veldslag die volgde, zou de boeken in gaan als een van de grootste en 
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bloedigste veldslagen uit de geschiedenis. Bijna een dag lang stonden circa 130.000 Fransen en 
iets minder dan 125.000 Russen tegenover elkaar. De strijd ging lange tijd gelijk op. Pas na zware 
gevechten lukte het de Fransen en hun bondgenoten om de Russische stellingen te veroveren. 
Volgens ooggetuige A. Kool, kapitein der genie, was er na afloop van de slag “geen vierkante roe-
den of men vond een gesneuveld mensch paard of een kermende geblesseerde”. De duizenden 
lijken vormden volgens Kool “het maximum der menschelijke ellende”.74

 De koele cijfers bevestigen dit dramatische beeld. Toen de rook was opgetrokken, telden de 
Fransen circa 30.000 verliezen en de Russen waarschijnlijk meer dan 45.000. Als gevolg van de 
vermoeiende veldtocht en de zware veldslag was het 11e regiment huzaren gereduceerd tot een 
schamele 46 man.75 De 2 Hollandse garderegimenten waren ongeschonden uit de strijd geko-
men, daar Napoleon had geweigerd zijn reserve in te zetten. Omdat Koetoezov zich ’s nachts had 
teruggetrokken van het slagveld kon Napoleon zichzelf tot winnaar uitroepen, maar opnieuw 
had hij zijn vijand geen beslissende nederlaag weten toe te brengen. Het Russische leger was 
ondanks de zware verliezen bijeengebleven en kon zich in de weken volgend op de slag herstel-
len. De verliezen voor de Fransen, hoewel minder in absolute aantallen, waren een stuk ernstiger 
dan de Russische, omdat het vrijwel ondoenlijk was om snel versterkingen uit Frankrijk, Duits-
land of Polen over te laten komen. Napoleon zag het echter niet somber in. Hij had opnieuw een 
overwinning behaald en Moskou lag aan zijn voeten. Een week na Borodino nam de keizer zijn 
intrek in het Kremlin in de verwachting dat tsaar Alexander nu wel snel over vrede zou willen 
praten.

de terugtocht
Het verhaal van Napoleons verblijf in Moskou is genoegzaam bekend. Bij aankomst troffen de 
Fransen een verlaten stad aan, die kort daarop grotendeels door brand werd verwoest. Tsaar 
Alexander weigerde op Napoleons vredesvoorstellen in te gaan, terwijl het Russische leger 
onder Koetoezov langzaam weer aan kracht won. Onder druk van de naderende winter kon 
Napoleon niet anders dan de aftocht blazen. Op 19 oktober verliet de Grande Armée Moskou in 
zuidelijke richting, in een poging een alternatieve route naar de winterkwartieren te vinden. 
Kort hierna kwam het bij het plaatsje Malojaroslavets, circa 100 kilometer ten zuidwesten van 
Moskou, opnieuw tot een treffen met de Russen. Het 2e régiment chevau-légers speelde hierbij 
een kleine, maar niet onopgemerkt gebleven rol. Volgens gardeofficier Van Omphal namen de 
(Poolse) troepen van het 1e régiment chevau-légers na de slag hun hoofddeksels (czapka’s) voor de 
Hollanders af, plaatsten die op hun lansen, onderwijl roepend: “Bravo les Hollandais.”76 Uit de 
memoires van een Poolse ooggetuige blijkt echter dat dit enthousiasme niet overdreven moet 
worden. De Polen waren kritisch over hun Hollandse collega’s en dan met name over de manier 
waarop ze de kozakken aanpakten.77

 Hoewel de slag door de Fransen was gewonnen, moest de keizer zijn plan voor een zuide-
lijke route laten varen. Dit had desastreuze gevolgen voor de troepen, omdat er langs de oude 
route van Smolensk naar Moskou geen voedsel meer te vinden was. Op de heenweg had het 
grote leger de omgeving al als sprinkhanen kaalgevreten, waardoor op de terugweg vrijwel 
meteen de honger toesloeg. Al snel begonnen soldaten paardenvlees te eten. “Aan brood was 
niet meer te denken”, schrijft Kool, “meel was het eenige en een weinig aan brandewijn wat 
de best geproviandeerde noch bezaten, terwijl duizenden reeds den hongersdood met rasse 
schreden tegemoet liepen.”78
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Continu achtervolgd door het Russische leger en lastiggevallen door zwermen kozakken, ploe-
terden de restanten van het eens zo machtige leger zich een weg terug naar het westen, naar 
de vermeende veiligheid. Honger en vermoeidheid trokken een zware wissel op de nog over-
gebleven troepen en tot overmaat van ramp viel na een kleine drie weken marcheren de win-
ter in. F. Dumonceau had zich net geïnstalleerd voor de nacht toen “een hevige wind plotseling 
opstak, sneeuwvlagen voortjagend, die gepaard ging met een ijzige temperatuur. Wij konden 
nergens beschutting vinden. Ons vuur, dat wij met moeite hadden aangehouden, was niet meer 
in staat ons te verwarmen.”79 Artillerieofficier List beschreef beeldend hoe de troepen zich vanaf 
dit moment met vallen en opstaan door felle sneeuwstormen moesten worstelen. “Velen, die 
verkleumd in de met sneeuw gevulde kloven of greppels stortten, hadden de kracht niet meer 
zich op te richten en werden weldra onder de sneeuw begraven. De wegen werden spiegelglad, 
hetgeen den marsch nog meer vertraagde, daar de paarden moeite hadden voort te komen.”80

 Onder deze barre omstandigheden bereikten de troepen op 10 november Smolensk. Hoewel 
veel soldaten gedacht en gehoopt hadden dat hun ellende in Smolensk ten einde zou zijn, moest 
in werkelijkheid het ergste nog komen. Na slechts enkele dagen rust zette de Grande Armée zijn 
helse terugtocht voort, maar al snel vonden de soldaten hun weg versperd door de troepen van 
Koetoezov. De korte adempauze van de Grande Armée in Smolensk had de Russen de gelegen-
heid gegeven het Franse leger in te halen om het vervolgens de pas af te snijden. Bij het plaatsje 
Krasnoï, waar op de heenweg ook al zwaar was gevochten, kwam het op 16 november tot hevige 
gevechten, waarbij een groot deel van de Grande Armée werd vernietigd.
 Terwijl Napoleon zijn legerkorpsen één voor één, met tussenpozen van een dag, uit Smo-
lensk liet vertrekken, had Koetoezov zijn troepen opgesteld aan de zuidkant van de hoofdweg 
tussen Smolensk en Orsja. Koetoezov, nog steeds huiverig voor een directe confrontatie met 

Czapka van het Hollandse 2e régiment 
chevau-légers. De czapka, die alleen gebruikt 
werd door de lansiers van Napoleons Keizer-
lijke Garde, was een van oorsprong Pools 
hoofddeksel. (Musée de l’Armée)
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Napoleon, liet de Franse keizer zonder veel tegenstand passeren, om vervolgens de achterop-
komende legerkorpsen van Eugène, Davout en Ney de pas af te snijden. De Grande Armée was 
hierdoor in feite in tweeën gesplitst. Eugène kon zich uiteindelijk op eigen kracht door de Rus-
sische linies heen vechten en zich bij de Franse voorhoede en de Keizerlijke Garde voegen, maar 
het was maar de vraag of de ernstig verzwakte korpsen van Davout en Ney dat ook zouden kun-
nen. Op dit moment besloot Napoleon voor het eerst tijdens deze veldtocht zijn gardetroepen 
in te zetten. Door halt te houden en het Russische leger met zijn Keizerlijke Garde aan te vallen, 
hoopte hij de 2 achtergebleven korpsen gelegenheid te geven zich weer bij de rest van het leger 
te voegen. Het gevecht dat volgde, kostte circa 6000 gardisten het leven, terwijl circa 20.000 
mannen door de Russen werden gevangen genomen. Het (Hollandse) 3e regiment grenadiers 
van de garde werd tijdens de Slag bij Krasnoï vrijwel volledig vernietigd. F. Dumonceau, die als 
rode lansier ook bij de gevechten betrokken was, zag van een afstand hoe de Russen het in carré 
opgestelde regiment constant onder vuur namen met hun artillerie. Zijn landgenoten gedroe-
gen zich “valeureusement”.81 Twee aanvallen wisten ze af te slaan, pas bij de derde charge van 
de Russische cavalerie werd het carré gebroken. Van de circa vijfhonderd Hollandse grenadiers 
die het 3e regiment grenadiers van de garde voor de slag nog telde, resteerden er na afloop nog 
ongeveer veertig.82

 De opoffering van het 3e regiment grenadiers was echter niet voor niets geweest. Dank-
zij het wanhoopsoffensief van Napoleon – zijn garde van circa 16.000 man had een dag lang 
standgehouden tegen een vijandelijke overmacht van circa 35.000 man – had het legerkorps van 
Davout weten te ontsnappen. Het laatste legerkorps van Ney was helaas niet zo gelukkig. Dit 
IIIe Legerkorps werd zo goed als vernietigd, met inbegrip van de resterende cavaleristen van het 
11e regiment huzaren. Napoleon gaf het bevel voor de terugtocht en zette mars richting Orsja 
en de Dnjepr. Het 33e regiment lichte infanterie kreeg de ‘eervolle’ taak als achterhoede te fun-
geren.83 Het tussen vijfhonderd en zeshonderd man sterke regiment moest de Russen zo lang 
mogelijk tegenhouden, zodat de rest van de troepen zich in veiligheid konden brengen. Deze 
opdracht stond gelijk aan zelfmoord. Blootgesteld aan voortdurende cavalerie-, infanterie- en 
artillerieaanvallen werd het uitsluitend uit infanterie bestaande 33e regiment door de Russen 
weggevaagd. Na afloop van de strijd resteerden slechts zes officieren en circa zestig onderoffi-
cieren en manschappen.84 De overlevenden werden in krijgsgevangenschap afgevoerd. Volgens 
de aantekeningen van luitenant-kolonel A. Schuurman hadden uiteindelijk slechts negen Hol-
landse jagers “hun vaderland behouden wedergezien”.85

slag om de berezina
Nog was de ellende voor de Grande Armée niet ten einde. Nadat Koetoezov voorlopig was afge-
schud, diende het volgende probleem zich al aan. Vanuit het zuiden was het legerkorps van 
admiraal P. Tsjitsjagov inmiddels opgerukt tot aan Minsk, terwijl in het noorden Wittgen-
stein de Fransen in het defensief had gedrongen. Op 18 oktober heroverden de Russen Polotsk, 
waarna de korpsen van Saint-Cyr en Oudinot zich in zuidelijke richting moesten terugtrekken. 
Als gevolg van deze achterwaartse beweging zag Napoleon het gevaar op de rechterflank van 
zijn hoofdmacht toenemen. Om deze dreiging het hoofd te bieden, gaf de keizer opdracht aan 
maarschalk Victor zich zo snel mogelijk met zijn reservekorps bij Saint-Cyr en Oudinot te voe-
gen. Het IXe Legerkorps van Victor, met daarin het 125e en 126e regiment, was begin oktober in 
Smolensk aangekomen om de langgerekte aanvoer- en communicatielijnen van het grote leger 
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te beschermen. Nu moest het reservekorps het echter opnemen tegen de geharde troepen van 
Wittgenstein, die door versterkingen bovendien ver in de meerderheid waren. Uit de geschriften 
van sergeant Van Wetering van het 3e bataljon grenadiers van het 126e regiment blijkt duidelijk 
hoe zwaar de gevechten waren. “Wij waren dag aan dag met hun [de Russen] slaags, waarbij het 
verlies altijd aan onze zijde was”, schreef hij.86

 In het zuiden was de situatie ondertussen niet veel beter. Op 16 november had Tsjitsjagov 
zonder veel moeite Minsk ingenomen, zodat Napoleon één van zijn belangrijkste voorraad-
depots kwijt was. Daarnaast was er een reële kans dat de Russen de enige nog resterende brug 
over de Berezina, bij Borisov, in handen zouden krijgen. Ter assistentie van de kleine bezetting 
daar dirigeerde Napoleon op 20 november het IIe Legerkorps van Oudinot naar Borisov. Na het 
vertrek van Oudinot moest Victor in zijn eentje Wittgenstein zien tegen te houden, opdat de 
restanten van de Grande Armée veilig konden passeren. Zodra het leger voorbij was getrokken, 
diende Victor zich in zuidwestelijke richting terug te trekken om de achterhoede van het leger 
te vormen.87 Met Koetoezov in de rug en Wittgenstein en Tsjitsjagov op zijn flanken was het 
cruciaal dat Napoleon als eerste bij de brug over de Berezina zou komen. In deze fase van de 
strijd veranderde de campagne als het ware in een race naar Borisov. Een race die de Russen 
uiteindelijk zouden winnen. Op 21 november, nog voordat Oudinot met zijn versterkingen was 
gearriveerd, verraste Tsjitsjagov de onoplettende bezetting van Borisov, nam de stad in en ver-
nielde de brug.88 Op zoek naar een alternatieve oversteekplek viel Oudinots keuze uiteindelijk op 
Stoedzjenka, een klein gehucht even stroomopwaarts van Borisov.
 Het verhaal van de oversteek van de Berezina is al talloze malen verteld. Terecht, want het 
is een van de fascinerendste episodes uit de krijgsgeschiedenis. Napoleon toonde zich aan de 
oevers van de Berezina een ware ontsnappingskunstenaar. Hoewel hij van alle kanten door de 
Russen was ingesloten en zijn mannen ernstig waren verzwakt door de lange marsen, het wei-
nige voedsel en de barre weersomstandigheden, lukte het hem toch de totale vernietiging van 
zijn leger te voorkomen. Een van de hoofdrollen in het verhaal over de Berezina was weggelegd 
voor de pontonniers van generaal J.B. Eblé. Het leven van tienduizenden soldaten lag in de vaar-
dige handen van deze 400 bruggenbouwers. Een kleine 100 daarvan waren Hollanders, aange-
vuld met circa 750 sappeurs en artilleristen.89 Onmiddellijk na aankomst te Stoedzjenka werd 
begonnen met het afbreken van huizen om aan het benodigde hout voor twee bruggen te komen. 
In de nacht van 25 op 26 november werd een begin gemaakt met het plaatsen van de schragen. 
Dit was een lastig werk, waarvoor de pontonniers het ijskoude water in moesten. Ondertussen 
nam de chaos op de kant hand over hand toe. Steeds meer troepen arriveerden op de oevers van 
de Berezina, wachtend op het moment dat de bruggen klaar zouden zijn.
 Terwijl de pontonniers druk bezig waren met de constructie van de twee schraagbruggen, 
ontstond aan Russische zijde verwarring over de precieze locatie van Napoleon en over de lig-
ging van de verschillende Russische legers. De communicatie tussen Tsjitsjagov, Wittgenstein 
en Koetoezov verliep slecht, waardoor cruciale informatie niet tijdig werd uitgewisseld. Zo kon 
het gebeuren dat Wittgenstein de achtervolging inzette op het terugtrekkende legerkorps van 
Victor, terwijl Tsjitsjagov, aan de westoever van de Berezina, zich juist van het strijdtoneel ver-
wijderde. Napoleons afleidingsmanoeuvres hadden de admiraal ervan overtuigd dat de keizer 
de Berezina ten zuiden van Borisov wilde oversteken, met als gevolg dat Tsjitsjagov besloot zijn 
circa 32.000 man sterke legerkorps in zuidelijke richting te verplaatsen. Toen de Russische ver-
kenners doorkregen dat er bij Stoedzjenka iets gaande was, werd er met die informatie niets 
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gedaan. Het merendeel van de troepen ten noorden van Borisov, en dus ook de verkenners bij 
Stoedzjenka, moesten zich onmiddellijk terugtrekken. Na het vertrek van de laatste Russen kon 
Napoleon vrijwel zonder tegenstand de rivier passeren.
 In de vroege middag van 26 november stak het IIe Legerkorps van Oudinot als eerste over. Na 
de totstandkoming van een stevig bruggenhoofd op de westoever waagden op 27 en 28 november 
ook de overige troepen de oversteek. In totaal telde de Grande Armée op dit moment nog slechts 
30.000 tot 35.000 gevechtsklare troepen, maar hiernaast trok een misschien wel even grote 
groep achterblijvers mee.90 De toegangen van de brug werden streng bewaakt om te voorkomen 
dat er chaos zou uitbreken. Alleen georganiseerde eenheden onder leiding van officieren moch-
ten de bruggen over. Dumonceau schreef in zijn memoires dat de garde zich letterlijk een weg 
naar de bruggen moest vechten door een haag van ongewapende aanklampers. Arriverend bij 
Stoedzjenka zag hij:

een dichte opeenhoping van duizenden mannen van elk wapen, soldaten, officieren, gene-
raals zelfs, door elkaar heen, bedekt met de smerigste lompen en de meest groteske uitdos-
singen om zich te beschermen tegen de vrieskou, wemelend van het ongedierte. Naast deze 
bespottelijke kleren, kenmerken van de vreselijkste misère, zagen ze er moedeloos uit, door 
de uitputting; bleke gezichten, sinister, zwart van de rook, vaak verminkt door bevriezing, 
met ingevallen ogen, verwarde haren, een lange en smerige baard.91

Ingekleurde tekening door een ooggetuige van de dramatische oversteek van de Berezina. De plaat laat duidelijk 
de chaos voor de twee bruggen zien. De Grande Armée wist uiteindelijk uit de Russische omsingeling te ontsnap-
pen, maar van een georganiseerd leger was hierna geen sprake meer. (Musée de l’Armée)
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Terwijl de korpsen zich één voor één naar de overkant begaven, namen de chaos en paniek bij 
de achterblijvers toe. Zeker nadat Wittgenstein de dichtgepakte mensenmassa voor de bruggen 
met zijn artillerie begon te bestoken. Kool beschrijft hoe van tijd tot tijd vijandelijke granaten in 
de menigte vielen, waarna er aan “de angst- en jammerkreten, in het bijzonder van de aanwezige 
vrouwen en kinderen, geen einde [kwam]”.92 Het feit dat de bruggen verschillende keren onder 
het gewicht van de overtrekkende kanonnen, wagens en manschappen bezweken, maakte de 
situatie er niet beter op. Kapitein der pontonniers G.D. Benthien zag het allemaal van dichtbij 
gebeuren. Bij elke stremming moesten zijn mannen het water in om de scheef gezakte schragen 
weer recht te zetten. “Tot het aanbreken van den morgen van den 28sten november liep alles nog 
in redelijk goede orde af, doch reeds denzelfden ochtend werd de wanorde van uur tot uur groo-
ter, en de passage menigmaal gestremd door de overgroote menigte welke elkaar niet behoorlijk 
uitwijken kon, zoodat onoverzienbare hoopen menschen, paarden, voertuigen enz. zich voor de 
bruggenhoofden, als ’t ware, opeengepakt hadden.” Het gevolg was dat “voor beide bruggen-
hoofden vele menschen onder den voet geraakten en vertrapt of overreden werden”.93 Kapitein 
Kool vond het een “allerijselijkst tooneel van ellende” en hij was maar wat blij dat hij, eenmaal 
aan de overkant, de Berezina achter zich kon laten.
 Hoewel de ontsnapping van Napoleon over de Berezina in de historiografie vaak is neer-
gezet als één van Napoleons grootste wapenfeiten, kostten de gevechten bij Borisov en Stoe-
dzjenka vele duizenden militairen en met het leger mee trekkende burgers het leven. Vooral het  
IXe Legerkorps van Victor, dat als achterhoede fungeerde, had het zwaar te verduren. Tijdens 
de verdediging van de bruggenhoofden tegen de oprukkende troepen van Wittgenstein was 
een bijzondere rol weggelegd voor de 12e divisie van generaal Partouneaux. Deze divisie, met 
daarin een groot aantal Hollanders van het 125e en 126e regiment, had opdracht gekregen zich 
in Borisov te verschansen om zo de vijand te misleiden en de aandacht af te leiden van Stoe-
dzjenka. Deze truc werkte, want in plaats van de mensenmassa’s bij de bruggen aan te vallen, 
richtte Witt genstein zijn belangrijkste pijlen aanvankelijk op Borisov. Het duurde niet lang of 
de 12e divisie was volledig afgesneden van de rest van het leger en omsingeld door een Russische 
overmacht. Met de moed der wanhoop probeerden Partouneaux’ mannen zich een weg naar de 
vrijheid te vechten, maar alle pogingen liepen stuk op een muur van Russische kogels. Na een 
dag vechten was de 12e divisie in sterkte gehalveerd en in de ochtend van 28 november kon Par-
touneaux niet anders dan zich overgeven. Alle nog resterende manschappen en burgers op de 
oostelijke oever van de Berezina werden in krijgsgevangenschap weggevoerd.
 In feite was de 12e divisie aangewezen om zich op te offeren voor het voortbestaan van de rest 
van het leger. Opnieuw vochten twee Hollandse regimenten dus een strijd die ze eigenlijk niet 
konden winnen en opnieuw kweten ze zich goed van hun taak. Ondanks de loodzware omstan-
digheden en het aanhoudende vijandelijke vuur wist de 12e divisie meer dan een dag lang stand te 
houden tegen een bijna tien keer zo grote overmacht. Door dit buitengewone staaltje vechtkunst 
waren de Hollanders medeverantwoordelijk voor de ontsnapping van het grootste gedeelte van 
de Grande Armée. Deze heroïsche rol had echter wel een prijs. De verliezen waren dramatisch. In 
zijn verslag van de gebeurtenissen beschrijft Partouneaux hoe de vijandelijke kogels de Franse 
colonnes van voor tot achter doorkruisten en veel slachtoffers maakten. Bij Van Wetering lezen 
we dat de 12e divisie op 27 november de hele dag, tot ’s avonds 10 uur, in actie was geweest en dat 
er “die dag (...) duizenden aan onze zijde door kogels getroffen [waren]”.94 Volgens Partouneaux 
had zijn divisie tijdens de gevechten in en rond Borisov meer dan 1600 man verloren.95
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dramatische verliezen
Met de vernietiging van een groot deel van het IXe Legerkorps was Napoleon bij de Berezina 
ook zijn laatste vechtklare korps kwijtgeraakt. Vanaf dit moment was de terugtocht niets anders 
meer dan een regelrechte vlucht naar het westen. Als gevolg van de bijzonder strenge kou vielen 
ook de laatste Franse eenheden uit elkaar. Temperaturen beneden 35 graden onder nul eisten tal-
rijke slachtoffers onder de ernstig verzwakte soldaten.96 Volgens artillerieofficier List waren de 
wegen “met lijken bezaaid”. In zijn memoires schreef hij: “Op elk bivak lieten wij lijken achter. 
(...) Vele manschappen ontwaakten niet meer, maar gingen gedurende den slaap de eeuwigheid 
in en niet zelden gebeurde het, dat ik tusschen twee lijken den nacht had doorgebracht.”97 Hal-
verwege december, nog steeds achtervolgd door het Russische leger, bereikten de overlevenden 
de Njemen, de rivier waar het een half jaar eerder allemaal was begonnen.
 Hoeveel militairen uiteindelijk zijn teruggekomen uit Rusland is onmogelijk vast te stellen. 
De cijfers variëren van minder dan 20.000 tot circa 70.000 man.98 Ook over het aantal Hollandse 
overlevenden valt maar weinig met zekerheid te zeggen. Voor een indicatie zijn we grotendeels 
afhankelijk van de genoemde cijfers in vaak jaren later opgeschreven memoires van veteranen. 
Verschillende in december 1812 geschreven brieven van kolonel Demoulin, commandant van 
het 126e regiment infanterie, geven echter wel een idee van de slachting die in korte tijd had 
plaatsgevonden. Volgens Demoulin telde zijn regiment voor vertrek naar Rusland 2600 man (vol-

Nachtkwartier te Molodetschno, 3-4 december 1812, geschilderd door J. Hari. Rechts proberen soldaten zich te 
wapenen tegen de extreme Russische kou. Links ploetert een eindeloze colonne militairen door de sneeuw, op de 
vlucht voor de achtervolgende kozakken. (Rijksmuseum)
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gens Fabry 2021 man). Op 11 november waren daar als gevolg van de vele vermoeiende marsen 
en gevechten nog maar 73 officieren en 1388 manschappen van over. Tussen 12 en 14 november 
waren de Hollanders betrokken bij de hevige gevechten met Wittgenstein op de noordflank van 
de Grande Armée, waarna er nog slechts 70 officieren en 527 manschappen resteerden. Meer dan 
500 mannen konden het regiment na deze gevechten niet meer volgen en dit aantal liep tijdens 
de verplaatsing naar Borisov verder op. Aan de vooravond van de Slag om Borisov en de Berezina 
had Demoulin nog maar 346 man onder zich, na de slag slechts 140.99 Van deze 140 mannen, die in 
krijgsgevangenschap werden afgevoerd, zouden uiteindelijk maar 38 de veldtocht overleven.100

 De cijfers van het 126e regiment geven duidelijk aan dat de meeste slachtoffers niet door 
gevechtshandelingen vielen, maar door de barre omstandigheden. Ook het 125e regiment infan-
terie was voor de Slag bij Borisov al danig verzwakt. Na de veldslag telde het regiment volgens 
regimentshistoricus Roulin nog slechts 120 man.101 Ook van deze mannen zullen hoogstens 
enkele tientallen de Russische krijgsgevangenkampen hebben overleefd. Van het 124e regiment 
is bekend dat het op de oevers van de Berezina uit niet meer dan 18 officieren en 97 manschap-
pen bestond. Als onderdeel van Oudinots IIe Legerkorps was het regiment – evenals het 123e 
regiment infanterie en het 14e regiment kurassiers – direct betrokken bij de gevechten ter bevei-
liging van het bruggenhoofd op de westelijke Berezina-oever. Na deze strijd telde het hele 124e 
regiment volgens d’Auzon de Boisminart nog maar 30 man en toen moest de helse kou van de 
laatste weken nog komen.102 Voor het 123e regiment en het 14e regiment kurassiers zal de situatie 
niet veel beter zijn geweest. De overlevingskansen van de soldaten van het 33e regiment jagers, 
het 11e regiment huzaren en het 3e regiment grenadiers van de garde waren vrijwel nihil, omdat 
deze regimenten al voor de Berezina waren vernietigd. Aan het eind van het jaar waren er van het 
regiment grenadiers van de garde nog 24 officieren en 17 manschappen in leven.103 Van Benthiens 
pontonniers keerden enkel de kapitein zelf, een sergeant en 6 pontonniers terug.104 Hoe zwaar 
de verliezen waren, blijkt eens te meer uit het feit dat zelfs een elite-eenheid als het 2e régiment 
chevau-légers, dat nauwelijks aan grote gevechten had deelgenomen, toch ernstig was verzwakt. 
Op 13 december, bij het passeren van de Njemen, telde het trotse regiment rode lansiers niet 
meer dan 20 officieren en 40 lansiers.105

 Uit deze dramatische cijfers blijkt dat maar weinig Hollanders de veldtocht tegen Rusland 
konden navertellen. Zoals eerder gezegd, geven de aangehaalde regimentsstaten en memoires 
van overlevenden echter niet altijd de hele waarheid. Voor sommige regimenten zullen de hier-
boven genoemde aantallen kloppen, voor andere regimenten geldt dat de cijfers slechts weer-
geven hoeveel mannen op een bepaald moment nog inzetbaar waren, dat wil zeggen hoeveel 
mannen nog een wapen of een paard hadden. In dat geval zeggen de cijfers dus maar weinig 
over het totaal aantal soldaten dat uiteindelijk heelhuids terugkeerde uit Rusland. Zo keerden 
er bijvoorbeeld aanzienlijk meer lansiers terug dan de zestig die op 13 december gezamenlijk de 
Njemen passeerden. Tweede luitenant Van Omphal van het regiment lansiers stelde in zijn Bio-
graphische aantekeningen dat hij begin 1813 samen met “een paar honderd onbereden manschap-
pen” terug moest keren naar het regimentsdepot, om daar opnieuw van wapens en paarden te 
worden voorzien.106 Deze mannen waren langzaam, vaak op eigen gelegenheid, Oost-Pruisen 
binnengedruppeld en hadden moeite om in de heersende chaos hun regimenten, of wat daarvan 
over was, terug te vinden. Toen in de velddepots de eerste overzichtslijsten werden opgesteld 
die wij nu dikwijls als bronnen gebruiken, ontbraken er dan ook nog velen. Daarnaast moet niet 
worden vergeten dat een deel van de soldaten die krijgsgevangen waren gemaakt, de ontberin-
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gen overleefde en jaren later, na de val van Napoleon, toch veilig thuis wist te komen. Deze man-
nen stonden in de Franse administratie als krijgsgevangen of vermist te boek, terwijl ze nog wel 
in leven waren.
 Ondanks het feit dat er geen harde cijfers zijn te geven, kan er ook nu op basis van de beschik-
bare gegevens een beredeneerde schatting worden gemaakt van het aantal overlevenden. Van de 
circa 16.000 Hollanders die Rusland binnentrokken, hebben slechts enkele honderden de tocht 
overleefd. Waarschijnlijk wisten slechts circa 650 Hollanders zich in veiligheid te brengen, een 
overlevingspercentage van rond de 4%. Zamoyski stelt dat circa 25% van de Poolse soldaten de 
Russische veldtocht overleefde, 15% van de Fransen, 12% van de Beierse troepen en minder dan 
3% van de Italianen.107 Vergeleken met de andere nationaliteiten in de Grande Armée waren de 
Hollanders dus bijzonder zwaar getroffen. De reden hiervoor moet worden gezocht in de directe 
betrokkenheid van de verschillende Régiments hollandais bij de gevechten van Krasnoï en de Bere-
zina. Op een aantal cruciale momenten speelden de Hollanders een hoofdrol, met grote gevol-
gen voor het overlevingspercentage.

De val van het keizerrijk

Het thuisfront hoorde pas midden december van het drama dat zich in Rusland had voltrok-
ken. Op 17 december verscheen het 29ste legerbulletin in Le Moniteur – de Franse Staatscourant 
– waarin op omfloerste wijze kond werd gedaan van de verliezen van de Grande Armée. Het bul-
letin, dat twee weken eerder in de Russische stad Molodetchna door de keizer zelf was opgesteld, 
legde de oorzaak van de ellende uitsluitend bij het barre Russische winterweer. Tot 6 november 
was er volgens het bulletin geen vuiltje aan de lucht geweest, maar toen de kou eenmaal inzette 
ging het snel mis. Iedere nacht stierven honderden paarden van de kou, waardoor na enkele 
dagen vrijwel geen bereden onderdelen meer te vinden waren. Over de tienduizenden mense-
lijke slachtoffers werd in het propagandastuk amper gerept. Alleen tussen de regels door viel 
iets te lezen over het menselijk drama dat zich had afgespeeld. De soldaten “ont beaucoup souf-
fert de la fatigue et de la disette”, maar na een periode van rust zou het leger er volgens Napoleon 
gewoon weer staan. “Le repos est son premier besoin”, aldus de keizer. Het bulletin eindigde met 
de geruststellende mededeling dat de gezondheid van Zijne Majesteit nooit beter was geweest.108

 De blakende gezondheid van de keizer stond eind 1812 in schril contrast met de gesteldheid 
van zijn leger. De overlevenden van de Grande Armée druppelden eind 1812, begin 1813 vrijwel 
zonder enige samenhang Polen en Pruisen binnen, nog steeds op de voet gevolgd door het Rus-
sische leger. Veel overlevenden zouden in deze fase van de strijd alsnog in krijgsgevangenschap 
geraken, want ook na het bereiken van de Pools-Russische grens ging de strijd door en rukten 
de Russen op. In Polen wachtte de uitgehongerde en oververmoeide Franse troepen slechts een 
korte adempauze. Ondanks alle ellende die ze hadden moeten doorstaan, werden de overleven-
den vrijwel direct weer ingezet. Alle troepen waren nodig voor de verdediging van Polen en de 
zwaar gehavende eenheden werden dan ook zo snel mogelijk gereorganiseerd. De keizer zelf zou 
deze fase niet meer van dichtbij meemaken. Op 5 december had Napoleon de restanten van zijn 
leger verlaten. De keizer had zich per slee en koets terug naar Parijs gespoed, om zijn positie daar 
veilig te stellen en geruchten over zijn dood de kop in te drukken.
 Zo mogelijk nog belangrijker voor de verdediging waren de vooraf in Polen en Pruisen ach-
tergebleven eenheden. Voor vertrek naar Rusland had Napoleon in alle belangrijke steden en 
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vestingen in deze landen garnizoenen achtergelaten om de enorme depots van de Grande Armée 
te beschermen en om in geval van nood als reserve te kunnen fungeren. Deze garnizoenstroepen 
vormden na de vernietiging van de Grande Armée de hoofdmoot van de Franse militaire aanwe-
zigheid in Centraal-Europa. Het was aan deze troepen om de Russische opmars te vertragen, 
zodat de keizer tijd zou hebben een nieuw leger op de been te brengen. Napoleon had bepaald 
dat vestingsteden als Thorn, Modlin, Stettin, Danzig en Küstrin koste wat kost in Franse handen 
moesten blijven. De meeste militairen, inclusief de Hollanders, kwamen daarom in garnizoenen 
terecht.109 In totaal lagen er in 1813 zo’n 64.000 troepen in vestingen in Polen en Oost-Pruisen. 
Het lukte deze troepen weliswaar niet om de Russische opmars te stuiten, maar ze wisten wel 
een substantieel deel van de Russische krijgsmacht te binden, waardoor de Russen minder troe-
pen tegen Napoleons hoofdleger konden inzetten.110

 Een van de steden waaraan Napoleon bijzonder veel waarde hechtte, was de Oost-Pruisische 
havenstad Stettin. In deze stad bevond zich begin 1813 een groot contingent Hollandse troepen, 
bestaande uit bataljons van het 123e, 124e, 125e en 126e regiment. Het merendeel van deze troe-
pen werd gevormd door achterblijvers – het 4e bataljon van het 124e regiment had bijvoorbeeld 
in het najaar van 1812 op het eiland Rügen in de Oostzee gelegen – maar er was ook een groot aan-
tal overlevende ‘Ruslandgangers’ present. In totaal telde de bezetting van de vesting zo’n 8000 
man, waarvan circa 1400 Hollanders.111 Op 18 maart 1813 werd de stad door het Russische leger 

Vlak voor zijn vertrek naar Parijs stelde Napoleon Murat aan het hoofd van de Grande Armée. Volgens deze Britse 
spotprent had Murat zelf weinig fiducie in de troepen onder zijn bevel. Het schamele rijtje militairen is vel over 
been, draagt een ratjetoe aan kleding en zal op het slagveld een eenvoudige prooi zijn voor de kozakken. (British 
Museum)
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ingesloten. Het bleek het begin van een zwaar en langdurig beleg, dat door honger en bombar-
dementen vele levens zou kosten. Uiteindelijk zou de vesting tot maar liefst 21 november weer-
stand bieden. Na de capitulatie werd het garnizoen in krijgsgevangenschap afgevoerd. De Hol-
landse krijgsgevangenen kregen echter al vrij snel te horen dat ze naar hun inmiddels ‘bevrijde’ 
vaderland mochten terugkeren.

wederopbouw van het leger
Vrijwel direct na zijn aankomst in Parijs, op 18 december, stortte Napoleon zich met al zijn ener-
gie op de wederopbouw van zijn leger. Op 19 december schreef hij aan Murat, die bij afwezig-
heid van de keizer tot commandant van de Grande Armée was benoemd, dat hij zich zonder te 
rusten bezighield met de reorganisatie van het leger.112 De keizer mobiliseerde zijn bondgenoten 
en stuurde per direct alle versterkingen die hij kon vinden naar Polen. In eerste instantie waren 
dit nog relatief geoefende soldaten die in het voorjaar van 1812 wegens ziekte of opleidingsdoel-
einden waren achtergebleven in de depots. Op 23 december evenwel beval hij zijn minister van 
Marine alle soldaten die gelegerd waren op de Franse oorlogsvloot onmiddellijk aan land te zet-
ten, “parce que ces hommes me serviront pour l’armée active”.113 Een dag later schreef hij zijn 
minister van Oorlogsadministratie: “Il faut monter tous les hommes à pied que nous avons dans 
les dépôts, soit pour les envoyer à la Grande Armée, soit pour les envoyer en Espagne.”114 Alle 
depots werden kortom volledig leeggehaald.
 Voor het 125e en 126e regiment van linie en het 3e regiment grenadiers van de garde maakte 
de aanvoer van deze verse troepen niets meer uit. Van deze drie regimenten was zo weinig over, 
dat begin 1813 werd besloten ze op te heffen. De restanten van het 125e regiment werden opge-
nomen in het 134e regiment, alwaar de Hollanders het 4e bataljon gingen vormen. Het vrijwel 
volledig van de kaart geveegde 126e regiment infanterie werd per 9 maart 1813 bij het eveneens 
zwaar getroffen 123e regiment gevoegd.115 De nog resterende grenadiers van het 3e regiment wer-
den bij andere garderegimenten ondergebracht. Het 33e regiment lichte infanterie en het 124e 
regiment van linie bleven wel zelfstandig bestaan, maar niet dan nadat er van alle kanten ver-
sterkingen waren aangevoerd. Volgens een sterktestaat telde de 1e compagnie van het 1e bataljon 
van het 124e regiment op 25 januari 1813 in totaal alweer 110 man. Slechts 13 daarvan hadden de 
Russische veldtocht meegemaakt. Maar liefst 61 waren afkomstig uit het depotbataljon, de ove-
rige 36 waren achterblijvers.116 Tijdens een revue van het 2e bataljon van het 124e regiment enkele 
maanden later bleek dat er van de 423 aanwezige soldaten slechts 28 direct uit de Grande Armée 
afkomstig waren.117 De rest was afkomstig van de depots.
 Ook de Hollandse cavalerieregimenten bleven als zelfstandige eenheden bestaan. Het 11e 
regiment huzaren werd, nadat versterkingen uit de velddepots in Elbing en uit het regiments-
depot in Arras waren gearriveerd, ingedeeld bij het IIe Cavaleriekorps van generaal H.F. Sebas-
tiani.118 Het 14e regiment kurassiers werd onderdeel van het Ie Cavaleriekorps van generaal M.V. 
Latour-Maubourg.119 Beide regimenten zouden vrijwel de gehele campagne van 1813 meemaken. 
Dit laatste gold ook voor het 2e régiment chevau-légers, hoewel dit regiment – zoals we hebben 
kunnen lezen in hoofdstuk vier – na de verliezen van 1812 en de voornamelijk Franse versterkin-
gen van 1813 eigenlijk niet langer ‘Hollands’ kon worden genoemd.
 Na het vertrek van de meer geoefende militairen naar het oosten resteerden in de depots in 
Frankrijk nog slechts de jonge, onervaren dienstplichtigen van de jaarklasse 1813 (in Holland 
1811), die de keizer op 22 september vanuit Moskou had opgeroepen.120 Een van de conscrits van 
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die lichting was B.L. Hoekstra, een Fries uit Rijperkerk. Uit zijn brieven blijkt hoe efficiënt 
de Franse conscriptiemachine inmiddels functioneerde. Op 14 november 1812 vertrok hij met 
zijn lichting vanuit Leeuwarden naar het depot van het 125e regiment te Amiens, waar hij op 
 8 december arriveerde. In Amiens kreeg hij een wapen, zijn montering “en een Sjakko met koper 
er voorin en daar staat op hondert en 25”.121 De volgende twee maanden ontvingen Hoekstra en 
zijn kameraden hun training. Deze was nog amper afgerond of op 10 februari 1813 kwam het 
bevel af te marcheren richting Erfurt, waar de rekruten zich bij het 134e regiment moesten voe-
gen. Hetzelfde gebeurde met de overige Hollandse dienstplichtigen van de jaarklasse 1811. Ook 
die moesten zich begin 1813 op stel en sprong naar Erfurt begeven, waar Napoleon zijn nieuwe 
leger formeerde.
 Ondanks de grote snelheid waarmee de jaarklasse van 1811 was opgeroepen, weggezonden, 
opgeleid en naar Duitsland gestuurd, ging het Napoleon niet snel genoeg. De nood was begin 
1813 zo hoog dat de keizer – het is in hoofdstuk vier al ter sprake gekomen – besloot de Nationale 
Garde bij het veldleger te voegen. Dit verschafte hem in één keer een grote hoeveelheid rela-
tief geoefende soldaten. Voor de Hollandse departementen betekende dit dat de 3e, 87e en 88e 
cohorten bevel kregen naar het oosten te trekken, waar ze werden samengevoegd met Franse 
cohorten en omgevormd tot het 146e en 147e regiment infanterie van linie.122

 Het aanvullen van de weggevallen manschappen was echter niet het grootste probleem 
voor de Franse autoriteiten. De werkelijke uitdaging lag in het vinden van voldoende (onder)
officieren om de honderdduizenden onervaren en vaak ongemotiveerde dienstplichtigen op te 
leiden en aan te voeren. Begin 1813 was er een nijpend tekort aan capabele officieren en onder-
officieren. Het grootste deel van het officierskorps had de veldtocht van 1812 niet overleefd en 
de opengevallen plaatsen waren niet eenvoudig opgevuld. Daar waar overleden, vermiste of 
krijgsgevangen gemaakte manschappen dankzij het Franse conscriptiesysteem relatief een-
voudig konden worden vervangen, was dit voor het kader een stuk lastiger. Niet iedere soldaat 
had het immers in zich korporaal te worden en in lang niet elke luitenant school een goede 
kapitein.
 Van de opperofficieren had verhoudingsgewijs een groot aantal de Russische veldtocht 
overleefd. Deze ervaren generaals speelden een cruciale rol bij de wederopbouw van het leger. 
Zij gaven leiding aan de reorganisaties die in de eerste helft van het jaar werden doorgevoerd.123 
Bij de hoofd- en subalterne officieren lag het percentage overlevenden een stuk lager, hoewel 
nog steeds hoger dan onder de manschappen. Bij sommige regimenten was vrijwel geen kader 
meer aanwezig om de in groten getale opgeroepen dienstplichtigen te trainen. Kolonel J.B. Laf-
fithe van het 124e regiment, bijvoorbeeld, verzocht minister Clarke op 22 april 1813 maar liefst 
38 nieuwe officieren in zijn regiment te benoemen. 30 hiervan konden volgens de kolonel door 
bevorderingen uit de eigen gelederen worden opgebracht. Voor 8 posities als tweede luitenant 
waren echter geen geschikte kandidaten meer te vinden. Laffithe vroeg de minister zo snel 
mogelijk een achttal getalenteerde mannen van de École Militaire naar het 124e te sturen.124 De 
chef van het 2e bataljon van het 123e regiment deed een vergelijkbaar verzoek aan de minister, 
maar dan voor onderofficieren. Volgens hem was het essentieel dat de minister hem enkele ser-
geants en sergeant-majoors zou sturen, want “les jeunes conscrits qui composent le bataillon 
ne m’offrent aucune resources à cet egard”.125

 De omvang van de slachting onder het officierskorps en de gevolgen van deze verliezen voor 
de wederopbouw van het leger komen duidelijk naar voren uit de bewaard gebleven officierslijs-
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ten. Zo blijkt uit de officierslijst van het 33e regiment lichte infanterie dat er bij dit regiment op 
1 mei nog steeds 75 officiersplekken vacant waren, variërend van tweede luitenant tot kolonel, 
terwijl er slechts 39 officieren aanwezig waren.126 Ook bij het 124e regiment verliep de opbouw 
van het officierskorps moeizaam. Eind 1813 telde het regiment nog steeds maar 57 van de circa 
100 officieren. Bijna al deze officieren waren bovendien pas benoemd tijdens de veldtocht in 
Duitsland van 1813 en waren dus relatief onervaren.127 Bij vergelijking van de lijsten van het 123e 
regiment van 1 januari 1813 – dat is nog voordat de meeste verliezen in de regimentsadministratie 
werden doorgevoerd – en van 1 april 1813, blijkt niet één officier op dezelfde plaats te staan. Alle 
compagnieën hadden een volledige wisseling van officieren meegemaakt.128 Dit betekent uiter-
aard niet dat alle oude officieren in Rusland het leven hadden gelaten, want sommige officieren 
waren simpelweg bij een ander regiment geplaatst waar ze harder nodig waren, maar het geeft 
wel aan hoe groot de chaos begin 1813 was. Overplaatsingen van officieren, samenvoegingen van 
compagnieën en massale bevorderingen waren schering en inslag. Dat het Napoleon ondanks 
deze chaotische omstandigheden lukte om nog voor het begin van het campagneseizoen een 
groot nieuw leger op de been te brengen, is een prestatie van formaat. Het verlies aan kennis en 
ervaring zou de keizer echter nooit meer goed kunnen maken.

de zesde coalitieoorlog
Terwijl Napoleon druk bezig was met de reorganisatie van zijn leger en de Russen steeds verder 
oprukten, zorgden de berichten over de verschrikkelijke verliezen van het napoleontische leger 
voor opschudding in Pruisen en delen van Noord-Duitsland. De onoverwinnelijk geachte keizer 
bleek toch te verslaan en naarmate meer informatie binnendruppelde, nam de onrust toe. In de eer-
ste maanden van 1813 kwamen vele tienduizenden patriottische Pruisen in opstand tegen het Franse 
juk. De Pruisische koning Frederik Willem III kon niet achterblijven en sloot op 28 februari 1813 een 
verbond met tsaar Alexander. Kort daarop verklaarde Pruisen de oorlog aan Frankrijk en schaarde 
het zich aan de zijde van Rusland en Groot-Brittannië in wat de Zesde Coalitieoorlog zou gaan heten.
 Door het overlopen van Pruisen kreeg de Russische opperbevelhebber Koetoezov in één klap 
de beschikking over tienduizenden extra troepen en dit aantal groeide met de dag. Belangrijk 
was dat het hier verse troepen betrof, die niet waren uitgeput door de slopende achtervolging 
van de Grande Armée vanaf Moskou.129 Dankzij deze versterkingen en de inzet van kozakken lukte 
het de geallieerden de Fransen in snel tempo eerst tot over de Oder en later zelfs tot over de Elbe 
terug te dringen.130 Op 11 maart hield de Russische generaal Wittgenstein een plechtige intocht 
in Berlijn, nadat de Fransen de Pruisische hoofdstad kort daarvoor hadden ontruimd.131 De val 
van Berlijn betekende een enorme morele opsteker voor de geallieerden en een domper voor de 
Fransen. De geallieerden konden nu op grote schaal de hulpbronnen van heel Pruisen voor hun 
oorlogsinspanningen inzetten.132

 Napoleon had ondertussen een groot leger bijeengebracht in de omgeving van Mainz. Hal-
verwege april had hij de beschikking over 120.000 man. Opgeteld bij de troepen die nog elders 
in Duitsland lagen, commandeerde de keizer aan het begin van het campagneseizoen meer dan 
200.000 man. Dit was aanzienlijk meer dan de vijand, die door de langgerekte aanvoerlijnen 
uit Rusland meer tijd nodig had om verse troepen naar Midden-Europa te krijgen. Napoleon 
besefte dit maar al te goed, rook zijn kans en koos bij de eerste gelegenheid het offensief.133 
Alsof er niets was gebeurd, richtte hij zich als vanouds op het lokaliseren en uitschakelen van 
de vijandelijke hoofdmacht. Door het gezamenlijke Russisch-Pruisische leger vernietigend te 
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verslaan hoopte de keizer de nog prille geallieerde coalitie te breken, het weifelende Saksen als 
bondgenoot binnen boord te houden en de belegerde steden in Oost-Pruisen en Polen te kun-
nen ontzetten.134

 Deze strategie leidde uiteindelijk op 2 mei 1813 tot de Slag bij Lützen, waarbij slechts een 
beperkt aantal Hollandse militairen actief betrokken was.135 Napoleon wist zijn vijanden dank-
zij een overmacht aan infanterie te verslaan, maar de overwinning was niet totaal en de geal-
lieerden konden zich in goede orde terugtrekken. Het geallieerde leger wist zich over de Elbe in 
veiligheid te brengen om vervolgens een aantal weken bij het plaatsje Bautzen te recupereren. 
Hier vond op 21 mei een volgende veldslag plaats, die opnieuw werd gewonnen door Napoleon. 
Ook dit keer wisten de Fransen hun numerieke overmacht echter niet ten volle te benutten. De 
overwinning was weliswaar aan de Fransen, maar de geallieerden konden zich ook nu weer zon-
der veel verliezen van het slagveld terugtrekken. De achtervolging van de verslagen vijand liep 
door een gebrek aan cavalerie aan Franse zijde op niets uit. Met zijn onervaren troepen volledig 
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uitgeput en een groot gebrek aan voorraden ging Napoleon op 4 juni akkoord met een wapen-
stilstand, die uiteindelijk tot 10 augustus zou standhouden.136

 Na de hervatting van de vijandelijkheden schaarde ook keizer Frans II van Oostenrijk zich 
aan de zijde van Alexander en Frederik Willem III. Voortaan waren de Fransen in de minderheid. 
Terwijl Napoleons hulpbronnen midden 1813 langzaam opdroogden, begonnen de geallieerde 
oorlogsinspanningen hun vruchten af te werpen. Tijdens de Slag bij Dresden, op 26 en 27 augus-
tus, behaalde de keizer weliswaar nog een grote overwinning op de geallieerde hoofdmacht, 
maar voordat hij deze overwinning goed en wel kon benutten, leden Napoleons maarschalken 
elders in Centraal-Europa enkele cruciale nederlagen.137 Zowel bij de gewonnen Slag bij Dresden 
als bij de verloren slagen bij Grossbeeren, Dennewitz en Kulm waren Hollandse troepen aanwe-
zig, maar hoeveel precies is niet met zekerheid te zeggen.138

 Van de eveneens verloren Slag bij de Katzbach weten we bij benadering wel hoeveel Hollan-
ders aanwezig waren. Aan deze dramatische veldslag namen twee overwegend Hollandse regi-
menten deel (het 146e en 147e regiment), die waren opgemaakt uit enkele duizenden nationale 
gardisten.139 Het gros van deze onervaren troepen zou de gevechten niet overleven. A. Ossen – als 
conscrit ingedeeld bij de 88e cohort van de Nationale Garde, dat al snel was omgevormd tot het 
146e regiment van linie – overleefde als een van de weinigen de strijd, omdat hij kort voor de slag 
ziek was geworden en als gevolg daarvan was achtergebleven. Een maand na het drama berichtte 
hij zijn ouders over de verschrikkingen die hij had meegemaakt. Van de drie regimenten van zijn 
divisie “geloof ik niet dat tweehonderd man meer overig is! Ik heb er nog niet één van mijn com-
pagnie gezien! Slechts eene enkelde van mijn regiment! En ik weet ook niets van mijne beken-
den!”140 Eenmaal in Dresden aangekomen kreeg Ossen te horen dat het 146e regiment volkomen 
was vernietigd en dat hij bij het 153e regiment werd ingedeeld. Ook het 147e regiment werd na de 
Slag bij de Katzbach opgeheven.
 Het merendeel van de Hollandse militairen – in totaal zo’n 10.000-12.000 man141 – bevond 
zich in het najaar ver van de slagvelden in Saksen. Zij lagen overwegend in garnizoenssteden 
elders in Duitsland, of waren nog onderweg van of naar hun depots. De verschillen in bele-
ving waren groot. Garde d’honneur J. Cremer schrijft in zijn memoires dat hij ten tijde van de 
najaarscampagne van Mainz, via Frankfurt, naar het stadje Offenbach marcheerde, waar hij “de 
genoeglijkste dagen, die ik mijnen militairen stand heb gesleten” doorbracht.142 Voor de Hol-
landse conscrits van het 2e bataljon van het 123e regiment was de situatie een stuk minder aan-
genaam. Zij bevonden zich samen met het 2e bataljon van het 124e regiment in de belegerde 
vesting Wittenberg, waar ze honger leden en blootstonden aan vijandelijke bombardementen.143 
Het enige voordeel was, dat ze door hun insluiting wel de bloedige veldslagen van augustus en 
oktober ontliepen.
 Uiteindelijk viel bij Leipzig de beslissing. In een driedaagse veldslag wisten de geallieerden 
Napoleon voor het eerst in een rechtstreekse confrontatie te verslaan. In totaal stonden tussen 16 
en 19 oktober circa 370.000 geallieerde troepen tegenover een kleine 200.000 napoleontische sol-
daten.144 Nooit was er een grotere veldslag uitgevochten. Vanwege de betrokkenheid van vrijwel 
alle Europese nationaliteiten zou de slag bij Leipzig als de Volkerenslag de geschiedenis in gaan. 
Ook de Hollandse departementen waren op het slagveld vertegenwoordigd. Maar omdat de 
meeste Hollandse officieren en manschappen over de hele armee verspreid lagen, valt opnieuw 
moeilijk te zeggen hoeveel het er precies waren en wat hun aandeel in de strijd was. Van de voor-
malige Hollandse regimenten waren in ieder geval het 2e régiment chevau-légers, het 14e regiment 
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kurassiers, het 11e regiment huzaren en de 2e en 11e compagnie van het 9e regiment artillerie te 
voet op het slagveld aanwezig.145 Naast deze oude regimenten waren er ook enkele eskadrons 
(Hollandse) gardes d’honneur present, maar omdat de keizer deze rijke jongelieden vanwege hun 
ongeoefendheid niet durfde in te zetten, bleven de gardes tijdens de slag in reserve.146

terugkeer naar het vaderland
De geallieerde overwinning bij Leipzig noodzaakte Napoleon zich terug te trekken achter de 
Rijn. Zijn leger was volkomen uitgeput en telde nog maar een kleine 80.000 man, terwijl de geal-
lieerden over meer dan 300.000 man konden beschikken. In het zuiden van Frankrijk zag de 
situatie er niet veel rooskleuriger uit. De Fransen hadden nederlaag na nederlaag moeten incas-
seren tegen het grotere en beter gemotiveerde leger van Wellington en waren eind 1813 terugge-
drongen tot achter de Pyreneeën. Terwijl zijn oude bondgenoten hem één voor één lieten vallen, 
probeerde Napoleon zo goed en kwaad als het ging de defensie van Frankrijk te organiseren. De 
keizer kondigde nieuwe levées af en probeerde door het doen van toezeggingen de geallieerde 
coalitie uit elkaar te spelen.147 Maar waar deze tactiek enkele jaren eerder had gewerkt, lieten de 
geallieerden zich nu niet meer van de wijs brengen. Begin 1814 trokken de geallieerde legers de 
Rijn over, op weg naar Parijs.
 De meeste Hollandse soldaten zouden de campagne van 1814 niet meer actief meemaken. 
Een groot deel was inmiddels krijgsgevangen gemaakt of bevond zich eind 1813 of begin 1814 nog 
in een van de belegerde vestingen in Duitsland. Zo maakte het 33e régiment légère deel uit van het 
garnizoen van het belegerde Hamburg – de stad die door Davout tot ver na de troonsafstand van 
Napoleon verdedigd zou worden –, hielden soldaten van het 123e en 124e regiment stand in Wit-
tenberg, verdedigden Hollandse artilleristen de vesting Maagdenburg en waren er verder nog 
Hollandse troepen actief in onder andere Danzig, Glogau, Wesel, Stettin en Würzburg.148 Onder 
de Hollandse soldaten die zich na de verloren Volkerenslag nog wel bij het veldleger bevonden, 
nam de desertie ernstige vormen aan. Zeker na het herstel van de Nederlandse onafhankelijk-
heid in december 1813 legden veel Hollanders de wapens neer en probeerden ze op eigen gele-
genheid de weg terug naar huis te vinden. De resterende Hollandse troepen werden grotendeels 
ontwapend, omdat de keizer na de landing van de Prins van Oranje bij Scheveningen vreesde dat 
de Hollanders zich wel eens tegen het keizerrijk zouden kunnen keren (zie hoofdstuk 8).149

 Op deze weinig heroïsche wijze kwam er een einde aan de Hollandse bijdrage aan de napole-
ontische oorlogen, althans wat de strijd aan Franse zijde betreft, want anderhalf jaar later zou-
den de Nederlanders aan geallieerde zijde meevechten tijdens de Waterloo-campagne. Alleen 
de Hollanders die deel uitmaakten van de Keizerlijke Garde vochten nog mee op Frans grond-
gebied. Tijdens deze campagne van 1814 zou Napoleon laten zien dat hij nog steeds een fenome-
naal veldheer was. Met zijn veel kleinere leger voerde hij een verbeten strijd tegen de geallieer-
den die van verschillende zijden Frankrijk binnenvielen. Uiteindelijk kon ook de grote Napoleon 
echter niet voorkomen dat de geallieerden Parijs bezetten. Als direct gevolg van de inname van 
zijn hoofdstad en onder dwang van zijn maarschalken deed Napoleon op 6 april 1814 afstand van 
zijn troon. Korte tijd later werd hij door zijn overwinnaars naar het eiland Elba gestuurd, dat 
hem als vorstendom was toegewezen. In Frankrijk besteeg de broer van de onthoofde Lodewijk 
XVI als Lodewijk XVIII de troon.
 Het einde van de oorlog betekende voor de duizenden Hollandse militairen in Franse dienst 
dat ze mochten terugkeren naar hun vaderland. Slechts een enkele fanatieke volgeling van Napo-
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leon zal hier rouwig om zijn geweest. De meesten verheugden zich op de aanstaande hereniging 
met hun familie en vrienden. Eenvoudig was de terugkeer naar huis echter niet. De soldaten waren 
weliswaar niet meer gebonden aan hun eed van trouw aan de keizer, maar dit betekende niet dat ze 
van de ene dag op de andere de Franse dienst konden verlaten en de terugreis konden aanvangen. 
Voordat ze mochten vertrekken, moesten ze eerst toestemming krijgen van de nieuwe Franse auto-
riteiten en die toestemming kon weken, soms maanden, op zich laten wachten.
 De restanten van Napoleons legers lagen verspreid over een groot deel van Europa, van Stet-
tin tot Toulouse, en veel manschappen hadden geen geld om de terugreis te betalen. Het gros 
van de troepen moest dus wachten totdat er transportvoorzieningen en etappeplaatsen waren 
geregeld. In Straatsburg leidde dit tot spanningen tussen de Franse garnizoenscommandant en 
een grote groep Hollandse conscrits, die eerder naar huis wilden. Kort na het bekend worden van 
Napoleons abdicatie togen de Hollanders naar het huis van de generaal om hem dit verzoek over 
te brengen, maar volgens de daarbij aanwezige luitenant-kolonel J.A. Tellegen, eveneens een 
Hollander, gebeurde dit “meer dreigende dan verzoeken”. Tellegen wist uiteindelijk de gemoe-
deren te bedaren, door toe te zeggen dat de in Straatsburg aanwezige Hollanders zo spoedig 
mogelijk naar hun vaderland mochten terugkeren.150 Concreet betekende dit dat ze begin juni 
mochten vertrekken.
 Voor de meeste Hollandse militairen die in 1814 nog in het Franse leger dienden, gold het-
zelfde. Na de Vrede van Parijs (30 mei 1814) werden hun ontslagaanvragen gehonoreerd. In de 
maanden daarna keerden uit alle uithoeken van Europa militairen terug naar Nederland. In de 
memoires van luitenant J. Koch valt te lezen dat zijn reis vanuit Zuid-Frankrijk nog twee maan-
den duurde. Met 9 officieren en 52 onderofficieren en manschappen, alles wat nog over was 
van het 2e regiment Hollandse infanterie dat in Spanje had gevochten, marcheerde Koch “met 
oranje-cocardes voor de schakot” terug naar zijn vaderland.151 De Hollanders in Russische krijgs-
gevangenschap hadden een nog langere reis voor de boeg. Eind juni bereikte hen het bericht 
dat de oorlog was beëindigd en dat alle krijgsgevangenen mochten vertrekken. Voor de meeste 
betekende dit nog een zware tocht door de binnenlanden van Rusland naar de Baltische staten, 
vanwaar het per schip of over land langs de kust naar Nederland ging. Sommige konden pas eind 
1814 of begin 1815 hun familie weer in de armen sluiten.152

Conclusie

De belevenissen van de Hollandse regimenten tussen 1810 en 1814 laten zien dat de Hollanders 
niet alleen op organisatorisch maar ook op militair-operationeel vlak volkomen waren geïncor-
poreerd in het Franse leger. Qua taken en optreden was er amper verschil tussen de Régiments 
hollandais en de Franse regimenten van de Grande Armée. Het werk dat de Hollandse militairen 
deden, week – afgezien van het feit dat de Hollanders voor 1812 iets vaker op ongezonde plekken 
langs de kust werden gelegerd en er alleen Hollanders voor Java waren bestemd – niet wezenlijk 
af van de werkzaamheden van hun Franse collega’s. Ook de Fransen lagen in kampen langs de 
kust en net als de Fransen trokken de Hollanders in de zomer van 1812 naar Rusland. Hoewel 
slechts een klein deel van de circa 16.000 betrokken Hollandse soldaten tot Napoleons hoofd-
macht behoorde – het merendeel van de Hollandse troepen vocht op de noordelijke flank of 
bewaakte de lange aanvoer- en communicatielijnen van de Grande Armée – kan dit niet worden 
gezien als bewijs voor het feit dat de Hollanders niet voor vol werden aangezien. Uit geen enkel 
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document blijkt dat de Hollandse regimenten op basis van hun ‘Hollanderschap’ op de flank of 
in de reserve werden geplaatst. Bovendien waren ze zeker niet de enigen die niet mee mochten 
naar Moskou. Verschillende andere legerkorpsen, met daarin naast Polen, Zwitsers en Duitsers 
ook veel Fransen, zouden de oude Russische hoofdstad evenmin ooit zien.
 Op het slagveld zelf was er al helemaal geen sprake van een andere behandeling van de Hol-
landers. Waar ze ook waren ingedeeld, de Hollandse regimenten vochten zij aan zij met Franse, 
Duitse en Zwitserse eenheden. En dit deden ze niet onverdienstelijk, hoewel er op hun mars-
kwaliteiten wel het een en ander viel aan te merken. De geleden verliezen laten zien dat de Hol-
landers geen uitzonderingspositie hadden en niet werden ontzien. Bij verschillende gelegen-
heden vochten ze in de voorste linies mee en hadden ze grote aantallen slachtoffers te betreuren. 
Tijdens de dramatisch verlopen terugtocht uit Rusland werden het 3e regiment grenadiers van 
de garde, het 33e regiment lichte infanterie en het 125e en 126e regiment van linie vrijwel volledig 
vernietigd, in een poging de restanten van Napoleons grote leger te redden. Door deze opoffe-
ringsacties overleefden uiteindelijk slechts enkele honderden Hollanders de kou en de kozak-
ken. Percentueel gezien behoren de Hollanders daarmee tot de zwaarst getroffenen.
 Nadat de Grande Armée in Rusland was gedecimeerd, kwam in 1813 het leeuwendeel van de 
gevechtsinspanningen op de schouders van relatief ongeoefende conscrits te liggen. Zij moesten 
het opnemen tegen de Russen, de Pruisen en later ook de Oostenrijkers. Vanwege hun gebrek aan 
gevechtservaring en algemene gehardheid tegen het zware soldatenbestaan werden de meeste con-
scrits niet meteen ingezet bij gevechtshandelingen. Het gros van de Hollandse dienstplichtigen lag 
tijdens de voorjaars- en najaarscampagnes van 1813 in Duitse vestingsteden. Pas eind 1813, toen de 
desertie onder de Hollandse troepen sterk toenam, veranderde de houding van de Franse legerlei-
ding jegens de Hollanders en nam het wantrouwen toe. Andersom keken ook de Hollandse mili-
tairen steeds kritischer naar hun rol in het Franse leger en naar de persoon van Napoleon. In het nu 
volgende deel zal aan de hand van de egodocumenten dieper worden ingegaan op de vraag wat zij 
ervan vonden om voor Napoleon te moeten vechten en op de vraag wat dit alles betekende voor (de 
ontwikkeling van) het natiegevoel van de Hollanders in het Franse leger.
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 | Inleiding

Ook aan het begin van deel drie keren we terug naar de hoofdvraag van deze studie: hoe ‘Hol-
lands’ was nu eigenlijk het Hollandse leger? In de voorgaande delen is aan de hand van beleids-
nota’s, koninklijke en keizerlijke besluiten en ministeriële correspondentie een beeld geschetst 
van de zelfstandigheid van het Hollandse leger en is onderzocht in welke mate de Hollanders 
de Franse legerorganisatie kopieerden. Eén belangrijk aspect van ‘Hollandsheid’ is echter nog 
niet aan de orde geweest. Om tot een overtuigend antwoord op de hoofdvraag te komen zal ook 
naar de gevoelens, gedachten en ervaringen van de doorsnee officier en soldaat moeten worden 
gekeken. In deel drie staan daarom noch de afwegingen en besluiten van de militaire top noch 
de verschillende organisatorische veranderingen centraal, maar juist de ‘gewone’ militair. Wie 
was hij en waar lag zijn loyaliteit? Voelde hij zich, al was het maar ten dele, verbonden met de 
Hollandse natie, waarvan de contouren pas in de voorgaande decennia echt zichtbaar waren 
geworden, of speelden nationale gevoelens geen rol? Kunnen we, met andere woorden, spreken 
van een te onderscheiden nationale identiteit onder de militairen van het Hollandse leger? En 
zo ja, hoe uitte deze zich?
 Alvorens verder te gaan behoeven de termen ‘identiteit’ en ‘nationale identiteit’ nadere uit-
leg. Onder identiteit verstaan we in navolging van D.J. de Levita “de wederkerigheid van wat het 
individu voelt als zijn plaats in de wereld – en wat de wereld voelt als de plaats van dat individu”.1 
Bij groepsidentiteit draait het om bepaalde verbindende, unieke kenmerken, en om de verge-
lijking met ‘de ander’. Bij verbindende kenmerken kan bijvoorbeeld worden gedacht aan taal, 
cultuur, een gemeenschappelijke geschiedenis, etniciteit of religie. Al deze zaken helpen een 
eenheid binnen een groep te creëren. Tegelijkertijd zorgen ze ervoor dat een groep zich onder-
scheidt van andere groepen en het is juist deze vergelijking die de eigen identiteit versterkt. 
J. Leerssen verwoordde het treffend door identiteit een silhouet te noemen dat pas echt vorm 
krijgt aan zijn buitenrand.2 Door zich af te zetten tegen buitenstaanders en – niet te vergeten 
– door minderheden uit te sluiten, wordt geprobeerd de eenheid binnen een groep te bevorde-
ren. Van Sas merkte terecht op dat identiteit behalve om eenheid en verbroedering even zo vaak 
draait om conflict en scheiding der geesten.3

 Identiteit is geen vastliggend gegeven, maar iets wat men vormt en zich toe-eigent.4 Men-
sen worden niet met een bepaalde identiteit geboren, maar nemen een identiteit aan, omdat 
zij zich daar prettig bij voelen, of omdat dat van hen wordt verwacht. B. Anderson noemde 
naties niet voor niets imagined communities, verbeelde gemeenschappen, die zich via de media 
nestelen in de hoofden van mensen.5 Identiteit en identiteitsbesef zijn verre van vaststaande 
gegevens. Ze komen tot stand en veranderen door wat W. Frijhoff een drievoudig proces van 
beeldvorming, benoeming en herkenning heeft genoemd.6 Bepaalde eigenschappen of ken-
merken verworden door beeldvorming tot een duidelijk omschreven zelfbeeld, dat vervolgens 
wordt herkend als zijnde de ware identiteit van een persoon of groep. Dit betekent echter niet 
dat zelfbeeld en identiteit zondermeer mogen worden gelijkgesteld. Het beeld dat een persoon 
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of groep heeft van zichzelf en van ‘de ander’ – en omgekeerd ook het beeld dat ‘de ander’ heeft 
van de persoon of groep – is soms zo sterk dat het los kan komen te staan van de ‘daadwerke-
lijke’ identiteit. Tussen beeld en werkelijkheid kunnen grote verschillen zitten en het is aan de 
historicus die te achterhalen.7

 Naast het verschil tussen zelfbeeld en identiteit dient men ook te bedenken dat de ene iden-
titeit de andere niet uitsluit. Een mens kan prima meerdere identiteiten tegelijkertijd hebben.8 
Hij is naast Nederlander bijvoorbeeld ook protestant of katholiek, Hollander of Fries, man of 
vrouw, burger of militair, rijk of arm, staatsgezind of orangistisch enzovoort. De loyaliteit van 
de gemiddelde achttiende-eeuwer bestreek een breed palet, waarbij de ene loyaliteit de andere 
niet beet. Zijn sympathie ging zowel uit naar zijn kerk als naar zijn gildebroeders en lag zeker 
niet alleen bij zijn ‘natie’.
 Bovenstaand punt brengt ons bij de term ‘nationale identiteit’ en de vraag of we hier begin 
negentiende eeuw überhaupt al van kunnen spreken. Nationale identiteit impliceert immers het 
bestaan van een natie, terwijl dit in deze periode nog allerminst vanzelfsprekend was. Over wat 
een natie precies is, lopen de meningen uiteen.9 In de achttiende eeuw verwees het moeilijk te 
definiëren woord ‘natie’ naar het participerende deel van de samenleving, dat wil zeggen de adel 
en de geestelijkheid. Later veranderde dit onder invloed van J.J. Rousseau en andere verlichte 
denkers naar de zichzelf representerende ‘derde stand’, oftewel de burgerij.10 De term ‘vaderland’ 
was in de achttiende eeuw niet veel duidelijker. ‘Vaderland’ kwam veel voor in geschriften, maar 
steeds met een andere betekenis. Dan weer betekende het de stad waar iemand was geboren, 
dan weer wordt de provincie, soms de volledige Republiek der Verenigde Nederlanden en in een 
enkel geval alle drie tegelijk bedoeld.11

 Het idee tot één natie te behoren kwam in Nederland vanaf de achttiende eeuw op en wel-
licht nog eerder.12 Deze ontluikende nationale gevoelens mogen echter geenszins worden ver-
ward met het politiek-ideologische nationalisme dat in de (late) negentiende eeuw Europa in 
zijn greep kreeg. Deze vorm van nationalisme streefde naar het laten samenvallen van staat 
en natie, terwijl het ‘onschuldige’ achttiende-eeuwse nationalisme slechts draaide om vader-
landsliefde zonder verdere politieke connotaties. Vóór 1800 beperkten oproepen tot patriot-
tisme (vaderlandsliefde) zich hoofdzakelijk tot zaken als belangeloosheid en onbaatzuchtigheid 
jegens de overheid en hulpbehoevende landgenoten. Pas na 1800 deden politiek en xenofobie 
hun intrede.13 De eerste aanzetten tot culturele natievorming hadden in de Republiek al lang 
plaats voordat de staatkundige eenheid van het land serieus ter hand werd genomen. Het feit 
dat Nederland als land nog niet één was – de staatkundige eenwording zou pas in de Bataafse 
tijd worden bereikt – betekende niet dat er onder de bewoners geen gevoel van verbondenheid 
heerste. Rond 1800 was er een groot natiebesef aanwezig, zij het dat dit uitsluitend gebaseerd 
was op culturele overeenkomsten en verschillen met de buurlanden en niet op het politieke 
streven naar een onafhankelijke natiestaat.14 Dit laatste zou pas aan het eind van de Franse tijd, 
als gevolg van de steeds zwaarder wordende Franse onderdrukking, tot uiting komen. Om ver-
warring te voorkomen is het dan ook beter in deze periode ten aanzien van de ontwikkeling 
van nationale identiteiten te spreken van nationale gevoelens en nationale gedachtes, dan over 
natio nalisme, hoewel het ene rechtstreeks uit het ander is voortgekomen.15

 Het opkomend natiebesef in de achttiende eeuw was zeker geen strikt Nederlands fenomeen. 
Geholpen door de Verlichting en de daarmee samenhangende groei van het lezerspubliek en de 
markt voor boeken en tijdschriften, staken overal in Europa nationale gevoelens de kop op.16 
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In de Republiek zorgden verlichte publicisten als Justus van Effen ervoor dat het idee dat alle 
provincies van de Verenigde Nederlanden samen één natie uitmaakten, langzaam aan populari-
teit won en dat de term ‘Nederlander’ ingeburgerd raakte.17 Het prille nationale bewustzijn van 
de eerste helft van de achttiende eeuw was in de eerste plaats het gevolg van de overheersende 
Franse cultuur van de elite. De bovenste laag van de samenleving kleedde zich naar de laatste 
Franse mode en praatte vrijwel uitsluitend Frans, waardoor ze zich vervreemde van de rest van 
de natie. Als reactie op deze ‘verfransing’ kwam vanuit de burgerij de nadruk steeds meer te lig-
gen op de bevordering van de eigen taal en cultuur.18

 Daarnaast werd het Nederlandse natiegevoel gedomineerd door het in de Verenigde Neder-
landen heersende algehele gevoel van achteruitgang.19 De eens zo machtige Republiek was in de 
achttiende eeuw zowel op economisch, militair als cultureel gebied afgegleden tot een derde-
rangs mogendheid en de oorzaken hiervoor werden gezocht in het morele verval van de samen-
leving. Het cultuurpessimisme uit deze jaren zorgde ervoor dat het vervalsdenken uitgroeide 
tot een van de centrale thema’s van de Nederlandse Verlichting.20 “Vervalsdenken en Verlich-
tingsoptimisme” – op het oog tegenstrijdig – “waren in de Republiek onlosmakelijk met elkaar 
verbonden”, omdat volgens de ideeën van die tijd alleen ‘de rede’ een eind kon maken aan de 
neerwaartse spiraal waarin de Republiek zich bevond.21 Met dit laatste doel voor ogen zagen in 
de tweede helft van de achttiende eeuw talloze leesgezelschappen en wetenschappelijke genoot-
schappen het licht. Landelijk opererende verbeteringsgenootschappen als de Maatschappij 
tot Nut van het Algemeen probeerden met prijsvragen en discussies het verval te keren en ver-
spreidden op die manier een nieuw gevoel van eenheid.22

Kleurenplaat uit ‘Afbeeldingen van de 
kleedingen, zeden en gewoonten in de 
Bataafsche Republiek’ van de Amsterdamse 
uitgever E. Maaskamp. (Atlas van Stolk)
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Hoezeer de Nederlanders zich eind achttiende, begin negentiende eeuw bewust waren van hun 
eigen identiteit als natie blijkt wel uit de vele geschriften over de Nederlandse volksaard die in 
deze periode het licht zagen.23 Een eerste aanzet hiertoe werd gegeven door E.M. Engelberts, die 
in 1763 zijn Verdediging van de eer der Hollandsche Natie op de markt bracht. Dit populaire pamflet 
wordt wel gezien als het beginpunt van het nationalisme in Nederland.24 In het circa vijftig pagi-
na’s tellende geschrift zette Engelberts zich fel af tegen een recente Engelse publicatie waarin de 
Nederlanders beschreven werden als “koel, onhartstochtig [en] onbeschoft”. Volgens de Engelse 
schrijver was alles wat de Nederlanders op het gebied van de kunsten en de wetenschappen had-
den gepresteerd eerder het gevolg van “onvermoeid volharden” dan van werkelijk talent en was 
de liefde “by den Hollanderen onbekend”. In reactie op deze weinig florissante karakterisering 
schetste Engelbert een beeld van de Hollander – daarmee expliciet ook doelende op de Gelder-
sen, de Friezen en de inwoners van de andere gewesten van de Republiek – als moedig, geduldig 
en godvruchtig met een “zagten en inschikkelyken aart”. Hierbij verwees hij enthousiast naar 
hun rijke verleden – de strijd tegen Spanje en grote namen als Grotius, Vondel, Huygens en Van 
Leeuwenhoek –, waarmee nog maar eens is bewezen dat geschiedenis en heldenverering onlos-
makelijk zijn verbonden met natievorming en nationalisme.25

 De zoektocht naar de Nederlandse volksaard bereikte een voorlopig hoogtepunt met de 
publicatie van W.A. Ockerse’s Ontwerp tot eene algemeene characterkunde tussen 1788 en 1797. In het 
afsluitende derde deel van dit werk komen de meest uiteenlopende facetten van ‘de Nederlander’ 
aan bod, zoals zijn werklust, temperament, zeden en “physieke gesteldheid”. Op al deze terreinen 
week ‘de Nederlander’ af van zijn buurvolken, wat Ockerse verklaarde door te wijzen op de bij-
zondere geografische en klimatologische omstandigheden waaraan ‘de Nederlander’ bloot stond. 
Hij stelde dat “de natuur en de noodzaaklijkheid zelve […] de Nederlanders tot een werkzaam, nij-
ver, en vindingrijk volk” hadden gemaakt en “dat de Nederlander als gevormd schijnt door en 
voor de landstreek, die hij bewoont”.26 Kort na de voltooiing van Ockerse’s Magnum opus stortte 
ook de Amsterdamse uitgever E. Maaskamp zich op ‘de Nederlander’. Vanaf 1803 verschenen bij 
hem verschillende prentenboeken handelend over de “costumens, zeden en gewoontens” van de 
Nederlanders, welke de uitgever aankondigde als “een spreekend schilderij van ons vaderland”.
 In de boeken die Maaskamp op de markt bracht, werd de nationale identiteit van de Neder-
lander ongegeneerd gepromoot. Via gedetailleerde kleurenprenten in combinatie met reisver-
halen kon de lezer precies zien wie de Nederlanders waren, wat ze zoal deden en hoe ze er uit-
zagen. Opvallend genoeg werden regionale verschillen daarbij niet weggemoffeld, maar juist 
beklemtoond. Afbeeldingen van een Friese visser en een Gelderse boer werden afgewisseld met 
tekeningen van een Amsterdamse visvrouw, een Alkmaars meisje en een Hernhutter uit Zeist. 
De vele verschillen in klederdrachten, zeden en gewoonten deden volgens de stellers van de 
reeks niets af aan de nationale eenheid, maar werden juist gepresenteerd als een uniek kenmerk 
van Nederland.27 Nergens anders kwam op zo’n klein gebied zoveel verscheidenheid voor.
 Met hun beschrijvingen en verbeeldingen van bijzondere nationale kenmerken en karakter-
trekken leverden Nederlandse schrijvers en tekenaars een belangrijke bijdrage aan het beeld van 
de dappere, trouwe, vasthoudende en bedaarde Nederlander, wiens karakter in hoge mate was 
gevormd door de strijd tegen het klimaat en het water. Dat dit beeld niet alleen in Nederland zelf 
aansloeg maar ook in het buitenland, blijkt wel uit de vele reisverhalen die in deze periode in 
Frankrijk, Engeland en Duitsland werden uitgegeven. Zo verscheen in 1805 de brochure Mémoire 
sur la Hollande waarin de auteur, de Franse diplomaat J. Garat, een beschrijving gaf van wat hem 
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tijdens zijn reizen door de Bataafse Republiek was opgevallen. Een van de zaken waar Garat bij 
stil stond, was de afwijkende Nederlandse volksgeest, die onvergelijkbaar was met enig ander 
volk. De Nederlandse volksgeest kwam volgens Garat niet voort uit een sterke vorm van patriot-
tisme, maar uit de eeuwenlange strijd tegen het water en het natte klimaat:

Een Bataaf is meer Bataaf dan een Engelsman Engels is, een Fransman Frans of dan enig 
ander volk ter wereld iets is; het is niet hun patriotisme dat de Bataven deze onveranderlijke, 
eeuwige eigenschap geeft; het is de bodem, hun klimaat, hun wijze van doen en hun leef-
wijze die in niets lijkt op dat wat men elders op aarde ziet. De mens die zelf zijn eigen huis 
gebouwd heeft, verlaat dat niet: De Hollanders hebben Holland gebouwd.28

Met de constatering dat termen als ‘Nederland’, ‘de Nederlander’, en de ‘Nederlandse natie’ begin 
negentiende eeuw algemeen aanvaard waren en gebruikt werden, komen we bij het derde aspect 
van de deelvragen dat uitleg behoeft. Als nationale gevoelens en nationaal bewustzijn beston-
den, hoe vallen deze dan te meten? Onderzoekers naar nationalisme, natievorming en nationale 
identiteiten hebben tot nu toe altijd gebruikgemaakt van culturele uitingen als gedichten, pam-
fletten, toneelstukken, schilderijen, prenten en tijdschriften. Aan de hand van deze uitingen 
reconstrueerden zij hoe het natiebesef in de loop van de achttiende eeuw vorm begon te krijgen 
en hoe het in de negentiende eeuw veranderde. Het probleem is echter dat het op deze manier 
vrijwel onmogelijk is te achterhalen hoe breed nationale gevoelens onder de bevolking werden 
gedragen. Jensen laat in verschillende publicaties zien dat literatuur – in de breedste zin van het 

Evenals voorgaande afbeelding moest deze 
prent van een visser en zijn vrouw een beeld 
geven van ‘de Nederlander’. Het onderschrift 
luidt: “Koom vrouwtjen spin af – het net is 
vol scheuren.” (Atlas van Stolk)
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woord – en natievorming in de (vroege) negentiende eeuw vaak hand in hand gingen. Tegelij-
kertijd moet zij echter erkennen dat er geen harde cijfers zijn over het bereik van de gedrukte 
werken. We kunnen niet meer dan “redelijkerwijs veronderstellen dat een substantieel deel van 
de teksten een behoorlijk publiek wisten te bereiken”, aldus Jensen.29

 Zolang het merendeel van het onderzoek naar de opkomst van nationalisme zich richt op 
de ‘hoge cultuur’ en de elite, blijft het moeilijk conclusies te trekken over de aanwezigheid 
van nationale gevoelens onder het ‘gewone’ volk. De meeste boeren, timmermansknechten en 
dienstmeiden waren immers nauwelijks geletterd en kwamen zelden of nooit in een schouw-
burg. Door een gebrek aan bronnen is het voor de hedendaagse historicus moeilijk, zo niet 
onmogelijk, de ware gevoelens en gedachten van de lagere sociale klassen te achterhalen. Het 
unieke aan de napoleontische tijd is echter dat er relatief veel primair bronnenmateriaal van 
‘gewone’ Nederlanders bewaard is gebleven, te weten de brieven, dagboeken en memoires van de 
Hollandse militairen die vochten in de napoleontische legers. Daarbij moet wel meteen worden 
opgemerkt dat ook militaire egodocumenten weinig zeggen over de allerarmsten en laagstge-
schoolden, omdat men uiteraard wel moest kunnen schrijven om een dagboek bij te houden of 
een brief op te stellen. Een tweede belangrijke kanttekening is, dat onze kennis zich door een 
gebrek aan egodocumenten uit de periode voor 1810 noodgedwongen beperkt tot de periode na 
de inlijving van Holland bij het Franse keizerrijk.
 In het derde deel van deze studie zal – tegen de achtergrond van de hierboven geschetste 
ontwikkelingen op het gebied van natievorming, nationale gevoelens en natiebesef – met ego-
documenten worden gepoogd een nauwkeuriger beeld te vormen van wat de ‘gewone’ officier 
en soldaat van hun tijd in het Franse leger vonden. Hoofdstuk 8 begint met de overgang van het 
Hollandse naar het Franse leger in 1810 en de vraag hoe de militairen van het voormalige Konink-
lijke Hollandse leger deze incorporatie ervoeren. Was er verzet, of accepteerden de Hollanders 
hun lot? Dezelfde vraag kan gesteld worden over de Hollandse conscrits die vanaf 1811 massaal 
moesten opkomen. Hoe stonden zij tegenover hun diensttijd in het Franse leger? Behalve naar 
hun persoonlijke ervaringen is het interessant te kijken naar wat de Hollandse officieren en sol-
daten motiveerde om te vechten, wat zij van Napoleon vonden en of zij veel of weinig deserteer-
den. Al deze thema’s zullen in het eerstvolgende hoofdstuk worden behandeld. In het laatste 
hoofdstuk, dat opnieuw alleen de periode 1810-1813 beslaat, zal tot slot dieper worden ingegaan 
op de gevolgen van de inlijving voor het natiebesef van de Hollandse troepen sous les armes. Was 
er sprake van een zekere nationale identiteit onder de Hollandse militairen in het Franse leger, 
of speelde dit geen rol?
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Omslag met stempel en lakzegel van een brief van kapitein der Genie Aart Kool aan zijn ouders in Rotterdam, 
gedateerd 11 juni 1813. Kool bevond zich op het moment van schrijven in Modlin (Polen). (NIMH) 
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  8 | De geest van de troepen

Inleiding

Op 16 juli 1810, een week na de inlijving van het Koninkrijk Holland bij het Franse keizerrijk, 
vond een grote ceremonie plaats op de Dam in Amsterdam. Aanwezig waren de Hollandse garde 
te voet en te paard, het 3e regiment infanterie van linie, verschillende eenheden van de artillerie 
en het Korps Veteranen, maar ook generaal Dumonceau en zijn staf.1 In een toespraak tot de 
troepen deelde de amper twee dagen eerder in de Hollandse departementen gearriveerde gou-
verneur-generaal Lebrun mee, dat volgens het Decreet van Rambouillet alle militairen in hun 
huidige rang zouden blijven gehandhaafd en dat de voormalige Koninklijke Garde zou worden 
opgenomen in de Keizerlijke Garde. Na dit positieve nieuws klonk er volgens de eveneens aan-
wezige maarschalk Oudinot een enthousiast “Vive l’Empereur” uit de duizenden soldatenkelen, 
welke kreet vervolgens “mille fois” werd herhaald.2

 In de weken na de inlijving vonden door het hele land feestelijke ceremonies plaats en steeds 
was de reactie van de troepen, als we de Franse bronnen mogen geloven, even enthousiast. Oudi-
not was dan ook zeer tevreden met de gang van zaken en ook de hoge Franse diplomaat-militair 
J.A.B. Law de Lauriston was ingenomen met de wijze waarop de Hollanders omgingen met de 
inlijving. In een brief aan Napoleon, gedateerd 15 juli 1810, schreef Lauriston dat de keizer zich 
geen betere reactie van de Hollanders had kunnen wensen. Meerdere officieren van het 5e regi-
ment infanterie van linie en de Hollandse garde hadden Lauriston met een bezoek vereerd, bij 
welke gelegenheid de Hollanders “se conduiraient de manière à montrer à V. M. qu’ils étaient 
dignes de faire partie d’un corps aussi illustre, et qu’ils ne demandaient que l’occasion de le prou-
ver à V. M.”.3 Volgens de Fransen waren de meeste Hollanders dus buitengewoon content met de 
incorporatie. Lebrun stelde een maand later, tijdens de feestelijkheden ter ere van de verjaardag 
van de keizer, zelfs dat er al geen verschil meer was te zien tussen de Franse en Hollandse troepen.4

 Uit de verslagen van de Franse legerleiding van direct na de inlijving komt met andere woor-
den een beeld naar voren van een krijgsvolk dat zich probleemloos liet inlijven in het Franse 
leger.5 Hollandse officieren en manschappen legden zich zonder morren neer bij de nieuwe 
situatie, verbroederden met hun Franse collega’s en gaven zelfs blijk van enthousiasme voor de 
Franse keizer. Maar klopt dit beeld wel? Joor, Jensen en Van der Burg hebben, zoals in de inlei-
ding al betoogd, de afgelopen jaren het beeld van Nederland in de Bataafs-Franse tijd bijgesteld. 
De Nederlanders volgden volgens deze auteurs niet in alles slaafs de Franse overheerser. De vraag 
is of deze nieuwe visie ook opgaat voor de Hollandse militairen die in Franse dienst overgingen.
 In dit hoofdstuk zal worden gekeken naar wat de doorsnee officier en soldaat van de inlijving 
vonden. Hoe stonden de oudgedienden tegenover de incorporatie van het Koninklijke Hollandse 
leger in het Franse leger en hoe ervoeren de Hollandse conscrits hun diensttijd onder Franse vlag? 

Ritmeester Abraham Calkoen in het uniform van een kurassier van de Koninklijke Garde. (Nationaal Militair Museum)
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Behalve van egodocumenten, die zoals gezegd uiterst voorzichtig moeten worden behandeld, 
zal bij de beantwoording van deze vragen ook gebruik worden gemaakt van de weinige desertie-
cijfers die nog beschikbaar zijn. Hoewel kale cijfers helaas maar weinig zeggen over de redenen 
waarom militairen deserteren, kunnen ze wel een indicatie geven van de stemming onder de 
troepen. Zo is het bijvoorbeeld interessant om te zien of het aantal deserteurs na de inlijving 
opliep en wat er gebeurde na de verloren veldtocht naar Rusland.
 Daarnaast zal dit hoofdstuk ingaan op de vraag waarom de Hollanders überhaupt bereid 
waren te vechten voor Napoleon. In het voorgaande hoofdstuk hebben we gezien dat Hollandse 
militairen in het gevecht met de vijand niet onderdeden voor de Fransen. Zelfs nadat de krijgs-
kansen al lang en breed waren gekeerd, gingen veel Hollanders het gevecht met de oprukkende 
geallieerden niet uit de weg. Welke redenen hadden ze daarvoor? Trotseerden ze vijandelijke 
kogelregens uit vrees voor straf, vanwege het streven naar eer en glorie, vanuit een pro-Franse of 
pro-napoleontische overtuiging, of speelden er andere mechanismen mee, zoals groepsdwang 
en korpsgeest?6 Ook bij de beantwoording van deze vragen zal gebruik worden gemaakt van 
egodocumenten. Hoewel officieren en soldaten daarbij zoveel mogelijk los van elkaar aan bod 
zullen komen, is het in sommige gevallen onvermijdelijk dat de twee groepen tot één groep, te 
weten Hollanders, samenvloeien.

In Franse dienst

Ter ere van de inlijving van Holland bij het Franse keizerrijk vonden midden juli 1810 tal van fees-
ten en partijen plaats, waarbij ook de Hollandse officieren acte de présence moesten geven. In 
sommige gevallen waren ze zelfs gastheer voor hun Franse collega’s, die kort daarvoor Amster-
dam waren binnengetrokken.7 Deze feesten, die gepaard gingen met luxe maaltijden en de 
nodige drank, verliepen in de meeste gevallen in de beste sfeer en in grote harmonie.8 Toch was 
lang niet elke Hollandse officier even tevreden over de gang van zaken. In nagelaten geschriften 
lezen we dat er wel degelijk onvrede heerste over de ondergang van het Koninkrijk Holland.
 Dat begon al meteen bij de intocht van Lebrun in de hoofdstad. Artillerieofficier List schreef 
dat de langs de route opgestelde troepen geïnstrueerd waren bij het passeren van Lebrun harts-
tochtelijk “Vive l’Empereur” te roepen, maar dat dit “voor een rechtgeaard Hollander [een] uiterst 
vernederende taak [was]”. De fanatieke manier waarop sommige Hollanders de Fransen begroet-
ten “krenkten en ergerden” hem naar eigen zeggen diep.9 Bij d’Auzon de Boisminart en Van Omphal 
staan woorden van soortgelijke strekking. D’Auzon de Boisminart merkte op dat alle feestelijkhe-
den in de hoofdstad rond de komst van de Fransen “gedwongen waren, en daarvan ook het ken-
merk droegen”, terwijl Van Omphal meldde dat er in zijn garderegiment een bedrukte stemming 
heerste, “daar ieder weldenkende, het verlies van het nationaal bestaan diep moest betreuren”.10

 Uiteraard zijn deze pas later (na de Franse tijd) opgeschreven herinneringen niet zomaar 
voor waar aan te nemen. Daarvoor schetsen ze vaak een net iets te positief beeld van de auteur. 
Een indicatie geven ze echter wel. De memoires laten zien dat het Hollandse officierskorps de 
nieuwe machthebbers zonder openlijke protesten accepteerde en dat de meeste officieren deden 
wat hun werd opgedragen. Ze juichten als ze moesten juichen en legden de eed van trouw af als 
dat van hen werd gevraagd. Als er al sprake was van anti-Franse gevoelens dan hielden zij die 
voor zich. De Franse militaire overmacht, alsook onzekerheid over de eigen baan zullen daar 
ongetwijfeld een rol bij hebben gespeeld. Verzet was simpelweg niet opportuun.
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In sommige gevallen zagen ambitieuze officieren de inlijving van Holland bij Frankrijk zelfs als 
een kans om carrière te maken. In plaats van te treuren over het verlies van de Hollandse onaf-
hankelijkheid, verheugden zij zich over de mogelijkheden die het grote Franse leger hun kon 
bieden. Zij zagen de incorporatie in de Grande Armée als een uitgelezen kans om zich te bewijzen. 
Napoleon stond in 1810 op het toppunt van zijn roem en was nog ongeslagen op het slagveld. 
Welke militair wilde niet voor zo’n geweldenaar vechten? De incorporatie in het napoleontische 
leger betekende dat de Hollanders, meer nog dan tijdens het Koninkrijk, in de voorste linies zou-
den meevechten, waardoor de kansen op promotie of een onderscheiding zouden toenemen.11 
Met name officieren van de garde stonden vaak niet afkerig tegenover de inlijving. Zij werden 
in de zomer van 1810 overgeplaatst naar de Keizerlijke Garde en kwamen zo terecht waar iedere 
ambitieuze militair ooit terecht wilde komen. Uiteraard hielp ook de hogere soldij de overgang 
te verzachten.12

 De enige concrete vorm van protest door officieren beperkte zich tot het aanvragen van 
ontslag of pensioen. In de eerste fase na de inlijving gaven relatief veel officieren aan de dienst 
te willen verlaten. Officieel deden ze dit op basis van hun gebrekkige gezondheid of hun hoge 
leeftijd, maar gekrenkte nationale trots zal ongetwijfeld ook een rol hebben gespeeld.13 Harde 
bewijzen voor dit laatste zijn er echter niet. Met de pensioen- of ontslagaanvragen van officie-
ren werd volgens F. Dumonceau door de Fransen ruimhartig omgegaan.14 Onderofficieren en 
manschappen die wegens “infirmité” uit dienst wilden treden, hadden meer moeite de Franse 
legerleiding te overtuigen. Parijs stond zeer wantrouwig tegenover de ‘zieke’ Hollandse mili-
tairen, omdat het niet ongebruikelijk was dat soldaten ziektes voorwendden om onder hun 
diensttijd uit te komen. In reactie op een voorstel van Oudinot om 39 onderofficieren en man-
schappen van het 123e regiment van linie en 78 van het 33e regiment jagers ontslag te verle-
nen, eiste het bureau de l’inspection van het Franse ministerie van Oorlog van Oudinot dat hij 

Portretminiatuur van cavalerieofficier 
Antonie Frederik Jan Floris Jacob baron van 
Omphal. De memoires van Van Omphal 
vormen een waardevolle informatiebron 
voor onderzoek naar Hollandse troepen in 
de Franse tijd. (Rijksinstituut voor Kunst-
documentatie)
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de  geselecteerde troepen eerst nogmaals grondig zou inspecteren. Pas als was gebleken dat ze 
echt ziek waren, mocht hij ze ontslaan.15

 Los van deze stille vorm van protest weigerde maar een handvol officieren openlijk de eed van 
trouw af te leggen aan de keizer. Op 16 juli, tijdens de ceremonie in Amsterdam, waren dit er drie 
– zes anderen vroegen direct ontslag uit het leger – terwijl enkele dagen later, in Den Haag, maar 
één officier dwars lag. Oudinot was niet ontevreden met deze uitslag.16 Slechte officieren, zo stelde 
de maarschalk, konden beter zo snel mogelijk uit het leger worden verwijderd, zeker als er genoeg 
capabele mannen klaarstonden om hun plaats in te nemen. Helemaal vrij van protesten verliep 
de inlijving dus niet, maar het verzet was van zeer beperkte omvang. Het gros van de Hollandse 
officieren verkoos het Franse leger boven een onzekere toekomst als ambteloos burger.

deserterende manschappen
Bij gebrek aan egodocumenten van onderofficieren en manschappen uit de periode direct na 
de inlijving weten we weinig over wat de gewone soldaat van de incorporatie vond. Wel weten 
we dat een groot aantal Hollandse vrijwilligers en oudgedienden het leger in de zomer van 1810 
wenste te verlaten omdat hun contracten waren afgelopen. De meeste vrijwilligers hadden zich 
in 1809 aangemeld ter verdediging van het vaderland en zagen de inlijving als perfecte gelegen-
heid terug te keren naar de burgermaatschappij. Hetzelfde gold voor beroepsmilitairen van wie 
het contract in 1809 of 1810 was verlopen, maar aan wie vanwege de Britse invasie van Walcheren 
nog geen ontslag was verleend. Ook zij hoopten nu eindelijk hun ontslag te krijgen.17 Na inven-
tarisatie bleek het om maar liefst 1329 beroepssoldaten te gaan en 1248 vrijwilligers. Hoewel het 
aannemelijk is dat deze mannen inderdaad uitsluitend op formele gronden de dienst wilden 
verlaten, kunnen eventuele anti-Franse gevoelens ook hier niet worden uitgesloten. De vraag is 
of evenveel soldaten uit dienst waren getreden als het Koninkrijk Holland had voortbestaan. Hoe 
dan ook, eind augustus bepaalde de keizer dat de troepen recht hadden op ontslag, omdat tot  
1 januari 1811 alle Hollandse gebruiken en regels moesten worden nagevolgd.18

 Een beter beeld van sfeer onder het lagere krijgsvolk komt naar voren uit de gegevens die 
we hebben over de desertie. Harde cijfers van de periode direct na de inlijving zijn er niet, 
maar uit verschillende brieven en dagorders blijkt dat desertie onder de Hollandse troepen een 
wijdverbreid probleem was. De desertie was volgens Oudinot dermate hoog, dat hij maar wei-
nig vertrouwen had in de Hollanders onder zijn bevel. In juli liet Napoleon weten dat het zijn 
intentie was de Franse troepen terug te trekken van de kusten en om te ruilen voor Hollandse 
eenheden.19 Oudinot was het hier echter niet mee eens. Vanwege de grote desertie achtte hij het 
onverantwoord de Hollanders op belangrijke punten in te zetten. Als voorbeeld noemde hij het 
2e regiment kurassiers. “La désertion qui a lieu en ce moment dans le 2e régiment de cuirassiers, 
prouve qu’on ne peut guère placer les hollandais en premier ligne sans compromettre le bien du 
service”, aldus Oudinot.20

 Ook generaal Dumonceau, die zoals eerder vermeld nauw betrokken was bij de incorporatie 
van het Hollandse leger in het Franse, was zich bewust van de grote desertieproblematiek. Op 6 
augustus 1810 voelde hij zich genoodzaakt een aparte dagorder uit te vaardigen waarin hij zijn 
officieren opriep hun inspanningen tegen de grootschalige desertie te verdubbelen. Hij wilde 
koste wat kost voorkomen dat de desertie na de inlijving een sprong zou maken – dit gebeurde 
bijvoorbeeld in Beieren na sluiting van een militair verbond met Frankrijk21 –, omdat dit uitgelegd 
kon worden als blijk van anti-Franse sentimenten onder de Hollandse troepen. Dumonceau beval 
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zijn officieren nieuw elan in de hoofden van de soldaten te prenten en hun duidelijk te maken dat 
het een eer was te dienen onder de “eerste der monarchen en de grootste aller kapiteins”.22

 Of deze oproep hielp, is niet te bewijzen. Toch kunnen we op basis van het schaarse archief-
materiaal dat er nog is, wel constateren dat massadesertie nauwelijks voorkwam. De enige aan-
wijzing die we in de richting van groepsdesertie hebben, is het weglopen van een groot aantal 
militairen uit het depot van het 5e regiment infanterie van linie in de zomer van 1810. Dumon-
ceau vreesde dat deze actie inderdaad het directe gevolg was van de inlijving bij het keizerrijk 
en gaf de kolonel van het regiment opdracht grondig onderzoek te doen naar de achterliggende 
motieven van de deserteurs. Begin augustus kon hij Oudinot geruststellen en berichten dat de 
desertie niet was ingegeven door anti-Franse gevoelens onder de Hollandse militairen. De deser-
teurs waren volgens Dumonceau allen vagebonden, die net nieuw waren bij het regiment en 
enkel uit waren geweest op de aanwerfgelden. Er waren geen oude soldaten weggelopen, want in 
het regiment zelf “a toujours regné un excellent ésprit.”23

 Ook de eerste officiële desertiecijfers uit de Franse legeradministratie laten geen schokkende 
cijfers zien over de desertie uit de Régiments hollandais. Volgens een jaaroverzicht voor het gehele 
Franse leger over 1810 waren er dat jaar 16.218 militairen gedeserteerd “à l’intérieur” (naar het bin-
nenland) en een schamele 664 militairen “à l’Étranger” (naar het buitenland/de vijand). Verreweg 
de meeste deserties hadden plaatsgevonden in Spanje en Portugal, waar de gevechten een steeds 
grimmiger karakter kregen en waar de mogelijkheden tot deserteren legio waren. Van de Hol-
landse regimenten werden op de lijst alleen het 123e regiment van linie en het 11e regiment huza-
ren genoemd. Deze regimenten zouden in de paar maanden dat ze in 1810 op Franse voet waren 
georganiseerd, respectievelijk vier en zes deserteurs hebben geteld.24 Van een tweede lijst over de 
eerste twee maanden van 1811 leren we dat er opnieuw vijf militairen uit het 123e regiment waren 
weggelopen, naast nog eens zes uit het 126e regiment, op een totaal aantal deserteurs van 985.25

 Hoewel dergelijke overzichtscijfers met de grootst mogelijke voorzichtigheid moeten wor-
den behandeld, mogen we er van uitgaan dat ze in grote lijnen kloppen. De kans is weliswaar 
groot dat het aantal deserteurs in werkelijkheid hoger of lager lag, en dat er ook uit andere dan 
de genoemde Hollandse regimenten mannen waren weggelopen, maar in al hun onvolledigheid 
laten de lijsten wel zien dat de Hollandse desertiecijfers niet afweken van de Franse. Vergeleken 
met het Italiaanse leger staken de Hollandse regimenten zelfs positief af. Volgens Eugène lag 
het gemiddelde desertiecijfer in het Italiaanse leger tussen 1806 en 1810 op circa 17%, fors hoger 
dan de circa 8% in het Franse leger.26 Tot slot geven de cijfers aan dat er geen sprake was van een 
uitzonderlijke stijging van het aantal deserteurs in de Hollandse regimenten. Was dat wel het 
geval geweest, dan zou dat zeker uit de legeradministratie naar voren zijn gekomen.
 Van de tien Hollandse regimenten had eigenlijk alleen het 123e regiment infanterie van linie 
een bovengemiddeld desertieprobleem. Meerdere keren komt deze eenheid voor in de corres-
pondentie tussen de keizer en zijn minister van Oorlog, bijvoorbeeld toen in april 1811 in korte 
tijd 24 militairen uit het regiment waren gedeserteerd. Napoleon eiste dat de minister alles in 
het werk zou stellen deze raddraaiers te arresteren en beval de signalementen van de deserteurs 
in Holland te verspreiden.27 Op 15 mei vond er wederom een grote desertie plaats uit het 123e 
regiment en in augustus opnieuw. De reden voor deze omvangrijke desertie lag volgens minister 
Clarke bij de “mauvaise composition” van het 123e.28 Het regiment was een samenraapsel van 
een onderbezet Hollands regiment, aangevuld met tal van buitenlandse eenheden. Dit had er 
voor gezorgd dat er van esprit de corps amper sprake was. Het regiment telde Hollanders, Fransen 

B_BOOM113 NIMH BW Sous les Armes.indd   303 10-10-16   18:10



HOOFDSTUK 8304

en militairen met nog zestien andere nationaliteiten, die vaak tegen hun zin dienden. Sommi-
gen kwamen zelfs rechtstreeks uit de gevangenissen van Coevorden en Alkmaar. Deze slechte 
samenstelling maakte dat het regiment volgens generaal Vandamme maar liefst 467 “homme 
dangereux pour leur immoralité” in de gelederen had.29 De hoge desertie kan in dit geval dus 
zeker niet worden gezien als een typisch Hollands verschijnsel, omdat de andere Hollandse regi-
menten het een stuk beter deden, en het 123e veel niet-Hollanders telde.

“ik was liever thuis”
Terwijl we naar de precieze gevoelens van de (beroeps)militairen uit het voormalige Koninklijke 
Hollandse leger moeten gissen, weten we dankzij een groot aantal bewaard gebleven egodocu-
menten wel wat de Hollandse conscrits van hun tijd in het Franse leger vonden. Terugkijkend 
geven veel oud-conscrits in hun memoires toe dat ze de oproep voor de conscriptie, de dag van 
de loting en het verlaten van het ouderlijk huis verschrikkelijk hadden gevonden. Conscrit Bal-
kenende schreef naderhand dat het “zich voor een welgeplaatst hart beter [laat] gevoelen dan 
beschrijven, wat het te zeggen is, wanneer men op zulk een wijze elkander het vaarwel! toeroept 
(...). Ik, die nog nooit het ouderlijk huis had verlaten, en op zijn hoogst twee à drie dagen daar uit 
verwijderd was geweest, moest daar nu geheel van af gescheiden worden.”30 Conscrit L. Steffens 
noteerde dat hij “er braaf tegenop [zag] om moeders pappot te verlaten” en conscrit F.M. Dickhoff 
vertrouwde aan het papier toe dat de dag van vertrek “nooit uit mijn geheugen [is] gewischt, 
want overal was jammer en geween”.31 Dat niet iedereen even afkerig was van de dienstplicht 
blijkt echter uit de Gedenkschriften van conscrit D. van Dodewaard. Deze dienstplichtige uit het 
Gelderse Ochten zag naar eigen zeggen weinig tegen de conscriptie op, omdat hij “lust” had om 
de wereld te zien.32 Van Dodewaard was echter een uitzondering, de meeste dienstplichtigen 
verfoeiden het soldatenleven.

Tekening van het vaandel van het 123e regi-
ment infanterie van linie met aigle. Dit regi-
ment behoorde tot de Régiments hollandais, 
maar telde een groot aantal niet-Hollandse 
troepen. De gemengde samenstelling van 
de eenheid speelde waarschijnlijk een rol 
bij de hoge desertie uit het 123e regiment. 
(Nationaal Militair Museum)
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De weerzin van de Hollandse conscrits richtte zich niet zozeer op het feit dat ze moesten vechten 
onder Franse vlag, dat valt althans niet op te maken uit hun nagelaten geschriften, maar op 
het militaire leven an sich. Uit hun brieven blijkt dat ze moesten wennen aan het nieuwe dag-
ritme in het leger, het dragen van een uniform, de andere omgangsvormen en aan het feit dat ze 
(vaak voor het eerst) gescheiden waren van hun ouders en vrienden. Vooral dit laatste viel menig 
dienstplichtige zwaar. De vele brieven die de Hollandse militairen vanaf 1811 naar huis schreven 
vormen daarvan het bewijs. Ze bevatten soms emotionele oproepen aan het thuisfront om toch 
vooral brieven terug te schrijven, maar ook oprechte blijken van verdriet omdat ze hun geliefden 
moesten missen. Frases als: “ik was liever thuis”, “wensen wij van harte dat wij wel eens weer in 
ons vaderland mogen komen” en “ik wenste gaarne dat ik eens bij u tuys was [en] dat ik eens wist 
hoe het bij u gesteld was” spreken boekdelen over de gevoelens van gemis bij de jonge dienst-
plichtigen.33 Dergelijke gevoelens waren uiteraard niet uniek voor de Hollanders in het Franse 
leger. Heimwee en gemis zijn van alle tijden en alle plaatsen.34

 Het beeld dat de Hollandse soldaten in hun brieven schetsten van het leven in het Franse leger 
was weinig positief.35 De conscrits maakten lange dagen, waarbij ze vrijwel continu in de weer waren 
met exerceren, schieten, wapens poetsen, uniformen verstellen en huishoudelijke klusjes als aard-
appels schillen.36 Ondanks dit volle dagprogramma sloeg de verveling vaak al snel toe. Militairen 
verbleven geregeld weken, soms wel maanden, achtereen in grote kampen waarbij iedere dag een 
kopie was van de vorige. Conscrit Ossen liet in de zomer van 1813 zijn thuisfront weten dat hij zich al 
twee maanden in een groot legerkamp bevond bij Goldberg (Zlotorya) in het huidige Polen. Gedu-
rende deze tijd hielden hij en zijn maten zich bezig met exerceren en het verfraaien van het kamp, 
maar eind juli had Ossen het wel gezien. Hij schreef: “Wij moeten veel exserseeren, en krijgen wei-
nig te eten, zoo dat het ons in die mooije kamp, al lang verveeld, en wilde gaarne vertrekken.”37 Nog 
eentoniger was het soldatenleven in vredestijd. De Hollandse regimenten in de Keizerlijke Garde 
hadden in de periode 1810-1811 zo weinig om handen dat zelfs een officier als De Quaij in een brief 
naar huis schreef dat “die slobkousendienst bitter [begint] te vervelen”.38

 Vaker nog dan over hun dagbesteding schreven de Hollandse militairen naar huis over het 
slechte of weinige eten dat ze voorgeschoteld kregen. In theorie hadden militairen in het Franse 
leger recht op circa anderhalve pond brood, een half pond vlees, één zestiende pond rijst of één 
achtste pond peulvruchten per persoon per dag, maar in de praktijk bleek de voedselvoorzie-
ning vooral in oorlogstijd of daar waar grote mensenmassa’s bij elkaar waren, nog al eens te 
haperen.39 Een openhartige brief van conscrit R.E. Zandstra, gedateerd 1 juli 1811, geeft een ont-
luisterend beeld van de voedselvoorziening in het kamp in Boulogne. Zandstra schreef dat hij 
elke vier dagen twee broden kreeg, maar dat dit verre van genoeg was. Met zijn eigen geld kocht 
hij er noodgedwongen een brood bij om niet te verhongeren, maar zelfs dan “moest ik het nog 
rekken”. Bovendien was het brood nauwelijks te bewaren door de vele muizen in het kamp. Over 
de soep die hij bij het ontbijt kreeg, was hij evenmin te spreken. “Er wort wat vlees gekookt (...) 
en het vleessop wort wat brood in gedaan anders niet.” De soep was volgens Zandstra niets meer 
“dan gekookt water en brood”. Aan het eind van de middag aten de soldaten “witte bonen met 
meel gestampt en verders droog brood”.40

 Eenmaal op campagne was de voedselvoorziening niet beter. Integendeel, in een groot deel 
van de brieven – om over memoires nog maar te zwijgen – zijn opmerkingen te lezen over het 
gebrek aan eten en drinken, ongeacht of de stellers zich in Spanje, Duitsland of Rusland bevon-
den.41 Daarnaast werd ook heel wat geklaagd over de lange, vermoeiende marsen die de solda-
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ten tijdens veldtochten moesten afleggen. In hoofdstuk 7 is reeds aangehaald dat marcheren de 
meeste Hollandse troepen niet lag. Zeker onervaren soldaten met weinig eelt onder de voeten 
hadden het zwaar. Nationale gardist Ossen schreef in een brief aan zijn vader dat hij regelmatig 

Veel soldatenbrieven waren versierd met een (voorgedrukte) afbeelding. Een van de fraaiste voorbeelden is te 
vinden op de brief die conscrit Romke Eelkes Zandstra aan zijn “geliefde en teerbeminde minnaresse” stuurde. 
(Tresoar)
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“van ’s morgens 3 tot ’s avonds 8 uuren” moest marcheren, met als gevolg “dat velen van ons op 
den weg bleven leggen”. Van de 148 mannen van zijn compagnie die uit Wesel waren vertrokken, 
waren er na enkele weken marcheren nog maar 8 over.42 Ook kanonnier T. Sakes, die bij het 9e 
regiment artillerie diende, had het naar eigen zeggen helemaal gehad met “dat swaare marseren”. 
Negen weken was hij maar liefst al onderweg sinds zijn vertrek uit Frankrijk. Dit was volgens de 
artillerist “zoo bloedig Rijs (...) dat het niet uijt spreeken is”. Vooral de zware bepakking – tot wel 
dertig kilo per persoon43 – en de slechte wegen speelden Sakes en zijn kompanen parten.44

 Over hun kerntaak, het gevecht met de vijand, schreven de conscrits relatief weinig. Ver-
schillende redenen kunnen hiervoor worden gegeven. In de eerste plaats maakten gevechts-
handelingen maar een zeer beperkt deel uit van het soldatenleven in de napoleontische tijd, 
dat vooral uit wachten, exerceren en marcheren bestond. Het is daarom logisch dat niet in elke 
brief naar huis verhalen staan over veldslagen. In de tweede plaats waren de meeste militairen 
tijdens een campagne, of vlak na een grote veldslag, zelden in staat brieven te schrijven en te 
sturen. De chaos van de strijd, het tijdgebrek en het disfunctionerende postsysteem maakten 
dat militairen weinig mogelijkheden hadden om vers van de pers verslag te doen van wat ze 
hadden beleefd. In de derde plaats – en dat mag zeker niet worden onderschat – kan ook zelf-
censuur een rol hebben gespeeld.
 Militairen op campagne zullen niet alle details van een veldtocht of veldslag met het thuis-
front hebben willen delen om familie en vrienden niet extra ongerust te maken. Een jonge con-
scrit kon ervoor kiezen zijn geliefden te sparen door in zijn brieven slechts summiere opmerkin-
gen te maken over de moeilijkheden die hij had moeten overwinnen en over de gevechten die hij 
had geleverd. Onderwerpen als het landschap en het eten waren veel ‘veiliger’ om over naar huis 
te schrijven.45 Veel van de hierboven genoemde negatieve opmerkingen, of ze nu gingen over de 
zware omstandigheden onderweg, het slechte eten, heimwee of ziektes, werden daarom steevast 
gevolgd door vergoelijkende zinnen ter geruststelling van de geadresseerden. Toen conscrit J. 
Klaassen schreef over de kou en de ongemakken die hij had doorstaan onderweg naar Maag-
denburg, liet hij daar meteen op volgen: “mar geen verdriet gehat wij hebben tot nog toe geen 
gebrek gehad”.46 Conscrit J.J. de Vries zal zijn ouders flink hebben laten schrikken toen hij hun 
vertelde dat hij twee maanden in het hospitaal had gelegen en dat hij sterk was vermagerd. Hij 
liet dit slechte nieuws echter meteen volgen door een welgemeend: “daar hoef gij niet ongerust 
om te weezen”, want nu ging het weer goed.47 De Friese gardist Wassenaar schreef na eerdere 
opmerkingen over het slechte eten dat hij kreeg: “Nu lieve ouders gij moet niet te swaar er over 
denken want ik zal mij wel redden.”48 Voor de gemoedsrust van het thuisfront was het beter dat 
vader, moeder, broers, zusters en geliefden niet alles wisten.49

desertie onder conscrits
Opvallend genoeg leidde de breed levende onvrede onder de Hollandse conscrits niet tot meer 
desertie. Het exacte aantal Hollandse deserteurs in de periode 1811-1813 valt niet met zekerheid 
te achterhalen, want de Hollanders werden vanaf de inlijving niet als aparte groep in de leger-
administratie opgenomen. Maar uit de schaarse statistische bronnen die er nog zijn wordt wel 
duidelijk dat het desertiecijfer van de Hollandse departementen na de invoering van de conscrip-
tie niet afweek van het (Franse) gemiddelde. Als onderbouwing hiervoor kunnen de desertie-
lijsten dienen van de departementen Monden van de Maas en Zuiderzee over de jaren 1811-1812. 
Uit deze gedetailleerde registers blijkt dat in deze periode 228 militairen geboren of woonachtig 
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in het departement Monden van de Maas en 263 militairen uit het departement Zuiderzee uit 
hun regimenten waren gedeserteerd.50 Voor deze bevolkingsdichte departementen met steden als 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Leiden was dit niet veel. In Frankrijk waren verschillende 
departementen die meer dan duizend deserteurs telden, met het departement Aveyron in het zui-
den van Frankrijk met 2530 deserteurs als uitschieter.51 Daarentegen waren er ook departementen 
die vrijwel geen deserteurs hadden, of althans dit niet doorgaven aan het Ministerie van Oorlog.
 Misschien nog opmerkelijker is het dat conscrits maar een bescheiden percentage uitmaakten 
van het totale aantal deserteurs. Van de 228 deserteurs uit het departement Monden van de Maas 
waren er bijvoorbeeld nog geen 10 conscrits. De rest bestond uit beroepssoldaten die al voor 1810 
in dienst waren getreden van het Koninklijke Hollandse leger. In 1813 was het percentage dienst-
plichtige deserteurs weliswaar flink gestegen – onder de 106 deserteurs uit Monden van de Maas 
bevonden zich in 1813 29 conscrits of remplaçanten –, maar gezien de drastische daling van het 
aantal Hollandse beroepssoldaten na de Russische veldtocht en de sterke stijging van het aan-
tal dienstplichtigen in het laatste oorlogsjaar lag het percentage conscrits nog steeds verrassend 
laag.52 Uit de naar Holland gezonden vonnislijsten van diverse krijgsraden blijkt eveneens dat het 
gros van de Hollandse deserteurs niet als conscrit, maar als vrijwilliger stond ingeschreven.53

 Een concrete reden voor het relatief geringe desertiecijfer onder de dienstplichtige Hollandse 
militairen is niet te geven. Nergens wordt hiervoor in de officiële bronnen een sluitende verkla-
ring genoemd en ook de egodocumenten geven geen uitsluitsel. Wellicht werden de conscrits 
strenger bewaakt dan hun vrijwillig dienende collega’s, of hadden ze minder gelegenheid tot 
deserteren omdat ze een groot deel van de diensttijd in kampen of kazernes doorbrachten. Forrest 
stelt in zijn Conscripts and deserters dat heimwee een van de hoofdredenen was voor desertie uit de 
Franse revolutionaire en napoleontische legers en dat, in een poging deze ongrijpbare ziekte een 
halt toe te roepen, was besloten dienstplichtigen uit dezelfde streek voortaan bij elkaar te plaat-
sen. Deze beslissing leek te helpen, want doordat soldaten hun herinneringen konden delen met 
streekgenoten verminderde de heimwee en daarmee ook de desertie.54 Mogelijk heeft dit gevoel 
van verbondenheid ook bij de Hollandse conscrits een rol gespeeld en was dit de reden waarom in 
de eerste jaren van de Inlijving relatief weinig dienstplichtigen deserteerden.
 Een mogelijke andere verklaring zou in het karakter van de ‘gemiddelde’ conscrit kunnen lig-
gen. Misschien lieten de onervaren, naïeve Hollandse lotelingen zich eerder bang maken door 
de strenge straffen die voor deserteurs en de ouders van deserteurs golden dan hun wat meer 
wereldwijze beroepscollega’s, of waren ze minder snel geneigd de regels te overtreden. Dat de 
Hollanders zich lieten intimideren door het buitengewoon strenge beleid van het napoleon-
tische regime hoeft geen verbazing te wekken. Rond 1811 was de Franse staatsrepressie een 
geoliede machine, waaraan de Hollanders zich slechts konden onderwerpen. De straffen op 
desertie waren streng en werden steeds strenger. Nog tijdens zijn bezoek aan Holland, in het 
najaar van 1811, kondigde Napoleon extra wetten af.55

 Grofweg waren er vier manieren om een deserteur te straffen. Van zwaar naar licht waren dit 
de doodstraf, de ijzeren kogel aan de enkel, “travaux publics” en een geldstraf. Voor de doodstraf 
kwamen alleen deserteurs in aanmerking die waren overgelopen naar de vijand, die een voor-
trekkersrol hadden gespeeld bij een groepsdesertie, of die bij het verlaten van hun eenheid hun 
wapens hadden meegenomen. Militairen die naar het buitenland waren gedeserteerd of naar 
het binnenland met medeneming van het uniform konden rekenen op een veroordeling van tien 
jaar “au boulet”. Zij moesten werkzaamheden verrichten, terwijl ze een ijzeren bal achter zich 
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aansleepten die met een tweeëneenhalve meter lange ketting aan hun enkel vast zat. Op ‘gewone’ 
desertie naar het binnenland stond drie jaar werken in dienst van het Rijk, maar dan moest er 
geen sprake zijn van verzwarende omstandigheden als groepsdesertie, desertie vanuit een bewa-
kingspost of desertie vanuit een belangrijke militaire plaats.56 De boete van 1500 francs gold 
voor iedereen die voor desertie werd veroordeeld, ongeacht de hoogte van de straf.
 Dat deze strenge wetten niet alleen maar loze woorden waren, blijkt uit het relaas van 
d’Auzon de Boisminart. In de memoires van deze artillerieofficier lezen we hoe in het voorjaar 
van 1812 drie Hollandse militairen van het 124e regiment werden geëxecuteerd omdat zij de Elbe 
waren overgevaren om in Pruisische dienst te treden. De mannen hadden echter de pech dat er 
net een bijstandsverdrag tussen Pruisen en Frankrijk was gesloten, waardoor ze vrijwel meteen 
werden uitgeleverd. De krijgsraad kon hierna niets anders doen dan het drietal tot de doodstraf 
veroordelen. Volgens d’Auzon de Boisminart was dit “eene grievenden en treurigen pligt”, vooral 
omdat twee van de drie soldaten slechts jongelieden waren geweest die door een oudere soldaat 
tot de desertie zouden zijn verleid.57 Hoewel de wet door de krijgsraden te velde bij vlagen mild 
werd gehandhaafd, was het vonnis in dit geval onherroepelijk. De krijgsraad koos er zo kort voor 
het begin van de veldtocht tegen Rusland voor de drie deserteurs als voorbeeld te stellen. Zeker 
in oorlogstijd was dit een gangbare praktijk. Executies werden gebruikt om angst in te boeze-
men en vonden dan ook meestal plaats in aanwezigheid van het regiment en de kameraden van 
de veroordeelde(n), zodat de afschrikwekkende werking extra groot was.
 Behalve steeds strengere straffen voor gepakte deserteurs investeerde Napoleon ook veel tijd 
en energie in het perfectioneren van opsporingsmethodes en in manieren om het thuisfront 

Vonnis van de krijgsraad van het 11e regiment huzaren. De van desertie beschuldigde Berendsen Dirk wordt ver-
oordeeld tot vijf jaar “travaux public”, oftewel dwangarbeid. (Noord-Hollands Archief)
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van de gedeserteerde militairen onder druk te zetten. Het was niet voor niets dat de prefecten 
constant op de hoogte werden gehouden van eventuele deserteurs uit hun departementen. De 
kans dat een deserteur terugkeerde naar zijn geboortegrond was immers groot en zodra hij zijn 
gezicht liet zien, stond de gendarmerie klaar om hem op te pakken en voor de krijgsraad te bren-
gen. Om de garantie op succes te verhogen stelde Napoleon vergoedingen van 25 francs in voor 
mensen die deserteurs aangaven. Dit maakte het voor de deserteurs uiteraard een stuk lastiger 
eten en een slaapplek te vinden, want wie konden ze nog vertrouwen? Daarnaast was vastgelegd 
dat een commandant die bericht ontving van desertie uit zijn eenheid, binnen 24 uur zowel de 
directeur-generaal der Conscriptie als de eerste-inspecteur-generaal der Gendarmerie hiervan 
op de hoogte moest stellen, om de deserteurs een zo kort mogelijke voorsprong te geven.58

 Het zwaarste middel in de strijd tegen weggelopen militairen waren de in hoofdstuk 4 
genoemde colonnes mobiles. Deze stroopten het platteland af op zoek naar deserteurs en réfrac-
taires en wonnen informatie in bij hun familieleden. Ook Hollandse militairen deden daar aan 
mee. Vanaf begin 1811 kreeg een deel van de Keizerlijke Garde, waaronder enkele detachementen 
van het 2e régiment chevau-légers, opdracht zoveel mogelijk dienstweigeraars op te sporen. Circa 
zestig Hollandse rode lansiers doorkruisten om die reden in een paar maanden tijd de departe-
menten Indre-et-Loire, Maine-et-Loire, Mayenne en Sarthe. Als familieleden weigerden mee te 
werken met het onderzoek werden de troepen als garnisaires bij hen ingekwartierd. De kosten 
van het onderhoud van de soldaten kwamen uiteraard voor rekening van de gezinnen, met daar 
bovenop “nog eene zeekere som” boete. Als deze lastenverzwaring het verzet niet brak, kwam 
het zelfs voor dat de ouders of de vriendin van een deserteur werden gegijzeld. Daarbij was het 
volgens officier Van Omphal opvallend “dat dit laatste meest altoos de gewenschte uitwerking 
had, terwijl het in hechtenis nemen der ouders gewoonlijk niets afdeed”.59

 De houding van de betrokken Hollanders tegenover deze harde vervolgingen was niet 
ondubbelzinnig. Van Omphal zag de colonnes mobiles jaren later, tijdens het schrijven van zijn 
memoires, als een bewijs van “het verfoeijelijke toen bestaande keijzerlijke regeringsstelsel, 
waar alles voor de militaire magt moest onderdoen”.60 Of hij er tijdens de Inlijving ook zo over 
dacht, is echter lastig te zeggen. Het is heel goed mogelijk dat Van Omphals mening sterk was 
gekleurd door wat er tijdens de laatste jaren van het keizerrijk en de periode daarna was voor-
gevallen. In de memoires van Dumonceau vinden we niets terug van eventuele schuldgevoelens. 
Hij beschouwde het achtervolgen en arresteren van dienstweigeraars juist als uitermate nut-
tig en gerechtvaardigd. Alleen met mobiele colonnes kon volgens Dumonceau een eind wor-
den gemaakt aan de grote bendes van dienstweigeraars die het platteland onveilig maakten.61 
Uit niets blijkt dat hij moeite had met de rol die hem door de keizer was toebedeeld. Voor veel 
beroepsofficieren en manschappen zal het opjagen en opsporen van deserteurs een onderdeel 
van hun taak zijn geweest, zij het een niet heel eervol onderdeel.
 Naast ontzag voor de strenge straffen op desertie heeft waarschijnlijk ook de veelal chris-
telijke achtergrond van de dienstplichtigen een rol gespeeld bij de volgzaamheid van in ieder 
geval een deel van de Hollandse conscrits. Uit de soldatenbrieven komt overduidelijk naar voren 
dat de meeste Hollanders een sterk vertrouwen in God hadden. In vrijwel alle brieven staan ver-
wijzingen naar God, de kerk of de Bijbel.62 Een deel hiervan zal tot het repertoire van standaard-
formuleringen hebben behoord dat in die tijd gangbaar was, maar desondanks mag de invloed 
van religie niet worden onderschat. Het geloof was voor veel militairen een manier om in het 
reine te komen met de onverwachte wending die hun leven had genomen. Ondanks het grote 
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verdriet gescheiden te moeten leven van ouders en geliefden klinkt er in veel soldatenbrieven 
een berusting door, die linea recta valt te herleiden tot de godsdienstige opvoeding van de con-
scrits. In plaats van in opstand te komen tegen het hun aangedane onrecht, legden ze zich neer 
bij hun lot door te wijzen op de wil van God. Nadat hij zijn ouders had geschreven dat hij “liever 
bij u moch zijn”, noteerde De Vries dat hij wist dat “dese staat die mij getroffen is door ’t lot geen 
mensch bestierig. Maar alleen de wil van God”.63 Veenstra formuleerde het als volgt: “Geliefde 
Ouders, Broeders het valt mij zwaar dat ik zo van u moet scheiden, maar als de Heere mij maar 
gezondheid geeft, wees dan niet al te bedroefd, want het is de wil van God.”64

 Dankzij de christelijke opvoeding van in ieder geval een deel van de Hollandse conscrits 
kostte het hun relatief weinig moeite zich over te geven aan de grillen van de Franse keizer. Zij 
waren ervan overtuigd dat de mens zelf maar weinig in te brengen had en dat het God was die 
alles bepaalde. Met die instelling had het weinig zin om zelf te proberen de eigen situatie te ver-
beteren door bijvoorbeeld te deserteren, noch om lang te blijven treuren over hoe erg het solda-
tenleven was. Conscrit H. Meulenhoff stelde dat hij tijdens de najaarsveldtocht van 1813 ondanks 
alle ongemakken nooit echt verdrietig was geweest, “want ik vertrouw maar op God die zal mij 
niet verlaten”.65 Lotgenoot Nijsigh probeerde zijn moeder op te monteren door te zeggen dat zij 
zich net als hij moest schikken in zijn lot “dat de hemelse vader heeft bepaald”.66 Conscrit Y.H. 
Bouma zag het nog positiever in. Hij was ervan overtuigd dat “die ons hier gebragt heeft (...) ons 
ook wel weer te huis [kan] brengen. Ach lieve vrienden”, schreef hij, “mochten wij dat maar wat 
meer voor oogen houden dat god de bestierder is van alles.”67

 Het mooist formuleerde conscrit J.P. Booyenga de heersende, volgzame denkwijze die bij de 
meeste christelijke dienstplichtigen gemeengoed was. Waar hij ook zou worden ingezet, vol-
gens Booyenga zou hij altijd blijven “onder het opzigt van die grote God die het lot van alle vol-
ken en landen bestuurt”. Hij refereerde aan Job, die zelfs geconfronteerd met de ergste plagen 
niet van zijn geloof viel. “Zoude ik het goede ontvangen en niet het kwaade”, parafraseerde hij 
Job 2, vers 10 in een brief aan zijn ouders. Booyenga wenste zich “onderdanig te houden tegens 
mijne meerderen, bescheiden tegen mijns gelijken, behulpzaam aan ongelukkigen. Het is mijn 
pligt anderen te behandelen zo als ik zelf liefst wil behandelt weesen. Ik behoef daarom altijd 
niet te zugten en wee en ach te klagen, o neen, ik kan daarom wel bedaard en vrolijk leven en het 
zo genoeglijk maaken als het immes mooglik is zonder mijne bestuurder te verzaaken.” Hij sloot 
zijn brief af met een godsdienstig versje op rijm:

God is mijn steen en anders geen
Daar ik op bouw en vast vertrouw
God en niemand meer te vreesen
Wel doen altijd vrolijk weezen
Leeven vroom in stelligheid
Eer aan doen ons overheid.68

Met hun vertrouwen op God onderscheidden de Hollanders zich van de meeste Franse troepen. In 
de Franse soldatenbrieven komen verwijzingen naar de Allerhoogste slechts sporadisch voor. M.C. 
Thoral merkt op dat dit niet betekent dat religie helemaal afwezig was in het Franse leger, maar 
het verschil met de Hollandse soldatenbrieven is opvallend.69 Door de Revolutie was het geloof 
in Frankrijk vrijwel uit het straatbeeld verdwenen. Voor veel Hollandse conscrits was dit een grote 
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schok. De vrome Hoekstra schreef verbaasd: “Bidden en danken ziet men in Frankrijk niet.” De paar 
mensen die zich wel openlijk tot God keerden, werden volgens Hoekstra uitgelachen en beschimpt. 
De conscrit kwam tot de conclusie dat men dit beter kon doen “als men op bed is”.70 Binnen het napo-
leontische leger was zeer beperkt ruimte voor religieuze zaken. De streng antireligieuze tenden-
sen van direct na de Revolutie waren rond 1810 weliswaar verleden tijd, maar helemaal vrij om hun 
geloof uit te oefenen waren de soldaten niet. Tijdens het exerceren kregen de Hollanders te horen 
dat zij “anders geen gedagten [mochten] hebben dan op ’t geweer, dat is ons God en hemel”.71

 Uit alles blijkt dat het geloof een belangrijke rol speelde in de levens van de jonge Hollandse 
conscrits en dat ze daar kracht uit putten in deze moeilijke tijden. De brievenstellers hoopten 
dat God hen zou bijstaan tijdens de veldtocht, dat Hij hen veilig zou laten terugkeren naar huis 
en dat Hij hun familie en vrienden gezondheid zou geven. Het geloof zorgde ervoor dat de Hol-
landse militairen hun lot accepteerden en minder snel geneigd waren te deserteren. Dat wilde 
echter niet zeggen dat de Hollandse militairen het soldatenleven ook begonnen te waarderen. 
Ze bleven hun diensttijd omschrijven als een “slavernij” en “een benaud leven” dat ze niemand 
toewensten.72 Conscrit A. Schouten was zeker niet de enige die bad dat “de zwaarden eens gesla-
gen worden tot spaden en de spietsen tot sikkelen, dat het eenen volk tegen het andere volk niet 
meer mogt opstaan, maar eenen algemeene vrede bloeien over de gansche aarde, opdat een ieder 
brood mag hebben om te eten en kleederen om aan te trekken”.73

Redenen om te vechten

Staatsrepressie en berusting zijn twee redenen voor het relatief lage desertiecijfer onder Hol-
landse conscrits in de eerste jaren na de inlijving. Ze verklaren echter niet waarom veel Hol-
landse soldaten zich letterlijk doodvochten uit naam van de keizer. Sinds de opkomst van de 
New  Military History, waarin onder andere het persoonlijke verhaal van de ‘gewone’ officier en 
soldaat centraal staat, is het besef gegroeid dat er een verschil bestaat tussen de “motivation to 
serve” en de “motivation to fight”, oftewel tussen de motivatie om in dienst te gaan en de moti-
vatie om de vijand daadwerkelijk te trotseren tijdens een gevecht.74 Met de motivation to serve van 
de Hollandse conscrits was het, zoals hierboven beschreven, vaak bedroevend gesteld. Weinigen 
waren gelukkig met hun oproep voor loting. Met hun motivation to fight was daarentegen niets 
mis. Hoewel ze gedwongen huis en haard moesten verlaten en ondanks alle verschrikkingen die 
ze in het Franse leger moesten doorstaan, vochten de Hollanders in de voorste linies mee zonder 
onder te doen voor troepen uit andere landen.
 Een verklaring voor dit verschil ligt in de uiteenlopende redenen waarom militairen vechten. 
Wanneer we spreken over de motivatie van militairen kan onderscheid worden gemaakt tussen 
motivatie voortkomend uit dwang of angst voor straf (bijvoorbeeld de bovengenoemde strenge 
conscriptiewetten, militaire tucht, of de toorn van God), motivatie vanuit het vooruitzicht op 
een beloning (persoonlijk of als groep, zowel fysiek in de vorm van een légion d’honneur als men-
taal in de vorm van roem en waardering door kameraden), en motivatie vanuit overtuiging (het 
idee te vechten voor de goede zaak).75 Al deze uitingen laten zich op een ander moment gelden 
en zijn bovendien voor officieren en soldaten verschillend. Bij de motivation to serve spelen bij-
voorbeeld vaderlandsliefde en de dreiging van geldboetes of gevangenisstraf een grote rol. Het 
eerste is terug te zien bij de Franse vrijwilligers die zich in de beginjaren van de revolutionaire 
oorlogen massaal aanmeldden om de bedreigde Franse Republiek te ondersteunen.76 Het tweede 
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komt terug bij de latere conscrits die tegen hun zin op moesten komen, maar dit toch deden uit 
vrees voor represailles. Op het slagveld domineren daarentegen heel andere gevoelens. Ideologi-
sche motieven of dreigementen verdwijnen vaak naar de achtergrond zodra de eerste granaten 
ontploffen. In het heetst van de strijd zijn het vaak juist zaken als kameraadschap en eergevoel 
die de doorslag geven en maken dat een militair zijn eigen leven in de waagschaal blijft stellen.77

 Veel van wat er de laatste jaren is geschreven over de motivatie van militairen, en in het bij-
zonder over de motivatie van de Franse troepen onder Napoleon, gaat ook op voor de Hollandse 
militairen in de Grande Armée.78 De ervaringen van de Hollanders weken immers niet wezenlijk 
af van die van de Fransen. Ook de Hollandse troepen leden honger, waren bang en raakten ver-
moeid door de lange afstanden die ze moesten afleggen. Het gaat echter te ver om de Fransen 
en de Hollanders over de hele linie gelijk te stellen. Wat zaken als motivatie, moreel en loyaliteit 
betreft waren er wel degelijk verschillen. Al was het maar omdat liefde voor Frankrijk voor de 
Hollanders geen rol van betekenis speelde. Nergens uit de bestudeerde egodocumenten blijkt 
dat de Hollanders zich tijdens de Inlijvingsjaren vereenzelvigden met het Franse keizerrijk. De 
vraag of zij zich dan wél Hollander voelden zal in het volgende hoofdstuk aan bod komen. Eerst 
zal nu worden stilgestaan bij de motivatiefactoren waarover de bronnen ons nog wel iets zeggen.

vive l’empereur!

Napoleon speelde een belangrijke rol bij de motivatie van de Franse troepen. Beroemd is de uit-
spraak van Wellington dat de persoon van de keizer op het slagveld gelijk stond aan 40.000 extra 
manschappen. Veel Franse militairen, en dan met name de zogenaamde grognards (oudgedienden), 
gingen voor hun keizer door het vuur. Met zijn charisma en staat van dienst wist Napoleon zijn troe-
pen haast moeiteloos te enthousiasmeren en voor langere tijd aan zich te binden. Om de band met 
zijn militairen te bestendigen, greep hij elke gelegenheid aan om het soldatenvolk voor zich in te 
nemen. Bij de uitreiking van nieuwe vaandels, aigles (de bronzen regiments adelaars) en onderschei-
dingen, bij een eedaflegging, of ter ere van zijn verjaardag, steeds werden grootse feesten georga-
niseerd, waarbij de militairen konden genieten van muziek, lekker eten en vooral van veel drank.79

 Ook de Hollandse troepen kregen na de inlijving met de in het Franse leger heersende kei-
zercultus te maken.80 Vierden ze eerst nog de verjaardag van Lodewijk Napoleon, vanaf 1810 
namen ze deel aan de festiviteiten ter ere van de geboortedag van de Franse keizer. De grote 
ceremoniën maakten vaak een diepe indruk op de Hollanders. Veel militairen schreven hier dan 
ook over in hun brieven en memoires en zeker niet in negatieve zin. Korporaal Dickhoff herin-
nerde zich dat er door de manschappen van het 123e regiment in de zomer van 1813 reikhalzend 
naar de verjaardag van de keizer werd uitgekeken. In de dagen voorafgaand aan de feestdag 
hadden Dickhoff en zijn kameraden veel tijd besteed aan het versieren van hun legerkamp bij 
de Saksische vestingstad Wittenberg. Ze hadden een poort van bloemen en groen opgericht, 
waarin de regimentsadelaar was geplaatst, en verschillende mozaïeken gemaakt van gekleurde 
steentjes uit de Elbe, waaronder inscripties als “Napoleon le Grand”, “Vive l’Empereur” en 
“Honneur et Patrie”. Op de dag zelf waren er grootse parades en ’s middags was er hutspot “met 
een driedubbel rantsoen vleesch, (...) een ton bier en een groote hoeveelheid brandewijn”. Om 
de feestvreugde nog verder te verhogen, bedienden de officieren en onderofficieren de solda-
ten, waarbij zij hun manschappen volgens Dickhoff aanmoedigden zoveel mogelijk te eten en 
te drinken. Als klap op de vuurpijl was er ’s avonds een bal, waarbij ook tal van “Wittenberg-
sche schoonen” aanwezig waren.81
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Als we de egodocumenten mogen geloven, waardeerden de Hollanders de feesten zeer.82 
Schijnbaar hadden ze geen enkele moeite mee te gaan in de verering van de Franse keizer. De 
vraag is echter of deze pro-Napoleontische houding het gevolg was van een oprechte liefde 
voor de keizer, of van het feit dat er tijdens de feesten gratis drank en eten werd verstrekt. 
Het enthousiasme dat de Hollandse troepen tijdens feesten, maar ook tijdens de dagelijkse 
militaire praktijk, voor de keizer aan de dag legden, suggereert dat Napoleon ook voor de Hol-
landers een bron van motivatie was. Luitenant A. van Iddekinge stak zijn bewondering voor 
Napoleon in ieder geval niet onder stoelen of banken. In een brief aan zijn moeder beschreef hij 
uitvoerig hoe “den grootsten monarch, onzen aller genadigsten Keizer en Koning Napoleon” 
tijdens een revue op hem afstapte, een gesprek aanknoopte en hem complimenteerde met zijn 
Frans. “Ja lieve Moeder, geen generaal heeft mij nog ooit zoo vriendelijk aangesproken als deze 
monarch en ik voelde dus ook niet de minste vrees; het was even zoo alsof ik met u sprak.” Ook 
uit het vervolg van zijn brief blijkt dat de keizer op Van Iddekinge een onuitwisbare indruk 
had achtergelaten. Hoewel zijn onderhoud met de grote veldheer waarschijnlijk niet meer dan 
enkele ogenblikken duurde, schreef hij zijn moeder dat hij “toch bijna een kwartier” met den 
vorst had gesproken.83

 Van Iddekinge was zeker niet de enige Hollandse militair die onder de indruk was van 
de Franse keizer. Een ontmoeting, hoe kort en onbeduidend ook, met de man die alle grote 
mogendheden van Europa had verslagen, kon steevast op een vermelding in brieven of memoi-
res rekenen.84 Conscrit J.P. Feddema had de keizer tijdens een van zijn marsen alleen maar voorbij 
zien rijden, maar vond dat toch al genoeg reden het in een brief aan het thuisfront te zetten. 
De keizer zat “in een koets met 6 paarden rijdende na Parijs”, aldus Feddema.85 Een anonieme 

Napoleon gebruikte allerlei propaganda-
middelen, waaronder de schilderkunst, om 
zijn naam als veldheer te vestigen en een 
keizercultus rond zijn persoon te creëren. Dit 
schilderij door David is daar misschien wel 
het beroemdste voorbeeld van. (Château de 
Versailles)
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officier der genie heeft in zijn memoires goed beschreven welk effect Napoleon op de troepen 
had. De aanwezigheid van de keizer zorgde er volgens de schrijver voor dat alles en iedereen 
werd “geëlectriseerd en op nieuw aangevuurd”. Het charisma van Napoleon maakte dat voor 
even “rampspoeden, smart en lijden waren vergeten”. De rust die de keizer uitstraalde, miste 
zijn uitwerking niet. Hoewel de militaire situatie halverwege 1813 verre van rooskleurig was voor 
de Fransen, kon niemand “eenig heimelijk leed in ’t gewelfde oog [van de keizer] ontdekken; het 
was alsof eene stem mij zeide: deze mensch is door geen ramp verwinnelijk.”86

 Het vertrouwen in de keizer was groot, ook onder de Hollanders. Napoleon was geliefd, 
omdat hij zijn troepen het idee gaf het beste met hen voor te hebben. Als conscrit Van Dodewaard 
schrijft dat iedere soldaat aan de vooravond van de veldtocht naar Rusland een linnen slaapzak 
kreeg om als bed of deken te dienen, merkt hij op dat niemand anders aan zoiets gedacht zou 
hebben, “maar de Keizer dacht er welaan; hij wist wel wat ons noodig was en zag graag dat wij het 
goed hadden. Ieder soldaat mogt hem dan ook graag.”87 Dergelijk sentiment was wijdverbreid 
onder de troepen en beperkte zich niet alleen tot de manschappen. Ook officieren waren graag 
bereid hun grote leider te volgen. Kapitein De Quaij bleef zelfs op het dieptepunt van de Russi-
sche veldtocht onvoorwaardelijk geloven in de militaire capaciteiten van de keizer. Ondanks het 
feit dat het grootste deel van de Grande Armée was gestorven en hijzelf de terugtocht uit Moskou 
maar ternauwernood had overleefd, zag hij de toekomst positief tegemoet. In een brief aan zijn 
ouders van 29 december 1812 schreef hij: “Maar nu zal men den grooten man napoleon moeten 
leeren kennen, om die verloren boel weer op zijn pooten te krijgen.”88

 Woorden van gelijke strekking vinden we bij gardeofficieren Ninaber en Dumonceau. 
 Ninaber schreef in augustus 1812 aan zijn moeder dat de omstandigheden in Rusland zwaar 
waren, maar dat “wij vertrouwen op onzen keizer, omdat het in de beste handen is”.89 Dumon-
ceau benadrukte naderhand in zijn memoires dat de meerderheid van de manschappen en sub-
alterne officieren vierkant achter Napoleon bleef staan, ook op momenten dat het tegenzat. In 
zijn beschrijving van de dramatische terugtocht uit Moskou lezen we:

Temeer daar wij het aan het genie van de keizer overlieten om een eervolle vrede of een eer-
vol verdrag te bewerkstelligen, in weerwil van onze mislukkingen. Ons vertrouwen in hem 
bleef altijd intact. Niemand van ons dacht erover hem onze tegenspoed aan te rekenen en, 
in onze ogen, behield hij de reputatie van een groot onderhandelaar. Enkele pessimisten uit 
de hogere rangen konden daar wel anders over denken, en hun negativiteit doet pijn, maar 
onder de troepen en de subalterne officieren waren dergelijke geluiden zeldzaam en bleef de 
toewijding absoluut.90

Ook onder de Hollandse militairen genoot Napoleon aanvankelijk dus een groot vertrouwen. 
Nergens is in de bewaard gebleven brieven een onvertogen woord te lezen over de keizer. Dit hoeft 
echter niet als bewijs te gelden voor hun onvoorwaardelijke trouw. Het kan namelijk evengoed 
iets zeggen over de mate van (zelf )censuur in de Grande Armée. Het is niet precies bekend hoeveel 
brieven de Franse censuur controleerde en hoeveel ze er weigerde door te laten. Wel duidelijk is 
dat alleen al de dreiging van controle en represailles genoeg was om de militairen hun toon te 
laten wijzigen en eventuele anti-Napoleontische gevoelens in te houden.91 Een goed voorbeeld 
hiervan is de brief die conscrit Schouten op 8 juli 1812 vanuit Rusland naar huis stuurde. “Indien 
gij eens wist, in welken omstandigheden ik thans verkeerden, het zou Ulieden geen lust geven 
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om te eten en te drinken”, schreef hij aan zijn ouders, om te vervolgen met: “veel kan ik echter 
U niet schrijven, vooreerst worden de brieven geopend, en wanneer er wat veel in staat, dezelve 
aan stukken gescheurd en ook de persoon daar boven nog gestraft.” Dit vooruitzicht maakte de 
jonge soldaat terughoudend in wat hij aan het papier toevertrouwde. Schouten schreef dat hij 
“zooveel ik kan, durf of mag, van mijne omstandigheden [zal] schrijven”, om daarna ronduit te 
stellen dat de veldtocht zwaar was, dat er vele doden op de weg bleven liggen en dat ze het slech-
ter hadden “als bij U lieden de beesten”.92

Napoleon neemt het 1e regiment grenadiers te voet van de garde de revue af. De keizer gebruikte dit soort mo-
menten om de band met zijn leger te versterken en de troepen voor zich te winnen. Door zijn natuurlijke omgang 
met de manschappen was de keizer onder de troepen buitengewoon geliefd. (Musée de l’Armée)
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Het feit dat Schouten ondanks de censuur zulke heftige klachten over zijn situatie durfde te 
uiten, geeft aan dat de Franse censuur verre van volledig was en dat de censoren waarschijnlijk 
vooral gespitst waren op anti-Franse of anti-Napoleontische uitspraken en niet op algemene 
frustraties over de gang van zaken. In de bijna driehonderd onderzochte soldatenbrieven staan 
dan ook talloze klachten over de gebrekkige voedselvoorziening en slechte slaapplaatsen, maar 
geen scheldpartijen tegen de keizer noch oproepen tot verzet of heroïsche steunbetuigingen 
aan het ‘bezette’ vaderland. Dit mag op zijn minst opmerkelijk heten, omdat we eerder hebben 
gezien dat zeker de Hollandse conscrits weinig positief tegenover hun (gedwongen) verblijf in het 
Franse leger stonden en ze dit verblijf toch vooral aan Napoleon te danken hadden. Het ontbre-
ken van anti-Franse of pro-Hollandse uitspraken in de soldatenbrieven wil dan ook zeker niet 
zeggen dat deze gevoelens niet leefden onder de Hollandse militairen, of dat zij stilzwijgend 
instemden met de nieuwe politieke constellatie.
 Slechts weinig militairen durfden zich uit te spreken tegen de keizer. De meeste kritiek vin-
den we logischerwijs in memoires, die meestal jaren na de val van Napoleon zijn opgeschreven. 
Een van de Hollandse militairen die in zijn geschriften afrekende met de keizer, was luitenant-
kolonel D.J. de Eerens. De Eerens behoorde tot het selecte gezelschap Hollandse militairen dat 
vlak na de inlijving op audiëntie mocht komen bij Napoleon om de keizer eer te bewijzen. Zijn 
kennismaking met de grote man liep echter uit op een teleurstelling. Volgens De Eerens zat de 
keizer met een “weinig majestueuse houding” op de troon en leek hij geen oog en oor te hebben 
voor wat er gebeurde. “Ik kan niet ontveinzen dat ik hier meer majesteit, meer grootheid ver-
wacht had”, schreef De Eerens naderhand. “Ook de indruk welke de persoon des keijzers, die ik 
nu voor het eerst zag, op mij maakte had ik mij geheel anders voorgesteld. Ik herkende hier niet 
den overwinnaar der volken, den grooten krijgsheld der eeuw, den wetgever, den overheerscher 
– niets was majesteit in zijnen persoon, in houding, noch in wegen.”93 Het is moeilijk in te schat-
ten in hoeverre De Eerens’ gevoelens zijn beïnvloed door de gebeurtenissen na 1813; zijn afkeer 
van de keizer vormde geen belemmering om jarenlang trouw in het Franse leger te dienen.
 De ‘magie’ van Napoleon werkte dus niet op alle Hollanders. Zeker tegen het eind van het 
Keizerrijk, toen de omstandigheden zwaarder werden, de conscriptiedruk toenam en neder lagen 
elkaar in snel tempo opvolgden, brokkelde de steun voor de keizer snel af. Hierbij was er wel 
een verschil tussen de officieren en de manschappen. Terwijl de eerder aangehaalde anonieme 
genieofficier zich in de zomer van 1813 nog volledig liet inpakken door de rust die Napoleon uit-
straalde, was het merendeel van de Hollandse conscrits in deze fase vooral bezig met overleven. 
In het levensverhaal van Albert Ossen lezen we de grappige anekdote dat de Hollandse militairen 
van de Nationale Garde op het moment dat hun Franse collega’s “Vive l’Empereur” scandeerden, 
zelf “Wat heb ik een honger!” riepen.94 Een kleine, onbeduidende vorm van protest, die laat zien 
dat de liefde voor de keizer niet onvoorwaardelijk was.
 De meeste Hollandse conscrits, waren pragmatisch. Ze waren bedroefd over het lot van hun 
vaderland en bezorgd over hun toekomst, maar zagen in dat verzet geen zin had. Net als hun 
Franse strijdmakkers waren ze onder de indruk van Napoleons prestaties en diens charisma. 
Zolang de strijd goed ging en er genoeg te eten en te drinken was, kon de keizer op hun steun 
rekenen en waren de Hollanders bereid te vechten. Van een diepe band tussen de Hollandse con-
scrits en de keizer was echter geen sprake. Toen de krijgskansen keerden en Napoleon zich moest 
terugtrekken, lieten de Hollanders hem massaal in de steek. Mogelijk speelde de relatief korte 
tijd dat de Hollanders deel uitmaakten van het Franse leger hierbij een rol. Napoleons trouwste 
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volgelingen waren de mannen die al onder hem streden sinds zijn beroemde Italiaanse cam-
pagnes en die hadden meegevochten bij veldslagen als Marengo en Austerlitz. In de schamele 
drieënhalf jaar dat de Hollanders direct onder Napoleon dienden – en de meeste conscrits nog 
veel korter – had nauwelijks een hechte band kunnen ontstaan, vooral ook omdat de keizer deze 
periode de ene nederlaag na de andere leed en overwinningen nu eenmaal een betere basis voor 
loyaliteit vormen dan nederlagen.

persoonlijke eer
Officieren waren bij tegenvallende resultaten minder snel geneigd te deserteren dan manschap-
pen. Een eigenschap die alles te maken had met de eed van trouw die ze aan het begin van hun 
diensttijd aflegden. Deze eed, die ook voor onderofficieren en manschappen gold, was een 
wezenlijk onderdeel van de band tussen een vorst en zijn troepen. Door trouw te zweren aan 
de keizer verbond een militair zich niet alleen fysiek, maar ook moreel aan zijn vorst. Het was 
bovendien een belangrijke stap in het overgangsritueel naar een nieuw regime.95 De daadwerke-
lijke waarde van de eed verschilde van officier tot soldaat, maar ook van soldaat tot soldaat. Som-
mige militairen zouden zich tot het laatst toe blijven inzetten voor de Franse keizer, anderen 
vonden het geen enkel probleem bij de eerste de beste gelegenheid te deserteren. Onderofficier 
van de Nationale Garde A. van Altena laat in zijn memoires zien dat er wat de onderofficieren 
en manschappen betreft, zeker na de invoering van de dienstplicht, maar weinig waarde aan 
de eed van trouw moet worden gehecht. Hij schreef hoe hij direct na aankomst in Amsterdam 
samen met de rest van zijn nieuw te vormen eenheid (de 88e cohort) werd opgesteld. “Toen werd 
er wat voorgelezen voor het Centrum. Bij het eindigen riepen de officieren: Vive l’Empereur! 
En men onderrigtte ons, dat daarmede onze verbindtenis als soldaten beëdigd werd.”96 Van een 
welbewuste keus de keizer te dienen en trouw te zweren was in dit geval dus zeker geen sprake.
 Doordat de meeste Hollandse soldaten na 1811 onvrijwillig in dienst kwamen, hadden ze er 
doorgaans geen enkele moeite mee hun eed van trouw te verbreken. Noch uit de soldatenbrie-
ven, noch uit de memoires blijkt dat het afleggen van de eed belangrijk was voor de gewone 
soldaat, of dat deze zich eraan gehouden voelde. Bij de officieren lag dat anders.97 De meeste 
Hollandse officieren hadden of adellijk bloed door de aderen stromen of waren afkomstig uit de 
welgestelde burgerij. In deze sociale klassen was een gegeven woord heilig. Hoeveel waarde er in 
deze periode aan het woord van een officier werd gehecht, blijkt wel uit het feit dat krijgsgevan-
gen genomen officieren ook in de napoleontische tijd nog op hun woord werden geloofd als ze 
beloofden niet te zullen ontsnappen. Hierdoor hadden de meeste officieren in Rusland – na een 
eerste moeilijke periode direct na de gevangenneming – het vaak zo slecht nog niet. Ze verbleven 
bij rijke Russische edelen en genoten verregaande vrijheden. Ze mochten zelfs zonder bewaking 
meerdaagse uitstapjes ondernemen naar toeristische plekken in de buurt van waar ze waren 
ondergebracht.98

 Door deze heersende mentaliteit waren officieren veel minder geneigd hun eed van trouw te 
verbreken. Vele bleven dan ook zonder scrupules tot aan de val van de keizer in het Franse leger 
dienen. Hun militaire eergevoel woog op tegen eventueel aanwezige nationale gevoelens of andere 
sympathieën. Gardeofficier C. Gey van Pittius verantwoordde zijn lange verblijf onder Franse vlag 
door te stellen dat hij als Hollander “slechts uit eergevoel bij het Fransche leger na de bevrijding 
van ons land was gebleven”, maar beklemtoonde in zijn memoires dat hij zeer verlangd had zijn 
“vaderland en ouders weder te zien”.99 Hoewel de officieren die tot de troonsafstand van Napoleon 
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in Frankrijk waren gebleven, na thuiskomst behoorlijk kritisch werden bejegend, was er ook kri-
tiek op diegenen die eerder uit het Franse leger waren gedeserteerd. Kapitein T.C.C. Veeren zag tij-
dens het beleg van Hamburg het aantal Hollandse militairen zienderogen afnemen. Toch weigerde 
hij zelf ook over te lopen. “Ik vind [dat] deserteeren geen merite is”, schreef hij aan zijn vrouw. Een 
echte officier mocht volgens Veeren zijn eed niet verbreken.100

 Hoe zwaar de Hollandse officieren aan hun woord hechtten, blijkt ook uit de geschriften 
van kapitein A.N. van Aerssen Beijeren van Voshol, die zelfs na zijn gevangenname in Rusland 
achter Napoleon bleef staan, niet omdat hij pro-Frans was, maar omdat zijn eergevoel hem 
niet toestond over te lopen naar de vijand. “Indien ik tegen mijne eer had willen handelen en 
den eed van trouw aan mijn Souverein verbreken, zou ik dadelijk met een rangverhooging 
in het Duitsche legioen hebben kunnen intreden; maar als eerlijk man gaf ik aan den onge-
lukkigen toestand, waarin ik mij bevond, de voorkeur boven eene onteerende vrijheid”, aldus 
Van Aerssen in zijn memoires.101 Deze argumentatie volgden vele Hollandse officieren tijdens 
de inlijvingsperiode. Natuurlijk waren het welzijn en de onafhankelijkheid van het vaderland 
belangrijk voor deze beroepsmilitairen, maar als er gekozen moest worden tussen de natie en 
de eigen militaire eer, dan koos men meestal voor de laatste; een man een man, een woord een 
woord.
 De meeste Hollandse officieren die tot aan de troonsafstand van Napoleon in Franse dienst 
bleven, keerden nadat zij van hun eed waren ontslagen terug naar hun vaderland. Het handjevol 
Hollanders dat in Frankrijk achterbleef en uiteindelijk bij Waterloo aan de kant van Napoleon 
zou strijden, deed dit vooral omdat de carrièreperspectieven in het Franse leger beter waren, 
of omdat ze zich meer thuis voelden in Frankrijk dan in Nederland. De gebroeders Lambert en 
Hubert de Stuers (beiden kapitein) bleven bijvoorbeeld in Frankrijk, omdat nog niet duidelijk 
was of hun geboortestad Roermond bij Frankrijk of Nederland zou worden gevoegd. Hoewel 
beiden ten tijde van Lodewijk Napoleon trouw in het Hollandse leger hadden gediend, wilden 
ze nu hun goede rangen in het Franse leger niet opgeven zonder garantie op een eervolle baan 

Lambert de Stuers behoorde tot de officieren 
die trouw bleven aan hun eed aan de keizer. 
Weinigen zouden echter net als Lambert ook 
bij Waterloo nog aan Franse zijde strijden. 
Zolang nog onduidelijk was of zijn geboorte-
stad Roermond bij Frankrijk of Nederland 
zou worden gevoegd, wogen carrièremoge-
lijkheden voor Lambert zwaarder dan even-
tuele nationale gevoelens. (Rijksinstituut 
voor Kunstdocumentatie)
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onder Willem I. “Wij wilden niet het risico lopen onze eervolle positie in de Franse Garde te 
verliezen voor een onzekere toelating in het Hollandse leger”, aldus Lambert de Stuers in zijn 
memoires.102

 Naast het eigen eergevoel speelden bij officieren dus ook carrièreperspectieven een rol bij 
hun keus Napoleon tot het eind te dienen.103 Slechts een enkeling bleef uit verknochtheid aan de 
keizer. Een van deze fervente Napoleon-aanhangers was kolonel J.C. Duuring, die aanvankelijk 
luitenant-kolonel was in het (Hollandse) 3e regiment grenadiers van de garde en na april 1813 in 
het 2e regiment grenadiers van de garde diende. Duuring bleef de keizer tot het laatst steunen 
en was aanwezig in Fontainebleau toen Napoleon afscheid nam en van daar naar Elba vertrok. 
In de hierop volgende periode diende hij zelfs een verzoek in om Napoleon naar Elba te mogen 
vergezellen. Toen hij hoorde dat hij hiertoe niet uitverkoren was, had Duuring volgens generaal 
A. Drouot zijn tranen niet kunnen bedwingen.104 Hij bleef in Franse dienst en vocht tijdens de 
Waterloo-campagne aan Franse zijde tegen zijn oude kameraden. Na de tweede val van Napoleon 
keerde Duuring alsnog terug naar Nederland, waar hij zijn diensten aanbood aan koning Willem 
I. Deze zat echter niet op een voormalige Napoleon-adept te wachten, weigerde hem in dienst te 
nemen en gunde hem slechts een bescheiden maandelijkse uitkering.105

 Duuring was niet de enige die deze behandeling te beurt viel. Ook de generaals D. van 
Hogendorp, Van Dedem van Gelder en admiraal Ver Huell hoefden vanwege hun loyaliteit aan 
het napoleontische bewind niet op clementie van de soeverein vorst te rekenen.106 Toch was dit 
een kleine minderheid. Het overgrote deel van het officierskorps ging na de Eerste Vrede van 
Parijs, op 30 mei 1814, in Nederlandse dienst over. Het gros van de Hollandse officieren (en man-
schappen) had de keizer gediend omdat dit van hen gevraagd werd en omdat het kansen bood 
op promotie of onderscheidingen. Ook degenen die het langst bleven dienen, deden dit eerder 
vanwege hun eed van trouw dan vanwege een bijzondere affiniteit met de keizer.
 Het belang van het individuele eergevoel als motivatiebron om te vechten is, naast de eed 
van trouw, tevens terug te zien in de drang naar erkenning en persoonlijk succes. Het gros van de 
beroepsmilitairen, en dan vooral de officieren, streefde naar roem, glorie, onderscheidingen en 
promotie, zonder te letten op de achterliggende motieven voor een oorlog. Napoleon begreep dit 
als geen ander en zette tijdens zijn regeerperiode een omvangrijk beloningssysteem op, dat de 
troepen stimuleerde beter hun best te doen.107 Veel Hollandse officieren zagen de overgang naar 
de Grande Armée, het is al gezegd, dan ook als een positieve ontwikkeling voor hun carrière.108 
Ambitieuze officieren wensten niets liever dan in een gevecht met de vijand hun dapperheid en 
leiderschapskwaliteiten te laten zien, want zonder gevechtservaring leek een promotie of een 
benoeming tot het legioen van eer uitgesloten.
 Typerend voor deze houding is kapitein De Quaij. De brieven die deze gardeofficier tijdens 
de Russische veldtocht naar huis stuurde, dropen van de frustratie vanwege alle gemiste kan-
sen op bevordering of een benoeming in het legioen van eer. “God geef, dat wij in een goede 
bataille komen”, schreef hij op 7 juli 1812 aan zijn ouders, want “eer lukt het toch niet.”109 Na 
aankomst te Moskou overwoog hij zelfs zijn aanstelling bij de Keizerlijke Garde op te geven voor 
een positie in een van de minder prestigieuze linieregimenten, omdat deze laatste wel dagelijks 
in gevecht waren met de vijand, terwijl de garde steeds als reserve werd achtergehouden. Veel 
van zijn vrienden die de overstap naar de linieregimenten al hadden gemaakt, waren inmiddels 
bevorderd. “Was ik capitein bij de Linie, dan had ik ten minste kans van of doodgeschoten of 
geavanceerd te worden”, zo liet De Quaij weten. Niet de honger, de koude of de hinderlagen van 

B_BOOM113 NIMH BW Sous les Armes.indd   320 10-10-16   18:10



De geest van de troepen 321

de kozakken, maar het feit dat hij nog niet was bevorderd deden hem verzuchten dat hij “het 
ongelukkigste leven [leidde], ’t welk men zich kan voorstellen”.110

 Onder de Hollandse conscrits leefde deze ambitie, logischerwijs, een stuk minder. Zij waren 
verplicht in het Franse leger terechtgekomen en waren eerder bezig met het uitzitten van hun 
tijd dan met hun carrièrekansen. Toch kende ook de gewone dienstplichtige militair eergevoel 
– M.J. Hughes gebruikt hiervoor de term warrior honor.111 In brieven naar huis stond een rekruut 
bijvoorbeeld vaak uitgebreid stil bij de eerste keer dat hij zijn uniform aantrok.112 K. Dijkema uit 
Friesland schreef vol trots aan zijn ouders dat zij hem niet zouden herkennen “zoo ik nu eens 
onverwagts te huis kwam met mijn volle mandering”.113 De uitdeling van de uniformen maakte 
de indiensttreding als het ware onherroepelijk en vormde zodoende een belangrijk moment in 
de overgang van het burgerleven naar het militaire leven.114 Pas nadat het depot was bereikt en de 
burgerkleren waren omgewisseld voor het militair tenue, was de diensttijd echt begonnen. Het 
feit dat de rekruten hun oude kleren vaak niet mochten houden, versterkte dit gevoel nog eens.115

 Hoewel zij onvrijwillig in dienst waren getreden, wilden veel conscrits maar wat graag bewij-
zen dat zij hun mooie uniform waard waren. Het was zelfs gebruikelijk tekeningen naar huis te 
sturen, zodat het thuisfront zich een beeld kon vormen van hoe hun zoon, broer of vriend eruit-
zag. Conscrit C. Landman zond zijn ouders met een brief een afbeelding mee waarop hij “te paarde 
zit als een landzier”. “Ik wilde wel dat gij mij zondags eens zag”, liet hij zijn ouders weten, “dan zijn 
wij in onze beste kleeren”.116 Zeker de armere conscrits hadden vaak nog nooit dergelijke mooie kle-
ding bezeten en deze ervaring wilden ze maar wat graag delen met het thuisfront. Vrijwel direct 

Veldmuts en mantel van een cavalerist van 
het 11e regiment huzaren. Zelfs voor weiger-
achtige conscrits was het uniform vaak van 
bijzondere betekenis. (Musée de l’Armée)
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zorgde de verandering in kledij voor het ontstaan van een bescheiden vorm van militaire iden-
titeit onder de nieuwkomers en daarmee tevens voor een beginnend militair eergevoel. Bij offi-
cieren was dit gevoel, zij het in iets mindere mate, ook aanwezig. Net als gewone manschappen 
wilden ook zij graag aan hun familie en vrienden laten zien hoe zij er in hun uniform uitzagen, 
zeker wanneer zij sinds hun vertrek uit Holland waren bevorderd. Degenen die het konden beta-
len, lieten schilderijen van zichzelf maken, waarop ze in vol militair ornaat stonden afgebeeld.

esprit de corps
Persoonlijk eergevoel speelde bij officieren vaak een grote rol bij het besluit in dienst te treden 
en bij hun motivatie om te vechten. Voor soldaten ging dit veel minder op. Zij dienden vaak 
meer uit noodzaak of omdat ze gedwongen werden door de conscriptiewetgeving. Als gevechts-
motivatie speelde eergevoel bij hen een bescheiden rol – hoewel er natuurlijk altijd uitzonde-
ringen zijn –, want de mogelijkheid van een promotie was waarschijnlijk niet het eerste waar 
soldaten tijdens een veldslag aan dachten. Belangrijker was in dat geval het verdedigen van de 
groep. Aan gemeenschapszin of korpsgeest wordt in de context van gevechtsmotivatie vaak een 
grote betekenis toegekend. Het regiment was voor de napoleontische militair geen abstracte, 
organisatorische eenheid, maar de gemeenschap waartoe zijn vrienden behoorden. Dit onder 
leiding van officieren en onderofficieren die weliswaar streng waren, maar tevens zorgzaam en 
beschermend. Een sterk esprit de corps had tot gevolg dat soldaten niet langer het idee hadden dat 
ze voor zichzelf vochten, maar voor iets groters en dat ze middels hun daden voort zouden leven 
in het collectieve geheugen van het regiment. Dit maakte een eventuele dood op het slagveld iets 
minder moeilijk te accepteren.117

Waar voorheen het vaandel het belangrijk-
ste teken van een regiment was, nam in de 
napoleontische tijd de aigle die rol over. De 
aigle moest koste wat kost uit handen van 
de vijand blijven. Bij verlies was de eer van 
het regiment verloren. (Musée de l’Empéri, 
collectie R. Pawly)
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Ter versterking van het wij-gevoel hadden regimenten eigen vlaggen, vaandels, kleding en tra-
dities waar veel waarde aan werd gehecht. Verlies van het vaandel, of in het geval van een Frans 
regiment van de aan het regimentsvaandel verbonden aigle, betekende een grote vernedering 
voor het regiment, een vernedering die bovendien maar moeilijk kon worden goed gemaakt.118 
Overwinningen werden daarentegen vanaf 1812 op het vaandel bijgeschreven, zodat iedereen 
kon zien wat een regiment had gepresteerd.119 Om het belang van de aigle te beklemtonen, ging 
de uitreiking ervan vaak gepaard met grootse ceremonies. De Hollandse regimenten ontvingen 
in juli 1811 hun eigen aigles. Hiertoe diende elk regiment een detachement naar Parijs af te vaar-
digen, die de adelaar tijdens een grote parade uit handen van de keizer zelf mocht ontvangen. 
Eenmaal terug bij het regiment werd de aigle voor de troepen geplaatst en moesten alle aanwe-
zigen zweren aigle en vaandel te verdedigen. De ceremonie eindigde met lekker eten, veel drank, 
vuurwerk en muziek.120

 Behalve ter bevordering van het gemeenschapsgevoel onder de militairen van een bepaald 
regiment, diende uiterlijk vertoon ook ter vergroting van de rivaliteit tussen de verschillende 
regimenten. Afgunst en jaloezie vormden en vormen een belangrijk element van esprit de corps. 
Napoleon stimuleerde onderlinge competitie tussen eenheden, en daarmee de ontwikkeling van 
esprit de corps, door eervolle vermeldingen in kranten, legerbulletins of dagorders. Eenheden die 
zich hadden onderscheiden, konden op een pluim van de keizer rekenen, terwijl falende een-
heden een reprimande kregen. Deze gang van zaken maakte dat troepen harder gingen vechten 
om te laten zien dat ook hún regiment een eervolle vermelding waard was.121

 Bij de Hollandse troepen kwam daar nog bij dat zij zich niet alleen als militairen maar ook 
als Hollanders moesten bewijzen. Althans, zo werd dat gevoeld. Tijdens het Koninkrijk Holland 

Dit originele vaandel 
van het 14e regiment 
kurassiers bevindt 
zich op dit moment in 
Sint-Petersburg. Het 
is in Russische han-
den gevallen tijdens 
de veldtocht van 1812. 
(Kazankathedraal 
Sint-Petersburg, col-
lectie M. Wink)
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had Lodewijk de rivaliteit tussen de Hollandse en Franse troepen gestimuleerd in een poging de 
eigen identiteit van het Hollandse leger te beschermen en tegelijkertijd de geldingsdrang van 
de manschappen te prikkelen.122 Na de inlijving nam dit proces alleen maar toe. Omdat de Hol-
landse regimenten als aparte, herkenbare eenheden bleven bestaan, werden de Franse en Hol-
landse prestaties na 1810 meer dan ooit met elkaar vergeleken. Dit gebeurde van de zijde van 
de Hollanders, die niet wilden onderdoen voor de Fransen, maar ook van Franse kant. Majoor 
H.P. Everts schreef in zijn memoires dat er in zijn 33e regiment lichte infanterie aan het begin 
van de Russische veldtocht een uitstekende stemming heerste. “Je zag bij iedereen duidelijk het 
verlangen om tot een treffen met de Russen te komen en om zich zo te kunnen onderscheiden, 
temeer daar de oude Franse korpsen ons in zekere zin voortdurend in de gaten hielden.”123 De 
nieuwkomers werden dus extra goed in de gaten gehouden. Juist door de vrijwel volledig Franse 
of niet-Nederlandse omgeving, was het esprit de corps binnen de Hollandse regimenten in hoge 
mate gebaseerd op de Hollandse wortels van de eenheden en niet zozeer op heroïsche krijgs-
verrichtingen. Nog in maart 1813 beklaagde een Franse majoor van het 123e regiment infanterie 
van linie zich over de ‘Hollandse’ korpsgeest in zijn regiment. Hij had naar eigen zeggen al ver-
schillende keren gepleit voor het vervangen van de Hollandse officieren door Franse, zodat men 
“détruit l’ancien esprit de corps qui existe encore”, maar tot dusverre zonder veel resultaat.124

 In tegenstelling tot bij vele Franse regimenten speelden traditie en historie bij de totstand-
koming van esprit de corps in de Hollandse regimenten slechts een bescheiden rol. Als verklaring 
hiervoor kan worden gewezen op de korte geschiedenis van de regimenten. De tien Régiments 
hollandais waren officieel pas in 1810 opgericht. Ook hun voorlopers – ten tijde van de Bataafse 
Republiek en het Koninkrijk Holland – konden niet op een rijke krijgshistorie bogen, omdat 
de Hollanders na 1795 maar bij weinig directe gevechtshandelingen betrokken waren. Vergele-
ken met de beroemde veldslagen waaraan de Franse regimenten hun status ontleenden, staken 
de Bataafs-Hollandse prestaties schraal af. Castricum, Hameln en Walcheren klinken minder 
indrukwekkend dan Marengo, Austerlitz en Jena.
 Daar kwam nog bij dat de continuïteit van de Hollandse regimenten veel te wensen over-
liet. Tijdens de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland was het leger vrijwel onafgebroken 
gereorganiseerd en ook bij de incorporatie in het Franse leger waren de Hollandse regimenten 
flink van samenstelling veranderd. Door deze wijzigingen hadden militairen amper tijd gehad 
om zich aan een bepaalde eenheid te hechten en een blijvend groepsgevoel te ontwikkelen. Erg 
veel tijd om tradities en gemeenschapszin op te bouwen was de meeste Régiments hollandais 
bovendien niet gegund, want een deel werd kort na de Russische veldtocht alweer opgeheven. In 
zekere zin gold voor de Hollandse regimenten in mindere mate wat voor het 146e en 147e regi-
ment infanterie van linie in extremis gold. Deze laatste regimenten, waarin de Hollandse man-
nen uit de Nationale Garde dienden, waren begin 1813 uit het niets opgericht en hadden dus nog 
helemaal geen regimentstradities, laat staan een duidelijk herkenbaar esprit de corps. Een kleine 
negen maanden na hun oprichting waren ze alweer ontbonden.
 Ook uit de onderzochte soldatenbrieven blijkt niets van een levendige korpsgeest. De Hol-
landse militairen schreven amper over de regimenten waarin ze dienden, laat staan dat ze dit met 
enige trots deden. In tegenstelling tot het ontbreken van anti-napoleontische opmerkingen, kan 
het zwijgen over esprit de corps niet aan de Franse censuur worden toegeschreven, want waarom 
zouden de Fransen daar tegen zijn? De weinige aanwijzingen in de egodocumenten die wel een 
vorm van esprit de corps laten zien, vinden we zonder uitzondering in de geschriften van officie-
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ren. Dit onderschrijft R. Holmes’ idee dat regimentseer – net als trouw aan de vorst – vooral een 
zaak was van de hogere rangen.125 Terwijl een soldaat zich alleen verantwoordelijk voelde voor 
zichzelf en zijn naaste kameraden, had een officier vanuit zijn functie de verantwoordelijkheid 
over een heel regiment, of een onderdeel daarvan. Hierdoor speelde het wel of niet presteren van 
een bataljon of regiment bij officieren automatisch een veel belangrijker rol, ook omdat zij er 
van hogerhand op werden aangesproken. De eer van het regiment en het persoonlijke eergevoel 
van de officier waren daarom vaak hetzelfde.
 Generaal R.D. Tindal trok het zich dan ook persoonlijk aan toen bleek dat de mannen van zijn 
3e regiment grenadiers van de garde het hoge marstempo tijdens de eerste fase van de Russische 
veldtocht niet konden bijhouden. Kapitein De Quaij schreef op 31 juli 1812 naar huis dat Tindal 
“gansch van zijn stuk” was, vanwege het relatief grote aantal achterblijvers. De Hollandse gre-
nadiers hadden het volgens de gardeofficier te lang te goed gehad, waardoor ze de lange marsen 
op een lege maag maar moeilijk konden verwerken. Net als zijn generaal schaamde De Quaij zich 
voor het zwakke optreden van zijn regiment. Alleen een goede prestatie tijdens een confrontatie 
met de vijand kon de regimentseer nog redden, want ondanks de slechte marcheerkwaliteiten 
van de Hollanders bleef De Quaij vertrouwen houden in hun gevechtskracht. De Quaij hoopte 
dus niet alleen op een veldslag ter bevordering van zijn eigen eergevoel, zoals we eerder al zagen, 

Als deze wat gezette, rokende grenadier 
van de Koninklijke Garde een waarheids-
getrouw beeld geeft van de conditie van 
de gemiddelde Hollandse gardist, dan is 
het niet verwonderlijk dat generaal Tindal 
tijdens de Russische veldtocht teleurgesteld 
was in de marskwaliteiten van zijn mannen. 
(Collectie J.A.C. Bartels)
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maar ook om de eer van het regiment te herstellen. “Een bataille zou ons geluk zijn”, schreef hij 
aan zijn ouders, “want vechten doen ze zeker goed en dan is onze reputatie gevestigd.”126

 Hoe belangrijk eer en reputatie waren voor het officierskorps, komt het duidelijkst naar 
voren in de eerder genoemde episode rond het 33e regiment lichte infanterie. Dit regiment had 
in de eerste weken van de aanval op Rusland zoveel uitvallers te betreuren gehad, dat maarschalk 
Davout het regiment strafte door de troepen met omgekeerd wapen te laten defileren. Deze ver-
nedering verspreidde zich als een lopend vuur door de Grande Armée en via brieven ook naar 
Holland. De Quaij, die niet bij het Ie Legerkorps maar bij de garde diende, meldde in de eerder 
aangehaalde brief van 31 juli dat “het 33 ligte infanterie de gewezene Hollandsche jagers, (...) met 
de kolven omhoog langs de armee gedefileert [hebben] en zijn agter afgezonden”.127

 De betrokken officieren zagen de handelwijze van Davout als een onverteerbare schoffering 
van de regimentseer. De duidelijk diepgeraakte kapitein Veeren had het in een brief aan zijn 
vrouw over “het ongeluk van ons regiment” en over de “eisselyke affronten” die hem en zijn 
mannen waren aangedaan.128 Voor veel officieren van het 33e was de lust om te vechten hierna 
gedoofd. Volgens Veeren waren er “zeer veele officieren die zo dra ’t vreede is hun demissie nee-
men”. Collega De Jongh was zelfs meerdere keren bij Veeren komen “schrijen”, zo ontdaan was 
hij door de onrechtvaardige manier waarop het 33e regiment was behandeld. Tot overmaat van 
ramp was het regiment ook nog eens “veragtende wijs” naar de achterkant van het oprukkende 
leger gestuurd, zodat het als een van de weinige eenheden nog niet in het vuur was geweest. De 
jagers waren gedoemd om steeds veertig uren achter het front aan te marcheren, waardoor ze 
hun geschonden eer niet konden terugwinnen. De kans op eerherstel kwam pas tijdens de terug-
tocht uit Moskou. Bij Krasnoï hielden de jagers dapper stand tegen een Russische overmacht om 
zo de rest van de Grande Armée gelegenheid te geven zich te redden. Slechts een handjevol jagers 
overleefde de slag, maar de eer van het regiment was gered.

kameraadschap
Vormde voor de meeste officieren eergevoel de belangrijkste motivatiebron om te vechten, voor 
de gemiddelde soldaat waren en zijn dit zijn kameraden. Van alle redenen waarom militairen 
vechten, wordt het bestaan van de zogenaamde ‘primary group’ tegenwoordig beschouwd als 
een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste. De ‘primary group’ wordt gedefinieerd als 
een kleine groep militairen die nauw samenwerken en een emotionele band met elkaar delen.129 
Hechte vriendschappen tussen soldaten vormen tot op de dag van vandaag een wezenlijk onder-
deel van de diensttijd en onder de Hollandse troepen in de Franse tijd was dat niet anders. Vanaf 
de allereerste kennismaking met het leger was het hebben van maten van groot belang voor de 
conscrits. Kameraadschappen zorgden ervoor dat nieuwelingen sneller konden wennen en dat de 
overgang van burger naar militair makkelijker verliep.
 Het kennismakingsproces werd vergemakkelijkt door het feit dat soldaten uit een compag-
nie vaak afkomstig waren uit dezelfde stad of streek. Omdat ze dezelfde achtergrond hadden, 
hetzelfde meemaakten en dus ook dezelfde nieuwe indrukken ondergingen, konden ze elkaar 
tot steun zijn in de nieuwe wereld waarin ze terecht waren gekomen. In hun brieven naar huis 
schreven de Hollandse conscrits geregeld over wie ze tot slaapkameraad hadden en of het klikte. 
De Noord-Friese conscrit Feddema schreef naar huis dat hij na aankomst te Brussel van zijn 
slaapkameraad R. Godschalk was gescheiden, omdat deze bij de fuseliers was ingedeeld, terwijl 
Feddema zelf bij de voltigeurs moest dienen. Deze klap was hij echter zo weer te boven, want “ik 
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heb nu weer een Dokkumer tot mijn kameraad”, schreef Feddema, “daar ik over verblijd zijn”.130 
Omdat Feddema niet ver van Dokkum was opgegroeid, kon het niet anders dan dat die twee 
genoeg gesprekstof hadden om de lange avonden op de kazerne door te komen.
 Ook de conscrits Hoekstra en Landman hadden het naar eigen zeggen getroffen. Volgens 
Hoekstra was zijn “slaapkammeraat”, ondanks het feit dat hij een remplaçant was, toch “een 
sedig en gestadig vent”.131 De Zeeuwse Landman was helemaal tevreden, want hij had niet alleen 
iemand uit Middelburg tot slaapkameraad, maar ook nog eens één die de Franse taal machtig 
was, “en dat vald mijn heel gemakkelijk”, liet hij zijn ouders weten. Tegenover dit grote voor-
deel stond echter ook een nadeel. De man was namelijk rooms-katholiek. Waar dit in normale 
omstandigheden voor de protestantse Landman waarschijnlijk voldoende reden was geweest 
om geen verdere contacten aan te gaan, stapte hij nu zonder veel gewetensbezwaren over dit 
probleem heen. Waarschijnlijk was hij allang blij dat het tussen hem en zijn ‘slapie’ goed klikte. 
Haast verontschuldigend schreef hij aan zijn ouders dat zijn kameraad, ondanks diens geloof, 
“evenwel goed [was] om meede om te gaan”.132 Een dergelijke, op het eerste gezicht onbedui-
dende, opmerking toont nog maar eens aan hoe ingrijpend de overgang voor de meeste conscrits 
was. De dienstplicht haalde de jongelingen niet alleen uit de hun bekende leefwereld, maar ook 
uit de hun vertrouwde en daardoor veilige denkwereld. Het idee dat protestanten goed en katho-
lieken slecht waren, of dat protestanten en katholieken niet met elkaar bevriend zouden kunnen 
zijn, kwam door de dagelijkse gang van zaken in het napoleontische leger onder druk te staan. 
Thuis op Walcheren was de strijd tussen katholieken en protestanten misschien een heet hang-
ijzer, op campagne in Duitsland waren er andere zaken van belang.
 Het feit dat tal van vrienden met naam en toenaam figureerden in de soldatenbrieven geeft 
aan hoe belangrijk vriendschappen waren in de Grande Armée.133 Vrijwel elke brief bevatte een 
opmerking over het wel en wee van kameraden, of die nu bekend waren bij het thuisfront of 
niet. Naast kameraadschap waren er ook twee praktische redenen waarom napoleontische 
militairen doorgaans scheutig waren met het noemen van namen. Enerzijds probeerde de 
schrijver met het benoemen van zijn vriendenkring het thuisfront gerust te stellen. Hij liet 
op deze wijze zien dat hij niet alleen was, maar omringd werd door bekenden. Anderzijds was 
het ook een zaak van het spreiden van kansen. Een vermelding in de brieven van anderen, ver-
grootte immers de kans dat de achterblijvers, linksom of rechtsom, te horen zouden krijgen 
hoe het met hun zoon of broer was gesteld.
 Het belang van hechte vriendschappen voor jonge rekruten kan moeilijk worden overschat. 
Vrienden beurden elkaar op wanneer ze in de put zaten, sleepten elkaar door de zware exercities 
of dagmarsen heen en leenden elkaar indien mogelijk geld of eten als de nood aan de man kwam. 
Kameraden vormden als het ware het sociale vangnet van de napoleontische soldaat. Zonder 
kameraden die op je pasten en voor je zorgden als dat nodig was, waren de overlevingskansen 
van een soldaat aanzienlijk kleiner.134 Talrijk zijn de verhalen van militairen die alleen dankzij 
de steun van hun wapenbroeders de Russische kou hadden weten te overleven. Een gewonde of 
zieke soldaat was voor zijn overleven vaak afhankelijk van zijn vrienden, want wie anders zou 
er voor zijn eten, drinken en medicijnen zorgen als de legerlogistiek het weer eens liet afweten? 
Kameraden waren bereid voor elkaar door het vuur te gaan, omdat ze wisten dat hun vrienden 
voor hen hetzelfde zouden doen.135

 Hoe ver de loyaliteit tussen kameraden ging, blijkt uit het verhaal dat garde d’honneur J.W. 
Callenfels optekende. Callenfels lag in de zomer van 1813 met twee vrienden in Versailles in depot 
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toen het bericht kwam dat een deel van hun eenheid, het 1e regiment Gardes d’Honneur, naar 
Duitsland moest vertrekken. Callenfels en één vriend werden aangewezen om naar het slagveld 
te gaan, terwijl een andere vriend te horen kreeg dat hij mocht blijven. De initiële vreugde die 
de laatste had gevoeld bij het bericht dat hij niet hoefde te vertrekken, werd volgens Callen-
fels “geheel uitgewischt” door het nieuws dat zijn vrienden wel moesten gaan. “Ja, het voor-
uitzicht van nu van ons gescheiden achter te moeten blijven, trof hem dermate, dat hij zich nu 
ook vrijwillig aanbood om deel uit te maken van het esquadron dat stond te marcheren.”136 Zelfs 
de belofte van een promotie was soms niet genoeg om kameraden van elkaar te scheiden. In 
de memoires van P. Haremaker lezen we dat de auteur in de zomer van 1813 werd bevorderd tot 
onderofficier, maar de promotie weigerde omdat hij niet wenste overgeplaatst te worden naar 
Italië. Haremaker wilde koste wat kost bij zijn strijdmakkers blijven en verkoos een onzeker sol-
datenbestaan met zijn maten boven de relatieve veiligheid – en de hogere soldij – van een onder-
officiersfunctie in Italië.137

 Voor de meeste soldaten was de compagnie het centrum van hun wereld. Van wat er zich 
daarbuiten afspeelde kregen ze maar weinig mee. Tijdens campagnes trokken de troepen vaak 
compagniesgewijs op en werd het zoeken naar eten en de organisatie van slaapplaatsen per com-
pagnie geregeld. Hoe moeilijker de omstandigheden werden des te dichter trokken de militairen 
naar elkaar toe. Soldaten die zich afzijdig hielden en weigerden hun steentje aan de groep bij te 
dragen, door bijvoorbeeld niet mee te doen aan clandestiene strooptochten voor de compagnie, 
hoefden op weinig sympathie te rekenen. Zij vielen buiten de boot en verloren het recht mee te 
eten uit de gezamenlijke pot.138 De groepsdruk was dus groot, maar door de meeste militairen 
werd dit als een zegen ervaren. Voor conscrit Van Dodewaard ging er niets boven zijn compagnie, 
die hij zelfs als familie beschouwde:

Zonder kameraden was het soldatenleven 
een stuk zwaarder. Kameraden hielpen 
elkaar in geval van ziekte en honger, steun-
den elkaar bij heimwee en zorgden voor 
de nodige afleiding. (Nationaal Militair 
Museum)
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Wij soldaten hoorden of bemoeiden ons niets met al wat buiten de kompagnie was; de kom-
pagnie was als het ware onze familie, het overige deel des legers, beschouwden wij wel niet 
als vijanden, ook niet geheel als wild-vreemden, maar omtrent als lieden uit andere gemeen-
ten of provinciën.139

De trouw en loyaliteit van de gemiddelde Hollandse soldaat – als men daar al over kan spreken 
– ging in eerste instantie dus niet uit naar Napoleon, of het Franse keizerrijk, maar naar de per-
soon naast hem in de linie. Een soldaat liet zijn maten in het heetst van de strijd niet in de steek, 
enerzijds omdat hij niet wilde dat hun iets overkwam, anderzijds omdat hij niet voor zijn kame-
raden wilde onderdoen of voor hun ogen wilde afgaan.140 Deze redenen helpen ons te begrijpen 
waarom de meeste Hollanders, inclusief de dienstplichtigen van de jaarklassen 1808 tot 1813, 
zonder veel protest de strijd aanbonden met de vijanden van Frankrijk.

Desertie in het laatste oorlogsjaar

Het exacte aantal Hollandse deserteurs in de periode 1811-1813 is, zoals eerder gezegd, niet bekend. 
Gelukkig kan de bestaande lacune in de officiële legeradministratie voor de laatste jaren van het 
keizerrijk gedeeltelijk worden opgevuld met informatie uit de ruim voorradige egodocumenten. 
Geen memoiresschrijver liet namelijk de grootschalige desertie in deze periode onvermeld. Al 
tijdens de Russische veldtocht bleek het vrijwel onmogelijk de onwillige soldaten in het gareel 
te houden. Zeker nadat de organisatie van de Grande Armée het had begeven en de troepen er in 
kleine groepjes op uittrokken om eten te vinden, nam de desertie een hoge vlucht. Sommige 
deserteurs, waaronder Hollanders, organiseerden zich in kleine bendes die op eigen gelegen-
heid probeerden in leven te blijven, anderen liepen over naar de Russen in de hoop daar eten en 
warme kleding te vinden.141 De Russen speelden op dit laatste handig in door luid te verkondigen 
dat overlopers goed zouden worden behandeld. Aan de Spaanse troepen van het Régiment Joseph 
Napoléon werd zelfs beloofd dat ze naar hun vaderland zouden worden teruggestuurd. Volgens 
generaal Van Dedem van Gelder zorgden dergelijke beloftes voor zo’n massale desertie, dat de 
Spaanse troepen vanaf dat moment eigenlijk niet meer als voorpost konden worden ingezet.142

 Bij de Hollandse regimenten kwam het zover niet. Uiteraard was er sprake van desertie, maar 
veel achtergebleven troepen keerden uiteindelijk toch weer vrijwillig bij hun eenheden terug. De 
soldaten realiseerden zich dat het zo goed als onmogelijk was om op eigen kracht naar Holland 
terug te komen. Ze spraken de taal niet en zagen zich omringd door een, voor zover zij wisten, 
vijandige bevolking. Deze factoren maakten dat de heimwee werd weggedrukt of overwonnen en 
dat potentiële deserteurs kozen voor de relatieve veiligheid van hun eenheid en hun kameraden. 
Militairen die dichter bij huis waren gelegerd, bijvoorbeeld in garnizoen, kenden deze proble-
men niet. Voor hen was het een veel kleinere stap om ‘even’ naar huis te gaan. Hoe dichter een 
militair bij zijn familie en vrienden was gelegerd, des te groter was het risico op desertie.
 Het debacle in Rusland en de daaropvolgende zware gevechten in Duitsland hadden een dra-
matische uitwerking op het moreel van de troepen, ook op de Hollandse, en daarmee op de wil 
te (blijven) dienen. Wat de militaire autoriteiten ook probeerden en hoe streng ze ook straften, 
vanaf de zomer van 1813 leek het hek van de dam. Naarmate de Russen en Pruisen oprukten en de 
hoop op onafhankelijkheid oplaaide, keerden steeds meer vreemde troepen het Franse leger de 
rug toe. Hier ging bovendien een grote zelfversterkende werking van uit, omdat elke succesvolle 
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desertie een knauw betekende voor het moreel van de achterblijvers. De massale desertie van 
Duitse troepen in de loop van 1813 beïnvloedde op die manier dus ook de Hollanders.143

 Volgens conscrit Haremaker, die pas vanaf april 1813 in het leger diende, steeg het aantal Hol-
landse deserteurs naarmate de troepen verder Duitsland in trokken en de dreiging van de gealli-
eerden toenam. Het probleem was op een gegeven moment zelfs zo groot, dat een gefrustreerde 
Franse kolonel de Hollanders uitschold voor “soldats de papier, de merde!”144 Bij onderofficier 
Van Altena lezen we dat het geregeld voorkwam dat mannen van zijn regiment Nationale Garde 
tijdens de lange marsen door vermoeidheid achterop raakten. Het protocol schreef dan voor 
dat er iemand van de achterwacht bij de achterblijver moest blijven om deze te bewaken. Het 
gebeurde echter maar al te vaak dat “de bewaakte en de bewaker niet weder te voorschijn kwamen”. 
Op deze manier raakte het regiment veel manschappen kwijt en kwam het sterk uitgedund aan in 
Maagdenburg, waar het werd ingekwartierd. Ook tijdens het verblijf in deze belangrijke vesting-
stad nam de desertie volgens Van Altena niet af. Aan de overzijde van de Elbe bij Maagdenburg 
lagen namelijk de geallieerden. Het gevolg hiervan was dat “velen van het garnisoen deserteerden; 
naar welk berigt vele Duitschers en Hollanders onder ons, gretig de ooren leenden”.145

 Voor soldaten vormde onvrede, voortkomend uit frustratie over de slechte huisvesting, de 
vermoeiende marsen, het karige eten en het gedwongen karakter van hun verblijf in het Franse 
leger, de belangrijkste redenen om te deserteren.146 Conscrit H. van den Enden stond in zijn brieven 
aan zijn ouders uitgebreid stil bij de slechte omstandigheden waaronder de troepen in de laatste 
maanden van 1813 moesten zien te overleven. De voedselvoorziening was volledig ingestort en de 
soldaten leden honger. Na de verloren Slag bij Leipzig en de daaropvolgende terugtrekking naar 
het westen hadden enkele van Van den Endens maten soms wel acht dagen achtereen geen brood 
kunnen krijgen. “Gelooft maar vrij mijne lie[ve] ouders dat zij al te gaader gaan loopen van den  
[h]onger”, schreef Van den Enden op 15 november vanuit een overvol Mainz, daarmee doelend op 
de steeds verder toenemende desertie onder zijn uitgeputte en ondervoede kameraden.147

 Binnen de vele belegerde Duitse vestingsteden waren de omstandigheden niet veel beter. 
Ook hier nam de desertie onder de Hollanders toe naarmate hun leefsituatie verslechterde. Met 
de geallieerde legers op schootsafstand was de drempel om te deserteren laag. Dit ondervond 
ook de commandant van het belegerde Würzburg. Ondanks de strenge maatregelen die hij had 
doorgevoerd, zoals het fusilleren van enkele gepakte overlopers, kon “de wankelen trouw bij de 
vreemden niet hersteld worden”. Uiteindelijk had de commandant geen andere keus dan de 150 
minst betrouwbare soldaten zonder wapens en uniformen over het glacis naar de vijand weg te 
jagen. Uiteindelijk zouden de Fransen het beleg nog tot april 1814 volhouden, maar in die tijd 
waren er van de drieduizend man bezetting inmiddels wel een kleine negenhonderd gedeser-
teerd. Driekwart van deze deserteurs was van niet-Franse origine.148

 Van alle bewaard gebleven egodocumenten uit deze periode is het relaas van conscrit Dick-
hoff misschien wel het indrukwekkendst. Het verhaal van deze eenvoudige soldaat laat zien 
hoezeer desertie het militaire leven tijdens de laatste maanden van het napoleontische bewind 
beheerste. Dickhoff was net een half jaar militair toen hij met enkele onderdelen van zijn 124e 
regiment infanterie ingesloten raakte in de Duitse vestingstad Wittenberg. Vanaf dat moment 
nam de desertie toe. In zijn memoires beschrijft Dickhoff hoe hij op een avond order kreeg om 
met zes man een redoute net buiten het bruggenhoofd voor de stad te bezetten. ’s Nachts gaf zijn 
hele piketploeg echter aan te willen deserteren. Toen Dickhoff dit niet wilde, scholden ze hem 
uit voor “Fransche hond” en dreigden ze hem te doden als hij hen zou tegenhouden. Een van de 
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soldaten onder zijn bevel zette hem zelfs de bajonet op de borst om hem te dwingen. Uiteindelijk 
kon Dickhoff de gemoederen iets bedaren door de mannen wat te drinken aan te bieden, maar 
het lukte hem niet ze om te praten. De volgende ochtend kwam Dickhoff, “tot groote verwon-
dering van den kapitein”, als enige terug uit de vooruitgeschoven post. Zijn kapitein was zeer 
verontwaardigd, maar beloonde Dickhoff voor zijn trouw.149

 De hierboven genoemde desertie was slechts één voorbeeld van een lange reeks deserties 
uit de vesting Wittenberg. In december 1813 liep de desertie zo hoog op, dat de vestingcomman-
dant de Hollandse troepen onder zijn bevel in een toespraak verzekerde dat de geruchten over 
de ‘bevrijding’ van Holland niet waar waren en dat de keizer de Hollandse departementen nog 
steeds stevig in handen had. Vervolgens gaf de generaal echter aan dat hij alleen eervolle soldaten 
onder zich wilde die hij kon vertrouwen. Aan Hollanders die liever weg wilden, had hij niets en 
hij riep iedereen die uit dienst wilde treden op zich te melden. Deze lafaards zouden de vesting 
uit worden gezet. De oproep miste zijn uitwerking niet, want de volgende dag verklaarde een 
groot aantal Hollandse militairen, waaronder een volledige compagnie, dat ze de dienst wilde 
verlaten. Het grote animo voor deze ‘vertrekregeling’ moet de commandant behoorlijk hebben 
verrast, want uiteindelijk zag hij zich gedwongen ongeveer driehonderd Hollandse militairen, 

Op 30 november 1813 zette prins Willem Frederik van Oranje weer voet op Nederlandse bodem. Geruchten over de lan-
ding van de prins zorgden voor onrust onder de Hollandse troepen in Duitsland en Frankrijk. (Haags Gemeentearchief)
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potentiële deserteurs, uit de vesting te zetten, wat uiteraard een behoorlijk aderlating voor het 
garnizoen betekende.150

 Hoewel de meeste Hollandse soldaten uit onvrede en heimwee deserteerden, deed een 
onbekend aantal dit (mede) uit ideologische motieven. Deze mannen waren dus niet zozeer 
tegen oorlog zelf, of het soldatenleven an sich, noch hadden zij last van heimwee, maar zij 
konden zich niet (meer) vinden in de lijn van de legerleiding, of in de redenen waarom oorlog 
werd gevoerd. De massale desertie uit Wittenberg naar aanleiding van de geruchten over de 
situatie in Holland, doet vermoeden dat in ieder geval een deel van de Hollandse deserteurs 
deserteerde uit overtuiging, maar hoeveel precies is niet te achterhalen.151 Ook de oprichting en 
groei van het Hollands legioen van Oranje, dat vanaf oktober 1813 vorm kreeg in het Pruisische 
plaatsje Schwedt am Oder, toont aan dat sommige Hollanders deserteerden uit overtuiging, 
omdat ze zich anders niet opnieuw zouden aanmelden voor het leger. In de latere stamboeken 
van de Koninklijke Landmacht staan deze overlopers vermeld als “gedeserteerd om de goede 
zaak te dienen”.152 Veel zullen het er niet zijn geweest, want het merendeel van het Oranjelegi-
oen bestond niet uit deserteurs, maar uit Hollandse militairen die door de Russen of Pruisen 
krijgsgevangen waren gemaakt en via deze weg hoopten snel thuis te komen.153 De Hollandse 
conscrits meldden zich bij terugkomst in Nederland zeker niet massaal aan voor het leger van 
de soeverein vorst. De meesten waren blij dat ze weer thuis waren en wilden niets meer met het 
leger te maken hebben.154

 Bij de Hollandse officieren in Franse dienst lag dat opnieuw anders. Hun eed van trouw en 
hun eigen eergevoel stonden desertie lange tijd in de weg, terwijl hun persoonlijke omstandig-
heden vaak een stuk beter waren dan die van de gemiddelde soldaat. Zodra het nieuws van de 
omwenteling in Holland tot de troepen in Duitsland was doorgedrongen, nam echter ook onder 
het officierskorps de desertie toe. Volgens Dickhoff liepen op 1 december 1813, waarschijnlijk 
door geruchten over de terugkeer van de Prins van Oranje, maar liefst twee kapiteins en zes of 
zeven luitenants van het 124e regiment in één keer over naar de Pruisen. In het belegerde Ham-
burg nam de onrust onder de Hollandse officieren eveneens toe, waarna maarschalk Davout 
een soortgelijke regeling opperde als de eerder genoemde commandanten van Würzburg en 
Wittenberg, maar dan uitsluitend voor de officieren. Nadat eind december 1813 geruchten 
waren binnengesijpeld over de ‘bevrijding’ van Holland, werd aan de Hollandse officieren van 
het 33e regiment lichte infanterie meegedeeld dat ze hun ontslag mochten aanvragen, “belo-
vende aan alle degeenen welke zulks zoude verlangen, dezelven binnen 24 uuren uit te reiken, 
en geleegenheid te geeven om naar hun geboorteland terug te keeren”.155

 Na overleg besloten niet minder dan 29 Hollandse officieren op dit aanbod in te gaan. De 
maarschalk, hierdoor onaangenaam verrast, probeerde de Hollanders over te halen te blijven, 
maar zonder succes. De Hollanders bleven bij hun verzoek om ontslag. Hierop liet Davout 
weten er niet over te peinzen de Hollanders te laten gaan “aangezien er nog geen de minste 
zeekerheid was omtrend de gerugten die wegens Holland in omloop waren”. Daar bovenop 
liet hij weten dat hij eenieder die nogmaals om ontslag zou vragen onmiddellijk in het gevang 
zou gooien. Deze onrechtvaardige behandeling deed volgens kapitein Irish’ Stephenson bij de 
meeste Hollandse officieren “het besluit opvatten, om met de eerste gunstige geleegenheid te 
echappeeren”. In de weken en maanden hierna ontsnapten steeds meer Hollanders uit de bele-
gerde vesting, met als gevolg dat het Hollandse 33e regiment lichte infanterie alleen nog voor 
de binnendienst werd bestemd. Het feit dat de Hollandse troepen zelfs tijdens de grote geal-
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lieerde aanval van 17 februari 1814 buiten de gevechten werden gehouden, zegt alles over hoe 
weinig vertrouwen Davout nog in de Hollanders had.156

 De toename van het aantal deserties onder Hollandse officieren na 30 november 1813, de dag 
van de landing van de Prins van Oranje te Scheveningen, laat zien dat vaderlandsliefde wel dege-
lijk een rol speelde bij de overwegingen van het Hollandse officierskorps. Tot december 1813 was 
hier amper sprake van geweest. Zolang de Hollandse departementen niet vrij waren – en dit 
naar verwachting ook niet snel zouden worden – hielden de meeste Hollandse officieren zich 
aan hun eed van trouw en werden eventuele nationale gevoelens onderdrukt. Na de landing van 
Willem Frederik veranderde dit echter. Er diende zich opeens een alternatief aan voor dienen in 
het Franse leger en veel Hollandse officieren waren onder die condities bereid hun eed van trouw 
te verloochenen. Met de oprichting van een nieuw Nederlands leger leek hun militaire carrière 
bovendien veiliggesteld, wat de stap van desertie uiteraard makkelijker maakte. Ook tijdens de 
omwenteling van 1813/1814 was enig opportunisme het Hollandse officierskorps niet vreemd.

ontwapening van de hollanders
Uit de nagelaten dagboeken en memoires blijkt dat de desertie onder de Hollandse militairen in 
de laatste maanden van het keizerrijk grote proporties aannam. De vraag is echter hoe betrouw-
baar en representatief deze bronnen zijn. Kwantitatieve gegevens om het in de egodocumenten 
geschetste beeld te onderbouwen zijn er helaas niet of nauwelijks. Indirect bewijs voor groot-
schalige desertie is er wel. Met de geallieerde legers op de drempel van Frankrijk, nam Napo-
leon enkele besluiten waaruit we kunnen afleiden dat hij het vertrouwen in alle buitenlanders 
had verloren. Op 15 november 1813 schreef hij minister van Oorlogsadministratie Daru: “Nous 
sommes dans un moment où nous ne devons compter sur aucun étranger.”157 Nog diezelfde dag 
bepaalde hij dat alle kolonels, luitenant-kolonels en majoors van het 123e en 124e regiment infan-
terie van linie, liggende in garnizoen te Wesel, van Franse origine dienden te zijn, want “il y 
aurait beaucoup à craindre si la majorité de leur officiers était des hollandais”.158 In deze fase van 
de oorlog kwam Napoleon dus terug op zijn eerdere besluit dat het officierskorps van de Hol-
landse regimenten voor de helft uit Hollanders moest bestaan.
 Na de landing van Willem Frederik bereikte het vertrouwen van de keizer in zijn Hollandse 
troepen een nieuw dieptepunt. De desertie liep zo hoog op, dat de Hollanders een gevaar begon-
nen te vormen voor de gevechtskracht van het Franse leger. Om te voorkomen dat ze, net als de 
Saksen tijdens de Slag bij Leipzig, en masse naar de vijand zouden overlopen, beval Napoleon de 
ontwapening van alle Hollandse soldaten op de rechter Rijnoever.159 Van de Hollandse officieren 
eiste de keizer dat ze opnieuw een eed van trouw zouden afleggen en zich lieten naturaliseren tot 
Fransman. Bij instemming zouden de officieren rijkelijk worden beloond met bevorderingen, 
bij weigering dreigde ook voor hen ontwapening en gevangenneming. Van het officierskorps 
van het 11e regiment huzaren koos volgens regimentshistoricus Van Sypesteijn niet één officier 
de zijde van Napoleon, waarna het hele regiment werd ontbonden en alle Hollanders als staats-
gevangenen werden afgevoerd. De officieren moesten zich naar de vesting Aire in Noord-Frank-
rijk begeven, de onderofficieren en manschappen werden naar de grenzen van Spanje getrans-
porteerd.160

 De Hollandse officieren die nog dienden in het 123e en 124e regiment, respectievelijk 36 en 18 
man, mochten evenmin bij hun eenheden blijven. Zij kregen bevel richting Lyon af te marcheren 
om daar te assisteren bij de oprichting van een nieuw regiment pioniers.161 Zelfs de Hollandse 
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officieren die dienden in niet-Hollandse regimenten werden uit hun functie gezet. Zij moesten 
zich naar de Armée d’Italie of de Armée d’Espagne begeven. De verontwaardiging onder de Hol-
landse officieren over deze oneervolle behandeling was groot. Mannen die altijd trouw de Franse 
keizer hadden gediend, werden nu opeens niet meer vertrouwd en moesten hun Franse kamera-
den verlaten. De goeden moesten volgens hen onder de kwaden lijden. M. Hoek, officier bij het 
127e regiment, schreef in zijn memoires dat door de toegenomen desertie “elk die geen Fransch-
man was, naar het hart van Frankrijk werd gezonden”, zonder uitzonderingen.162 Ondanks her-
haalde pogingen van zijn kolonel om hem voor het 127e regiment te behouden, moest ook Hoek 
afscheid nemen van zijn kameraden.
 Hoezeer de Hollandse officieren eind 1813 en begin 1814 op eieren moesten lopen, blijkt uit 
een passage in de memoires van luitenant-kolonel Tellegen. Hoewel deze officier zelf niet van 
plan was te deserteren, geeft hij wel aan hoe precair de situatie was en met hoeveel achterdocht 
de Hollanders werden bekeken. Ieder verkeerd woord over de situatie in Holland kon door de 
Fransen negatief worden uitgelegd en bij de minste blijk van verzet zouden de officieren als 
krijgsgevangenen worden weggevoerd.163 Terwijl de berichten over de omwenteling in Holland 
de gesprekken van de Fransen domineerden, hield Tellegen zich noodgedwongen op de vlakte:

Ik en veel oude Hollandsche officieren, die zich in groot getal te Mainz bevonden hoorden 
hun diskoersen zeer flegmatiek aan, zonder een woord te spreken, of goed of afkeuring te 
laten blijken, want veel praten of iets te doen blijken tot goedkeuren van gebeurtenissen die 
niet strookten met de belangen van Napoleon waren gevaarlijk voor ieder en inzonder voor 
een oude Hollander. Horen en zwijgen moest daar op den voorgrond blijven.164

J.A. Tellegen diende als hoofdofficier in het 
128e regiment infanterie van line, een niet-
Hollandse eenheid. (uit: M. van Hattem 
e.a., Voor Napoleon)
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Hoe onrechtvaardig en lastig dit misschien ook was, de behandeling van de Hollandse officieren 
viel mee vergeleken met de manier waarop de Hollandse gardes d’honneur werden aangepakt. In het 
dagboek van garde d’honneur G. de Boer Diddens lezen we hoe hij op een morgen bevel kreeg om zich 
samen met zijn maten naar het Duitse plaatsje Offenbach te begeven. Daar aangekomen, moesten 
ze hun wapens en paarden inleveren en vertrekken naar Frankrijk, zonder dat hun het precieze doel 
van de onderneming was verteld. Op 18 december 1813 arriveerden ze in Lunéville, waar de gardes in 
een manege werden ondergebracht en pas toen kwam de aap uit de mouw. “Er kwam een peloton 
carabiniers alle met geladen wapens zoodat de een zag op den anderen. Een uurtje daar gestaan 
hebbende kwam de commandant van de stad en dus sprak hij ons aan en zeide: ‘Mijne heeren, ik 
heb de order ontvangen om u althans als prissoniers d’état te verklaren’.”165 Hetzelfde verhaal lezen 
we bij garde d’honneur J. Salverda, die een gedetailleerd beeld schetst van alle verschrikkingen die 
hij had moeten doorstaan. De welgestelde Hollandse jongelingen sliepen in gevangenissen “tus-
schen schelmen en gauwdieven (...) ingeworpen en als het ware met deze kaerels gelijkgesteld”.166 De 
gevangenneming betekende voor de gardes d’honneur het begin van een maandenlange periode van 
honger en ellende, waar ze zich met al het geld van de wereld niet uit konden kopen.
 De meeste Hollandse manschappen werden eind 1813 begin 1814 ver van de strijd in hun 
vaderland gehouden. Toen Napoleon het 12e en 13e regiment voltigeurs naar Brussel wilde stu-
ren om de oprukkende geallieerden een halt toe te roepen, zorgde hij er eerst voor dat de bij die 
eenheden dienende Belgen en Hollanders zouden achterblijven in Metz.167 Het risico op desertie 
was simpelweg te groot wanneer soldaten zo dicht bij hun geboortegrond zouden worden inge-
zet. Daarnaast werd bij sommige eenheden de post uit Holland niet meer doorgegeven, in een 
poging de troepen onwetend te laten over de situatie thuis. De commandant van de 2e Militaire 
Divisie in de Franse Ardennen, nota bene de Hollandse generaal en oud-minister van Oorlog 
Janssens, schreef begin 1814 aan minister van Oorlog Clarke dat de Hollandse troepen onder zijn 
bevel werden overladen met brieven van familieleden met informatie over de laatste stand van 
zaken in het ‘bevrijde’ Holland en met oproepen om toch vooral te deserteren. In een poging 
deze uitlokking tegen te gaan, besloot hij alle brieven te controleren en alleen brieven door te 
laten die niet “dangereux” waren.168

 Niet alleen de legerleiding nam maatregelen, ook de Hollanders zelf zochten naar manie-
ren om te voorkomen dat ze straks tegenover hun eigen landgenoten zouden komen te staan. In 
de memoires van Van Omphal lezen we dat de Hollandse officieren van het 2e régiment chevau-
légers, de rode lansiers, niet naar Antwerpen wilden afreizen, “daar men reeds wist dat Nederland 
deszelfs onafhankelijkheid herworven had, en men dus het gevaar liep van tegens zijne eigen 
land genoten gebruikt te worden”. Deserteren was voor deze gardeofficieren echter geen optie, 
hun eed van trouw aan de keizer was heilig, zodat ze besloten naar hun chef te stappen met het 
verzoek hen ergens anders heen te sturen “om op een ander punt Frankrijks vijanden te helpen 
bevechten”. Generaal P.D. Colbert-Chabanais waardeerde deze handelwijze en zond de Hollandse 
officieren naar het regimentsdepot in Versailles. Volgens Van Omphal was het vertrouwen in de 
Hollanders door deze actie gestegen, want toen bij alle andere regimenten de Hollandse officie-
ren moesten vertrekken, mochten Van Omphal en collega’s bij hun eenheid blijven. Generaal Col-
bert “zeijde op zijn hoofd voor hun te kunnen instaan, waarop die maatregel wierd opgegeven”.169

 Het verhaal van Van Omphal geeft aan hoe complex de situatie in de laatste fase van Napole-
ons regeerperiode was. Enerzijds hadden de Fransen het vertrouwen in de Hollanders eind 1813 
volkomen verloren, anderzijds werden Hollandse militairen – vooral officieren – op individuele 
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grond nog wel geaccepteerd en vertrouwd. Naarmate de oorlogssituatie voor de Fransen ver-
slechterde, nam de desertie steeds verder toe, maar tot het eind waren er ook Hollanders die 
trouw voor de Fransen bleven vechten. In tegenstelling tot verschillende Westfaalse, Saksische 
of Pruisische eenheden liep geen van de Hollandse regimenten in zijn geheel over naar de tegen-
partij, hoewel die geruchten in Holland wel de ronde deden.170

Conclusie

Over het algemeen kan worden gesteld dat de meeste Hollandse officieren hun afkeer van de 
incorporatie in het Franse leger – als daar al sprake van was – zonder veel problemen overwon-
nen, omdat zij begrepen dat verzet geen zin had en omdat zij als beroepsmilitairen hun brood-
winning niet wilden verliezen. Eenmaal in Franse dienst bleven zij hun eed aan de keizer trouw 
en maakten zij gebruik van de carrièrekansen die het napoleontische leger bood. Het streven 
naar persoonlijke eer en roem was voor de meeste officieren de belangrijkste motivatie, zowel 
om in dienst te treden als om te vechten. Wat de beroepssoldaten van het voormalige Konink-
lijke Hollandse leger van de inlijving vonden is bij gebrek aan bronnen niet bekend, maar uit de 
desertiecijfers blijkt dat ze na 1810 niet opeens méér deserteerden.
 Van de Hollandse conscrits, die vanaf 1811 in verschillende lichtingen bij het Franse leger werden 
gevoegd, is wel bekend wat ze van hun diensttijd vonden. In hun brieven naar huis beklaagden ze 
zich uitgebreid over zaken als gebrekkige voeding, slechte hygiënische omstandigheden en zware 
marsen. Verreweg de meeste Hollandse conscrits dienden zeer tegen hun zin in het Franse leger. Dat 
desondanks ook na 1811 de desertie onder de Hollandse troepen niet toenam, heeft alles te maken 
met de strenge straffen die op desertie en ontduiking stonden, terwijl de christelijke opvoeding 
van veel rekruten op de achtergrond waarschijnlijk ook heeft meegespeeld.
 Bleef het de eerste jaren na de inlijving relatief rustig, na de Franse nederlaag in Rusland liep 
de desertie sterk op. De verliezen in Duitsland, in 1813, maakten dat steeds meer Hollanders de 
Grande Armée de rug toekeerden. Hiermee handelden ze niet anders dan de Pruisen, de Saksen, 
de Italianen en de Kroaten, die zich in deze fase ook allemaal tegen Napoleon keerden en weiger-
den nog voor de Franse keizer te vechten. De grootschalige desertie tijdens de najaarscampagne 
van 1813 toont aan dat de band tussen de buitenlandse troepen en Napoleon oppervlakkig was. 
Zolang het goed ging in de strijd en de omstandigheden niet te zwaar waren, werd de keizer 
gesteund. Met het keren van de krijgskansen was de loyaliteit aan Napoleon echter ver te zoeken.
 Toch moet de desertie in 1813 niet worden overdreven, want uiteindelijk bleef een meerder-
heid van de Hollandse officieren en manschappen gewoon in Franse dienst. Zij die bleven, voch-
ten over het algemeen uit persoonlijk eergevoel (officieren) of omdat ze hun kameraden niet 
in de steek wilden laten (soldaten). Slechts voor een enkeling was affiniteit met Frankrijk of de 
persoon van de keizer doorslaggevend. De soldaten die deserteerden, deden dit meer vanwege 
honger en vermoeidheid, dan uit overtuigd anti-Napoleontische of pro-Hollandse gevoelens. 
De Hollandse conscrits liepen weg omdat het soldatenleven en de dienstplicht zelf hen tegen-
stonden, niet omdat ze voor een onafhankelijke Hollandse natie wilden strijden. De toename 
van het aantal deserteurs in het najaar van 1813 valt vooral te verklaren door de steeds slech-
tere omstandigheden waaronder de troepen moesten dienen en door het langzaam uiteenval-
len van de Franse legerorganisatie, waardoor de drempel voor desertie steeds lager werd. Alleen 
de desertie vanaf december 1813, toen geruchten over de ‘bevrijding’ van Holland ook in Duits-
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land waren doorgedrongen, kan misschien als desertie op vaderlandslievende gronden worden 
gezien, maar zelfs van deze soldaten meldde slechts een klein deel zich vrijwillig aan bij het 
Oranjelegioen of het nieuw opgerichte Nederlandse leger. De meeste conscrits wilden gewoon 
naar huis en met het vertrek van de Fransen uit Holland was de kans om uit handen van de 
Franse autoriteiten te blijven aanzienlijk gegroeid.
 Veel Hollandse officieren waren wel bereid voor de vrijheid van het vaderland te vechten, 
maar zolang deze vrijheid een illusie was, voelden ze zich meer gehouden aan hun eed van 
trouw. Pas onder invloed van de geallieerde opmars en geruchten over de ‘bevrijding’ van Hol-
land durfde een deel van het Hollandse officierskorps de sprong te wagen en hun eed te verbre-
ken. Meer nog dan de desertie onder de gewone manschappen bewijst de grote (wil tot) desertie 
onder het officierskorps in de laatste weken van 1813 dat nationale gevoelens gedurende de inlij-
vingsjaren niet helemaal waren verdwenen. In plaats van de dienst te verlaten, gingen de meeste 
officieren onmiddellijk na hun desertie over in het Nederlandse leger. Drieënhalf jaar hadden 
de Hollandse officieren trouw hun werk in het Franse leger verricht, maar na de landing van 
Willem Frederik en de snelle opmars van de geallieerden bleek de loyaliteit van veel officieren 
toch bij het vaderland te liggen. Wat de incorporatie in het Franse leger precies deed voor het 
natiegevoel van de Hollandse militairen zal in het volgende hoofdstuk worden behandeld.
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  9 | Nationale gevoelens

Inleiding

De revolutionaire en napoleontische oorlogen wordt een belangrijke rol toegedicht bij de 
opkomst van het nationalisme in Europa. Daarbij wordt in de eerste plaats gewezen op de Franse 
revolutionairen die in de jaren negentig van de achttiende eeuw lijf en leden riskeerden ter ver-
dediging van la Patrie. Het gebruik van propaganda en de invoering van de conscriptie maakten 
dat nationale gevoelens toenamen.1 Later, onder het keizerrijk, zou de Franse dominantie ervoor 
gezorgd hebben dat tal van Europese volken zich bewuster werden van hun eigen identiteit, 
waarna ze zich in toenemende mate afzetten tegen de Fransen.2 Het duidelijkste voorbeeld hier-
van zijn de Duitse Befreiungskriege van 1813, die in de historiografie vaak worden neergezet als een 
nationale volksopstand tegen de Franse overheersing. Hoewel op deze typering wel het een en 
ander valt aan te merken, wordt de invloed van de napoleontische oorlogen op het ontstaan van 
een overkoepelende Duitse identiteit – het idee te behoren tot één Duitse natie – niet betwist.3 
“The German nation”, aldus G. Best, “discovered itself by contrast with the French and through 
loathing of them.”4

 Voor Nederland zijn dergelijke theorieën, zij het in mindere mate, ook naar voren gebracht. 
Ruim een eeuw geleden concludeerde Naber dat de meeste Nederlanders op de Franse tijd rea-
geerden met anti-Franse gevoelens en niet zozeer met vaderlandsliefde. Toch was de Inlijvings-
periode volgens Naber belangrijk omdat “onder gemeenschappelijken strijd en gemeenschap-
pelijk lijden de volkseenheid van Nederland was bevestigd”.5 Ook Van Sas signaleert een toename 
van het vaderlands gevoel begin negentiende eeuw, waarbij vooral de jaren van de Inlijving als 
katalysator hebben gefungeerd. Wel plaatst hij, zoals we in de inleiding van deel III hebben 
gezien, de opkomst van het Nederlandse natiegevoel in een langere traditie die al ver voor de 
Franse tijd begon.6 Recent stelde Jensen veel explicieter dat het Nederlandse natiegevoel een 
belangrijke impuls heeft gekregen door de Franse overheersing. Zij omschrijft de napoleonti-
sche periode als een “cruciaal scharnierpunt” op de weg naar een eigen Nederlandse identiteit 
en zegt dat de Franse keizer een “substantiële bijdrage [heeft geleverd] aan het ontluiken van een 
nationaal Nederlands zelfbesef ”.7

 Is deze ontwikkeling ook terug te zien in de egodocumenten van de Hollandse militairen in 
het Franse leger? Werden ook zij zich meer bewust van hun nationale identiteit? Voor de Franse 
troepen is dit enkele jaren geleden onderzocht door de Franse historica Thoral. Zij komt in haar 
studie tot de conclusie dat de vele oorlogen – en dan vooral de buitenlandse campagnes – tus-
sen 1793 en 1814 leidden tot een sterker gevoel van nationale identiteit onder de deelnemende 
militairen. Aanvankelijk groeide het natiebesef in het Franse leger doordat de manschappen de 

C.S. van Hogendorp, zoon van minister van Oorlog D. van Hogendorp, in het uniform van tweede luitenant bij het 
2e regiment kurassiers. (Museum Rotterdam)
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waarden van de Franse Revolutie vereenzelvigden met het vaderland. Vanaf het keizerrijk werd 
de eigen identiteit steeds meer gevormd door de culturele contrasten met ‘de ander’. Franse sol-
daten vergeleken de gebieden waar ze doorheen trokken met hun thuisland, werden zich bewus-
ter van de verschillen en leerden zo en passant de eigen nationale identiteit beter kennen. Deze 
groeiende nationale identiteit kwam volgens Thoral niet in de plaats van de nog sterk aanwezige 
regionale identiteit onder de troepen, maar er was wel sprake van een verschuiving. Tijdens de 
revolutionaire en napoleontische oorlogen raakten de Franse militairen steeds meer doordron-
gen van hun nationale identiteit.8 Voor Groot-Brittannië kwam L. Colley eerder al tot eenzelfde 
conclusie. De confrontatie met de ander – zij het aartsvijand Frankrijk of de vele vreemde volken 
die de Britten aantroffen in hun koloniën – was volgens haar een van de belangrijkste motoren 
achter het ontstaan van een gemeenschappelijke Britse identiteit.9

 De vraag is in hoeverre dit beeld overeenkomt met de ontwikkeling die de Hollandse militai-
ren in Franse dienst doormaakten. Nam ook bij de Hollandse troepen het natiebesef toe tijdens 
hun veldtochten in Spanje, Rusland en Duitsland en zo ja, waar blijkt dit dan uit? Schreven zij 
in brieven en memoires over hun vaderland of is er van enig natiegevoel amper sprake? De aan- 
of afwezigheid van nationale gevoelens onder de Hollandse troepen zal in dit hoofdstuk wor-
den onderzocht door te kijken naar die zaken die bepalend zijn voor het ontstaan van een vorm 
van nationale identiteit. Hierbij kan worden gedacht aan het spreken van één en dezelfde taal, 
het delen van dezelfde culturele achtergrond, en de verhouding tot ‘de ander’. Was in het vorige 
hoofdstuk reeds opgemerkt dat uit de egodocumenten niet blijkt dat de Hollanders, hoewel ze 
voor het Franse keizerrijk vochten, zich als Fransen beschouwden, nu zal worden gekeken naar 
hoe ‘Hollands’ zij zich voelden.

Onderlinge verbondenheid

Toen conscrit Van Altena op 14 juni 1813 met een grote groep Hollanders van de Nationale Garde 
de grens met Duitsland overtrok, was de stemming bedrukt. Zes maanden daarvoor hadden de 
mannen te horen gekregen dat ze tegen hun wil – en ondanks eerdere toezeggingen – bij het 
veldleger zouden worden gevoegd. Het vooruitzicht om binnen afzienbare tijd de wapens op 
te moeten nemen tegen de Russen en Pruisen was weinig aanlokkelijk voor de onervaren Hol-
landers. Op die bewuste dag in juni waren toekomstige gevechten met de vijand echter maar 
bijzaak. De belangrijkste reden voor de algemeen heersende neerslachtigheid was het feit dat 
het vaderland werd verlaten. Toen een Franse adjudant de reden hoorde voor de sombere stem-
ming onder zijn mannen, stelde hij dat het dwaas was over zoiets te treuren. “Een soldaat [heeft] 
geen vaderland dan zijne banier”, zei de adjudant. De Adelaar van het regiment was het enige 
wat telde. Volgens de veteraan was “al wie het teeken van dat beest droeg (...) onze landsman”.10 
Hierop kon Van Altena zich niet langer inhouden en diende hij zijn Franse meerdere stevig van 
repliek. Dat Franse militairen geen vaderland kennen en zich door hun meerderen als slaven 
lieten gebruiken “als een stom werktuig”, wilde niet zeggen dat Hollanders er hetzelfde over 
dachten. Het ‘Hollanderschap’ was bij Van Altena duidelijk diepgeworteld.
 Ook in de memoires van kapitein C.J. Wagevier vinden we een episode waarin de schrijver 
zich genoodzaakt zag zijn nationale, Hollandse eer te verdedigen. Toen Wagevier tijdens zijn 
krijgsgevangenschap in Rusland zijn naam en herkomst op een lijst moest invullen, schreef hij 
dat hij uit Holland, plaats Utrecht, afkomstig was. Zijn Franse luitenant-kolonel, die dit toe-
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vallig zag, wond zich hier vervolgens verschrikkelijk over op, omdat Holland in zijn ogen al 
lang niet meer bestond. Het feit dat Wagevier zich niet als Fransman, maar als Hollander had 
gepresenteerd leidde tot “eenen hevigen woordenstrijd” tussen de beide heren, eindigend met 
een dreigement van de overste aan het adres van Wagevier. Wageviers vermeende anti-Franse 
houding zou hem na terugkomst in Frankrijk wel eens op represailles kunnen komen te staan. 
Wagevier zelf was niet van dit dreigement onder de indruk en verklaarde simpelweg dat hij zich 
“als Hollander beschouwde”, omdat hij in Holland geboren was “toen dit land nog vrij en niet in 
Frankrijk ingelijfd was”.11

 Uit de verhalen van Van Altena en Wagevier spreekt een duidelijk gevoel van vaderlands-
liefde. Ook na drie jaar inlijving bij het keizerrijk, vechtend voor de Franse keizer en onder de 
moeilijkste omstandigheden zagen beide heren zichzelf in de eerste plaats nog als Hollander en 
niet als Fransman. Het gaat echter te ver om op basis van deze twee anekdotes te stellen dat alle 
Hollandse militairen er dergelijke nationale gevoelens op na hielden. Bovendien valt maar moei-
lijk te bewijzen of beide militairen toentertijd daadwerkelijk zulke uitgesproken nationale sym-
pathieën hadden geuit, of dat ze hun pro-Hollandse houding achteraf hebben aangedikt. Brie-
ven zijn in dat opzicht een stuk betrouwbaarder dan memoires, omdat ze nog niet zijn ‘besmet’ 
met het beeld dat na 1813 van de Franse tijd is ontstaan. Toch zijn ook brieven niet zaligmakend, 
omdat militairen – het is al gezegd – door de censuur nu eenmaal niet alles aan het papier toever-
trouwden. Sterk (Hollands) nationalistische uitingen vinden we dan ook nauwelijks terug in de 
brieven naar huis, maar net als bij anti-Napoleontische uitingen wil dit niet zeggen dat er geen 
nationale gevoelens voorkwamen onder de Hollandse troepen.
 Als woorden een graadmeter kunnen zijn voor het natiegevoel onder de Hollandse militai-
ren, dan is het wellicht zinvol de soldatenbrieven door te nemen op het gebruik van termen als 
‘natie’, ‘Holland’, ‘vaderland’, ‘Nederland’ of anderszins. Wanneer we met een dergelijke blik naar 
de teksten kijken, valt op dat de termen ‘natie’ en ‘Nederland’ (of aanverwante woorden) in het 
geheel niet voorkomen. Hoewel beide termen in de hogere cultuur gangbaar waren en ‘natie’ 
eind achttiende, begin negentiende eeuw zelfs een modewoord kan worden genoemd, hadden 
de meeste officieren en soldaten het in de periode 1810-1813 nog gewoon over ‘Holland’ en de 
‘Hollanders’. Meestal werden met de laatstgenoemde term alle inwoners van het (voormalige) 
Koninkrijk Holland bedoeld. Zo schreef conscrit C. de Jong, die als remplaçant diende in het 
124e regiment infanterie, aan zijn vrouw in Friesland dat hij hoopte weer terug te mogen keren 
naar “Holland” en merkte de eveneens Friese aide-chirurgijn J.R. van der Ley op dat de vogels in 
Duitsland hetzelfde waren als die “wij ook in Holland [hebben]”.12 Daar staat tegenover dat de 
Zeeuw Landman wel degelijk onderscheid maakte tussen Hollanders en Brabanders, terwijl de 
Fries Hoekstra ‘Hollanders’ als overkoepelende term gebruikte, maar Friezen en Groningers ook 
apart benoemde.13 Regionale identiteit speelde kortom nog steeds een belangrijke rol, maar ook 
het gevoel tot één natie te behoren was al aanwezig.
 Verwarring over de betekenis van de termen ‘Holland’ en ‘Hollanders’ vinden we ook bij het 
woord ‘vaderland’. Als het gebruik van deze term een indicatie is voor het natiegevoel van de 
brievenschrijvers, dan waren de Hollandse militairen aan het begin van de negentiende eeuw 
buitengewoon nationalistisch. Hoekstra had het in vrijwel elk van zijn vijftien bewaard geble-
ven brieven over “ons geliefde vaderland” – in de zin dat hij wenste nieuws uit zijn vaderland 
te mogen ontvangen of dat hij terugverlangde naar zijn vaderland – en ook bij andere auteurs 
komt deze formulering geregeld terug. Wat precies met de term wordt bedoeld, is echter niet 
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duidelijk. Zoals we in de inleiding van deel III hebben gezien, kon ‘vaderland’ zowel een uiting 
zijn van sterke nationale gevoelens, als van een verlangen naar huis. Het kon verwijzen naar de 
voormalige Republiek der Verenigde Nederlanden, naar de Bataafse Republiek, het Koninkrijk 
Holland, maar ook naar de provincie Friesland of naar het dorpje Rijperkerk, bij Leeuwarden, 
waar Hoekstra vandaan kwam. Veelzeggend is dat hij over een ontmoeting met twee vrienden 
uit zijn dorp schreef, dat het “zeer aangenaam voor ons was dat wij die goede bekenden nog 
weer eens zagen uit ons lieve vaderland [cursivering CvdS]”.14 Deze steeds weer wisselende beteke-
nis maakt dat in dit verband aan een taalkundig onderzoek van de soldatenbrieven maar weinig 
waarde moet worden gehecht. Veel voorkomend gebruik van de termen ‘Holland’ en ‘Vaderland’ 
kan inderdaad duiden op breed levende nationale gevoelens onder de militairen, maar onomsto-
telijk bewijs is het niet.

een gemeenschappelijke taal
De nationale identiteit van de Hollanders in het Franse leger kwam het duidelijkst tot uiting in 
hun gebruik van het Nederlands. Met hun afwijkende taal onderscheidden zij zich van de ove-
rige troepen in het Franse leger, terwijl tegelijkertijd het gevoel van onderlinge verbondenheid 
werd versterkt. Door het taalverschil realiseerden de Hollandse militairen zich keer op keer dat 
zij anders waren dan de Fransen. Uiteraard was dit niet uniek voor de Hollanders bij de Grande 
Armée, want ook bij troepen uit andere landen speelde de eigen taal een belangrijke rol bij de 
ontwikkeling van de nationale identiteit.15

De meeste orangistische of nationale uitin-
gen, zoals deze vlag met ‘Viva Oranie Boven’ 
erop, dateren van net na de val van Napoleon, 
toen de Fransen Nederland hadden verlaten. 
In de soldatenbrieven komen dergelijke 
uitingen niet of nauwelijks voor. (Gorcums 
Museum)
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Hoe groot de taalbarrière was, blijkt uit de problemen die voortkwamen uit de incorporatie van het 
Hollandse leger in het Franse. Zo kostte het veel Hollanders grote moeite de verplichte Franse com-
mando’s in het hoofd te krijgen. Koch schreef naar aanleiding van de inlijving in zijn memoires: “wij 
moesten drie dagen lang trouw zweren op het vaandel en den ganschen dag staan schreeuwen om 
de Fransche kommando’s te leeren, hetgeen geene gemakkelijke taak voor ons was, want behalve de 
officieren kon bijna niemand een woord Fransch”.16 In de jaren daarna zou dit punt niet makkelijker 
worden. Ook Haremaker, die pas in 1813 onder de wapenen werd geroepen, beschreef hoe moeilijk 
het was de Franse bevelen uit het hoofd te leren. Hij constateerde: “Het zou velen gemakkelijker 
geweest zijn, als het onderrigt voor ieder in zijne moedertaal had kunnen gegeven worden.”17

 Uiteraard had het gebruik van Franse commando’s gevolgen voor de prestaties van de Hol-
landse regimenten tijdens exercities en manoeuvres. Toen het 2e regiment grenadiers van de 
garde vlak voor kerst 1810 deelnam aan een revue voor de keizer, faalden de Hollanders volgens 
officier L. de Stuers jammerlijk, omdat “onze soldaten nog niet vertrouwd waren met de Franse 
commando’s”.18 Dit kwam de Hollanders op kritiek van de keizer te staan, maar de eerstvolgende 
keer ging het beter. Ook de Hollandse linieregimenten gingen als gevolg van de Franse bevelen 
bij exercities en manoeuvres soms de fout in, maar volgens generaal Dumonceau boekten ze wel 
vooruitgang. Begin 1811 schreef hij in een inspectierapport dat bij alle Hollandse regimenten de 
commando’s in het Frans werden gegeven en dat alleen eventuele toelichting nog in het Hol-
lands plaatsvond. De Hollandse officieren en onderofficieren spraken volgens Dumonceau nau-
welijks Frans, maar hadden zich inmiddels wel “une grande précision dans la prononciation des 
commandements” eigen gemaakt.19 Over het 125e en 126e regiment was de generaal zelfs ronduit 
enthousiast. De officieren en onderofficieren van deze eenheden kregen elke dag Franse les en 
de kolonel van het 125e regiment had zelfs een aanmoedigingsprijs in het leven geroepen voor 
de onderofficier “le plus instruite”. Door deze maatregelen waren de (onder)officieren van deze 
eenheden een stuk verder gevorderd in het Frans dan die van de andere Hollandse regimenten.
 Naast problemen op het exercitieveld leidde de taalbarrière ook tot problemen bij de admi-
nistratie. Na de inlijving moesten de Hollandse regimenten hun administratie in het Frans bij-
houden, maar door een gebrek aan (onder)officieren die het Frans machtig waren, verliep deze 
overgang verre van vlekkeloos. Volgens een rapport van het Franse ministerie van Oorlog wer-
den de controlestaten, de appèls, de betalingslijsten en andere formulieren door de Hollanders 
veel trager of foutief ingevuld. “Il est de la plus grande urgence”, schreef de directeur général des 
revues et de la conscription eind maart 1811 aan Oudinot, “que Votre Excellence fasse cesser cet état 
de choses, et qu’elle envoie dans ces régiments des quartier-maitres et quelque sous-officiers qui 
sachent et écrivent, s’il est possible, les langues française et hollandaise.”20 Vooral bij het Hol-
landse 11e bataljon veteranen en het 9e regiment artillerie te voet was de administratie een rom-
meltje. Er moesten volgens de directeur général dadelijk Franstalige onderofficieren naar deze 
eenheden worden gestuurd om de boel op orde te krijgen.21 Hij raadde Vlamingen aan, omdat 
die zich over het algemeen uitstekend in beide talen konden redden.
 Door hun gebrekkige kennis van het Frans waren de meeste Hollandse militairen op elkaar 
aangewezen. Gelukkig was contact met de Fransen voor diegenen die in een van de Régiments hol-
landais dienden amper nodig. Behalve met hun officieren, kwamen de meeste Hollandse conscrits 
nauwelijks in aanraking met anderstaligen. Op een vraag van zijn ouders hoe het ging met zijn 
kennis van de Franse taal, moest conscrit Hoekstra bekennen dat het hem niet meeviel deze te 
leren, “want wij hooren daartoe de hollandse te veel, want wij leggen met zoo groot 300 man in 
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Amiens en dat zijn alle conscripts van mijn klasse en allegaar Friezen en groeningerlanders”.22 
Ook conscrit De Jong, die bij een ander regiment diende, liet zijn thuisfront weten dat “ons volk 
bestaat in 400 man, maar allemaal Vriezen en Hollanders”.23 Uit een brief van luitenant der genie 
Kool blijkt dat zelfs officieren de voorkeur gaven aan het gezelschap van landgenoten. In de 
zomer van 1811 schreef Kool vanuit Danzig dat zijn Hollandse collega’s en hij vrijwel altijd samen 
waren. “Wij dineren ook met eenander en daar wij 12 officieren sterk zijn, zoo is het even of wij 
in Holland in garnisoen zijn.”24

 De contacten die er wel waren, verliepen lang niet altijd even soepel. In meerdere egodocu-
menten lezen we dat positieve of neutrale opmerkingen door de andere partij geregeld als beledi-
gend werden opgevat, met vechtpartijen tot gevolg. Haremaker sprak van “Babelsche spraakver-
warring” waardoor de “belagchelijkste voorvallen” en de “kluchtigste tooneelen” plaatsvonden.25 
Daar staat tegenover dat Hollanders die bij niet-Hollandse regimenten waren ondergebracht zich 
de Franse taal zo snel mogelijk probeerden eigen te maken. Ze moesten wel. Conscrit Klaassen, die 
diende bij de equipage du train van de Keizerlijke Garde, schreef dat hij juist veel met zijn Franse 
collega’s omging “om de Taal maar wat magtig te woorden”, terwijl de eerder genoemde genieof-
ficier Kool zich, ondanks zijn voorkeur voor Hollands gezelschap, fanatiek op de studie van het 
Frans stortte. In zijn tweede brief naar huis meldde hij al tevreden dat zijn Frans met sprongen 
vooruit ging en dat hij de “orthographie van de taal” inmiddels al beter in de vingers had dan 
degene die hij altijd om raad vroeg.26

 Het Nederlands schiep een band tussen de Hollandse conscrits, beroepssoldaten en officieren 
die moeilijk overschat kan worden. Zeker in de laatste fase van de napoleontische oorlogen, toen 
de nog resterende Hollandse regimenten werden samengevoegd met buitenlandse eenheden, 
en veel Hollanders verspreid raakten over de Grande Armée, werd ieder contact met landgeno-
ten gekoesterd. Voor Hollandse jongens die gedwongen huis en haard hadden verlaten en een 
onzekere toekomst tegemoet gingen, kon het horen van hun moedertaal het verlangen naar huis 
een moment stillen. Alleen al om die reden was een ontmoeting met Hollandse kooplieden in 
Duitsland voor Van Altena belangrijk genoeg om te vermelden in zijn memoires. “En waarlijk, 
het is muziek als men, in omstandigheden als de onze, onderweg in het Hollandsch wordt aan-
gesproken”, zo vertrouwde hij zijn lezers toe.27

 En Van Altena stond hierin niet alleen. Ook andere militairen schreven in hun brieven en 
memoires hoezeer ze de aanwezigheid van mede-Hollanders in hun omgeving waardeerden. 
Toen conscrit Haremaker al zwervend door het leeggeplunderde Saksen twee Hollanders tegen 
het lijf liep, werd het ondanks de ernstige omstandigheden toch nog gezellig. “De ontmoeting 
met landgenooten, gelijk te denk is, zette ons niet tot voortreizen aan”, aldus Haremaker, “wij 
bragten een regt aangenamen avond door.”28 Later, na te zijn gearresteerd, trof Haremaker in 
een Duitse gevangenis opnieuw een Hollander aan. Hierover schreef hij: “Welke gewaarwording 
het zien en spreken van een landgenoot in den vreemde geeft, weet ieder die het ondervonden 
heeft, al bindt ons ook geen andere dan die band, en heeft men den persoon nimmer gezien. 
Hoeveel te meer moest het dus mijn hart met zoete vreugde vervullen, in deze gevangenschap 
een deelgenoot te vinden, die mij verstaan, met wien ik spreken kon over het land dat verre van 
ons was, spreken over het heden en de toekomst – troost en hoop beide!”29 Een betere wijze om 
Andersons imagined communities te verwoorden valt haast niet te geven.
 De behoefte aan contact met taalgenoten was niet uitsluitend voorbehouden aan de man-
schappen, maar gold evengoed voor de officieren. In zekere zin was het voor de hogere rangen 
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zelfs nog specialer landgenoten te ontmoeten, omdat officieren, in tegenstelling tot manschap-
pen, vaker als enige Hollander bij een vreemd regiment dienden. “Men kan zich niet begrijpen 
hoe aangenaam het is in een vreemd land landgenooten aan te treffen”, schreef kapitein J.W. des 
Tombe toen hij in 1811 in het Spaanse Villafranca bij toeval zijn oude kameraad Van Limburg 
Stirum aantrof.30 Zelfs voor de uitstekend Frans sprekende Des Tombes was het een verademing 
weer even in het Nederlands te kunnen converseren. In de memoires van Tellegen, chef de batail-
lon van het 128e regiment infanterie, vinden we woorden van soortgelijke strekking. Toen hij 
halverwege 1812 werd overgeplaatst naar het 128e regiment, was hij zeer blij dat de Hollandse 
luitenant J.H. Voet met hem meeging. “Het was mij aangenaam een oud Hollands officier bij dat 
regiment geplaatst te zien”, aldus Tellegen, “temeer daar hij een kompagnie bekwam bij het bat-
taljon dat ik kommandeerde.”31 Op deze manier konden beide Hollanders elkaar tot steun zijn.
 Hoe nodig dit soms kon zijn, blijkt wel uit het relaas van conscrit Balkenende, die er geen 
geheim van maakte geen woord Frans te spreken. Balkenende beschrijft in het korte verslag dat hij 
na afloop van zijn diensttijd optekende, hoe hij begin september 1813 samen met een aantal Hol-
landse kameraden krijgsgevangen werd gemaakt door de Russen en op transport werd gezet naar 
het Oosten. Omdat Balkenende gewond was aan zijn been, raakte hij gescheiden van zijn vrienden 
en kwam hij moederziel alleen in een hospitaal in Neuhausen te liggen. “En hoe hard dit voor mij 
was laat ik aan uwe eigene beoordeling over. Ik was toen alleen, enkel onder Franschen die ik niet 
verstaan kon”, aldus Balkenende. Niet het feit dat hij een ernstige wond aan zijn been had en weer 
opnieuw moest leren lopen, maar het feit dat hij al die tijd met niemand kon praten maakte zijn 
verblijf in het hospitaal zwaar. Pas na een eenzame revalidatieperiode van vele maanden kwam 
Balkenende weer in contact met Hollanders. “Mijne blijdschap was ongemeen groot (...) mijne 
Vaderlanders aan te treffen, en zij waren ook met mij verblijd.”32 Hierna bleven de Hollandse krijgs-
gevangenen samen en bundelden ze hun krachten om de reis naar huis te overleven.

Voor gewonde of zieke militairen was het 
leven geen pretje. Vaak moesten zij zelf 
zien te overleven, zoals de hier afgebeelde 
nationale gardist Adrianus van Altena on-
dervond nadat hij gewond was geraakt aan 
zijn been. Gelukkig kon hij op de hulp van 
landgenoten rekenen. (Regionaal Archief 
Dordrecht)
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“zonen van een en denzelfden vader”
Waar ze ook waren, door hun gemeenschappelijke taal trokken Hollanders onherroepelijk naar 
elkaar toe. De saamhorigheid onder de Hollandse militairen in het buitenland was groot. Zij 
die hulp nodig hadden, konden vaak op een helpende hand van hun landgenoten rekenen, zelfs 
wanneer het onbekenden betrof.33 Uit diverse egodocumenten blijkt dat Hollandse militairen 
onderscheid maakten tussen Fransen en Hollanders als het ging om wie ze wel of niet te hulp 
schoten. Vooral tijdens de terugtocht vanuit Moskou kwam het gevoel van onderlinge verbon-
denheid sterk naar boven. Hoe zwaarder de omstandigheden, des te meer begonnen de Hollan-
ders zich slachtoffers te voelen van de Franse overheersing die hen dwong te vechten voor iets 
waar ze eigenlijk helemaal niet (meer) in geloofden. Juist deze gemeenschappelijke afkeer van de 
Franse zaak, versterkte de onderlinge band van de Hollanders.
 Illustratief is het verhaal dat List optekende in zijn memoires. Meer dood dan levend bereikte 
deze officier van het korps rijdende artillerie van de garde op 12 december 1812 de Russische 
grensplaats Kowno. Hij had dagen aaneen onder ijzige omstandigheden gelopen, zonder eten, 
enkel vergezeld door de twee laatst overgebleven soldaten van zijn batterij. In Kowno trof hij een 
huis waar twee militairen zich tegoed deden aan brood en brandewijn. De uitgehongerde List 
vroeg hen om een stuk en een teug, waarna één van de twee soldaten hem in het Nederlands ant-
woordde: “Loop naar den donder, beroerde Franschman.” Hierop sprak List de mannen onmid-
dellijk in hun moedertaal aan, vragende “of zij een landgenoot, die op het punt was van honger 
en koude te bezwijken, een teug brandewijn zouden kunnen weigeren”.34 De reactie van de sol-
daten kan gezien worden als voorbeeld van de bijzondere band die zelfs onder de meest barre 
omstandigheden tussen Hollanders bleef bestaan. Terwijl List kort daarvoor nog twintig fran-
ken aan een soldaat uit Württemberg had moeten betalen voor één klein slokje schnaps, boden 
de Hollanders hem direct alle drank die zij konden missen en waren ze niet tevreden voordat hij 
zijn honger had gestild.
 Een tweede voorbeeld vinden we in de memoires van kapitein Wagevier. Deze beschrijft 
daarin hoe hij zich verantwoordelijk voelde voor een zwaargewonde Hollandse soldaat die hij 
na zijn gevangenneming door de Russen had ontdekt in het hospitaal van Vitebsk en die hij 
probeerde te helpen. Terwijl hij zelf bijna niets te eten had, lukte het hem toch de ergste honger 
van zijn gewonde landgenoot te stillen. “Hoe armoedig ik ook ware”, schreef Wagevier jaren 
later, “gevoelde ik echter mijne verpligting, om hem, zoo veel ik konde, bij te staan: hetgeen ik 
ook naar mijn vermogen deed.”35 Ook Van Aerssen hielp tijdens zijn verblijf in Russische krijgs-
gevangenschap een Hollander, naar eigen zeggen “vooral omdat het een landgenoot was”.36 Het 
gedeelde ‘Hollanderschap’ werkte bij Wagevier en Van Aerssen zo sterk door, dat zij het als hun 
morele plicht beschouwden een onbekende mede-Hollander te hulp te schieten. Daarbij moeten 
we echter wel meteen bedenken dat beide auteurs de feiten, net als bij het eerder genoemde con-
flict tussen Wagevier en zijn Franse meerdere, wellicht bewust mooier hebben voorgedaan om 
zo een beter beeld van zichzelf te schetsen. Wat dat betreft zijn verhalen als die van List, waarbij 
de schrijver niet de hulpgevende maar de hulpontvangende partij is, betrouwbaarder.
 Voorbeelden van Hollanders die elkaar in het buitenland te hulp schieten hebben niet alleen 
betrekking op de dramatisch verlopen veldtocht tegen Rusland in 1812.37 Overal waar Hollandse 
militairen vochten en in de problemen kwamen, hielpen ze elkaar of hielden ze elkaar de hand 
boven het hoofd. In veel gevallen uitte deze hulp zich in, zoals we hebben gezien, het delen van 
eten, drinken, of een plaats bij het kampvuur. Maar ook op andere manieren probeerden Hol-
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landers elkaar te helpen. Onderofficier Strootman kreeg bijvoorbeeld steun van een landgenoot 
toen hij in oktober 1813 probeerde de stad Wittenberg binnen te komen om voedsel voor zijn man-
nen te kopen. Omdat een groot deel van de Grande Armée op dat moment rond het kleine stadje 
Wittenberg lag en de legerleiding had bevolen dat niemand de stad in mocht, was dit geen een-
voudige opgave. Strootman had echter het geluk dat hij bij de buitenste barrière van de stad een 
Hollandse schildwacht aantrof die hem doorliet, enkel en alleen omdat hij een “landsman” was.38

 Hollandse militairen die in een positie waren om anderen te helpen, deden dit vaak eerder 
voor landgenoten dan voor Fransen. Verschillende Hollandse officieren namen Hollandse solda-
ten onder hun hoede, ook al ging dit in tegen de lijn van de legerleiding. Zij kozen er bewust voor 
de regels te buigen, om zo een landgenoot te redden. Een van de soldaten die hieraan waarschijn-
lijk zijn overleven te danken had, was Albert Ossen. Na de verloren slag bij de Katzbach was 
Ossen al zijn vrienden en collega’s kwijtgeraakt en was hij alleen naar Dresden gelopen. Toen hij 
daar bij een vreemd regiment ingelijfd dreigde te worden, vroeg hij een Hollandse officier die 
commandant was van een voorstad van Dresden om hulp. Ossen wilde niet opnieuw bij een veld-
regiment worden ingedeeld en vroeg aan zijn landgenoot of hij onder diens bescherming mocht 
blijven. Ondanks het uitdrukkelijke bevel dat alle fitte militairen verzameld moesten worden 
voor plaatsing in een van de nieuw op te richten infanterieregimenten, ging de man na enig aan-
dringen akkoord met Ossens verzoek, zeggende: “nu kom dan, gij zijt toch ook een Hollander, 
blijf bij provisie dan maar bij mij!”39

 Bij List lezen we eenzelfde soort verhaal, maar dan vanuit de blik van de hulpverlener. Zoals 
List zelf ruim een jaar eerder in Kowno door landgenoten was geholpen, hielp hij begin 1814 een 
Hollandse garde d’honneur die in moeilijkheden verkeerde omdat hij uit zijn eenheid was gedeser-
teerd. De man stelde dat hij tegen zijn zin bij het leger diende en dat hij weigerde te vechten voor 
een land “dat hem vreemd was en zijne sympathie niet bezat”. Overlopen naar de vijand bleek 
echter geen eenvoudige zaak en al kort na het verlaten van zijn eenheid kreeg de man spijt van zijn 
besluit. Omringd door Franse troepen hoopte hij dat List zich over hem wilde ontfermen, zodat 
hij niet als deserteur zou worden ontmaskerd. List berispte de garde d’honneur voor het feit dat hij 
zo ondoordacht was gedeserteerd, maar gaf hem niet aan. Hij schoof zijn verantwoordelijkheid 
als officier van de Keizerlijke Garde tijdelijk terzijde en koos ervoor de man als landgenoot voor 
te stellen aan zijn collega’s en hem uit te nodigen aan zijn tafel alsof er niets aan de hand was. Als 
mede-Hollander kon List het niet over zijn hart verkrijgen de garde d’honneur aan te geven en hij 
zei hem dan ook dat hij “niets te vreezen had”.40 Mede dankzij de hulp van List lukte het de garde 
d’honneur uiteindelijk veilig terug te keren naar zijn familie en vrienden in Amsterdam.
 Verhalen als die van Strootman, Ossen en List geven aan dat de band die Hollandse militairen 
in het buitenland voelden vaak sterker was dan hun plichtsgevoel en in staat was rangverschillen 
te overstijgen. De wederzijdse betrokkenheid die gevoeld werd, maakte dat de Hollanders, zowel 
officieren als soldaten, elkaar opzochten en elkaar hielpen als dat nodig was. Voor landgenoten 
was men bereid om net dat stapje extra te zetten. Deze gevoelens kwamen juist naar voren op 
het moment dat het natiegevoel onder druk kwam te staan, omdat de veilige, ‘Hollandse’ omge-
ving waarin de troepen tot 1812 hadden gediend, verdween. Ten tijde van het Koninkrijk Holland 
speelde nationaliteit nog amper een rol in de belevingswereld van de militairen. Naarmate de 
Hollandse militairen echter meer in aanraking kwamen met Fransen, werden ze zich meer van 
hun eigen nationale identiteit bewust, wat zich uitte in een sterk gevoel van verbondenheid. 
Garde d’honneur J.G. Swaving beschreef deze houding treffend in zijn memoires:
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Het was evenwel agtbaar, dat men zich meestal Natie’s gewijze van elkanderen afzonderde, 
en dat men de voorkeur scheen te geven aan dezulken, met welken men tot een en hetzelfde 
departement, tot eene en dezelfde stad behoorde; doch al wat slechts Nederlander kan 
genoemd worden, kleefde als was aan elkander, en vormde denzelfden broederenkring als 
zoo vele zonen van een en denzelfden vader.41

Uiteraard kan dit gevoel niet op iedere individuele militair in de periode 1812-1814 worden gepro-
jecteerd. Er zullen genoeg Hollanders zijn geweest die hongerende landgenoten rustig langs de 
kant van de weg lieten liggen, maar over dergelijke acties lezen we logischerwijs niets in de ego-
documenten. Het belangrijkst is te concluderen dat áls Hollandse militairen elkaar te hulp scho-
ten ze dit vaak deden vanwege hun gemeenschappelijke nationale identiteit.

‘De ander’

Naast een gevoel van verbondenheid groeide onder de Hollandse militairen in de Grande Armée 
ook het besef dat het land waar ze vandaan kwamen, anders was dan de landen waar ze doorheen 
marcheerden. Hoe meer ze leerden over andere volken en culturen, des te meer ontdekten ze 
hun eigen cultuur en identiteit. In de soldatenbrieven komt dit proces duidelijk naar voren uit 
de beschrijvingen die de militairen gaven van de gebieden die ze doorkruisten en van de mensen 
die ze ontmoetten. Voor de meeste conscrits was het de eerste keer dat ze ver van huis waren. 
Verder dan een dag of drie had men meestal niet gereisd en vader, moeder, broers en zusters 
evenmin. Kennis over andere landen en culturen was, zeker bij de lagere klassen, nauwelijks 
aanwezig. Hoge bergen of wilde dieren kenden ze slechts van verhalen, tekeningen of schilde-
rijen.42 Officieren hadden meer gelezen over andere landen en culturen, of correspondeerden 
met familieleden in Rome of Parijs, maar zelf waren ook zij vaak nog nooit in het buitenland 
geweest. Op een jonge, subalterne officier maakte een reis naar Frankrijk, Duitsland of Rusland 
evenveel indruk als op de gemiddelde conscrit. Zowel officieren als soldaten schreven honderduit 
over wat ze zagen en meemaakten, om zo als het ware te fungeren als de ogen en oren van de ach-
terblijvers. Door de berichten van hun zoon, broer of vriend kreeg ook het thuisfront iets mee 
van de wondere wereld die ‘buitenland’ heette.
 Dit begon al meteen met de reis naar de regimentsdepots in Frankrijk. Conscrit De Jong 
schreef zijn vrouw en kinderen direct na aankomst te Abbeville een heus reisjournaal, waarin 
hij alle plaatsen noemde waar hij tijdens zijn tocht vanuit Leeuwarden doorheen was gekomen. 
Over Nijmegen schreef hij enthousiast dat het op een hoge berg lag, zodat men vanuit de ene 
straat “in een andere straat over de huizen heen [kon] zien”. Dit was zeker niet de laatste keer dat 
De Jong zich zou verbazen tijdens zijn reis naar Noord-Frankrijk. Hij verwonderde zich over de 
drukke markt van Tilburg, “een dorp wel tweemaal zo groot als Franeker”, over de grote linie-
schepen in de haven van Antwerpen en over de enorme vestingwerken van Rijssel. In de buurt 
van Arras trok hij over bergen die, naar eigen schatting, “over de 400 voeten hoog zijn”, onge-
twijfeld een bijzondere ervaring voor een eenvoudige dagloner uit het platte, Friese Tzum.43

 Ook andere conscrits schreven naar huis over heuvels en bergen die ze passeerden. De fre-
quentie waarmee aan dergelijke zaken werd gerefereerd – en dan vooral met betrekking tot 
relatief laaggelegen gebieden als Noord-Frankrijk en Midden-Duitsland – bevestigt het vermoe-
den dat dit voor de meeste Hollandse jongens een nieuw fenomeen was. Boerenzoon Landman 
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omschreef de omgeving van Soissons als “al berg en berg” en het gebied rond Hannover als “alle 
bergen”.44 Conscrit R. Nijsingh Renting had naar eigen zeggen op weg van Emden naar Magden-
burg in Duitsland “zeer hoge bergen getroffen welken tweemaal zo hoog [waren] als de torens” 
en van veraf had hij een berg gezien die zo hoog was dat er “tusschen den berg en de wolken geen 
onderscheid (...) [was te] zien”.45 Garde d’honneur Salverda liet vanuit Kamerijk weten te genieten 
van de vele “schoone gezichten”. “Dewijl men hier veele bergen heeft”, zo schreef hij aan zijn 
ouders, “is het bezicht als men boven op zulk eene is, over de landen uitmuntend schoon.”46 De 
twintigjarige officier Carel Gey van Pittius had een zelfde ervaring gehad, maar dan in de Alpen. 
De hoge witte pieken en het panoramische uitzicht maakten “eenen ontzaggelijken indruk” op 
de onervaren genist. “Met den voeten in de eeuwige sneeuw stond ik eens half uur lang, als op de 
plaats geworteld”, zo liet hij in zijn memoires aan zijn kinderen weten.47

 Maar bergen waren niet het enige waar de Hollanders over naar huis schreven. Ook steden, 
dorpen, het boerenleven en de plaatselijke fauna konden op aandacht rekenen. Zowel de ver-
schillen als de overeenkomsten met de situatie thuis werden opgetekend. Wat Baggerman en 
Dekker in algemene zin over reizigers opmerken, gold ook voor de napoleontische militair. “In 
zekere zin”, schrijven zij, “wordt de wereld door de ogen van het thuisfront bekeken, gefilterd 
en herinnerd.”48 Een boerenzoon als Landman becommentarieerde in zijn brieven bijvoorbeeld 
het boerenbedrijf in het noorden van Frankrijk. Het viel hem op dat zelfs de hoogste heuvels 
“beboerd en bezaait” werden, maar rogge “ziet men daar niet”. Over Duitsland schreef hij dat de 
lokale bevolking ossen gebruikte om te ploegen, maar dat die het minder zwaar hadden “als bij 
ons” daar de grond “zandiger” was.49 Aide-chirurgien-major Van der Ley omschreef de omgeving 
van Lauenburg (ten zuidoosten van Hamburg) als bergachtig maar vruchtbaar. Er werd rogge, 
haver en aardappelen verbouwd, wat Van der Ley deed concluderen dat de verschillen met thuis, 
afgezien van de bergen, niet zo groot waren.50

 Over Polen en Rusland waren de meeste Hollanders weinig enthousiast. Gardeofficier A. Cal-
koen noemde Polen een onvruchtbare woestijn, waar zelfs de kleinste dorpjes geregeld meer dan 
tien lieus (één lieu is circa vier kilometer) van elkaar verwijderd lagen. Hierdoor waren er maar 
weinig plaatsen om te eten en te overnachten. De gehuchten waar ze doortrokken waren arm en 
de plattelandsbevolking was volgens Calkoen ronduit dom.51 Een even negatieve kijk had eerste 
luitenant Ninaber. Vanuit Vitebsk liet hij zijn moeder weten dat de huizen in Rusland en Polen 
“meest allen van hout” waren, “en wel van ronde dennebomen op zijn kant op elkander gelegt”. 
Dit zag er volgens Ninaber bepaald niet fraai uit en bovendien waren de meeste huizen slechts 
hutjes in vergelijking met de kleinste huisjes in zijn geboortedorp Hellendoorn.52 Geconfron-
teerd met dergelijke armoedige omstandigheden, nam de waardering voor het eigen vaderland 
logischerwijs toe.
 Soldaat Van Dodewaard was in zijn memoires nog kritischer over wat hij in Polen aantrof. 
Hij noemde het “een afschuwelijk land” met ongeëvenaarde “onreinheid en morsigheid”.53 Een 
dergelijk oordeel vinden we in tal van soldatenbrieven terug en niet alleen over Polen of Rus-
land. Ook Frankrijk en Duitsland konden in de ogen van de Hollandse militairen niet tippen aan 
de reinheid van hun geboorteland. Met deze mening bevestigden ze het beeld van het propere 
Holland dat in de achttiende eeuw in binnen- en buitenland was ontstaan.54 In de verschillende 
karakterschetsen die in deze periode verschenen, werd keer op keer herhaald dat “de Nederlan-
der over het algemeen zijne nabuuren, vooral de Duitschers en Franschen, in zindelijkheid en 
netheid den loef afsteekt” en dat “onze Hollandsche Vrouwen over ’t geheel zindelyker zyn dan 
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die van andere Natiën”.55 Door de smerigheid in andere landen te bekritiseren, zetten de mili-
tairen zich onbewust af tegen de landen waar ze doorheen trokken en versterkten ze de eigen 
Hollandse identiteit. Voor garde d’honneur Salverda was het verschil tussen Frankrijk en Holland 
bijvoorbeeld evident. “Nauwelijks zijn wij Frankrijk ingetreden”, schreef hij aan zijn ouder, “of 
wij bemerken het grote onderscheid, dat de zindelijkheid hier op verre na niet zo in agt genomen 
wordt als bij ons te lande.”56

 Positiever waren de Hollanders over de mooie steden waar ze doorheen trokken. Bijzondere 
plaatsen en gebouwen konden steevast op aandacht rekenen in brieven en dagboeken. Conscrit 
Feddema beschreef Brussel als een stad “4 maal grooter als Leeuwarden”, liggende op een berg, 
waardoor “het hoogste of laagste huis (...) meer dan honderd voeten [scheelt]”.57 Met het Friese 
platteland en provinciestad Leeuwarden als belangrijkste of enige referentiepunt betekende een 
reis door Europa uiteraard een overweldigende ervaring. Conscrit F.S. Westra beschreef Berlijn 
als “een heel groote voorname stad soo dat ik sijns gelijk nog niet gesien heb” en ook conscrit 
De Jong moest bekennen dat “ik in verscheidene mooie plaatsen en steden ben geweest, maar 
Berlijn vond ik de schoonste stad die ik gezien heb”.58 Moskou kon eveneens op lovende kritieken 
rekenen. Artillerieofficier List sprak over een grote stad met “tal van prachtige paleizen, kerken 
met vergulde torens en koepels, een groot arsenaal en andere grootsche gebouwen”; Kool stelde 
dat de stad wel driehonderd torens telde die “als een bosch van boomen boven de huizen uitsta-

Deze tekening van het Kremlin is gemaakt door cavalerieofficier C.A. Geisweit van der Netten die met het 11e 
 regiment huzaren naar Moskou was getrokken. De stad maakte op de Hollandse troepen een onuitwisbare 
 indruk. (Koninklijke Bibliotheek)
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ken”; en volgens kapitein Dumonceau vormde met name het Kremlin een “scène imposante”.59 
Van alle Europese steden spande Parijs echter de kroon. Zowel qua monumenten als qua omvang 
maakte de stad diepe indruk op de Hollandse militairen. Voor conscrit Dijkema was de stad onbe-
schrijfelijk. “Parijs is zoon grote stad dat er haast geen doorlopen an is, want wij zijn door een 
straat gegaan die derde half uur lang is en niet half de stad ten einde was.” Hij stelde “het halve 
niet [te kunnen] schrijven, maar als ik bij u koom dan zal ik u meer vertellen”.60

 Vooral bij de beleving van de grote steden van Europa, en de manier waarop daarover werd 
geschreven, komt het verschil tussen officieren en manschappen naar voren. Daar waar de 
meeste soldaten slechts kort in steden als Parijs of Berlijn verbleven en weinig tot geen tijd had-
den om de toerist uit te hangen – en dat ook niet konden betalen –, leken veel officieren hun 
verplichte reizen soms te zien als een veredelde stedentrip. Menig officier vulde zijn reisjournaal 
met uitgebreide beschrijvingen van bezochte bezienswaardigheden en bijgewoonde theater- of 
operavoorstellingen. Zo lezen de eerste pagina’s van het zakboekje van C.A. Geisweit van der 
Netten als een toeristische reisgids van Midden-Europa. Van elke stad waar hij langs kwam op 
weg naar Rusland, beschreef hij kort de belangrijkste monumenten en of de stad de moeite van 
het bezoeken waard was.61

 De gardes d’honneur gingen hierin nog verder. Zij zagen hun gedwongen indiensttreding vaak 
als een uitgelezen kans iets van de wereld te zien. Uit de brieven van garde d’honneur G. Buma 
komt een beeld naar voren van een welgestelde jongeman die een Grand Tour maakte. Tijdens 
een rustdag in Antwerpen was Buma “de geheele dag bezig geweest (...) met de stad te bezien”. 
In Kamerijk bezocht hij de citadel en wisselde hij enkele woorden met de daar vastgehouden 
Engelse krijgsgevangenen. In de buurt van Saint-Denis huurde Buma samen met vier vrienden 
een klein koetsje om naar Parijs te gaan, “waar wij aanstonds naar de comedie gingen”. De vol-

Veel militairen hadden oog voor de verschillen en overeenkomsten tussen de diverse landen en culturen waar 
ze doorheen trokken. C.A. Geisweit van der Netten maakte tijdens zijn krijgsgevangenschap in Rusland diverse 
tekeningen van Russen in hun lokale klederdracht. (Koninklijke Bibliotheek)
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gende dag kregen zij van een bekende een rondleiding door de stad en ’s avonds bezochten ze “de 
groote opera”.62 Pas na aankomst bij het regimentsdepot kwam er een einde aan de toeristische 
uitstapjes en begon het echte soldatenleven.
 Uit hun beschrijvingen van andere landen en volken blijkt dat in ieder geval een deel van 
de Hollandse militairen oog had voor de verschillende landschappen, zeden en gebruiken in 
Europa. Een enkeling ging zelfs zo ver dat hij zijn observaties achteraf te boek stelde. Verschil-
lende memoires kregen zo haast het karakter van een reisgids, met aparte hoofdstukken over 
de eetcultuur, architectuur, klederdrachten en bezienswaardigheden van een bepaald land, om 
mee te profiteren van de populariteit van reisverhalen en de (nationale) karakterkunde.63 De 
kennis die de Hollandse militairen mee naar huis namen verspreidde zich op die manier dus 
niet alleen binnen de familie- en vriendenkring, maar ook daar buiten. De indrukken die zowel 
officieren als manschappen tijdens veldtochten in het buitenland opdeden, beïnvloedden de 
manier waarop ‘de Nederlander’ naar zichzelf en de rest van de wereld keek. De culturele uitwis-
seling waaraan militairen in de Franse tijd hadden blootgestaan, werkte zo door in de Neder-
landse identiteit en zorgde er (mede) voor dat die steeds vaster vorm kreeg.

een status aparte
Uit het bovenstaande is genoegzaam gebleken dat de meeste Hollandse militairen zich bewust 
waren van hun niet-Franse, oftewel Hollandse identiteit. De vraag is echter of hun tegenstanders 
en de bevolking van de landen waar ze doorheen trokken dit ook zo zagen. Werden de Hollandse 
militairen door de burgerbevolking als Fransen of als Hollanders gezien? Maakten kozakken 
onderscheid tussen de verschillende nationaliteiten van de Grande Armée, of was het voor hen 
allemaal hetzelfde? Deze vraag is gerechtvaardigd omdat identiteit, het is in de inleiding van 
deel III al gezegd, zowel van binnen als van buiten komt. Iemands identiteit wordt net zo goed 
bepaald door wat ‘de ander’ vindt, als door wat de persoon in kwestie zelf doet en voelt. De hou-
ding van een willekeurige Spaanse monnik of Duitse boer kan dus van invloed zijn geweest op 
de identiteitsvorming van de Hollandse militair en is daarom de moeite van het noemen waard.
 Meerdere officieren en soldaten hebben in hun brieven en memoires geschreven over de 
manier waarop ze bejegend werden door de burgerbevolking. Dit kon variëren van hartelijk, 
afstandelijk, tot ronduit vijandig. Arme mensen die zelf amper te eten hadden, stonden door-
gaans weinig positief tegenover de militairen die bij hen in huis werden ingekwartierd. Velen 
maakten dan ook geen onderscheid tussen de verschillende nationaliteiten met wie ze gedwon-
gen de keukentafel moesten delen. Uit de egodocumenten valt echter op te maken dat de Hol-
landse militairen vaak op een aparte, vriendelijker behandeling konden rekenen dan de Fran-
sen. Zelfs in het zwaar geteisterde Spanje, waar de bevolking volop meedeed in de strijd tegen 
Napoleon, werden de Hollanders niet met de Fransen over één kam geschoren. Van Omphal 
vertelt in zijn memoires het verhaal van een Hollandse huzaar die begin 1809 door omstandig-
heden zes weken lang als enige militair in het stadje Noves was achtergelaten. Tot verbazing van 
Van  Omphal had de huzaar de tijd doorstaan “zonder eenig letzel van de inwoonders te hebben 
ondervonden”. De man was “met de meeste voorkomendheid” behandeld door de bevolking, wat 
de auteur toeschreef “aan het behoren tot vreemde troepen, waarop zij niet zo zeer verbittert 
waren als op de fransche”. Tegelijk bewees het voorval volgens Van Omphal ook dat de Span-
jaarden in de beginfase van de strijd nog niet zo fel anti-Frans waren “als zij naderhand door 
langdurige mishandeling geworden zijn”.64
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Naarmate de oorlog op het Iberisch schiereiland zich voortsleepte, vervaagde de scheidslijn 
tussen burgers en militairen. Steeds vaker waren ook Hollandse militairen hun leven niet meer 
zeker op hun inkwartieradressen. Op het oog welwillende burgers konden zich ’s nachts ont-
poppen als wraakzuchtige moordenaars, die er niet voor terugdeinsden slapende militairen de 
keel door te snijden. De verhalen die rondgingen onder de militairen werden steeds gruwelijker, 
waardoor het wantrouwen steeg. Toch was dit maar één kant van het verhaal. Als we de egodocu-
menten mogen geloven konden de Hollanders – althans de Hollandse officieren – ook in de laat-
ste jaren van de strijd in Spanje rekenen op een soort status aparte. Luitenant-kolonel De Eerens 
stelde dat de Spaanse bevolking hem tegen alle verwachtingen in goed gezind was. De verschrik-
kelijke verhalen die hij onderweg had gehoord ten spijt, behandelden ze hem uitstekend. Dit 
was volgens De Eerens vooral te danken aan het feit dat hij Hollander was. Zodra de Spanjaarden 
dit vernamen, beoordeelden “zij onzen geest naar den hunnen (...), ons lot aan het hunne gelijk 
rekenende”.65 Soortgelijke woorden vinden we bij Des Tombe: “In het algemeen wordt men, als 
men eenige egards voor de inwoners toont en vooral, als men zegt een Hollander of Duitscher te 
zijn, overal goed ontvangen en dat wel wijl de Spanjaarden weten dat wij gedwongen zijn om te 
dienen.”66 In de ogen van sommige Spanjaarden waren de Hollanders evengoed slachtoffer van 
de Franse heerszucht als zij zelf.
 Ook in andere landen werden de Hollanders vaak welwillender behandeld dan de Fransen. 
Luitenant der genie Kool schreef dat hij in Danzig “ware menschenvrienden” had gevonden. 
Omdat de Hollanders en de Duitsers qua taal en cultuur nauw aan elkaar verwant waren, “waren 
wij hun aangenamer dan eenige andere natie”, aldus Kool. De Hollanders waren volgens de 
genist vooral “commerciers wegen” zeer bemind.67 Naast Kool schreef ook chef de bataillon Tel-
legen lovende woorden over de manier waarop hij door de Duitsers was ontvangen. Hoewel de 
Grande Armée op doorreis naar Rusland alles had kaal geplunderd, kreeg hij van de Pruisen te 
eten, te drinken en een bed om in te slapen. “En ik geloof dat zulks doordien ik een Hollander 
was daartoe oorzaak gaf ”, schreef Tellegen, “want zij wisten zeer goed dat wij Hollanders op het 
sleeptouw van de fransen werden meegenomen, zoals in die tijd de Pruisen ook ondervonden. 
Zij wisten zeer goed dat wij als Hollanders hun geen overlast zouden gedaan hebben en veel 
minder hun van haar eygendom hebben beroofd.”68

 Naarmate de oorlog voortduurde, nam de weerzin tegen de Fransen toe. De afkeer richtte 
zich echter niet op de Hollanders in het Franse leger. In het najaar van 1813 reisde eerste luitenant 
J. Kikkert in gezelschap van een Franse apotheker naar Gotha, waar beide heren een comfortabel 
inkwartieradres kregen toegewezen. “Wij waaren gelogeert bij eene heer Haagen”, schreef Kik-
kert, “een vriendelijke duitscher, maar die eene sterke antipathie tegen de franschen had, maar 
daar en tegen veel achting voor de Hollanders.” Na de eerste kennismaking liet zijn gastheer 
Kikkert weten dat hij zonder problemen een dag of drie bij hem in huis kon blijven, maar dat zijn 
Franse reisgezel de volgende dag moest vertrekken. Kikkert beschouwde dit naar eigen zeggen 
als een compliment.69 Kapitein Dumonceau kreeg van een Pruisische geestelijke zelfs het advies 
om toch vooral duidelijk te maken dat hij uit Holland afkomstig was, omdat dit hem en zijn 
manschappen van een betere ontvangst door de lokale bevolking zou verzekeren. Hoezeer dit 
advies klopte, bleek niet lang daarna, toen Dumonceau op buitengewoon onvriendelijke wijze 
werd ontvangen door een Pruisische baron. Toen de man er later die avond achter kwam dat 
Dumonceau een Hollander was, kwam hij zijn excuus aanbieden en bood hij hem alsnog een 
slaapplaats aan op zijn kasteel.70
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Zelfs in het zwaar getroffen Rusland konden de Hollandse militairen door hun herkomst soms 
op coulance rekenen, hoewel de welwillendheid van de Russen niet moet worden overdreven. 
Krijgsgevangenen werden – zeker in de eerste maanden – over het algemeen slecht behandeld, 
ongeacht hun nationaliteit. Kapitein C.J. Momberg, die dit aan den lijve had ondervonden, 
schreef naderhand: “Of men Duitscher, Italiaan of Hollander was, maakte daarin weinig ver-
schil, wij krijgsgevangenen werden, allen zonder onderscheid en van welke natie ook, door de 
bevolking in Rusland, meestal over ééne kam geschoren en, als bondgenooten of huurlingen van 
den gehaten Franschen keizer, door haar met dezelfde verbittering bejegend.”71 Net als de Franse 
krijgsgevangenen werden de Hollanders geslagen, bespuugd, uitgekleed en ontdaan van al hun 
waardevolle spullen. Tijdens de lange marsen door Rusland kregen ze weinig tot niets te eten en 
moesten ze bij temperaturen van ver onder het vriespunt in de sneeuw slapen.72 Maar er waren 
uitzonderingen. Momberg schrijft dat de buitenlandse troepen ‘meestal’ over één kam werden 
geschoren, wat impliceert dat sommige Russen wel degelijk onderscheid maakten.
 Een van deze Russen was generaal I.I. Hermann, die als commandant van de centraal-Russi-
sche provinciestad Perm een grote groep Hollandse krijgsgevangenen onder zich had. Volgens 
kapitein C.J. Momberg werd zijn lot aldaar “merkelijk verzacht door de menschlievende maat-
regelen, welke de generaal Hermann ten aanzien der krijgsgevangenen had genomen”. De Hol-
landse officieren werden geregeld bij de generaal aan tafel genodigd en kregen op den duur zelfs 
permissie “tot het doen van kleine uitstappen of om in de omstreken ter jagt te gaan”. De reden 
voor deze welwillendheid was gelegen in de goede behandeling die de generaal in 1799 van de 
Hollanders had ontvangen, toen hij tijdens de Brits-Russische invasie van Noord-Holland zelf 
krijgsgevangen was gemaakt. Hij was blij dat hij hen nu dezelfde dienst kon bewijzen. Toen de 
Hollanders in mei 1814 naar huis mochten terugkeren, nam generaal Hermann op de hartelijkste 
manier van hen afscheid. In een toespraak tot de verzamelde officieren gaf hij blijk van zijn hoge 
achting voor Holland en de Hollanders, waarbij de “achtbare grijsaard” zichtbaar bewogen was, 
terwijl volgens ooggetuige Momberg “ook menig onzer, in dit aandoenlijk oogenblik een man-
nelijke traan in de oogen welde”.73

 Bij het lezen van dergelijke voorbeelden van de respectvolle wijze waarop de Hollanders in 
het buitenland werden behandeld, valt op dat ze over het algemeen afkomstig zijn uit de memoi-
res van officieren. Omdat officieren vanwege hun rang en – niet geheel onbelangrijk – financiële 
positie vaak sowieso op een betere behandeling konden rekenen, zegt dat maar weinig over de 
behandeling die de gewone soldaat te beurt viel. Ook verslagen van gardes d’honneur brengen ons 
niet veel verder, omdat de meeste gardes d’honneur dankzij hun goed gevulde beurzen positief 
werden bejegend als ze ergens wilden eten of slapen. Terwijl soldaten in armoedige kazernes 
verbleven, of moesten overnachten op de vloer van hun veel te krappe inkwartieradres, trokken 
de meeste Hollandse officieren en gardes d’honneur van het ene luxe onderkomen naar het andere 
en brachten ze hun avonden geregeld door met het nuttigen van copieuze maaltijden in de aan-
wezigheid van de lokale elite. De behandeling van de gewone soldaat kan hiermee – zelfs als de 
burgerbevolking hem zeer goed verzorgde – niet worden vergeleken.
 Toch werden soms ook conscrits wel degelijk anders bejegend vanwege hun Hollandse komaf. 
In de Gedenkstukken van conscrit Van Dodewaard lezen we hoe hij, na in de buurt van Moskou 
krijgsgevangen te zijn gemaakt, wekenlang was overgeleverd aan de grillen van de kozakken. 
Eenmaal in de gevangenis van Jaroslaw aangekomen kreeg hij echter geregeld wat extra wit-
brood en brandewijn toegestopt door rijke Russen, die medelijden hadden met de Hollanders 
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en Duitsers. “Op de Franschen hadden zij zulk een goed oog niet”, aldus Van Dodewaard, “en de 
Polen stonden wel in het allerslechtste blaadje.” Ook tijdens de zware krijgsgevangenentrans-
porten toonden sommige Russen “eenige deernis” met de gevangen Duitsers en Hollanders, die 
ze volgens Van Dodewaard respectievelijk “Nemitske” en “Gollandske” noemden.74

 Behalve bij Van Dodewaard lezen we ook in de geschriften van conscrits Ossen en A. van der 
Ham over een positieve houding van de burgerbevolking. Als Ossen en een vriend na de val van 
Dresden uit het Franse leger deserteren, worden zij naar eigen zeggen “overal op hunne reis zeer 
vriendelijk en minzaam als Hollanders behandelt!”75 Van der Ham beschreef in een brief aan 
zijn moeder, broer en zus van 20 november 1813 dat de kozakken hem al zijn kleren hadden ont-
nomen, maar dat de lokale Saksische bevolking hem, na zijn ontsnapping uit Russische krijgs-
gevangenschap, boerenkleren had gegeven. “En wat de quartiere aangaat”, zo schreef Van der 
Ham, “hebbe ik nog al geen klaage. De Hollanders hebbe het hier in Duysland nog al redelijk. 
Zoo lang ik hier in ’t land gewees ben, hebbe ik nogal geen gebrek geleede uytgenoome bij de 
armee.”76 Ook voor de gewone soldaten gold dus, dat de haat van de bevolking zich in veel geval-
len richtte op de Fransen en niet op de andere nationaliteiten in de Grande Armée. Voor Ossen en 
Van der Ham ging hetzelfde op als voor de eerder genoemde officieren in Spanje. De bevolking 
zag ook in hen slachtoffers van Napoleons despotische bewind.
 Wat dit precies voor het natiegevoel van de Hollandse militairen betekende, is niet een-
voudig te zeggen. Hoewel geen van de betrokkenen dit expliciet in zijn brieven of memoires 
noemt, heeft de positievere houding van de burgerbevolking jegens de Hollanders het nationale 

Krijgsgevangenen kregen in Rusland meestal een ruwe behandeling. Ze werden mishandeld, afgemat, uitgehongerd 
en van al hun waardevolle spullen ontdaan. Toch konden de Hollandse militairen soms op coulance rekenen, omdat 
ze geen Fransen waren. (C.J. Wagevier, Aanteekeningen)
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zelfbeeld van de Hollandse militairen waarschijnlijk versterkt. Het gemaakte onderscheid kan 
gezien worden als een vorm van erkenning van de eigen, ‘Hollandse’ identiteit door ‘de ander’. 
Net als bij het ontmoeten van landgenoten in het buitenland en het ontdekken van nieuwe cul-
turen zorgde het voor extra herkenning bij de militairen zelf. Als ‘de ander’ iemand ziet als Hol-
lander, waarom zou diegene dat zelf dan niet zo zien? Het feit dat meerdere veteranen in hun 
memoires gewag maakten van de voorkeursbehandeling die ze op basis van hun ‘Hollander-
schap’ ontvingen, geeft aan dat ze hier toentertijd, maar ook nog op het moment van het schrij-
ven van hun memoires, veel waarde aan hechtten. De betere behandeling die hun soms te beurt 
was gevallen, had in ieder geval genoeg indruk gemaakt om jaren later nog te worden herinnerd 
en opgeschreven.

Conclusie

Wat valt er aan het eind van dit hoofdstuk te zeggen over (de ontwikkeling van) het natiegevoel 
van de doorsnee officier en soldaat tijdens de Inlijvingsperiode? Geven de egodocumenten het 
bewijs voor de sterke toename van nationale gevoelens die door andere auteurs aan de Franse tijd 
is toegedicht? Het antwoord op deze laatste vraag is noodgedwongen tweeledig. Allereerst moe-
ten we erkennen dat in de meeste soldatenbrieven geen expliciet nationale uitingen zijn terug 
te vinden. Dat kan het gevolg zijn van de eerder genoemde napoleontische censuur, maar zeker 
weten doen we dat niet. De vermeldingen van het vaderland die wel in de brieven voorkomen, 
vallen meestal samen met opmerkingen over gemis en heimwee, waardoor ze dus niet zonder-
meer als uitingen van natiebesef kunnen worden geïnterpreteerd. Meer nationale en anti-Franse 
retoriek vinden we in de onderzochte memoires, maar omdat deze bronnen meestal pas jaren na 
de val van Napoleon zijn opgeschreven, zeggen ze maar weinig over de nationale gevoelens van 
de auteurs tijdens de Inlijving en des te meer over de gangbare nationalistische sentimenten in 
de periode waarin ze aan het papier zijn toevertrouwd.77

 Desondanks kunnen we aan de hand van egodocumenten wel degelijk constateren dat er 
onder de Hollandse militairen in het Franse leger een groot besef was van hun gemeenschap-
pelijke herkomst. Indirect bevatten brieven en memoires namelijk een schat aan informatie 
over hoe de Hollanders zichzelf en hun omgeving zagen, maar ook hoe die omgeving de Hol-
landers zag. Hieruit blijkt onder andere dat taal de belangrijkste verbroederende factor was voor 
Hollanders in het buitenland, terwijl het Nederlands tegelijkertijd zorgde voor een duidelijk 
onderscheid met de overige nationaliteiten in de Grande Armée. Voor veel soldaten en (in min-
dere mate) officieren was de taalbarrière vrijwel onoverkomelijk. Zij konden zich niet redden 
in het Frans en hadden daardoor zoveel mogelijk alleen contact met landgenoten. Of het nu in 
een kazerne was in Noord-Frankrijk of onder moeilijke omstandigheden in Rusland, door hun 
gemeenschappelijke taal trokken Hollanders naar elkaar toe en hielpen zij elkaar. Dankzij de 
Nederlandse taal behoorden de Hollandse troepen tot een en dezelfde imagined community. Dit 
nationale identiteitsgevoel kwam naast (of boven) al bestaande regionale, lokale of religieuze 
identiteiten en niet daarvoor in de plaats.
 In de tweede plaats maken brieven en memoires ons deelgenoot van de confrontatie van 
Hollandse soldaten en officieren met andere landen en culturen. Het overgrote deel van de Hol-
landse militairen in Napoleons Grande Armée had nog nooit een meerdaagse reis gemaakt, laat 
staan dat zij in het buitenland waren geweest. Tijdens de campagnes van 1812 en 1813 kwamen zij 
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in aanraking met landen en culturen waarvan zij het bestaan niet vermoedden. Zelfs Van Altena, 
die zich altijd zeer tegen de dienstplicht had verzet, moest uiteindelijk concluderen dat hij door 
zijn diensttijd in ieder geval “nog het genoegen en het nut [had gehad] van streken en landen 
te bezoeken, van welker gesteldheid en voorkomen, ik maar een flaauw denkbeeld had kunnen 
vormen”.78

 Verder dan beschrijvingen van de landschappen en steden waar ze doorheen trokken en de 
gebruiken van de lokale bevolking gaan de meeste egodocumenten niet. De schrijvers reflecte-
ren in hun geschriften niet op de invloed die deze nieuwe ervaringen op hun natiegevoel had-
den. Nemen we echter aan dat confrontaties met ‘de ander’ de eigen identiteit versterken – een 
veelgehoorde en breed geaccepteerde theorie in het veld van identity studies79 – dan zullen de 
ervaringen tussen 1810 en 1814 ook gevolgen hebben gehad voor het natiegevoel van de Hol-
landse militairen. Uit de egodocumenten blijkt dat zowel soldaten als officieren Holland ver-
geleken met de landen waar ze doorheen trokken. Volgens de gangbare theorie zouden ze zich 
hierdoor bewust(er) zijn geworden van de uniekheid van het land waar ze vandaan kwamen en 
van de verschillen met andere culturen. Het is deze redenering die Thoral doet concluderen dat 
het natiegevoel van de Franse militairen tijdens de napoleontische oorlogen moet zijn toege-
nomen.80 Hoewel het aantrekkelijk is dit voorbeeld te volgen, moet voor de Hollanders in de 
Grande Armée toch een pas op de plaats worden gemaakt. Het idee dat het natiegevoel van de 
Hollandse militairen toenam naarmate ze meer van de wereld zagen is logisch, maar kan niet 
met de onderzochte egodocumenten worden onderbouwd. Het blijft dus een hypothese, zij het 
een aannemelijke.
 Tot slot geven de bewaard gebleven brieven en memoires ons tevens een glimp van hoe ‘de 
ander’ de Hollandse militairen in Franse dienst zag. Uit verschillende egodocumenten blijkt dat 
de Hollanders in landen als Spanje, Pruisen en Rusland een status aparte hadden ten opzichte 
van de Fransen. De betere behandeling die zij meer dan eens op basis van hun ‘Hollanderschap’ 
ontvingen, laat niet alleen zien dat veel Hollandse militairen zich er op voor lieten staan Hollan-
der te zijn (en geen Fransman), maar ook dat veel burgers en zelfs directe tegenstanders onder-
scheid maakten tussen Franse en niet-Franse troepen. Ook na de inlijving van het Koninkrijk 
Holland bij het Keizerrijk en de integratie van het Hollandse leger in het Franse leger bleven 
Spanjaarden, Duitsers en Russen de Hollanders als niet-Fransen beschouwen en konden de Hol-
landers af en toe op wat extra hulp rekenen, hoewel dat laatste niet moet worden overdreven. 
Wat deze houding concreet voor het natiebesef van de Hollandse troepen betekende is wederom 
lastig te zeggen, omdat de betrokken brief- en memoiresschrijvers hier geen opmerkingen over 
maken. Expliciet bewijs ontbreekt dus, maar net als bij de ervaringen van de troepen met andere 
landen en culturen zal de aparte behandeling van de Hollanders in het buitenland het natie-
gevoel van de militairen in ieder geval niet hebben geschaad en waarschijnlijk hebben versterkt.
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 | Conclusie

Johannes Koch, geboren in het Duitse vorstendom Waldeck, was achttien jaar toen hij vrijwil-
lig in dienst trad van het Bataafse leger. In het tweede jaar van zijn dienstverband nam hij deel 
aan de veldtocht tegen Oostenrijk, die eindigde met de beroemde Slag bij Austerlitz. Eenmaal 
terug in de Bataafse Republiek was Koch ooggetuige van de aankomst van Lodewijk Napoleon. 
Op 17 juni 1806 stond hij samen met zijn strijdmakkers opgesteld langs de weg van Breda naar 
Geertruidenberg waar de kersverse koning van Holland, op weg naar Den Haag, passeerde. 
Nog geen vier maanden later bevond de jonge Koch zich met de Armée du Nord in Duitsland om 
te vechten tegen de Pruisen. Hij was betrokken bij de inname van Kassel, de verovering van ves-
tingstad Hameln en de gevechten rond Stralsund. In het voorjaar van 1808 keerde Koch terug 
naar Holland, maar tijd om bij te komen was hem niet gegund. Zijn regiment was samen met 
enkele andere eenheden uitverkoren om met generaal Chassé naar Spanje te trekken, waar de 
Hollanders de Fransen assisteerden bij het neerslaan van de volksopstand die daar was uitge-
broken. Koch vocht mee in de Slag bij Durango, joeg op guerrillero’s en raakte gewond tijdens 
de Slag bij Ocaña. In totaal zou hij meer dan vijf jaar op het Iberisch schiereiland verblijven en 
er de meeste van zijn kameraden als gevolg van de zware omstandigheden verliezen.
 We weten dit alles dankzij de memoires die Koch vijftig jaar na dato, met veel oog voor 
detail, aan het papier toevertrouwde. Hij beschrijft hierin het leven op campagne, de omstan-
digheden op het slagveld, de omgang met de burgerbevolking en de ontmoetingen met hoofd-
rolspelers als Dumonceau, Brune, Marmont, Blücher en uiteraard Napoleon, over wie hij 
schreef dat het hem verwonderde “dat zulk een klein man zoo veel te zeggen kon hebben”.1 
Kochs memoires, die niet alleen de napoleontische oorlogen, maar vrijwel de hele eerste helft 
van de negentiende eeuw bestrijken, bieden een fascinerend overzicht van het leven en de car-
rière van een eenvoudige soldaat die wist op te klimmen tot de rang van luitenant-kolonel. 
Bovenal vormt zijn Levensbeschrijving echter een bewijs voor de alomtegenwoordigheid van de 
oorlog in de Franse tijd. Koch is tijdens deze jaren vrijwel onafgebroken op campagne. Aan 
het slot van zijn memoires concludeert de auteur zelf dat het bijna ongelofelijk is “dat één per-
soon zoo veel kan hebben bijgewoond en zoo veel kan hebben doorgestaan zonder er onder te 
bezwijken”, maar toch was het zo.2 En Koch was zeker niet de enige. Vele tienduizenden Hol-
landse jongens trokken gedurende deze jaren, gedwongen door de dienstplicht of vrijwillig als 
beroepsmilitair of remplaçant, van slagveld naar slagveld.
 De vrijwel permanente staat van oorlog waarin Europa tussen 1806 en 1814 verkeerde, 
maakt dat de Franse tijd eigenlijk niet kan worden begrepen zonder de oorlogshandelingen en 
het bijbehorende oorlogsapparaat in ogenschouw te nemen. Zelfs het bescheiden leger van het 
Koninkrijk Holland was op nationaal niveau van grote politieke en maatschappelijke beteke-
nis. Het diende niet alleen als waarborg tegen buitenlandse dreigingen of binnenlandse onrus-
ten, maar evengoed als bindmiddel met bondgenoot Frankrijk; een bondgenoot die naarmate 
de tijd vorderde steeds kritischer tegenover het Hollandse defensiebeleid kwam te staan en die 
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te vriend moest worden gehouden. Daarnaast vormde het landleger voor het Koninkrijk Hol-
land, net als voor de meeste andere landen, verreweg de grootste kostenpost op de begroting, 
waardoor (financiële) beslissingen over militaire zaken direct doorwerkten op tal van andere 
maatschappelijke terreinen. Simpel gezegd betekende een uitbreiding van het leger dat er 
minder geld was voor bijvoorbeeld het onderhoud van de dijken of het aflossen van de staats-
schuld. Hoewel de bijdrage van Holland aan de oorlogshandelingen tussen 1806 en 1814 ver-
houdingsgewijs gering was – de Hollandse troepen vormden slechts een fractie van Napoleons 
multinationale Grande Armée – mag het belang van het Hollandse leger dus zeker niet worden 
onderschat.
 Reden genoeg voor een militair-historische studie waarbij de primaire focus niet ligt op 
de gedragingen van de troepen op het slagveld, maar die het Hollandse leger an sich als hoofd-
onderwerp heeft. Niet het gevecht, maar de handelingsvrijheid van het Hollandse leger ten 
opzichte van Frankrijk staat in dit onderzoek centraal. De gehanteerde, overkoepelende hoofd-
vraag – Hoe ‘Hollands’ was het Hollandse leger in de jaren 1806-1814? – is op drie complemen-
taire niveaus uitgezocht. In de eerste plaats is gekeken naar de wijze waarop het Hollandse 
defensiebeleid in deze periode tot stand kwam en in hoeverre Lodewijk en diens ministers en 
generaals zelfstandig beslissingen konden nemen over de organisatievorm van het leger. In 
de tweede plaats is onderzocht wie het laatste woord had als Hollandse troepen daadwerkelijk 
werden ingezet en of er verschil in zeggenschap was tussen militair optreden in het binnen-
land en buitenland. Ten derde is getracht een blik te werpen op de gedachtewereld van de offi-
cieren en manschappen om te achterhalen wat hen motiveerde en of zij zich na de inlijving van 
1810 Hollander voelden of wellicht toch meer Fransman.

Deze vier vakjes vormen een deel van een bordspel getiteld Nieuw Historie Spel van Nederland uit 1816. In totaal 
bevat het speelbord zeventig vakjes met daarop de bekendste episoden uit de Vaderlandse geschiedenis, te 
beginnen bij de Batavieren en eindigend bij de Slag bij Algiers. (Rijksmuseum)
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beperkte handelingsvrijheid
Ten tijde van het Koninkrijk Holland waren grofweg drie factoren van invloed op de totstand-
koming van het militaire beleid. Uiteraard speelde de erbarmelijke staat van ’s lands financiën 
een belangrijke rol. Lodewijk erfde een vrijwel lege schatkist en een torenhoge staatsschuld, 
waardoor hij niet zomaar alle veranderingen kon doorvoeren die hij wenselijk achtte. Bij elke 
reorganisatie of augmentatie diende hij rekening te houden met de steeds hoger oplopende 
staatsschuld. Lodewijks koningschap kan in zekere zin worden getypeerd als een continu stre-
ven naar bezuinigingen. Hiermee volgde de koning de wens van zijn onderdanen, die over het 
algemeen meer waarde hechtten aan gezonde overheidsfinanciën dan aan een groot en sterk 
leger. Opeenvolgende ministers van Oorlog probeerden de kosten van het militair apparaat te 
beteugelen, maar met weinig succes. De landstrijdkrachten bleven als een financiële molensteen 
om de nek van de regering hangen.
 De bezuinigingsplannen van Lodewijk en zijn ministers konden vaak op felle kritiek van 
Napoleon rekenen. Hoewel Holland in naam een onafhankelijk land was en Lodewijk op papier 
soeverein vorst, bemoeide Napoleon zich op afstand wel degelijk met de totstandkoming van 
het militaire beleid bij zijn noordelijke bondgenoot. Steeds wanneer de internationale span-
ningen toenamen, eiste de keizer dat Holland een grotere bijdrage zou leveren aan de Franse 
oorlogsinspanningen, terwijl hij zich in rustiger tijden steevast tegen elk voorstel keerde dat 
tot inkrimping van het Hollandse leger zou leiden. Hoezeer de eisen van zijn broer ook in strijd 
waren met de gewenste bezuinigingen, Lodewijk kon ze niet zomaar naast zich neerleggen. Het 
gevolg was dat bezuinigingen geregeld niet verder kwamen dan de tekentafel, terwijl in andere 
gevallen ingezette bezuinigingen na korte tijd alweer werden teruggedraaid of teniet gedaan.
 Wat de uitvoering van zijn militaire beleid betreft, had Lodewijk heel wat handelingsvrij-
heid. Hij kon zelf bepalen welke troepen waarheen werden gestuurd en hoe ze waren georga-
niseerd of getraind. Maar de grotere kaders werden door Napoleon gesteld. De keizer bepaalde 
hoeveel troepen Holland zou leveren, maar liet de consequenties van zijn eisen aan Lodewijk 
over. Deze probeerde zo goed mogelijk voor de belangen van zijn koninkrijk op te komen zon-
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der zijn broer voor het hoofd te stoten, maar deze middenweg werd hem meestal niet in dank 
afgenomen. Het in de ogen van Napoleon gebrekkige Hollandse militaire beleid vormde – naast 
de welig tierende smokkelhandel – de belangrijkste reden voor de verslechtering van de relatie 
tussen Lodewijk en Napoleon.
 Lodewijks eigenzinnigheid bood tegenwicht aan de bemoeienis vanuit Parijs, maar was in 
zichzelf ook een factor van belang. Lodewijk hoefde als koning van Holland nauwelijks reken-
schap af te leggen voor zijn besluiten. De Staatsraad, de ministerraad en het Wetgevend Lichaam 
waren tandeloze instituties die de koning op momenten van advies dienden, maar die hem 
verder geen strobreed in de weg legden. Hierdoor kon de wispelturige vorst een relatief groot 
stempel op de legerorganisatie drukken en slaagde hij erin persoonlijke voorkeuren zonder 
veel problemen in beleid om te zetten. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is de oprichting van 
een omvangrijke Koninklijke Garde, waartoe Lodewijk al aan het begin van zijn koningschap 
opdracht had gegeven, maar ook de Orde van de Unie en de maarschalksrang kunnen hieronder 
worden geschaard. Lodewijk liet zijn voorliefde voor ceremonieel en decorum soms zwaarder 
wegen dan de financiële problemen waarmee het land worstelde, en zelfs zwaarder dan de toch 
al moeizame relatie met zijn broer, die zijn misnoegen over de prioriteiten van Lodewijk niet 
onder stoelen of banken stak.
 Naast een zekere praal- en spilzucht kan Lodewijk ook worden verweten dat hij weinig 
consequent was. Tijdgenoten die nauw met hem samenwerkten beschrijven de koning als een 
labiele persoonlijkheid, wiens luim direct van invloed was op zijn besluiten. Hij kwam geregeld 
op eerder genomen beslissingen terug en creëerde zo verwarring binnen de legerorganisatie. 
Illustratief is de wijze waarop hij omging met benoemingen. Even makkelijk als Lodewijk minis-
ters en opperofficieren benoemde, wisselde hij ze ook weer in. Het gaat echter te ver om alle 
tegenstrijdige besluiten aan Lodewijks wispelturigheid toe te schrijven. Vaak was het handelen 
van de koning ingegeven door de omstandigheden waarmee hij tijdens zijn koningschap werd 
geconfronteerd. Zo valt het steeds weer opnieuw oprichten en afschaffen van de depotbataljons 
direct te koppelen aan het toe- en afnemen van de spanningen op het internationale politieke 
toneel en kwam hij in 1806 terug op zijn plan voor dienstplicht voor weeskinderen vanwege de 
grote onrust die dit onder de bevolking teweeg bracht.
 Toch pleitten de omstandigheden Lodewijk niet helemaal vrij. Het leger op voet van vrede 
brengen als half Europa de messen slijpt, getuigt nu eenmaal niet van een vooruitziende blik. 
Lodewijks beleid was vaak ondoordacht, kortzichtig en vervuld van wensdenken. Juist hierdoor 
moest hij meer dan eens van eerder genomen besluiten terugkomen. Voor het leger betekende 
dit onrust en onzekerheid. De ene reorganisatie was nog niet afgerond of de volgende diende 
zich alweer aan. Door deze veranderingen wisselden soldaten en met name officieren geregeld 
van eenheid, waardoor ze gedwongen waren opnieuw vrienden te maken en op eigen kosten 
nieuwe uniformen aan te schaffen. Een duidelijk voorbeeld van een plan dat niet helemaal liep 
zoals Lodewijk het had bedacht, was de afstoting van de laatste drie Duitse regimenten in het 
Hollandse leger. Lodewijk wenste een zo nationaal mogelijk leger, maar bij nader inzien bleek 
het contract van de regimenten Waldeck en Saksen-Gotha niet eenvoudig te ontbinden. Daar-
naast zag ook Napoleon aan de vooravond van de veldtocht tegen Pruisen een inkrimping van 
het Hollandse leger met circa drieduizend man niet zitten. Uiteindelijk moest Lodewijk genoe-
gen nemen met het verspreiden van de Duitse troepen over de ‘nationale’ regimenten, waardoor 
de uit Waldeck afkomstige Koch in het 2e regiment infanterie van linie terecht kwam.
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transfer
Het tussen 1806 en 1810 gevoerde militaire beleid was het resultaat van de wisselwerking tussen 
de drie bovengenoemde factoren – financiën, druk vanuit Parijs en de persoonlijke voorkeuren 
van Lodewijk – waarbij de ene keer de ene factor meer gewicht in de schaal legde en de andere 
keer de andere. Bij de uitvoering van het beleid, en de keuzes die daarbij gemaakt moesten wor-
den, liet de militaire top van het koninkrijk zich veelvuldig inspireren door Frankrijk. Op ver-
schillende momenten tijdens zijn regeerperiode stuurde Lodewijk mensen naar Frankrijk om te 
bestuderen hoe de zaken daar waren geregeld en te zien wat eventueel overgenomen kon wor-
den. Het succesvolle Franse leger fungeerde als voorbeeld voor het veel kleinere Hollandse leger. 
Deze voorbeeldfunctie resulteerde kort na de troonsbestijging van Lodewijk in het vrijwel een 

Ondanks grote financiële tekorten en de noodzaak tot bezuinigen stak Lodewijk veel tijd en geld in de oprichting 
van een grote Koninklijke Garde. De vorst kon zijn voorliefde voor ceremonieel en decorum kwijt in de fraaie 
uniformen van zijn lijfwacht. (Nationaal Militair Museum)
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op een overnemen van het Franse exercitiereglement van 1791. Door de manier van vechten aan 
te passen, zo was de gedachte, zouden de Hollandse troepen beter aansluiten bij hun Franse col-
lega’s. Hetzelfde argument werd gebruikt ter verantwoording van enkele organisatorische ver-
anderingen die weliswaar voortkwamen uit de noodzaak tot bezuinigen, maar die de Hollandse 
eenheden tegelijkertijd meer verenigbaar met het Franse leger moesten maken.
 Daarnaast nam Lodewijk ook enkele nieuwigheden direct over uit Frankrijk. Het Korps  Gen   - 
darmerie, het Korps Veteranen, Lodewijks eigen garde en de Koninklijke Militaire School waren 
in vorm en regelgeving grotendeels kopieën van hun Franse tegenhangers. Toch was het niet zo 
dat Lodewijk Frankrijk in alles blindelings volgde. In sommige gevallen was er bij de transfer van 
militaire ideeën en gebruiken uit Frankrijk sprake van creatieve relocatie, oftewel van aanpassing 
aan de omstandigheden in Holland. Zo had het Korps Gendarmerie weliswaar dezelfde statuten, 
maar verschilde de invulling van de werkzaamheden en waren ook de Koninklijke Garde en de 
Koninklijke Militaire School niet helemaal hetzelfde als respectievelijk de Garde impériale, en de 
École spéciale militaire te Fontainebleau. Een ander duidelijk voorbeeld van overname en aanpas-
sing van een Frans idee is de door Lodewijk in het leven geroepen Orde van de Unie. Deze rid-
derorde was geënt op Napoleons légion d’honneur, maar week daar in de praktijk van af doordat 
onderofficieren en manschappen niet in aanmerking kwamen.
 De Franse invloed op het Hollandse leger was groot, maar soms ging Lodewijk bewust tegen 
het Franse voorbeeld in, zoals bij de samenvoeging van de Hollandse artillerie en genie tot één 
korps, en bij zijn weigering de conscriptie in te voeren. Met dit laatste negeerde Lodewijk een 
brede Europese trend. Terwijl tal van andere Europese staten – al dan niet onder druk van Frank-
rijk – begin negentiende eeuw een vorm van dienstplicht invoerden, bleef Lodewijk vasthou-
den aan de in Holland gangbare werfmethodes. Adviezen van zijn broer om de conscriptie in 
te voeren sloeg hij in de wind, naar eigen zeggen omdat de dienstplicht niet viel te rijmen met 
de Hollandse volksaard, maar ongetwijfeld ook om zijn eigen positie als koning niet in gevaar 
te brengen. Omdat de oude werfmethodes echter onvoldoende rekruten opleverden en Napo-
leon zijn eisen voor de omvang van het Hollandse leger niet wilde afzwakken, zag Lodewijk zich 
gedwongen met alternatieven te komen. Hij lanceerde plannen voor een dienstplicht voor wees-
kinderen, richtte een Legioen Velites op en investeerde in een Korps Israëlieten in de hoop zich 
op die manier van de aanvoer van verse troepen te verzekeren.
 Het feit dat Lodewijk en de Hollandse legertop dit allemaal konden doen, laat zien dat er op 
militair vlak ruimte was voor eigen initiatief en dat Napoleon zich vanuit Parijs niet met de invul-
ling van de details bemoeide. Anderzijds toont het aan dat ook hier te lande nieuwe, eigen initia-
tieven werden ontwikkeld. Uiteraard vormde het machtige Franse leger een belangrijke inspiratie-
bron – dat deed het voor alle landen in Europa – maar dit betekende niet dat er in Holland helemaal 
geen originele ideeën meer ontstonden. Lodewijk en de zijnen werden niet verplicht Franse regels 
of gebruiken over te nemen, noch voelden ze zelf de verplichting alleen naar Frankrijk te kijken 
voor inspiratie. De ideeën, gebruiken en instituties die ze kopieerden, namen ze over op basis van 
vrijwilligheid, maar niet dan nadat er kritisch naar was gekeken. De rol van Lodewijk was bij dit 
alles leidend, zonder dat gezegd kan worden dat alle Franse invloeden op de Hollandse legerorga-
nisatie het directe gevolg waren van zijn handelen. Lodewijks Hollandse adviseurs waren vaak nog 
grotere voorstanders van het ‘verfransen’ van het leger dan de koning zelf.
 Na de inlijving van Holland bij het Franse keizerrijk bleef er van deze relatieve vrijheid wei-
nig over. In plaats van vrijwillige transfer was er voortaan sprake van gedwongen assimilatie.
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De Hollandse eenheden werden door Napoleon vrijwel meteen op Franse voet georganiseerd en 
geïncorporeerd in het Franse leger. De Koninklijke Garde werd ingelijfd bij de Keizerlijke Garde, 
evenals het Legioen Velites. De Hollandse regimenten kregen Franse nummers en eigen aigles. 
De Hollandse legeradministratie ging over naar het Franse ministerie van Oorlog, Lodewijks 
Koninklijke Militaire School ging dicht en Hollandse militairen moesten zich voortaan con-
formeren aan Franse militaire wetten en gebruiken. Voor soldaten als Koch waren het vooral 
de nieuwe Franse commando’s die de overgang naar het napoleontische leger lastig maakten. 
Dagenlang werden de Hollandse troepen gedrild om de Franse bevelen in het systeem te krijgen. 
Hierna was het voor iedereen duidelijk dat het Hollandse leger niet meer bestond. De Hollanders 
vormden na 1810 een integraal onderdeel van Napoleons Grande Armée.
 Toch betekenden al deze veranderingen niet dat het voormalige Koninklijke Hollandse leger 
volledig van de aardbodem verdween. De eenheden bleven, zij het in aangepaste Franse vorm, 
toch herkenbaar. De Hollandse troepen werden, net als troepen uit veel andere door Frankrijk 
overheerste landen, niet verspreid over de Franse regimenten, maar bij elkaar geplaatst in tien 
zogenaamde Régiments hollandais. Het gros van de Hollandse dienstplichtigen werd later aan 
een van deze regimenten toegevoegd. Zodoende vormden deze eenheden, die deels hun oude 
Hollandse uniformen behielden, kleine eilandjes van Hollanders in een zee van Fransen. Een 
bescheiden vorm van eigenheid bleef dus ook na de inlijving bewaard.

militaire zeggenschap
De relatieve vrijheid van de Hollandse legerleiding om zelfstandig en naar eigen inzicht beslui-
ten te nemen, gold niet op het slagveld. De handelingsvrijheid van de Hollanders stopte zodra er 
militair-operationele belangen in het spel waren. Toen Lodewijk in het najaar van 1806 aan het 
hoofd van de Armée du Nord deelnam aan de veldtocht tegen Pruisen, zag hij zichzelf in eerste 
instantie als een soevereine bondgenoot van Frankrijk die in hoge mate zelfstandig beslissin-
gen kon nemen. In de praktijk was zijn gezag echter een stuk kleiner en fungeerde hij eerder 
als ondercommandant van één van Napoleons legerkorpsen. Ruimte voor eigen initiatief was er 
nauwelijks. Lodewijk kreeg vooraf uitgebreide instructies van zijn broer over de te volgen mars-
routes en in te nemen vestingen. Week hij daar van af, dan kwam hem dat op bijtende kritiek 
van de keizer te staan. Lodewijk had geen zeggenschap over wie hij aan het hoofd van zijn legers 
plaatste, kon geen invloed uitoefenen op de oorlogsdoelen en na zijn vertrek bij de Armée du 
Nord werd hij zelfs niet meer van tevoren gekend in de verplaatsingen van Hollandse eenheden. 
De keizer gaf zijn broer meermaals te kennen dat het niet de bedoeling was dat de koning van 
Holland zonder tussenkomst van de Franse generale staf zijn troepen in Duitsland zou reorga-
niseren of verplaatsen.
 Had Lodewijk zichzelf op basis van zijn koningschap en de losstaande positie van de Armée du 
Nord ten opzichte van de Grande Armée nog kunnen wijsmaken dat hij enige mate van zeggenschap 
had, zijn opvolger als opperbevelhebber van de Hollandse troepen in Duitsland, generaal Dumon-
ceau, kon dat zeker niet. Dumonceau viel direct onder Frans gezag en had daardoor meer nog 
dan Lodewijk rekening te houden met de wensen van zijn (Franse) legerkorpscommandant(en). 
Omdat de belangen van Lodewijk niet altijd strookten met de belangen van de Franse legerlei-
ding, bevond Hollands hoogste generaal zich geregeld in een lastige positie. Hij probeerde zo 
goed en kwaad als het ging zijn Franse meerderen te vriend te houden, zonder zijn soeverein voor 
het hoofd te stoten. Bij de meeste confrontaties was de uitkomst dat Lodewijk zich moest confor-
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meren aan de wil van zijn broer. In enkele gevallen weigerde de koning dit en gaf hij opdracht in 
het diepste geheim alsnog werk te maken van de uitvoering van zijn plannen. Zo moest Dumon-
ceau op last van de koning geschikte soldaten naar Holland blijven terugsturen, zodat de Konink-
lijke Garde kon worden gevuld. Koch was een van deze uitverkorenen. Nog tijdens het beleg van 
Hameln kreeg hij te horen dat hij bij de garde-jagers was geplaatst, maar de eigengereide Koch 
koos er uiteindelijk voor om bij zijn oude eenheid te blijven, “daar ik liever bij was”.3

 Terwijl de Armée du Nord in ieder geval in naam nog een zelfstandige legermacht was, kan 
zelfs dat van de kleinere Hollandse Brigade in Spanje niet worden gezegd. De brigade onder lei-
ding van generaal Chassé maakte integraal deel uit van Napoleons Armée d’Espagne, waardoor 
Lodewijks invloed, toen de troepen het koninkrijk eenmaal hadden verlaten, nihil was. Napo-
leon en zijn maarschalken deden met de kleine brigade wat ze wilden, zonder toestemming te 
vragen aan de man aan wie de troepen formeel trouw hadden gezworen. De keizer organiseerde 
de brigade op Franse voet en maarschalk Lefebvre haalde cavalerie, infanterie en artillerie tegen 
de zin van Lodewijk en Chassé kort na het passeren van de Spaanse grens uit elkaar. Naar protes-
ten tegen deze gang van zaken werd niet geluisterd, zoals ook Lodewijks verzoek in 1809 om de 
brigade terug naar Holland te sturen niet werd gehonoreerd. De grote afstand tussen Spanje en 
het koninkrijk maakte dat Lodewijk amper betrokken was bij het strijdverloop op het Iberisch 
schiereiland. Chassé bracht per brief verslag uit van de belevenissen van de Hollandse troepen, 
maar daar was dan ook alles mee gezegd.
 Meer militair-operationele zeggenschap had Lodewijk over de verdediging van zijn eigen 
grenzen. In overleg met zijn adviseurs bepaalde de koning in hoge mate zelf welke linies prio-
riteit kregen, welke vestingen in staat van verdediging moesten worden gebracht en op welke 
locaties troepen kwamen te liggen. Napoleon bemoeide zich nauwelijks met de (kust)verde-
digingsplannen van zijn broer. Alleen als de veiligheid van het Franse keizerrijk in het geding 
kwam, greep de keizer in. Zo richtte Napoleon in 1806, vlak voor het uitbreken van de oorlog met 
Pruisen, zijn aandacht op de Brabantse vestingsteden die de noordgrens van Frankrijk moesten 
beschermen tegen een aanval van de Pruisen. In latere jaren ging zijn interesse vooral uit naar 
Walcheren, dat een cruciale rol speelde bij de verdediging van de belangrijke havenstad Ant-
werpen. Naarmate het gevaar van een Britse invasie toenam, eiste Napoleon dat Lodewijk meer 
troepen naar Zeeland zou sturen en bepaalde hij zelfs waar ze moesten worden gelegerd.
 Volgens de keizer stonden de troepen op Walcheren onder bevel van de Franse generaal 
Monnet, die als commandant van het aan Frankrijk afgestane Vlissingen leiding gaf aan de 
verdediging van het eiland. Voor de Hollanders was dit moeilijk te verteren. Zij wilden in eigen 
land niet onder een Franse commandant dienen en weigerden Monnet te erkennen als bevel-
hebber van heel Walcheren. De jarenlange strijd over wie er nu eigenlijk de baas was op het 
eiland, leidde tot meerdere botsingen en steeds hoger oplopende spanningen tussen Hollan-
ders en Fransen. Tegen de tijd dat de Britten eind juli 1809 daadwerkelijk voet aan wal zet-
ten, was de stemming dermate verziekt dat er van constructieve samenwerking nauwelijks 
sprake was. Tot op het allerhoogste niveau klonken verwijten over en weer. Lodewijk betichtte 
Monnet van het aan zijn laars lappen van de Hollandse soevereiniteit, terwijl Napoleon zijn 
broer verweet het Hollandse leger en de verdediging van zijn koninkrijk te hebben verkwan-
seld. Toen de keizer hoorde dat zijn plaatsvervangers in Parijs Lodewijk hadden benoemd tot 
opperbevelhebber van de troepen rond Antwerpen, wist hij niet hoe snel hij dit besluit moest 
terugdraaien. Eind 1809 had hij geen enkel vertrouwen meer in zijn broer. Het feit dat Holland 
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niet in staat was gebleken de eigen veiligheid te garanderen – althans niet zonder Franse hulp 
– vormde voor Napoleon aanleiding het bestaansrecht van zijn noordelijke vazal steeds open-
lijker in twijfel te trekken.
 De laatste maanden van 1809 en de eerste maanden van 1810 arriveerden meer en meer Franse 
troepen in Brabant en Zeeland. Deze groeiende Franse militaire aanwezigheid, gecombineerd 
met de steeds striktere Franse controle van het Hollandse legerapparaat, baarde de Hollandse 
legerleiding zorgen. Officieel vielen alle Hollandse troepen in Brabant en Zeeland onder de Armée 
d’Anvers en dus onder Frans opperbevel, maar Lodewijk wilde de zeggenschap over een groot 
deel van zijn leger niet zomaar afstaan. Eerst onttrok hij zijn garde aan de troepenmacht rond 
Antwerpen, later, toen duidelijk was geworden dat de Hollandse troepen deel zouden uitmaken 
van de Armée d’Anvers, probeerde hij ook nog andere eenheden onder Frans gezag vandaan te 
halen. Dumonceau werd het bevel over de Brabantse vestingen en de daarin gelegen garnizoe-
nen ontnomen, om te voorkomen dat de Fransen via de commandant van de Hollandse troepen 
te velde alsnog over deze troepen konden beschikken. Voortaan mochten de vestingcomman-
danten alleen orders van Lodewijk aannemen. Dumonceau kreeg opdracht de bevelen van zijn 
Franse meerdere te volgen maar nooit de belangen van Holland uit het oog te verliezen. Aan 
opperofficieren werd te kennen gegeven dat zij te allen tijde de bevelen van hun vorst moesten 
navolgen, ook als die tegen Franse bevelen in gingen.
 Op deze wijze probeerde Lodewijk de toenemende Franse inmenging een halt toe te roepen, 
maar het resultaat was gering. De Fransen werden steeds brutaler, zonder dat de Hollanders 
daar iets tegen in konden brengen. Begin 1810 namen Franse troepen uit naam van Napoleon 
de belangrijkste Brabantse vestingsteden in, niet veel later gevolgd door de volledige annexa-
tie van de provincies Brabant en Zeeland. Het Hollandse verzet hiertegen stelde weinig voor. 
De machtsverhoudingen lagen dermate scheef, dat het voor vrijwel iedereen duidelijk was dat 
gewapend verzet zinloos zou zijn. De Hollanders, met Lodewijk voorop, sputterden tegen, trai-
neerden, uitten formele protesten en namen zelfs militaire voorzorgsmaatregelen, maar toen 
puntje bij paaltje kwam, bogen zij het hoofd voor de Franse militaire overmacht. In het voorjaar 
van 1810 trokken de Fransen zonder noemenswaardige tegenstand te ontmoeten over de grote 
rivieren. Op 9 juli volgde de officiële inlijving van Holland bij het Franse keizerrijk.
 Vanaf het moment dat het Hollandse leger werd opgenomen in het Franse leger was het 
gedaan met het laatste restje zeggenschap dat de Hollanders nog over hun troepen hadden. Hol-
landse opperofficieren kregen hun pensioen of werden over de Grande Armée verspreid. Niet één 
Hollandse generaal (met uitzondering van Chassé in Spanje) bleef na de inlijving het bevel voe-
ren over troepen van het voormalige Koninklijke Hollandse leger. Er waren weliswaar enkele 
regimenten met een Hollandse kolonel aan het hoofd, maar die hadden zonder uitzondering 
Franse opperofficieren boven zich die ze moesten gehoorzamen. De Hollanders hadden tijdens 
het koninkrijk al nauwelijks invloed op de operatieplannen, benoemingen of de oorlogsdoelen, 
maar na 1810 hadden ze helemaal niets meer in te brengen. Zelfs op het terrein van de landsver-
dediging zwaaiden Fransen de scepter. Napoleon bepaalde waar het zwaartepunt van de verde-
diging kwam te liggen en welke troepen de Hollandse kust moesten bewaken.
 Tijdens de veldtochten in Spanje, Rusland en Duitsland viel de Régiments hollandais geen 
andere behandeling te beurt dan de andere Franse eenheden. Ze lagen verspreid over het leger 
en vochten zij aan zij met de Fransen. Het is niet mogelijk een eenduidig antwoord te geven op 
de vraag wat de Fransen van de Hollanders vonden. De officiële verslagen van de hogere Franse 
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officieren zijn dan weer positief, dan weer negatief. Dit verschilde per situatie en per eenheid. 
Over de huzaren klonk meestal niets dan lof, terwijl het half-Hollandse 123e regiment infanterie 
van linie een stuk minder goed te boek stond. In de memoires van Koch lezen we dat Franse 
bevelhebbers over het algemeen tevreden waren met de prestaties van de Hollandse Brigade in 
Spanje. Na de gewonnen Slag bij Durango zwaaide maarschalk Lefebvre bijvoorbeeld met het 
vaandel van het Hollandse regiment langs de opgestelde troepen, zeggende “dat wij ons waardig 
hadden gemaakt als de eerste soldaten van Frankrijk genoemd te worden”.4

 Dat laatste kan tot op zekere hoogte ook gezegd worden van de Hollandse troepen die in 
1812 betrokken waren bij de veldtocht tegen Rusland. Tijdens deze lange en zware campagne 
dienden Hollandse eenheden zowel in de voor- als achterhoede, in Napoleons centrale aanvals-
macht naar Moskou als op de belangrijke linkerflank, in de Keizerlijke Garde en in de Poolse en 
Pruisische vestingsteden. Hoewel de Fransen over het algemeen weinig te spreken waren over 
de marcheerkwaliteiten van de circa 16.000 betrokken Hollandse militairen, hadden ze over de 
inzet van de Hollanders op het slagveld niets te klagen. Bij Polotsk, Borodino, Krasnoï en de 
Berezina lieten de Hollandse troepen zich gelden. Meerdere Hollandse regimenten offerden zich 
in Rusland op, in een poging de restanten van Napoleons Grande Armée te redden. Juist hierdoor 
kenden de Hollandse troepen een bijzonder laag overlevingspercentage, lager dan dat van de 
strijdkrachten van de meeste andere nationaliteiten.

Tijdens de hier afgebeelde Slag bij de Berezina speelden de Hollandse troepen een hoofdrol. Terwijl Hollandse 
pontonniers zich inspanden om de bruggen op tijd gereed te krijgen, hielden het 125e en 126e regiment de opruk-
kende Russen tegen en moesten het 123e en 124e regiment en het 14e regiment kurassiers aan de overzijde van de 
rivier een bruggenhoofd zeker stellen. (Nationaal Militair Museum)
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In het laatste jaar van het Franse keizerrijk vochten nog circa 10.000-12.000 Hollandse mili-
tairen mee in Duitsland. Het merendeel van deze troepen bestond uit onervaren conscrits, die 
voornamelijk werden ingezet als bezetting van Duitse vestingsteden. Ook deze troepen vervul-
den nog lange tijd dezelfde taken als hun Franse collega’s, totdat de geallieerden in de tweede 
helft van 1813 steeds meer terrein wonnen en het vertrouwen van de Fransen in de buitenlandse 
troepen bij de Grande Armée daalde. Na de landing van prins Willem Frederik bij Scheveningen 
en de ‘bevrijding’ van Nederland beval Napoleon zelfs de onmiddellijke ontwapening van alle 
Hollandse troepen op de rechter Rijnoever. Helemaal gelijk met de Fransen waren de Hollandse 
militairen dus ook weer niet. Ze kregen dezelfde taken en werden op dezelfde wijze aange-
stuurd, maar uiteindelijk overheerste toch het wantrouwen.

nationale gevoelens
Het wantrouwen van Napoleon jegens de Hollandse troepen was niet helemaal uit de lucht 
gegrepen, want in de drie jaar dat Holland bij het Franse keizerrijk was ingelijfd, waren de 
meeste Hollandse officieren en manschappen zich niet opeens Frans gaan voelen. Tenminste, 
er is niets in de onderzochte egodocumenten wat daarop wijst. Ze stonden weliswaar niet afke-
rig tegenover Napoleon als veldheer – sommigen zagen de incorporatie in het Franse leger zelfs 
als goed voor hun carrière –, maar er was geen sprake van onvoorwaardelijke loyaliteit aan 
het Franse keizerrijk. Direct na de inlijving legde het overgrote deel van de Hollandse troepen 
zonder bezwaren de eed van trouw af aan de keizer, slechts een enkeling weigerde. De Franse 
vertegenwoordigers in de Hollandse departementen concludeerden daaruit dat het wel goed 
zat met de pro-Franse gevoelens van de Hollanders, maar uit verschillende memoires blijkt 
dat er onder het oppervlak wel degelijk weerstand leefde. Voor het moment legden de meeste 
beroepsofficieren en -manschappen zich echter neer bij de nieuwe situatie, bij gebrek aan een 
alternatief. Napoleon werd als het ware gedoogd, omdat de Franse overmacht te groot was en 
de meeste militairen hun baan niet wensten te verliezen.
 De houding van de duizenden dienstplichtigen die vanaf 1811 uit de Hollandse departe-
menten moesten opkomen, was aanvankelijk al even berustend. Het overgrote deel van deze 
conscrits stond negatief tegenover het zware en gevaarlijke soldatenleven, maar tot concrete 
actie of een stijging van het aantal deserteurs leidde dit niet of nauwelijks. In hun brieven naar 
huis beklaagden zij zich honderduit over de slechte omstandigheden waarin ze verbleven, het 
weinige of smerige voedsel dat ze kregen, de zware marsen die ze moesten afleggen en het ver-
driet dat ze voelden bij het gemis van familie en vrienden. Er ging haast geen brief voorbij of 
de afstand tussen briefschrijver en thuisfront werd benadrukt – soms zelfs letterlijk in lieus of 
uren – terwijl tevens de wens werd uitgesproken voor een spoedige hereniging. Dat er ondanks 
deze gevoelens relatief weinig dienstplichtigen deserteerden, kan deels worden toegeschreven 
aan het succes van de Franse anti-desertiemaatregelen, maar wellicht speelde ook de christe-
lijke levensvisie van veel Hollandse conscrits hierbij een rol. Gelovige soldaten waren minder 
snel geneigd weg te lopen, omdat zij in hun lot de wil van God zagen. De overgrote meerderheid 
van de Hollanders bleef niet alleen tot ver in 1813 in dienst, maar bleef ook actief voor de keizer 
vechten. Ideologische motieven speelden hierbij nauwelijks een rol. De bewaard gebleven ego-
documenten van Hollandse militairen ondersteunen het bestaande beeld dat de meeste militai-
ren niet vochten uit loyaliteit aan Napoleon of het Franse keizerrijk, maar omdat ze streefden 
naar persoonlijke eer (officieren) of de waardering van kameraden (manschappen).
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Pas in 1813, na het fiasco in Rusland en de daaropvolgende geallieerde opmars, nam de desertie 
onder de Hollandse troepen toe. In eerste instantie vrijwel uitsluitend onder de manschappen, 
waarbij ideologische motieven opnieuw geen rol speelden. Soldaten deserteerden uit ontevre-
denheid over hun omstandigheden, niet omdat ze de behoefte voelden op te staan tegen Napo-
leon of het onderdrukte vaderland te verlossen van het Franse juk. Bij het officierskorps was 
desertie een stuk zeldzamer. Hoe slecht de militaire omstandigheden ook waren, de eed van 
trouw weerhield veel Hollandse officieren ervan Napoleon de rug toe te keren en de Grande Armée 
te verlaten. Dit veranderde pas toen er zich eind 1813 opeens een alternatief aandiende in de vorm 
van een onafhankelijke Nederlandse staat. Na de landing van de Prins van Oranje gaven veel 
Hollandse officieren aan hun nationale gevoelens de voorkeur boven hun eed van trouw. Voor 
officieren speelden ideologische motieven dus wel degelijk mee.
 De vraag hoe diep het natiegevoel onder de Hollandse militairen in het Franse leger precies was 
geworteld en of dit gedurende de Inlijvingsperiode toe- of afnam, is vandaag de dag amper meer 
te beantwoorden. De bewaard gebleven egodocumenten laten maar weinig zien van hoe officieren 
en manschappen aankeken tegen hun bij Frankrijk geannexeerde vaderland. De meeste brief- en 
memoiresschrijvers lieten zich op papier niet expliciet over een dergelijk onderwerp uit, laat staan 
dat ze hun diepere gevoelens op papier zetten. Veel brieven staan weliswaar vol met opmerkingen 
over (het missen van) het vaderland, maar deze term kan zowel geboorteland, geboortestreek als 
geboorteplaats betekenen. De onderzochte correspondentie bevat verder nauwelijks uitgesproken 
pro-Hollandse of anti-Franse uitingen, maar dat kan evenzeer het gevolg zijn geweest van censuur 

Twee losse scènes uit een grotere afbeelding, waaruit blijkt hoe belangrijk eergevoel en kameraadschap waren 
voor een militair. (Rijksmuseum)
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en zelfcensuur. Onderzoek naar militaire egodocumenten leert ons dus maar weinig over de weer-
slag van het toenemende natiegevoel bij de elite, via de hoge cultuur, op het gewone volk.
 Het belangrijkste bewijs dat er onder de Hollandse troepen in het Franse leger nationale 
gevoelens leefden, is indirect. Zo komt uit de brieven en memoires een beeld naar voren dat 
de Hollanders sterk naar elkaar toe trokken, waar ze zich ook bevonden, en dat ze elkaar als het 
even kon hielpen. Het Nederlands was daarbij een cruciale, verbindende factor. Tegelijkertijd 
onderscheidden de Hollanders zich met hun gemeenschappelijke taal van de Fransen, waardoor 
een duidelijk ‘wij/zij’-gevoel ontstond. De ervaringen met andere landen, volken en culturen, die 
in de egodocumenten uitgebreid aan bod komen, zullen dit gevoel hebben versterkt. Soldaten 
en officieren beklemtoonden in hun correspondentie de verschillen met thuis, waarbij ze oog 
hadden voor uiteenlopende zaken als landschappen, religie en economie. Deze confrontatie met 
‘de ander’ zal het zelfbeeld van de Hollandse militairen waarschijnlijk hebben versterkt, wat het 
natiebesef en natiegevoel ten goede moet zijn gekomen.

het hollandse leger in vergelijkend perspectief
Veel van de conclusies die we voor het Hollandse leger en de Hollandse militairen in de Franse 
tijd kunnen trekken, gaan ook op voor de andere staten binnen Frankrijks invloedsfeer. Hoewel 
in de algemene inleiding nadrukkelijk is gezegd dat deze studie niet bedoeld is als vergelijkend 
onderzoek, loont het na alle woorden over het Hollandse leger toch de moeite op deze plek een 
korte blik over de landsgrenzen te werpen, om te zien hoe het Hollandse leger zich verhield met 
de legers van andere door Frankrijk overheerste landen. Was de Hollandse situatie eerder uit-
zondering of regel? Daarbij zij opgemerkt dat de meeste vergelijkingen zich noodgedwongen 
beperken tot de periode van het Koninkrijk Holland.
 De weinige literatuur die voorhanden is, suggereert dat staten als Beieren, Saksen en Würt-
temberg net als Holland de nodige vrijheid hadden om zelf invulling te geven aan hun militaire 
beleid, maar tegelijkertijd gehoor moesten geven aan de harde eisen van Napoleon ten aanzien 
van legeromvang, militaire steunverlening en andere bondgenootschappelijke verplichtingen.5 
Holland was in deze dus zeker niet uniek. Vergeleken met satellietstaten als Westfalen, Italië en 
Napels had Holland echter relatief veel bewegingsvrijheid. Respectievelijk Jérôme, Eugène en 
Joseph (later Murat) moesten zich op militair terrein meer inmenging van Parijs laten welgeval-
len dan Lodewijk. Deze drie landen hadden op last van de keizer Franse ministers van Oorlog en 
ook het aandeel Franse militairen lag er aanzienlijk hoger. In het Napolitaanse leger waren maar 
liefst 10 van de 14 divisiegeneraals en 77 van de 127 kolonels van Franse origine.6 Daarmee steekt 
het handjevol Franse opper- en hoofdofficieren in Hollandse dienst schril af.7 In Italië mocht vice-
roi Eugène niets besluiten zonder de goedkeuring van Napoleon.8 Het Italiaanse ministerie van 
Oorlog viel direct onder het Franse ministerie van Oorlog en in feite dus onder de keizer, hoewel 
daarbij gezegd moet worden dat deze zich in vredestijd niet met de dagelijkse gang van zaken 
bemoeide.9 In Westfalen had Napoleon de belangrijkste beslissingen, ook op militair gebied, in 
feite al genomen voordat Jérôme tot koning was benoemd. Het nieuwe Westfaalse leger bestond 
weliswaar voor het merendeel uit Duitsers, maar de drie hoogste generaals waren Frans.10

 Veel landen namen ideeën en gebruiken over uit het Franse leger, maar de mate en het tempo 
verschilde van land tot land. Er waren landen die minder ver gingen dan het Koninkrijk Holland, 
maar ook landen die, al dan niet gedwongen, het Franse voorbeeld een op een kopieerden. Onder 
de laatste categorie vallen zeker de koninkrijken Italië en Westfalen. Italië, dat van alle Europese 
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landen het langst onder Franse invloed stond, had zijn leger onder druk van Napoleon “virtually 
identical” gemaakt aan het Franse leger.11 Hetzelfde gold voor het uit verschillende Duitse vor-
stendommen samengestelde Koninkrijk Westfalen. Bij de oprichting van zijn nieuwe leger bleef 
Jérôme dicht bij het Franse origineel. De kersverse koning voerde niet alleen direct de conscrip-
tie in, maar ook de Franse rangen en rangonderscheidingstekens, terwijl Franse exercities en 
manoeuvres door Franse instructeurs aan de Westfaalse troepen werden bijgebracht.12

 Bij de overige Duitse bondgenoten van Napoleon waren de onderlinge verschillen groot. 
Het Groothertogdom Baden ging reeds kort na de totstandkoming van de Rijnbond over van het 
Pruisische naar het Franse legermodel en ook Beieren richtte de blik vanaf dat moment op Frank-
rijk.13 Het Hertogdom Nassau hield daarentegen nog tot 1810 vast aan de oude Oostenrijkse leger-
organisatie, hoewel er wel steeds meer Franse invloeden binnensijpelden.14 Hetzelfde gold voor 
Saksen, waar de moeizaam verlopen campagne van 1809 tegen Oostenrijk aanleiding vormde 
voor een grote reorganisatie die het leger meer op Franse voet moest brengen.15 Pas in 1812 adop-
teerde de Saksische infanterie “les formations de combat de l’armée française”, maar het duurde 
nog lang voordat de bijbehorende Franse tactiek overal werd toegepast.16 In zekere zin was dit 
het omgekeerde van de Hollandse situatie, waar Lodewijk kort na zijn troonsbestijging wel de 
Franse instructies doorvoerde, maar de legerstructuur niet (volledig) gelijkschakelde.
 Qua militair optreden onderscheidden de Hollandse troepen zich niet of nauwelijks van de 
andere landen onder Frankrijks invloedsfeer. Het Koninkrijk Holland was zeker niet het enige 
land dat door Napoleon werd gesommeerd troepen te leveren. De Hollandse bijdragen aan de 
veldtochten in Noord-Duitsland, Spanje en Rusland waren niet bijzonder veel groter, kleiner, 
succesvoller, gedurfder of anderszins afwijkend van het gangbare. In Spanje vochten de Hol-
landers zij aan zij met troepen uit Baden, Nassau en Hessen-Darmstadt, terwijl er verder ook 
troepen uit Italië en Westfalen meevochten. In Rusland waren vrijwel alle Europese nationali-
teiten aanwezig. De behandeling die de Hollandse troepen tijdens veldtochten te beurt viel was 
eveneens verre van uniek. Napoleon liet zijn bondgenoten zoveel mogelijk in eigen brigades, 
divisies of legerkorpsen deelnemen, maar stelde vervolgens wel vaak Franse bevelhebbers aan 
het hoofd. Op het slagveld hadden de andere vorsten net zo weinig over hun eigen troepen te 
zeggen als Lodewijk. Of zij hier net zoals de koning van Holland een mouw aan probeerden te 
passen, valt aan de hand van de huidige stand van het onderzoek niet te zeggen.
 De kale sterktecijfers, die voor de meeste landen gelukkig wel beschikbaar zijn, laten zien dat 
de omvang van het Hollandse leger aanvankelijk in verhouding was met het inwonertal. Zeker 
wanneer rekening wordt gehouden met het feit dat Holland ook nog een vloot diende te onder-
houden. Toch valt op dat waar de sterkte van het Hollandse leger in de jaren onder Lodewijk nage-
noeg gelijk bleef, de legeromvang van Napoleons andere satellieten en bondgenoten juist fors 
toenam. Westfalen, een land met ongeveer evenveel inwoners als het Koninkrijk Holland, telde in 
1808 slechts 14.000 soldaten, maar dat aantal groeide in de jaren daarna snel tot ruim 30.000 man 
in 1811, oftewel meer dan de 25.000 man die Jérôme volgens de verdragsafspraken met Napoleon 
verplicht was te leveren. De omvang van het Napolitaanse leger nam onder Murat toe van 20.000 
man in 1809 tot 40.000 man een jaar later en het leger van het Koninkrijk Italië bereikte in 1812 een 
omvang van 80.000 man terwijl het in 1805, bij de aankomst van Eugène, slechts 20.000 soldaten 
had geteld.17 Deze trend was eigenlijk algemeen. Overal groeiden onder druk van Napoleon en 
door de mogelijkheden van de conscriptie de legers spectaculair. Alleen Holland, waar Lodewijk 
zich halsstarrig bleef verzetten tegen de invoering van de dienstplicht, bleef achter.
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Kijken we, tot slot, naar de belevingswereld van de Hollandse officieren en soldaten, dan blijkt dat 
de Hollanders ook op dit vlak geen uitzonderingspositie innamen. De ervaringen en gevoelens van 
de Hollandse troepen weken niet of nauwelijks af van hun Franse, Italiaanse of Beierse collega’s. 
Zaken als vermoeidheid, honger, angst en kameraadschap zijn universeel en werden door de Hol-
landers niet wezenlijk anders ervaren dan door de militairen van andere landen. Concentreren we 
ons op zaken als desertie en loyaliteit, dan zijn er wel verschillen te benoemen. Zo lag de desertie 
in het leger van Italië met 17 procent bijvoorbeeld een stuk hoger dan in Holland en gold hetzelfde 
aanvankelijk voor Westfalen.18 Uit een studie over Beierse soldaten tijdens de Russische veldtocht 
komt naar voren dat de persoon van Napoleon in de beleving van deze groep militairen nauwelijks 
aanwezig was, terwijl de egodocumenten van Hollandse officieren en soldaten juist laten zien dat 
Napoleon voor de meeste Hollanders wel een grote rol speelde en zelfs bewonderd werd.19

 Het probleem met dit soort vergelijkingen is dat ze snel mank gaan. Het verschil in desertie 
tussen Italië en Holland leert ons bijvoorbeeld weinig over de afwijkende loyaliteit van Italianen 
en Hollanders, omdat het Italiaanse leger toentertijd reeds een conscriptieleger was, vol onwillige 
dienstplichtigen, terwijl de eenheden van het (voormalige) Hollandse leger tot ver in 1812 in meer-
derheid uit beroepssoldaten bestonden, die vrijwillig voor de dienst hadden gekozen. Een verge-
lijking tussen deze twee legers is als het vergelijken van appels met peren en levert geen bruikbaar 
internationaal perspectief op om het Hollandse leger in te plaatsen. Bij de vergelijking tussen Hol-
landse en Beierse troepen is eveneens voorzichtigheid geboden. Het is gemakkelijk om het ontbre-
ken van referenties aan Napoleon in de Beierse soldatenbrieven en het wel voor komen daarvan in 
de Hollandse toe te schrijven aan een grotere affiniteit van de Hollanders met de keizer, of aan een 

Napoleon omringd door zijn familie. Tijdens zijn regering plaatste de keizer een groot aantal familieleden op de 
tronen van landen onder Frankrijks invloedssfeer. Op militair gebied konden al deze vazalstaten op een andere 
behandeling rekenen. (Nationaal Militair Museum)
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groter natiegevoel onder de troepen uit Beieren. Toch hoeft dit zeker niet het geval te zijn. Een meer 
pragmatische verklaring kan gelegen zijn in het feit dat Beieren tot aan het eind van de Franse tijd 
een zelfstandige staat was, met een eigen koning, en troepen die grotendeels in een eigen legerkorps 
opereerden. Hierdoor hadden de Beierse militairen veel minder met Napoleon te maken en zullen 
zij dus ook minder de behoefte hebben gevoeld in hun brieven naar huis over hem te schrijven. Voor 
veel Hollandse militairen lag dat anders, zeker voor diegenen die in de Keizerlijke Garde dienden. 
Juist deze sterk uiteenlopende uitgangsposities maken het vergelijken van napoleontische legers 
lastig. Voor een bruikbare, meer evenwichtige vergelijking is nader onderzoek onontbeerlijk.

tot besluit
Afrondend kunnen we de vraag stellen wat bovenstaande inzichten ons opleveren voor het gro-
tere debat over de rol en positie van Nederland en zijn inwoners in de Bataafs-Franse tijd. De 
afgelopen decennia heeft dit debat zich toegespitst op de mate van verzet in Nederland tegen 
de Franse overheersing en op de mogelijkheden tot zelfontplooiing, los van gidsland Frankrijk. 
Verschillende nieuwe studies hebben het oude beeld van Colenbrander over de Bataafs-Franse 
tijd inmiddels radicaal bijgesteld. De jaren tussen 1795 en 1814 worden tegenwoordig niet lan-
ger gezien als een periode van stagnatie en slaafse afhankelijkheid van Frankrijk, maar als een 
periode waarin de Nederlanders actief probeerden het heft in eigen hand te houden en in staat 
waren zelfstandig initiatieven te ontwikkelen. Bovendien waren de Nederlanders helemaal niet 
zo volgzaam als lang was aangenomen. Schrijvers, dichters en pamflettisten roerden zich tegen 
het Franse juk en ook het volk kwam meer dan eens openlijk in verzet tegen de Fransen.
 De vraag is of deze herziene visie ook van toepassing is op het krijgsbedrijf. Hebben de Hol-
landers, net als op politiek, cultureel en juridisch vlak, meer invloed en zeggenschap over het 
Hollandse leger gehad dan door militair-historici in het verleden is beweerd? Het antwoord is, 
zoals zo vaak, niet eenduidig. Aan de ene kant hadden de Hollanders inderdaad relatief veel te 
zeggen over de organisatie van het leger, ontwikkelden ze tal van eigen initiatieven en stimuleer-
den de Inlijvingsjaren het natiegevoel van de militairen die in de Grande Armée moesten dienen. 
Aan de andere kant was Lodewijk als opperbevelhebber van het Hollandse leger gehouden aan 
de bevelen van zijn broer en had hij tijdens campagnes weinig over zijn eigen troepen te zeggen. 
Dat Lodewijk zijn zeggenschap zo goed mogelijk verdedigde en af en toe zelfs probeerde op te 
rekken, doet niets af aan het feit dat Parijs de facto de touwtjes in handen had.
 Met deze tweeledige conclusie positioneert dit onderzoek zich in zekere zin tussen het oude 
beeld van de Bataafs-Franse tijd en de nieuwe visie van historici als Joor, Jensen en Van der Burg. 
Het nuanceert de nu heersende visie door erop te wijzen dat de eigenheid van het Hollandse 
leger beperkt was, zonder meteen terug te verlangen naar de visie van Colenbrander en Bosscha 
waarin alles eenzijdig door Parijs werd gedicteerd. Er was op uitvoerend niveau veel meer bewe-
gingsruimte dan lange tijd gedacht, maar die vrijheid moet niet worden overdreven. Nederland 
en de Nederlanders waren misschien minder lijdzaam en hadden misschien meer mogelijk-
heden om zelf invulling te geven aan bepaalde wetten of besluiten, maar uiteindelijk moesten ze 
zich toch echt aan de door Napoleon gestelde kaders houden. Er gebeurde niets zonder zijn toe-
stemming, althans niets dat op termijn gevolgen kon hebben voor de inzetbaarheid van het Hol-
landse leger of de veiligheid van het Franse keizerrijk. De recente historiografie heeft ons beeld 
van de Bataafs-Franse tijd bijgesteld, en dat is een positief iets, maar laten we ervoor waken dat 
we niet te ver naar de andere kant doorslaan in onze zoektocht naar het eigene.
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‘Doe wel en zie niet om’ luidde de lijfspreuk van Lodewijk Napoleon. Op munten, medailles, zijn 
persoonlijke wapen en in brieven komen we de zinsnede steeds weer tegen en de ridders van de 
Orde van de Unie moesten bij hun huldiging zweren dit motto te eerbiedigen. Omdat Lodewijk, 
zoals bekend, de Nederlandse taal niet helemaal machtig was, had zijn docent Nederlands, de 
beroemde dichter Willem Bilderdijk, de zin in fonetisch Frans omgezet naar ‘d’ou elle ainsi ni 
d’homme’, zodat de koning de klanken zo nauwgezet mogelijk kon nabootsen. Blijkbaar hechtte 
de vorst veel waarde aan zijn motto en was het voor hem meer dan een oppervlakkige, decora-
tieve kreet.
 Wanneer we kijken naar de inhoudelijke betekenis van de zinsnede, dan lijkt ‘doe wel en zie niet 
om’ op het eerste gezicht te getuigen van het soort blinde toekomstgerichtheid waar de meeste 
historici van zullen gruwen. Omzien is immers het bestaansrecht van de historicus. Lodewijks lijf-
spreuk roept echter niet op tot het negeren van het verleden, maar vooral tot onbaatzuchtigheid. 
De op de Bijbel geïnspireerde zinsnede betekent zoveel als: doe het goede, zonder op de gevolgen te 
letten en zonder lof of dank daarvoor af te wachten. Deze uitleg past uiteraard een stuk beter bij de 
zachtmoedige Lodewijk, die steeds het beste met zijn volk voorhad.
 Tijdens het schrijven van dit boek heb ik meermaals mogen ervaren dat Lodewijks motto 
ook vandaag de dag nog door velen wordt nageleefd. Een groot aantal mensen heeft in het jaren-
lange traject dat aan het verschijnen van dit boek vooraf ging onbaatzuchtig de helpende hand 
geboden. Hoewel deze mensen dit, Lodewijks lijfspreuk indachtig, hebben gedaan zonder te vis-
sen naar bedankjes of complimenten, wil ik op deze plaats toch omzien om enkele personen te 
bedanken.
 Uiteraard gaat mijn dank uit naar de man die vanaf het allereerste moment bij mijn promo-
tietraject betrokken is geweest en zonder wie mijn aanstelling als aio aan de Universiteit Utrecht 
waarschijnlijk nooit van de grond was gekomen. Promotor prof. dr. J. Hoffenaar heeft zich de 
afgelopen jaren een prettige sparringpartner en een waardevolle motivator getoond. Het laatste 
jaar werd hij daarbij bijgestaan door prof. dr. M.R. Prak, die als tweede promotor het laatste zetje 
heeft gegeven voor de afronding van de dissertatie. Een speciaal woord van dank gaat uit naar 
dr. A.J.C.M. Gabriëls, van wiens kritische blik en fenomenale kennis van de Franse tijd ik in een 
eerdere fase van mijn onderzoek gebruik heb mogen maken.
 Behalve aan deze inhoudelijke begeleiders ben ik ook veel dank verschuldigd aan mijn colle-
ga’s van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, die mij de afgelopen jaren met raad en 
daad hebben bijgestaan. In het bijzonder denk ik daarbij aan directeur drs. P.H. Kamphuis, die 
het aandurfde met een nog jonge onderzoeker in zee te gaan en die het mogelijk heeft gemaakt 
dat mijn proefschrift in de wetenschappelijke reeks van het NIMH is uitgegeven. Ook drs. M. 
Kamphuis en drs. M.E. Horrée waren van grote waarde bij de totstandkoming van dit boek. Beide 
bureauredacteuren waren onmisbaar in de afrondende fase en hebben mij met hun scherpe 
observaties voor tal van domme fouten behoed. De afbeeldingen die deze uitgave opsieren zijn 
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bijeen gezocht door beeldredacteur drs. D.S. Janse. Zonder zijn inzet zou de beeldselectie zonder 
twijfel een stuk minder gevarieerd en origineel zijn geweest. De fraaie kaarten zijn het product 
van de immer meedenkende E.J.A. van Oosten, die, samen met dr. Q.J. van der Vegt, ook het ont-
werp van de omslag voor zijn rekening heeft genomen.
 Een fors deel van het onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de hulp van particuliere 
verzamelaars, amateurhistorici en genealogen. Vooral tijdens mijn zoektocht naar egodocu-
menten heb ik dankbaar gebruik kunnen maken van hun expertise. De heren (‘napoleontica’ 
is toch vooral een mannending) F. Boom, C. Frank, C. Fröhlich, S.J. de Groot, C. Hogendijk, P. 
Maselis, J. van der Meer, K. Schoenmakers, R. Schultink en H. Smit waren allemaal zo vrien-
delijk om hun familiearchieven of privécollecties open te stellen ten bate van mijn onderzoek. 
Dit heeft een schat aan belangwekkend bronnenmateriaal opgeleverd. De onderzoekers B. van 
Helvoort, W. Oteman en M. Wink lieten mij niet alleen delen in hun persoonlijke verzamelingen 
en onderzoek, maar gaven ook handige tips over vindplaatsen van archieven, terwijl ze tegelij-
kertijd fungeerden als klankbord en vraagbaak.
 Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Uitgeverij Boom, die deze fraaie uitgave heeft 
verzorgd en naar drs. M. Lambregts, die zonder ‘om te zien’ de citaten van het oud-Frans vak-
kundig naar het Nederlands heeft vertaald.
 Het schrijven van een dissertatie is een langdurig proces met ups en downs, waarbij de steun 
van familie en vrienden onontbeerlijk is. Met hun geïnteresseerde vragen hielpen zij mij ver-
der, terwijl hun relativerende opmerkingen ervoor zorgden dat mijn geest niet uitsluitend in de 
napoleontische tijd bleef rondwaren. Dit was ook de rol van mijn lieftallige echtgenote. Zonder 
haar steun zou dit project waarschijnlijk nooit de eindstreep hebben gehaald. Zij heeft nooit 
getwijfeld en mij altijd het vertrouwen gegeven dat deze klus tot een goed einde was te brengen. 
Jarenlang heeft zij mijn verhalen over Lodewijk en zijn generaals aangehoord, teksten meege-
lezen en de zorg voor onze zoon op zich genomen als er weer eens een weekend of avond moest 
worden doorgewerkt. Ik ben haar daarvoor eeuwig dankbaar.
 Bij zoveel onbaatzuchtigheid van zoveel mensen kan de auteur dezes alleen maar zwijgen.
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Bijlage 1 geeft een overzicht van de bij dit onderzoek gebruikte egodocumenten. Omdat het type 
egodocument van groot belang is voor de waarde die aan een bron mag worden gehecht, valt 
deze bijlage in drie delen uiteen. In 1a staan de brieven, in 1b de dagboeken en in 1c de memoires.
 Uit het overzicht van de soldatenbrieven blijkt dat het merendeel door officieren is geschre-
ven. De hoogste officieren in het corpus hadden de rang van kolonel (twee maal), maar de mees-
ten waren luitenant of kapitein. De 307 onderzochte brieven zijn afkomstig van in totaal 65 
verschillende schrijvers. Van 17 personen zijn meer dan 5 brieven bewaard en van 6 personen 
meer dan 10. 38 briefschrijvers waren in het Franse leger terechtgekomen als conscrit, één was 
garde d’honneur en de rest beroepsmilitair. Van de meer dan driehonderd brieven dateren er maar 
enkele van voor de inlijving van Holland bij het Keizerrijk. De overgrote meerderheid gaat in 
op de Russische veldtocht en de campagnes van 1813. Alleen brieven van Hollandse militairen, 
of militairen in Hollandse dienst zijn opgenomen. Dit betekent dat bijvoorbeeld een twintigtal 
bekende brieven van conscrits uit Zeeuws-Vlaanderen niet is meegenomen.
 Van de 50 memoires zijn er 33 van de hand van officieren. Helemaal duidelijk is de grens 
tussen officieren en manschappen in dit geval echter niet, omdat verschillende auteurs hun 
militaire loopbaan begonnen als soldaat, maar gaandeweg wisten op te klimmen tot officier. 
Het relatief grote aantal gardes d’honneur in de lijst – 7 van de 51 – valt toe te schrijven aan het 
feit dat deze rijkeluiszonen het schrijven gewend waren en door hun omgeving vaak aangemoe-
digd werden hun ervaringen op papier te zetten. Verhoudingsgewijs zijn er dan ook veel meer 
memoires van gardes d’honneur bewaard dan je op basis van de 435 jongelingen die bij de Garde 
hebben gediend zou mogen verwachten. Ook bijlage 1c bevat enkel de geschriften van Hollandse 
militairen of militairen in Hollandse dienst.
 De memoires van bestuurders als Lodewijk Bonaparte, D. van Hogendorp, G.K. van Hogendorp, 
A.W.J. van Hugenpoth tot Aerdt en G.J. Pijman, en burgers als de Utrechtse apotheker H. Keetell 
en de Middelburgse burgemeester J.H. Schorer zijn niet in het corpus opgenomen. Hetzelfde geldt 
voor de verschillende Franse levensgeschiedenissen die zijn doorzocht op opmerkingen over Hol-
land en de Hollanders. Hierbij kan gedacht worden aan de geschriften van de maarschalken Mortier 
en Oudinot, en de generaals E. d’Hastrel de Rivedoux en J.P. Pouget, alsmede de herinneringen van 
de Zeeuwse geneesheer S.L. Laurillard-Fallot, die aan het Franse leger was verbonden.
 Tot slot zij opgemerkt dat de drie hierna volgende lijsten zeker niet volledig zijn. Bijlage 1 
is het resultaat van een zoektocht langs (online) bibliotheek- en archiefcatalogi, verzamelaars 
en internetpagina’s van lokale historische verenigingen en stamboomonderzoekers. De auteur 
heeft in zijn zoektocht naar bruikbare egodocumenten veel verschillende archieven van bin-
nen gezien, maar is zeker niet alle Nederlandse archieven een voor een afgegaan, noch heeft hij 
systematisch alle regionale of lokale historische tijdschriften doorgenomen. Daarvoor ontbrak 
simpelweg de tijd. Ongetwijfeld zal er op talrijke plaatsen, zowel in archieven als bij particulie-
ren thuis, nog interessant en waardevol materiaal liggen te wachten op (her)ontdekking.
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inleiding

1 Dit aantal van 60.000 Hollandse militairen is 
een ruwe schatting gebaseerd op het aantal 
geboren Hollanders dat tussen 1806 en 1810 in 
het beroepsleger van het Koninkrijk Holland 
heeft gediend en de circa 35.000 Hollandse 
jongemannen die tussen 1811 en 1813 als conscrit 
werden opgeroepen om in het Franse leger te 
dienen.

2 Dit aantal is afkomstig van de Erelijst van 
gevallenen 1940-1945, <www.erelijst.nl>, 22 
april 2016. Vanwege de vergelijking is het aan-
tal van 2300 gesneuvelde militairen van de 
Koninklijke Landmacht met 300 luchtmach-
ters verminderd.

3 Storm de Grave, Mijne herinneringen, 11.
4 Bosscha, Neerlands heldendaden III, 159.
5 Idem, 193.
6 Bij Jorissen had de term ‘Franse tijd’ betrek-

king op de hele periode 1795-1813 en dus niet 
alleen op de laatste zeven jaren. Joor, De adelaar 
en het lam, 29.

7 Jorissen, De ondergang van het koninkrijk Hol-
land, 7.

8 Zie voor een uitgebreider historiografisch 
overzicht Haitsma Mulier, ‘De geschiedschrij-
ving over de Patriottentijd en de Bataafse tijd’ 
en de inleidingen van: Schama, Patriots and 
liberators; Joor, De adelaar en het lam; Van der 
Burg, Nederland onder Franse invloed.

9 Colenbrander, Schimmelpenninck, 65.
10 Naber, Overheersching en vrijwording, 2.
11 De Wit, De strijd tussen aristocratie en democra-

tie, 37-38, 109 en 118.
12 Grijzenhout, Van Sas en Mijnhardt, Voor vader-

land en vrijheid; Kloek en Mijnhardt, 1800; Van 
Sas, De metamorfose van Nederland.

13 Van Sas, ‘Scenario’s voor een onvoltooide revo-
lutie’, 626.

14 Jensen, Verzet tegen Napoleon, 186-191.
15 Jensen, ‘Verzetsliteratuur en nationale identi-

teit’, 134.
16 Rosendaal, Bataven!, 575-578.
17 Kubben, Regeneration and hegemony, 707-741.
18 De term ‘transfer’ is afkomstig van Espagne 

en Werner, ‘La construction d’une référence 
culturelle allemande en France’. Zie tevens: 

Haupt, ‘Comparative history’; Werner en Zim-
mermann, ‘Beyond comparison’; Jourdan, 
‘Politieke en culturele transfers in een tijd van 
revolutie’.

19 Te Velde, ‘Political transfer’, 206.
20 Van der Burg, Nederland onder Franse invloed. 

Andere werken waaruit dit idee naar voren 
komt zijn onder andere: De Gou red., De Staats-
regeling van 1798 en Jourdan, ‘Politieke en cul-
turele transfers in een tijd van revolutie’.

21 Grever en Ribbens, Nationale identiteit en meer-
voudig verleden, 23.

22 Leerssen, National thought in Europe, 100.
23 Naast de eerder genoemde werken van Van der 

Burg, Jensen, Joor, en Kubben verschenen de 
laatste jaren bijvoorbeeld: Berkvens, Hallebeek 
en Sirks, Het Franse Nederland; Uitterhoeve, 
Cornelis Kraijenhoff; Lok, Windvanen; Bloem-
garten, Hartog de Hartog Lémon; Vles, Alexander 
Gogel; Hagen, President van Nederland en Land-
heer, Oranje of Napoleon. In veel van deze publi-
caties worden de militaire aspecten van de 
Franse tijd wel kort aangestipt, maar vormen 
ze niet het hoofdonderwerp.

24 Schoenmaker, ‘Clio at arms’, 85.
25 Hardenberg, Overzigt der voornaamste bepalin-

gen I, v.
26 Joor, De adelaar en het lam, 30-32.
27 Zie bijvoorbeeld Wagevier, Aanteekeningen en 

Storm de Grave, Mijne herinneringen.
28 Bosscha, Neerlands heldendaden I-III.
29 De Bas, Prins Frederik.
30 Schoenmaker, ‘Clio at arms’, 84.
31 Bosscha, Neerlands heldendaden III, 267-268.
32 Sabron, Geschiedenis van het 124e regiment infan-

terie van linie; Sabron, Geschiedenis van het 33ste 
regiment lichte infanterie; Schneider, Het 126e 
regiment Hollandsche infanterie.

33 Charles-Lavauzelle, Historique du 123e régiment 
d’infanterie; Roulin, 125e régiment d’infanterie.

34 Eysten, Geschiedenis der Nederlandsche ponton-
niers; Van Es, Het historisch museum.

35 Paret, Understanding war, 214-224; Schoenma-
ker, ‘Clio at arms’, 87 en Duindam, ‘Geschied-
schrijving en oorlogvoering’, 455-457.

36 Black, Rethinking military history, 49-55 en 
Fagel en Onnekink, ‘Inleiding’, 3-9.

37 Schoenmaker, ‘Clio at arms’, 85.

 | Noten
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38 Duindam, ‘Geschiedschrijving en oorlogvoe-
ring’, 459.

39 Paret, ‘The New Military History’.
40 Enkele voorbeelden van geslaagde ‘war and 

society’-studies zijn: Bertaud, La Révolution 
armée; Best, War and society; Forrest, Conscripts 
and deserters.

41 Het ‘military revolution debate’ is daar een 
goed voorbeeld van. Zie Rogers red., The mili-
tary revolution debate.

42 Zie bijvoorbeeld Van Nimwegen, ‘Deser landen 
crijchsvolck’; Van Nimwegen, De subsistentie 
van het leger; De Jong, ‘Staat van Oorlog’; Swart, 
Krijgsvolk; Zwitzer, ‘De militie van den staat’.

43 De Moor en Vogel, Duizend miljoen maal ver-
vloekt land.

44 Van der Hoeven, Van de Weser tot de Weichsel en 
Van Gent, De Engelse invasie van Walcheren.

45 Enthoven red., Een haven te ver.
46 Geerts, Samenwerking en confrontatie.
47 Gabriëls, ‘Tussen Groot-Brittannië en Frankrijk’.
48 Gabriëls, ‘Een militair op de troon?’.
49 Amersfoort, ‘Dienstplicht en de modernise-

ring van Nederland’.
50 Zie bijvoorbeeld De Ruiter, Geloot voor Napo-

leon; Dekker en Snijders, Het conscriptieoproer 
van Oud-Beijerland; Boonstra, Van Lunteren en 
De Vries red., Arnhem 1813 en Ligtenberg, ‘Wij 
vertrouwen op onze keizer’.

51 Welten, In dienst voor Napoleons Europese droom.
52 Enkele veel gebruikte overzichtswerken zijn: 

Esdaile, The wars of Napoleon; Black, European 
Warfare in a Global Context; Chandler, The cam-
paigns of Napoleon; Connelly, The wars of the 
French Revolution and Napoleon; Howard, War 
in European History; Wawro, Warfare and soci-
ety. Voorbeelden van enkele recent verschenen 
deelstudies zijn: Thoral, From Valmy to Water-
loo; Hughes, Forging Napoleon’s Grande Armée; 
Hippler, Citizens, soldiers and national armies; 
Stoker en Schneid, Conscription in the Napole-
onic era; Martin, Napoleonic friendship; Drévil-
lon, Fonck en Roucaud red., Guerres et armées 
napoléoniennes.

53 De Dainville-Barbiche, Archives du cabinet de 
Louis Bonaparte roi de Hollande, 15.

54 De correspondentie van de commandant van 
de Koninklijke Garde, generaal J.J. Tarayre, 
bevindt zich sinds begin 2016 in de bijzondere 
collecties van de Koninklijke Bibliotheek. KB, 
KW 1900 A 006, Tarayre, Registre de corres-
pondance. Service en Hollande.

55 Duboscq, Louis Bonaparte; Rocquain, Napoléon 
Ier et le roi Louis; Colenbrander, Gedenkstukken, 
Vijfde deel.

56 Zamoyski, 1812. Napoleons fatale veldtocht; Brit-
ten Austin, 1812. Napoleon’s invasion.

57 Voor de groeiende betekenis van egodocumen-
ten binnen de geschiedschrijving zie onder 
andere Huisman, ‘Beter dan Thucydides en 
Wagenaar’.

58 Zie onder andere Forrest, Hagemann en Ren-
dall red., Soldiers, citizens and civilians; Forrest, 
François en Hagemann red., War memories; 
Thoral, From Valmy to Waterloo.

59 Baggerman en Dekker, ‘“De gevaarlijkste van 
alle bronnen”’.

60 Blaufarb en Liebeskind, Napoleonic foot soldiers 
and civilians, vii.

61 Baggerman, ‘Autobiography and family 
memory in the nineteenth century’, 163.

62 Welten en De Wilde, Met Napoleon naar Mos-
kou, 163-165 en 186. Een voorbeeld van aanpas-
sing onder invloed van andere publicaties is te 
vinden in de gedenkschriften van d’Auzon de 
Boisminart. Deze artillerieofficier gaat uitge-
breid in op de politiek-strategische overwe-
gingen van zowel Napoleon als de Russische 
legerleiding, terwijl hij daar in 1812 zeker 
niet van op de hoogte was. Ook behandelt hij 
de Slag bij Borodino en de inname van Mos-
kou, zonder daarbij aanwezig te zijn geweest. 
d’Auzon de Boisminart, Gedenkschriften, Tijd-
vak van 1812, 67-80.

63 Schneider List red., Herinneringen, 225-233.
64 Dwyer, ‘Public remembering, private reminis-

cing’, 234.
65 NIMH, Collectie Losse stukken, 57, inv.nr. 

5988, Dagboek van John Irish’ Stephenson, van 
1788 tot en met 4 november 1825, 105.

66 NIMH, Handschriften, 511, inv.nr. 342, Reis-
journaal veldtocht tegen Spanje, 1810-1814.

67 Forrest, Napoleon’s men, 21-32; Dwyer, ‘Public 
remembering, private reminiscing, 233.

68 Thoral, From Valmy to Waterloo, 6-7.
69 Forrest, Napoleon’s men, 21.
70 Zie Peeters, Soldaten van Napoleon.
71 Voor soldatenbrieven uit Zeeuws-Vlaanderen, 

zie Willemsen, ‘Soldatenbrieven uit de Franse 
Tijd’ en Bauwens, ‘Soldatenbrieven uit de tijd 
van Napoleon’. Voor informatie over Lim-
burgse militairen, zie Derix en Verlinden, Ten 
oorlog voor Napoleon.

72 Connelly, Napoleon’s satellite kingdoms. In 2015 
is er een vergelijkende bundel uitgekomen 
over een groot aantal Europese legers, maar 
omdat deze publicatie zich enkel richt op de 
eerste dertien jaar na de Franse Revolutie, is 
de bruikbaarheid voor dit onderzoek beperkt. 
Schneid red., European Armies.

73 Schneid, Soldiers of Napoleon’s Kingdom of Italy.
74 Hiervan zijn de eerste twee delen inmiddels 

verschenen: Petra Groen e.a. red., De Tachtig-
jare Oorlog. Van opstand naar geregelde oorlog 
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387noten inleiding deel i en hoofdstuk 1

(Amsterdam 2013) en Gerrit Knaap e.a., Oorlogen 
overzee. Militair optreden door compagnie en staat 
buiten Europa 1595-1814 (Amsterdam 2015).

inleiding deel i

1 Van ’t Veer, Daendels. Maarschalk van Holland, 
56-60.

2 Van Nimwegen, ‘Van oude naar nieuwe armee’, 
72-78.

3 Kesman, ‘Beantwoording der vraag’, 6 en Har-
denberg, Overzigt der voornaamste bepalingen, 
130-132.

4 Van Nimwegen, ‘Van oude naar nieuwe armee’, 
62.

5 Amersfoort, Koning en kanton, 7.
6 Gabriëls, ‘Tussen Groot-Brittannië en Frank-

rijk’, 160.
7 Fritschy, De patriotten en de financiën van de 

Bataafse Republiek, 87-98.
8 AN, AF IV, inv.nr. 1792: Considérations sur 

l’état passé et actuel de l’armée Hollandaise, 2 
juli 1806, nr. 8.

9 Kesman, ‘Beantwoording der vraag’, 8.
10 NL-HaNA, Ministerie van Oorlog 2.01.14.02, 

1322A, Overzicht legerreorganisaties 1799-
1809.

11 AN, AF IV, 1792: Considérations sur l’état passé 
et actuel de l’armée Hollandaise, 2 juli 1806, nr. 
8, 5.

12 Pijman, Bijdragen, 124.
13 Ibidem.
14 “Vanaf 1795 (…) is onophoudelijk heringericht 

en ontbonden; men heeft ongeveer dezelfde 
manier van werken aangehouden als voordien 
en vaak een slechter systeem gevolgd.” AN, 
AF IV, 1792: Considérations sur l’état passé et 
actuel de l’armée Hollandaise, 2 juli 1806, nr. 8, 
3.

15 Middell, ‘Kulturtransfer und Historische ’,13 
en 16.

16 Van der Burg, Nederland onder Franse invloed, 17.
17 Jourdan, ‘Politieke en culturele transfers in 

een tijd van revolutie’, 573.
18 Middell, ‘Kulturtransfer und Historische 

Komparatistik’, 13.
19 NIMH, Losse stukken, 57, inv.nr. 6151, Onuit-

gegeven manuscript Militaire Geschiedenis van 
Nederland 1648-1806, door Olaf van Nimwegen 
en Ronald Prud’homme van Reine, 147 en 198-
200; Zwitzer, Het Staatse Leger IX, 557 en Bos-
scha, Neerlands heldendaden III, 32-33.

20 Van Nimwegen, ‘Van oude naar nieuwe armee’, 
54-56 en NIMH, Losse stukken, 57, inv.nr. 6151, 
Onuitgegeven manuscript Militaire Geschiedenis 
van Nederland 1648-1806, door Olaf van Nimwe-
gen en Ronald Prud’homme van Reine, 194.

21 Schneid, ‘Napoleonic conscription and the 
militarization of Europe?’.

22 Werner en Zimmermann, ‘Beyond compari-
son’, 30-50.

23 Jourdan, ‘Politieke en culturele transfers in 
een tijd van revolutie’, 574.

24 M. van der Burg laat zijn onderzoek naar cul-
tuurtransfer in de napoleontische tijd wel 
doorlopen tot 1813, maar het overgrote deel 
van zijn proefschrift behandelt de periode van 
de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Hol-
land. De drie inlijvingsjaren komen nauwelijks 
aan bod. Er was tijdens deze jaren ook op het 
gebied van wetgeving, onderwijs en cultuur 
geen sprake meer van vrijwillige adaptatie en 
creatieve relocatie, maar van verplichte over-
name.

hoofdstuk 1

1 Lodewijk Bonaparte, Geschiedkundige gedenk-
stukken I, 123.

2 Gijsberti Hodenpijl, Uit de eerste regeeringsda-
gen, 2-3.

3 NL-HaNA, Staatsraad, 2.01.01.03, inv.nr.13, 
Overzicht van de ceremoniën ter gelegenheid 
van de aankomst van Lodewijk Napoleon te 
Den Haag, 8 juni 1806.

4 Lentz, Napoleon et la conquête de l’Europe, 218.
5 Schroeder, The transformation of European poli-

tics, 289-291.
6 Englund, Napoleon, 281; Schroeder, The trans-

formation of European politics, 291.
7 “U heeft het gehoord: ik kan geen familieleden 

meer hebben die in vergetelheid leven. Zij die 
zich niet verheffen mét mij, zullen niet langer 
tot mijn familie behoren. Ik maak er een fami-
lie van  koningen van, die een verbintenis aan-
gaan met mijn federatief systeem.” Du Casse, 
Les rois, frères de Napoléon 1er, 13.

8 Schama, Patriots and liberators, 477-479.
9 Connelly, Napoleon’s satellite kingdoms, 11.
10 Lentz, Napoleon et la conquête de l’Europe, 111.
11 Colenbrander, Schimmelpenninck, 18.
12 Englund, Napoleon, 281.
13 Schama, Patriots and liberators, 478.
14 Lodewijk Bonaparte, Geschiedkundige gedenk-

stukken I, 114.
15 Idem, 117.
16 Schama, Patriots and liberators, 479.
17 Correspondance générale V, 10899 en 10900 

(Napoleon aan Schimmelpenninck en Ver 
Huell, 29 september 1805).

18 Lodewijk Bonaparte, Geschiedkundige gedenk-
stukken I, 113-114.

19 Het Wetgevend Lichaam, beter bekend onder 
de naam Vergadering van Hun Hoog Mogen-
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den (HHMM), was verantwoordelijk voor het 
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Wetgevend Lichaam, http://resources.huy-
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gen/271, 6 juni 2016. Zie ook Verzameling van 
wetten I, 17. Citaat uit: Lodewijk Bonaparte, 
Geschiedkundige gedenkstukken I, 128-132.

20 NL-HaNA, Verhuell, 2.21.004.04, inv.nr. 201, 
Sterktestaat Bataafse leger, mei 1806.

21 Duboscq, Louis Bonaparte, 258-261 (Lodewijk “A 
une commission Conseil d’État”, 14 september 
1808).

22 AN, AF IV, inv.nr. 1792, Considérations sur 
l’état passé et actuel de l’armée Hollandaise, 2 
juli 1806, 6.

23 AN, AF IV, inv.nr. 1792, Note sur l’Organisation, 
la solde et l’Administration de l’infanterie 
Nationale Batave, 29 juni 1806 en NL-HaNA, 
Ministerie van Oorlog, 2.01.14.02, inv.nr. 1322A, 
Overzicht legerreorganisaties 1799-1809.

24 Haythornthwaite, Napoleons line infantry, 3-4; 
AN, AF IV, inv.nr. 1792: Note sur l’Organisation, 
la solde et l’Administration de l’infanterie 
Nationale Batave, 29 juni 1806 en NL-HaNA, 
Ministerie van Oorlog 2.01.14.02, inv.nr. 1322A, 
Overzicht legerreorganisaties 1799-1809.

25 Garnier, Mémoires, 18.
26 “…huursoldaten zonder vaderland en zonder 

krachtdadigheid, (…),  hun onderricht liep 
achter, ze waren slecht gevoed  en niet gezond, 
hun organisatie was gebrekkig.” Duboscq, 
Louis Bonaparte, 258-261 (Lodewijk “A une com-
mission Conseil d’État”, 14 september 1808).

27 Rocquain, Napoléon Ier et le roi Louis, 32 (Lode-
wijk aan Napoleon, 17 september 1806).

28 AN, AF IV, inv.nr. 1793, Inspectierapport gene-
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gen I, 167 en 209.
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Holland en Oost-Nederland 1600-1850’.
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32 AN, AF IV, inv.nr. 1792, Considérations sur 
l’état passé et actuel de l’armée Hollandaise, 2 
juli 1806, nr. 8, 1; AN, AF IV, inv.nr. 1793, Note 
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1806, nr. 5 en NL-HaNA, Verhuell, 2.21.004.04, 
inv.nr. 203, Rapportage over desertie in het 
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Guericke aan de president van de Sectie Oorlog 
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33 Duboscq, Louis Bonaparte, 105 (Lodewijk aan 
minister van Binnenlandse Zaken, 13 oktober 
1806).
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35 Verzameling van wetten I, 29.
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2014.
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la Maison impériale, 18 mei 1804).
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2014.
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40 Duboscq, Louis Bonaparte, 30-31 en Garnier, 

Mémoires, 14.
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Dejean, 13 juni 1806).
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47 Labarre de Raillicourt, Louis Bonaparte, 127.
48 Verzameling van wetten I, 10 en 16.
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moet op de been gebracht worden,  om naar de 
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was luitenant I. Kikkert van het 14e treinbatal-
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worden vernietigd. Leggiere, Napoleon and the 
struggle for Germany II, 312-316.

140 Particuliere collectie dhr. H. Smit: Hand-
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25 en 30 november 1813).
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inleiding deel iii

1 Geciteerd in: Frijhoff, ‘Identiteit en identiteits-
besef ’, 622.

2 Leerssen, De bronnen van het vaderland, 16.
3 Van Sas, Vaderland, 6; zie ook Hagen, ‘Een meer 

of min doodlyken haat’.
4 Grever en Ribben, Nationale identiteit en meer-

voudig verleden, 23.
5 Anderson, Imagined communities.
6 Frijhoff, ‘Het zelfbeeld van de Nederlanders’, 

11.
7 Frijhoff, ‘Identiteit en identiteitsbesef ’, 623.
8 Hobsbawm, Nations and nationalism, 11.
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in een afgebakend geografisch gebied met 
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op een gemeenschappelijke toekomst. Gell-
ner ziet de natie daarentegen als een groep 
mensen met dezelfde culturele achtergrond 
die bovenal erkennen dat zij tot dezelfde natie 
behoren, terwijl Anderson het houdt op de 
verbeelde gemeenschap, omdat de gevoelde 
verbondenheid onmogelijk het gevolg kan 
zijn van persoonlijk contact met alle mensen 
van één bepaalde natie. Voor een overzicht van 
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216. 
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la Hollande.” Colenbrander, Gedenkstukken 
Vijfde deel I, xxxiv-xxxvi.

29 Jensen, De verheerlijking van het verleden, 21.

hoofdstuk 8
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4 Idem, 56 (Lebrun aan Napoleon, 15 augustus 
1810).

5 Volgens de Franse generaal J.B. Lauer verlang-
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Mémoires I, 283; Scheidler List red., Herinnerin-
gen van den luitenant-generaal Frederic Carel List, 
56; en d’Auzon de Boisminart, Gedenkschriften 
II, Tijdvak 1806-1840, 75.

9 Scheidler List red., Herinneringen van den luite-
nant-generaal Frederic Carel List, 55.

10 d’Auzon de Boisminart, Gedenkschriften II, 
Tijdvak 1806-1840, 75; NIMH, Handschriften, 
511, inv.nr. 59: Van Omphal, 66. Zie ook NIMH, 
Handschriften, 511, inv. nr. 61, Militair dag-
boek van den Kolonel N.L. Hoevenaar (1787-
1813), 46 en Van Es, Het historisch museum van 
het Korps Rijdende Artillerie, 47.

11 Pawly, The Red lancers, 10.
12 Van Beurden, Charles de Quaij, 20-21; Scheidler 

List red., Herinneringen van den luitenant-gene-
raal Frederic Carel List, 62; NL-HaNA, Immink-
Ninaber, 2.21.422, inv.nr. 17, Brief Ninaber aan 
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13 ShD, Xc 120, Rapport generaal Macord aan 
minister van Oorlog, 28 octobre 1810.

14 Dumonceau, Mémoires I, 288.
15 ShD, Xp 41, Rapport 4e divisie bureau de 

l’inspection aan minister van Oorlog, 27 
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16 ShD, C2 110, Brieven Oudinot aan minister van 
Oorlog, 20 en 22 juli 1810.

17 ShD, C2 110, Brief Oudinot aan minister van 
Oorlog, 24 juli 1810.

18 NL-HaNA, Prins Stedehouder, 2.01.01.08, inv.
nr. 13, Brief minister van Oorlog aan Lebrun, 
30 augustus 1810.

19 ShD, C2 110, Brief minister van Oorlog aan 
Oudinot, 24 juli 1810.
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men de Hollanders niet in de voorste linie kan 
plaatsen zonder de dienst in gevaar te bren-
gen.” Idem, Brief Oudinot aan minister van 
Oorlog, 27 juli 1810.

21 Sikora, ‘Desertion und nationale Mobilma-
chung’, 123.

22 NL-HaNA, Dumonceau, 2.21.056, inv.nr. 29: 
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25 Idem, Desertierapport januari en februari 1811, 
17 april 1811.
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92; en: Woloch, The new regime, 417-418.

27 Colenbrander, Gedenkstukken Zesde deel I, 149 
(Napoleon aan minister van Oorlog, 30 april 
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Oorlog aan Napoleon, 28 juni 1811.

29 Idem, 30 augustus 1811.
30 NIMH, Losse stukken, 57, inv.nr. 4986: Eenvou-

dig verhaal P. Balkenende, 1-2.
31 Steffens, ‘Lotgevallen van Lucas Steffens’, 

Hoogeveensche Courant, 1 juli 1874; Dickhoff, 
‘Het gedenkwaardigste jaar mijns levens’, 
Nieuws van den dag, 28 september 1882.

32 Vletter red., Gedenkschriften van een krijgsgevan-
genen in Rusland, 5.

33 Brieven Feddema, 19 april 1813; Hoekstra, 5 april 
1813; Posthuma, 1 juli 1811, <www.friezen-onder-
napoleon.nl>, 14 april 2016. Zie ook Brief Meulen-
hoff, 6 november 1813, <http://www.heijmerikx.
nl/2007/02/19/hermannus-meuleman-soldaat-
onder-napoleon>, 18 november 2013.

34 Holmes, Firing line, 74.
35 De hierna volgende alinea’s zijn gebaseerd op 

onderzoek naar de egodocumenten in bijlage 1.
36 Zie voor voorbeelden dagbesteding: Harema-

ker, Mijne lotgevallen in Fransche dienst, 21-22; 
Brief Hoekstra, nr. 3: 8 januari 1813, <www.
friezen-onder-napoleon.nl>, 14 april 2016; 
Brief De Jongh, 9 juni 1813, Particuliere col-
lectie dhr. K. Schoenmaker, zie ook Schoenma-
ker, K., ‘Onderweg met Napoleon’s Veldtocht 
naar Rusland’; Klerk, ‘Lotgevallen van een 
Goese Garde d’Honneur’, 35; Drents Archief, 
0793, Zegering ten Rodengate Marissen, inv.
nr. 27, Dagboek Garde d’honneur Geert de Boer 
Diddens, 25; NL-HaNA, Delprat, 2.21.183.16, 
inv.nr. 17, Journaal van mijne reize als Garde 
d’honneur, 20 juli tot 15 december 1813, 8; De 
Vet, ‘In dienst van Napoleon’, 11-12.

37 Particuliere collectie dhr. H. Smit, Hand-
schrift van briefwisseling en commentaren 
Albert Ossen, 26.

38 Van Beurden, Charles de Quaij, 36. Zie ook 
NIMH, Handschriften, 511, inv.nr. 59, Van 
Omphal, 69.

39 Meigner, l’Alimentation du soldat, 198. Vgl 
Koninkrijk Holland: Knuttel, Catalogus van 
de pamfletten-verzameling, nr. 23321, Bestek en 
Conditien, volgens welken zijnen Excellentie 
de Minsiter van Oorlog zal aanbesteden de 
leverantie van vivres, fourages, etc., 1-13.

40 Brief Zandstra, 1 juli 1811, <www.friezen-onder-
napoleon.nl>, 14 april 2016.

41 NL-HaNA, Losse aanwinsten ARA-2 tot 1980, 
2.22.01, inv.nr. 92, Afschrift Herinneringen uit 
de oorlog in Spanje van den hoogedelgestren-
gen Heer Petrus Franciscus de Seyff, luitenant 
colonel der rijdende artillerie, 1808-1814, brief 
6 december 1809; Brief Cornelis de Jongh, 18 
oktober 1812, particuliere collectie K. Schoen-
makers, zie ook Schoenmakers, K., ‘Onderweg 
met Napoleon’s Veldtocht naar Rusland’; Van 
Altena, De Hollander onder de Fransche cohorten, 
163; Particuliere collectie dhr. H. Smit, Hand-
schrift van briefwisseling en commentaren 
Albert Ossen, 36; NL-HaNA, Geisweit van der 
Netten, 2.21.067, inv.nr. 31, Afschrift van het 
zakboekje van C.A. Geisweit van der Netten, 
capitein 11e regiment hussards, 30; Tellegen, 
Gedane veldtogten, bekomene wonden, 54; NL-
HaNA, Veeren, 2.21.239, inv.nr. 15, Brief 3, 7 
januari 1813; Jordens red., ‘Campagne et capti-
vité de Russie’, 698.

42 Particuliere collectie dhr. H. Smit, Hand-
schrift van briefwisseling en commentaren 
Albert Ossen, 13.

43 Soldaten droegen een geweer, een patroon-
tas, eventueel een sabel, een gevulde veldfles 
en een ransel met daarin reserve schoenen en 
een (gala)uniform. Als er niet genoeg karren 
waren, of het terrein het gebruik van paard en 
wagen niet toestond, droegen militairen ook 
de benodigde kookketels, blikken schotels, 
emmers, bijlen en dergelijke zelf mee. Hier 
bovenop kwam nog het gewicht van het eten 
dat in sommige gevallen zelf meegenomen 
moest worden. Zie Dickhoff, ‘Het gedenk-
waardigste jaar mijns levens’, Het nieuws van 
den dag, 28 september 1882; Van Altena, De Hol-
lander onder de Fransche cohorten, 182-183.

44 Museum voor Communicatie, Briefcollectie, 
Kern 44025, Brief Tietes Sakes, zonder datum.

45 Epkenhans, Förster en Hagemann, ‘Einfüh-
rung: Biographien und Selbstzeugnisse in der 
Militärgeschichte’, ix-xvi, aldaar xiii; Thoral, 
From Valmy, 6-7; Forrest, Napoleon’s men, 32.
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46 Brief Klaassen, 23 februari 1812, <www.friezen-
onder-napoleon.nl>, 14 april 2016.

47 Brief De Vries, 1 september 1813, <www.friezen-
onder-napoleon.nl>, 14 april 2016.

48 Brief Wassenaar, 11 november 1813, <www.frie-
zen-onder-napoleon.nl>, 14 april 2016.

49 Voor andere voorbeelden zie Welten, Antihelden, 
256-257; en: Kerpestein, ‘Pieter Lankester’, 46.

50 NL-HaNA, Prefecture Monden van de Maas, 
3.02.09, inv.nr. 381, Registre des signalemens 
de déserteurs 1811-1812. In totaal telt dit regis-
ter 241 namen, maar dertien mannen deser-
teerden uit de marine en zijn hierom niet in 
de berekeningen meegenomen. Voor cijfers 
over departement Zuiderzee zie Noord-Hol-
landsarchief, 14, Departementaal bestuur van 
de Zuiderzee, inv.nr. 572, “Déserteurs dont le 
domicile est indiqui à Amsterdam.”

51 Forrest, Conscripts and deserters, 71.
52 NL-HaNA, Prefecture Monden van de Maas, 

3.02.09, inv.nr. 381 en 382, Registers van deser-
teurs, 1811-1813.

53 Noord-Hollandsarchief, 14, Departementaal 
bestuur van de Zuiderzee, inv.nr. 574: Vonnis-
sen van de Conseil de Guerre Spécial. Dit inven-
tarisnummer bevat een groot aantal vonnissen 
van Hollandse militairen afkomstig uit het 
departement Zuiderzee, uitgesproken door de 
diverse krijgsraden bij de Régiments hollandais. 
Deze vonnissen zijn ter kennisgeving aan het 
departementaal bestuur van het departement 
Zuiderzee gestuurd.

54 Forrest, Conscripts and deserters, 96.
55 Berriat, Législation militaire II, 530: Décret 

impérial relatif à la punition des déserteurs et 
réfractaires, qui, après avoir obtenu grâce ou 
pardon, ne se rendraient pas à leur corps ou 
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 | Summary

Between 1806 and 1814, around 60,000 Dutch troops traversed half of Europe in the name of 
Napoleon. At the time of the Kingdom of Holland (1806-1810), they did so as allies of France, 
and later, during the French annexation (1810-1814), as an integral part of the French army. In 
1811, conscription was introduced on the orders of Napoleon, in a country which until then had 
always had a volunteer army. Under the French flag, Dutch troops fought in Prussia, Spain, 
Poland and Russia, with varied success. Of the approximately 60,000 Dutch men who fought 
under the French flag, more than 20,000 died from illness, starvation or acts of war, most of 
them in Russia in 1812. These soldiers represented around 1% of the Dutch population (around 
2 million), which is an exceptionally high proportion, certainly in comparison with earlier and 
later conflicts involving the Dutch.
 Despite these impressive numbers, the military efforts of the Dutch in the 1806-1814 period 
have hardly been recognised today. Only the story of the pontoneers at the Berezina is met with 
some vague recognition. With determination and self-sacrifice, the Dutch pontoneers success-
fully built two temporary bridges over the River Berezina at the end of November 1812, thanks 
to which the rest of the Grande Armée, including Napoleon himself, was able to escape from 
the advancing Russian armies. This was not, however, the only notable victory by the Dutch 
during this period. Dutch troops also played a decisive role during the Battle of Durango (1808) 
against Spanish rebels. They were congratulated on their decisive attack with a resounding 
“Vive les Hollandais!” from their French colleagues. Dutch troops also fought during the battles 
of Friedland, Borodino and Dresden, and in many other places. They played a role in the Siege 
of Hameln in 1806, helped the Swedish drive back during the Siege of Stralsund in 1807 and 
successfully quashed the revolt of the German major Schill in 1809.
 Despite all these battles and other feats, the Dutch army during the Napoleonic era has 
been given relatively little attention in Dutch historiography over the last two centuries. While 
new studies about the French, British, Prussian, and Russian armies during this period are 
published almost annually, most of the military-historical studies about the Dutch army date 
back to the end of the nineteenth century or the beginning of the twentieth century. These old 
publications give the impression that Napoleon was in full control and that the Dutch had no 
influence whatsoever. According to J. Bosscha, one of the most eminent military historians of 
the nineteenth century, from the moment the control of this tyrant started, the Dutch soldier 
was called to fight for interests that were not those of his country. Napoleon determined where 
and when Dutch troops were deployed and the Dutch simply had to follow his orders. Bosscha 
concluded that “it was the Netherlands’ fate at the time to be at the mercy of another state, as a 
result of which it, its money and its men were drawn into all the wars of a relentless tyrant”.
 This view of the Dutch army as an extension of the French army is in line with the image 
of the revolutionary and Napoleonic era in the Netherlands that has been long-held by general 
historiography. According to this view, the Dutch showed very little initiative and slavishly 
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danced to the tune of powerful France. It is said that Dutch independence ended the moment 
the revolutionary armies crossed the large rivers under the command of General J.C. Pichegru 
in the winter of 1794-1795. While the new Batavian Republic may have been independent in 
name, and an ally of France, in practice it had very little to contribute, it is argued. In 1799, 
independence diminished still further when General Bonaparte came to power, and further 
still when Napoleon was crowned as emperor in 1804. In 1806, Napoleon made his brother 
Louis King of Holland, in order to be able to exercise more influence on Dutch policy. When 
that did not deliver the desired result, he then decided to fully annexe Holland to the French 
Empire in 1810.
 This view, dating back to the first half of the twentieth century, has since been disputed. 
Particularly in recent years, this classic narrative has been seriously challenged. The cur-
rent historiography can be roughly split into two schools of thought. One school focuses 
on whether there was any resistance against the French, while the other concentrates on the 
extent to which the Dutch unquestioningly followed the French example and whether they 
were also able to develop their own initiatives. While they clearly take different approaches, 
the two schools are actually two sides of the same coin, denouncing the old view of the Bat-
avian-French era. The results are striking. Various probing studies have demonstrated that 
the Dutch were much more rebellious than previously thought and did not simply allow the 
French to lay down the law when it came to culture, the legal system, politics and society in the 
1795-1814 period.
 Building on this revisionist trend, this book investigates whether the old view of the Dutch 
army during this period is also due for review. Were the Dutch troops more independent and 
less submissive in military terms than the prominent military historians claimed over one 
hundred years ago, or is this too simple a conclusion? The main overarching question – “How 
‘Dutch’ was the Dutch army in the period 1806-1814?” – was researched on three complemen-
tary levels. Firstly, research was conducted into the manner in which Dutch defence policy was 
established during this period and the extent to which Louis and his ministers and generals 
could take decisions regarding the organisation of the army. Secondly, research was conducted 
into who had the final say when Dutch troops were actually deployed and whether there was a 
difference between military action at home and abroad with regard to control. Thirdly, efforts 
were made to gain insight into the attitudes of the officers and men in order to understand 
what motivated them and whether, following the French annexation in 1810, they felt Dutch, or 
perhaps more French after all.

Limited freedom of action

At the time of the Kingdom of Holland, there were three main factors that influenced military 
policy. The appalling state of the country’s finances obviously played a significant role. Louis 
inherited a virtually empty treasury and sky-high national debt, as a result of which he could 
not simply implement all the changes he would have liked to have done. The ever-increasing 
national debt had to be taken into consideration for every reorganisation or augmentation. To 
a certain extent, Louis’ reign was typified by a constant effort to cut budgets. In doing so, the 
King followed the wishes of his subjects, who were generally more interested in healthy gov-
ernment finances than a large and strong army. Successive war ministers attempted in vain to 
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keep in check the costs of the military organisation. The land forces continued to be a financial 
drain on the treasury.
 The austerity plans made by Louis and his ministers were often heavily criticised by Napo-
leon. Although in name Holland was an independent country and on paper Louis was its sov-
ereign, in practice Napoleon meddled from afar with the military policy of his northern ally. 
Whenever international tensions increased, the Emperor demanded Holland deliver a greater 
contribution to the French war efforts, while in quieter times he consistently rejected all pro-
posals that would reduce the size of the Dutch army. Although the demands of his brother went 
against the desired economies, Louis could not simply ignore them. The result was that the 
economies generally did not make it past the drawing board, and some implemented reduc-
tions were reversed or negated after a short period.
 With regard to the implementation of his military policy, Louis had considerable free-
dom of action. It was up to him to decide which troops would be sent where and how they 
would be organised and trained. However, Napoleon determined the parameters. The Emperor 
decided how many troops Holland would provide, but left the consequences of his demands to 
Louis, who tried his hardest to stand up for the interests of his kingdom, without agitating his 
brother. Nevertheless, this approach was generally not appreciated by his brother. What Napo-
leon regarded as an insufficient Dutch military contribution – alongside the rampant smug-
gling activities – was the main reason for the deterioration of the relationship between Louis 
and Napoleon.
 Louis’ obstinacy countered meddling from Paris, but was in itself also a key factor deter-
mining Dutch military policy. As the King of Holland, Louis had to give very little justification 
for his decisions. The Council of State, the Council of Ministers and the Legislative Body were 
toothless institutions that served the King when he needed advice, but otherwise did not put 
up any resistance. As a result, the unpredictable King was quite able to put his stamp on the 
army organisation and turn his personal preferences into policy without many problems. The 
clearest example of this is the establishment of the large Royal Guard, for which Louis gave 
orders right at the beginning of his reign; other examples are the Order of the Union and the 
field marshal rank. Louis had a tendency to allow his love of ceremony and decorum to take pri-
ority over the financial problems plaguing the country and even his already difficult relation-
ship with his brother, who was quite clear about his dissatisfaction with Louis’ prioritising.
 In addition to a love of show and extravagance, Louis can also be accused of a lack of con-
sistency. Contemporaries who worked closely with Louis described him as someone with an 
erratic personality, whose moods directly influenced his decisions. He often changed his mind 
about decisions, causing confusion within the army organisation. The way in which Louis 
made appointments was an example of this. He installed and fired ministers and general offi-
cers at a surprisingly high rate. However, it would be unfair to attribute all of Louis’ contradic-
tory decisions to fickleness. Often, the actions of the King were dictated by the circumstances 
that he was confronted with during his reign. His constant establishment and abolishment of 
the depot battalions, for example, can be directly linked to the comings and goings of tensions 
on the international political stage; and he reversed his plan for the conscription of orphans in 
1806 due to the great unrest this caused in the population.
 The circumstances do not entirely excuse Louis, though. Demobilising the army while half 
of Europe was preparing for war, was clearly no example of forward thinking. Louis’ policy was 

B_BOOM113 NIMH BW Sous les Armes.indd   431 10-10-16   18:11



summary432

often rash, short-sighted and based on wishful thinking. He therefore had to reverse earlier 
decisions more than once. For the army, this meant unrest and uncertainty. The next reorgani-
sation was introduced before the first one had been completed. As a result of these changes, 
soldiers and, in particular, officers were often assigned to new units, forcing them to make 
friends all over again and purchase new uniforms at their own expense. One clear example of 
a plan that did not turn out quite as Louis had planned, was the disbanding of the last three 
German regiments in the Dutch army. Louis wanted an army that was as Dutch as possible, but 
on closer judgement, terminating the contracts of the Waldeck and Saxen-Gotha regiments 
was no small feat and Napoleon was not keen on a reduction of the Dutch army by some three 
thousand men on the eve of his campaign against Prussia.

Transfer

The military policy implemented between 1806 and 1810 was the result of interplay between the 
three abovementioned factors – finances, pressure from Paris, and the personal preferences of 
Louis – their varying impact depended on the occasion. When executing policy decisions the 
military leaders of the Kingdom were frequently inspired by the French. On several occasions 
during his reign, Louis sent officers to France to study how matters were arranged there and 
to consider what could perhaps be adopted. The successful French army served as an example 
for the much smaller Dutch army. As a result, shortly after Louis’ accession, the French drill 
regulations of 1791 were adopted almost without adjustments. The idea was that changing the 
way of fighting would bring the Dutch troops more in line with their French colleagues. The 
same argument was used to justify several organisational changes that were admittedly borne 
out of the need for economies, but which also brought the Dutch units more in line with the 
French army.
 In addition, Louis also introduced a number of new practices straight out of France. With 
regard to their form and regulations, the Gendarmerie Corps, the Veterans Corps, the Royal 
Guard and the Royal Military School were all exact imitations of their French counterparts. 
However, Louis did not blindly follow the French in everything. In some cases, military ideas 
and customs from France were adapted to the circumstances in Holland when they were 
adopted. The Gendarmerie Corps, for example, had the same statutes, but performed different 
tasks than their French counterparts, and the Royal Guard and the Royal Military School were 
not exactly the same as the Garde impériale, and the École spéciale militaire in Fontainebleau. 
Another example of the adoption and adaptation of a French idea is the Order of the Union 
established by Louis. This order was inspired by Napoleon’s légion d’honneur, but differed from 
it in practice as it was not open to rank and file.
 While the Dutch army was heavily influenced by the French, Louis did not adopt every-
thing. Sometimes he even consciously went against the French model, for example by merging 
the Dutch artillery and engineering into a single corps and by refusing to implement conscrip-
tion. In the case of the latter, Louis bucked a broad European trend. While many other Euro-
pean states – whether or not under pressure from France – introduced a form of conscription 
at the start of the nineteenth century, Louis stuck to the recruitment methods customary in 
Holland. He turned a deaf ear to advice from his brother to introduce conscription, ostensibly 
because it was at odds with the Dutch national character, but undoubtedly also in order not to 
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jeopardise his own position as king. As the old recruitment methods generated insufficient 
numbers of recruits, however, and Napoleon was not prepared to reduce his requirements for 
the size of the Dutch army, Louis was forced to turn to alternatives. He launched a plan for the 
conscription of orphans, established the Velites Legion and invested in the Israelite Corps in 
the hope of securing a supply of fresh troops.
 The fact that Louis and the Dutch army leadership were able to do all of this shows, on the 
one hand, that with regard to the military there was room for initiative without Napoleon med-
dling with the details from Paris and, on the other, that new initiatives were being developed in 
Holland. While the powerful French army served as an important source of inspiration – as it 
did for all countries in Europe – this did not mean that no original ideas were conceived in Hol-
land anymore. Louis and the Dutch army leadership were not obligated to adopt French rules 
and customs and they did not feel compelled to look only to France for inspiration. The ideas, 
customs and institutions that they copied were adopted voluntarily but not before they had 
been critically reviewed. While Louis took a leading role in this regard, it cannot be said that 
all French influences in the Dutch army organisation were a direct consequence of his actions. 
Louis’ Dutch advisors were often greater advocates of French influences in the Dutch army 
than the King himself.
 After the French annexation of Holland in 1810, little remained of this relative freedom. 
From this point onwards, voluntary transfer was replaced with forced assimilation. The 
Dutch units were almost immediately organised by Napoleon in line with the French units 
and incorporated in the French army. The Royal Guard was annexed to the Imperial Guard, as 
was the Velites Legion. The Dutch regiments were given French numbers and their own aigles. 
The Dutch army administration was transferred to the French ministry of war, Louis’ Royal 
Military School was closed, and Dutch military personnel had to conform with French mili-
tary laws and customs. All these changes did not mean, however, that the former Royal Dutch 
Army disappeared completely. The units were still recognisable, albeit in French form. Just like 
troops from many of the other countries conquered by France, the Dutch troops were not dis-
persed throughout the French regiments, but were posted together in ten Régiments hollandais, 
which most of the Dutch conscripts later joined. These regiments, several of which kept their 
old Dutch uniforms, thus formed small Dutch islands in a sea of French. In this way, a modest 
form of distinctiveness did remain intact after the annexation.

Military control

The relative freedom of the Dutch army leadership to take decisions independently and at its 
own discretion did not apply on the battlefield. It stopped as soon as military operational inter-
ests were at stake. When Louis participated in the campaign against Prussia at the head of the 
Armée du Nord in autumn 1806, he initially considered himself to be a sovereign ally of France, 
who to a great extent would be able to take independent decisions. In practice, however, he had 
significantly less control and functioned as a sub-commander of one of Napoleon’s army corps. 
There was very little space for his own initiative. Louis received extensive instructions from 
his brother regarding marching routes and the fortifications to be seized. If he deviated from 
them, he faced biting criticism from the Emperor. Louis had no control over who he placed at 
the head of his armies and could not exert influence on the war objectives. After his departure 
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from the Armée du Nord, he was not even informed in advance about the movements of the 
Dutch units. The Emperor informed his brother on several occasions that the King of Holland 
was not supposed to reorganise or move his troops in Germany without the intervention of the 
French general staff.
 While Louis had reason to believe, on the basis of his sovereignty and the independence 
of the Armée du Nord from the Grande Armée, that he had some control, his successor as com-
mander in chief of the Dutch troops in Germany, General Dumonceau, certainly did not. He 
reported directly to France and had to take into consideration the wishes of his (French) army 
corps commander(s) to an even greater extent than Louis. As the interests of Louis were not 
always in line with the interests of the French army leadership, Holland’s most senior officer 
often found himself in a difficult position. He did everything he could to please his French 
superiors, without upsetting his sovereign. The outcome of most confrontations was that 
Louis had to conform to the will of his brother. In some cases, the King refused to do so and in 
the greatest of secrecy gave instructions for his plans to be implemented after all.
 While the Armée du Nord was an independent army in name at least, for the smaller Dutch 
Brigade in Spain that was not the case. The brigade commanded by General Chassé was an 
integral part of Napoleon’s Armée d’Espagne, meaning that Louis had no influence whatsoever 
once the troops had left the Kingdom. Napoleon and his marshals did as they pleased with this 
small brigade, without asking for permission from the man to whom the troops had formally 
sworn their allegiance. The Emperor organised the brigade in line with the French brigades 
and shortly after it had crossed the Spanish border, Marshal Lefebvre separated the cavalry, 
infantry and artillery from each other, against the will of Louis and Chassé. Protests against 
this course of events were ignored, as was Louis’ request in 1809 to send the brigade back to 
Holland. The distance between the Kingdom and Spain meant that Louis was barely involved in 
the course of the conflict there. Chassé reported the experiences of the Dutch troops in several 
letters, yet this was the extent of Louis’ involvement.
 Louis had more military-operational control of the defence of his own borders. In consul-
tation with his advisors, the King himself largely determined the defensive lines to be priori-
tised, which fortifications were to be defended and at which locations the troops would be posi-
tioned. Napoleon had little involvement in his brother’s (coastal) defence plans. The Emperor 
only intervened if the security of the French Empire was at stake. His primary interest was the 
island of Walcheren, which played a crucial role in the defence of the major seaport of Antwerp. 
As the danger of a British invasion increased, Napoleon demanded that Louis send more troops 
to the province of Zeeland and he even determined where they should be positioned.
 According to the Emperor, the troops on Walcheren were under the command of the French 
General Monnet, who commanded the defence of the island in his role as commander of Vlis-
singen following its cessation by France. For the Dutch, this was difficult to swallow. They 
did not want to serve under French command in their own country and refused to recognise 
Monnet as the commanding officer of the whole of Walcheren. The years of conflict about who 
commanded the island led to several clashes and increasingly high tensions between the Dutch 
and the French. By the time the British actually set foot on land at the end of July 1809, tensions 
were running so high that constructive cooperation was practically out of the question. The 
conflicts about the situation on the island reached up to the highest echelons, including the 
Emperor and the King. Louis accused Monnet of ignoring Dutch sovereignty, while Napoleon 
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accused his brother of neglecting the Dutch army and the defence of his Kingdom. When the 
Emperor heard that his deputy commanders in Paris had appointed Louis as the commander 
in chief of the troops around Antwerp, he could not reverse the decision quickly enough. By the 
end of 1809 he had lost all confidence in his brother. The fact that Holland had proven unable 
to guarantee its own security – at least not without the help of the French – was reason enough 
for Napoleon to increasingly doubt the raison d’être of his northern vassal.
 During the last few months of 1809 and the first few months of 1810, more and more French 
troops arrived in Brabant and Zeeland. This growing French military presence, combined with 
the increasingly strict French control of the Dutch military organisation, was cause for con-
cern for the Dutch army leadership. Officially, all Dutch troops in Brabant and Zeeland were 
part of the Armée d’Anvers and were therefore under French command, but Louis was not pre-
pared to give up control of a large section of his army. Firstly, he withdrew his guard from the 
troops around Antwerp, then later, when it was clear that the Dutch troops would form part 
of the Armée d’Anvers, he also tried to remove other units from French command. Dumonceau 
was removed as commander of the Brabant fortifications and the garrisons stationed there, to 
prevent the French from having these troops at their disposal via the commander of the Dutch 
field troops. From then on, the commanders of the fortifications were only permitted to accept 
orders from Louis. Dumonceau was instructed to follow the orders of his French superiors, but 
never lose sight of the interests of Holland. The general officers were informed that they had to 
follow the orders of their sovereign at all times, even if these contradicted French orders.
 By these means, Louis attempted to bring a stop to the meddling of the French, but he only 
had limited success. The French became increasingly audacious and the Dutch could do noth-
ing about it. At the beginning of 1810, French troops began to invade Brabant’s main fortified 
towns in the name of Napoleon and it was not long before this was followed by the full annexa-
tion of the provinces of Brabant and Zeeland, to which the Dutch were incapable of putting up 
much resistance. Due to the obvious imbalance of power, it was clear to almost everyone that 
armed resistance would be futile. The Dutch, led by Louis, complained, stalled, protested, and 
even took military precautions, but when push came to shove, they submitted to the suprem-
acy of the French military. In spring 1810, the French crossed the major rivers without meeting 
any serious resistance. On 9 July, the Kingdom of Holland was officially annexed to the French 
Empire.
 From the moment the Dutch army was incorporated in the French army, the last bit of con-
trol that the Dutch had over their troops disappeared. Dutch general officers were pensioned 
off or were distributed among the Grande Armée. Following the annexation, no single Dutch 
general (with the exception of Chassé in Spain) remained in command of the troops of the for-
mer Royal Dutch Army. While some regiments were headed by a Dutch colonel, without excep-
tion the colonels reported to French general officers, whom they had to obey. During the time 
of the Kingdom, the Dutch had already enjoyed little influence on operational plans, appoint-
ments and war objectives, but after 1810 they had no say in the matter whatsoever. The French 
even took control over the defence of national territory. Napoleon determined where the focus 
of the defence would be and which troops would guard the Dutch coast.
 During the campaigns in Spain, Russia and Germany, the Régiments hollandais were treated 
no differently from all the other French units. They were dispersed throughout the army and 
fought side-by-side with the French. It is difficult to find a simple answer to the question of 
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how the French regarded the Dutch. Some of the official reports by the higher French offi-
cers are positive and some are negative, depending on the situation and the unit. In general, 
the hussars received nothing other than praise, while the half-Dutch 123rd Line Infantry Regi-
ment was held in considerably lower esteem. In various memoirs, French commanding offi-
cers report being generally satisfied with the performance of the Dutch Brigade in Spain. After 
the victory at the Battle of Durango, for example, Marshal Lefebvre trooped the colours of the 
Dutch regiment, commenting that they had proved worthy of being called the best soldiers of 
France.
 To a certain extent the latter can also be said of the Dutch troops who were involved in the 
campaign against Russia in 1812. During this long and difficult campaign, Dutch units served 
in both the vanguard and the rear guard of Napoleon’s attack force headed for central Moscow 
as well as on the important left flank, in the Imperial Guard and in the Polish and Prussian for-
tress cities. Although the French were generally unimpressed by the marching qualities of the 
approximately 16,000 Dutch troops involved, they had no cause to complain about their per-
formance on the battlefield. The Dutch showed their worth in the battles of Polotsk, Borodino, 
Krasnoï and Berezina. Many Dutch regiments sacrificed themselves in Russia in an attempt to 
save the remains of Napoleon’s Grande Armée. It was because of this that the Dutch troops had a 
very low survival rate, lower than that of the armed forces of most other nationalities.
 In the last year of the French Empire, approximately 10,000-12,000 Dutch troops fought 
in Germany. Most of these troops were made up of inexperienced conscrits who were primarily 
deployed to occupy German fortified towns. For a long time, these troops continued perform-
ing the same tasks as their French colleagues, until the second half of 1813, when the allies 
won increasingly more terrain and French confidence in the foreign troops in the Grande Armée 
dropped. Following the landing of Prince Willem Frederik of Orange at Scheveningen and 
the ‘liberation’ of the Netherlands, Napoleon even ordered the immediate disarmament of all 
Dutch troops on the right bank of the Rhine. So Dutch military personnel were not quite on an 
equal footing with the French after all. They were given the same tasks and were directed in the 
same way, but ultimately the lack of trust took the upper hand.

National sentiment

Napoleon’s distrust of the Dutch troops was not completely out of the blue, because most Dutch 
troops did not suddenly consider themselves to be French during the three years that Holland 
was annexed to the French Empire. That is to say, there is nothing in the ego-documents stud-
ied that suggests this was the case. While they were not ill-disposed towards Napoleon as the 
general and some even considered the incorporation in the French army to be a step forward 
in their career, it cannot be said that they were unconditionally loyal to the French Empire. 
Immediately after the annexation, the majority of the Dutch troops swore an oath of allegiance 
to the Emperor; only a few refused. The French representatives in the Dutch departments con-
cluded that the Dutch felt suitably pro-French, but it is clear from various memoirs that there 
was in fact resistance under the surface. For the time being, however, most of the rank and file 
accepted the new situation; after all, they did not have an alternative. Napoleon was tolerated, 
as it were, because the French supremacy was too overpowering and the majority of the mili-
tary personnel did not want to lose their jobs.
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The attitude of the thousands of conscripts who were called up in the Dutch departments from 
1811 onwards was initially one of resignation. The majority of these conscrits were negative 
about the difficult and dangerous life of a soldier, but this lead to no or hardly any concrete 
action or increase in the number of deserters. In their letters home they repeatedly complained 
about the poor conditions of their accommodation, the little or disgusting food, the diffi-
cult marches they had to partake in, and the absence of friends and family. Almost all letters 
emphasised the writer’s distance from home – sometimes literally in lieus or hours – and the 
desire to be reunited soon. The fact that relatively few conscripts deserted despite these feel-
ings can be partially attributed to the success of the French anti-desertion measures, while the 
Christian beliefs of many Dutch conscripts may have also played a role. Christian soldiers were 
less likely to desert, because they believed their fate was the will of God. The majority of the 
Dutch not only remained in service until long into 1813, but also continued actively fighting 
for the Emperor. Ideological motives played an insignificant role in this regard. The remaining 
ego-documents of Dutch military personnel support the view that most of them did not fight 
out of loyalty to Napoleon or the French Empire, but because they were striving for personal 
honour (officers) or the respect of comrades (rank and file).
 It was not until 1813, after the fiasco in Russia and the subsequent allied advance, that deser-
tion increased among the Dutch troops. Initially, the deserters were almost all rank and file, for 
whom ideology was again not a motive. Soldiers deserted out of dissatisfaction with their cir-
cumstances, not because they wanted to stand up to Napoleon or ‘liberate’ their country from 
the clutches of the French. Desertion was considerably less common among officers. However 
poor the military circumstances were, the oath of allegiance kept many Dutch officers from 
turning their back on Napoleon and leaving the Grande Armée. This only changed at the end of 
1813, when an alternative suddenly presented itself in the form of an independent Dutch state. 
Following the landing of the Prince of Orange, many Dutch officers put their national pride 
before their oath of allegiance. So ideological motives did play a role for at least some Dutch 
officers.
 The question of how deeply rooted the national sentiment among Dutch military personnel 
in the French army actually was and whether this increased or decreased during the annexa-
tion period is almost impossible to answer today. The preserved ego-documents give little evi-
dence of how the officers and rank and file felt about their country during the period of French 
annexation. Most writers of letters and memoirs do not explicitly put their views about such 
matters to paper, let alone their deeper sentiments. Many letters are nonetheless full of com-
ments about home and missing home, but this could refer to their country, the region where 
they grew up, or their place of birth. Apart from that, the correspondence analysed barely con-
tains any pro-Dutch or anti-French statements, but this could equally be due to censorship or 
self-censorship. Studying military ego-documents thus tells us little about the effect of the 
growing national sentiment among the elite on the general public.
 The most significant evidence of national sentiment among the Dutch troops in the French 
army is indirect. It is, for example, evident from letters and memoirs that the Dutch sought 
each other out wherever they were, and helped each other whenever possible. The Dutch lan-
guage was an important unifying factor and the Dutch also distinguished themselves from 
the French on the basis of their common language, creating a clear sense of ‘us and them’. 
Their experiences of other countries, peoples and cultures, which are often discussed in the 
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ego-documents, will have strengthened this sentiment. Soldiers and officers emphasised in 
their letters the differences compared to home, with regard to all kinds of matters, such as 
landscapes, religion and economy. The confrontation with ‘the other’ probably strengthened 
the sense of identity of the Dutch military personnel, which must have contributed to their 
feelings of Dutch identity and national sentiment.

The Dutch army in comparative perspective

Many of the conclusions we can draw with regard to the Dutch army and Dutch military per-
sonnel during the period of French annexation can also be applied to other states in the French 
sphere of influence. Although this study is expressly not intended to be a comparative study, a 
short look across the borders can be permitted following all the information about the Dutch 
army, in order to ascertain how the Dutch army compared to the armies of other countries 
ruled by France. Was the Dutch situation the exception or the rule? It should be noted at this 
point that most comparisons are necessarily limited to the period of the Kingdom of Holland.
 The limited literature available suggests that, like Holland, states such as Bavaria, and 
Saxony and Württemberg had the freedom to decide for themselves how to implement their 
military policy, but at the same time had to respect Napoleon’s strict requirements with regard 
to army size, military support, and other allied obligations. Holland was therefore certainly 
not unique in this regard. Compared to satellite states such as Westphalia, Italy and Naples, 
however, Holland enjoyed relatively more freedom of action. Jérôme, Eugène and Joseph (later 
Murat), respectively, had to tolerate more meddling from Paris in the military field than Louis. 
By order of Napoleon these three countries had French ministers of war and the number of 
French military personnel was also higher. In the Neapolitan army, no fewer than 10 of the 14 
division generals and 77 of the 127 colonels were French. In comparison, the handful of French 
general and field officers in Dutch service was a surprisingly low number. In Italy, the vice-roi 
Eugène was not permitted to make any decisions without the approval of Napoleon. The Ital-
ian ministry of war reported directly to the French ministry of war and therefore in fact to the 
Emperor too, although it should be noted that he did not interfere with the daily course of 
events during peacetime. In Westphalia, Napoleon took the most important decisions, includ-
ing military ones, which had in fact already been taken before Jérôme became king. While the 
new Westphalian army consisted of Germans for the most part, the three highest generals were 
French.
 Many countries adopted ideas and customs from the French army, but the extent to which 
and the speed with which they did so varied from country to country. There were countries 
that did not go as far as the Kingdom of Holland, but there were also countries – whether or not 
they were forced to do so – that copied the French example exactly. The Kingdoms of Italy and 
Westphalia fell into the latter category. Under pressure from Napoleon, Italy, which was had 
been under direct influence of the French longer than any other European country, had made 
its army “virtually identical” to the French army. The same applied to the collection of German 
princedoms that constituted the Kingdom of Westphalia. When establishing his new army, 
Jérôme stayed close to the French original. The brand new king not only introduced conscrip-
tion straight away, he also introduced French ranks and rank insignia, while French drills and 
manoeuvres were taught to the Westphalia troops by French instructors.
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Among Napoleon’s other German allies, the differences were great. Shortly after the Confedera-
tion of the Rhine was established, the Grand Duchy of Baden switched from the Prussian to the 
French army model, and at the same time Bavaria also turned its focus to France. Meanwhile, 
the Duchy of Nassau stuck to the old Austrian army organisation until 1810, although French 
influences did increasingly creep in. The same applied to Saxony, where the difficult campaign 
of 1809 against Austria was reason for a major reorganisation intended to bring the army more 
in line with the French model. The Saxon infantry did not adopt “les formations de combat de 
l’armée française” until 1812, although it took a long time before French tactics were applied 
throughout. To a certain extent, this situation was the opposite to that in Holland, where Louis 
implemented the French instructions shortly after his cessation, but did not (fully) bring the 
army structure into line.
 As far as military action was concerned, there was little or no difference between the Dutch 
troops and the other countries in the French sphere of influence. The Kingdom of Holland was 
certainly not the only country that was called on by Napoleon to deliver troops. The Dutch con-
tributions to the campaigns in North Germany, Spain and Russia were not particularly greater, 
smaller, more successful, more daring or otherwise different from most others. In Spain, the 
Dutch fought side by side with troops from Baden, Nassau and Hesse-Darmstadt, and troops 
from Italy and Westphalia also joined the fighting. Almost all European nationalities were 
pres ent within the Grande Armée in Russia. The treatment of the Dutch troops during the cam-
paigns was also far from unique. Napoleon had his allies participate in their own brigades, 
divisions or army corps as far as possible, but subsequently often headed them with French 
commanding officers. On the battlefield, the other sovereigns had as little say over their own 
troops as Louis. From current research it is difficult to say whether the other sovereigns tried 
to find a way around this in the same way as the King of Holland.
 The figures on army strength, which are fortunately available for most countries, show 
that the size of the Dutch army (20-30,000 men) was initially in proportion with the size of the 
population, certainly taking into account the fact that Holland also had a fleet to maintain. It 
is nonetheless striking that the Dutch army remained more or less the same size in the years 
that it was headed by Louis, while the size of the armies of Napoleon’s other satellites and allies 
greatly increased. Westphalia, which had approximately the same population as the Kingdom 
of Holland, had only 14,000 soldiers in 1808. In the subsequent years, it quickly grew to around 
30,000 in 1811, which was more than the 25,000 men Jérôme was obliged to provide accord-
ing to the treaty agreements with Napoleon. Under Murat, the extent of the Neapolitan army 
increased from 20,000 men in 1809 to 40,000 a year later. In 1812, the army of the Kingdom 
of Italy, which had only 20,000 men when Eugène came into power in 1805, reached 80,000. 
This was in fact a general trend. All over Europe, under pressure from Napoleon and due to 
conscription, the armies grew spectacularly. Only the Kingdom of Holland, where Louis stub-
bornly resisted the introduction of conscription, lagged behind.
 Finally, the Dutch officers and soldiers were shown to be no exception with regard to their 
experiences and feelings, which differed only slightly if at all from the experiences and feelings 
of the French, Italian and Bavarian troops. Matters such as exhaustion, hunger, fear and com-
radeship were universal. There are differences, however, if we focus on desertion and loyalty. 
Desertion, for example, was significantly higher (17%) in the Italian army than in the Dutch 
army, and the same also initially applied to Westphalia. A study of Bavarian soldiers during the 
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Russian campaign showed that the figure of Napoleon had no great significance in the minds of 
this group of military personnel, while the ego-documents of Dutch officers and soldiers show 
that Napoleon played an important role for them and was even admired.
 The problem with comparisons such as these is that they soon fall short. Comparing levels 
of desertion in Italy and Holland, for example, tells us little about the loyalty of the Italians and 
the Dutch, because the Italian army was already a conscription army at that time, full of unwill-
ing conscripts, while until late in 1812, the (former) Dutch army consisted for the most part of 
professional military personnel, who had chosen to go into service. A comparison between 
these two armies is like comparing apples and oranges and does not result in a useful inter-
national perspective in which to place the Dutch army. Caution should also be exercised when 
comparing the Dutch and Bavarian troops. It is all too easy to attribute the lack of references to 
Napoleon in the Bavarian soldiers’ letters and their inclusion in Dutch letters to a greater affin-
ity with the Emperor among the Dutch troops, or greater national sentiment among the Bavar-
ian troops. This is not, however, necessarily the case. A more pragmatic explanation could be 
the fact that Bavaria was an independent state until the end of the French reign, with its own 
king and troops that primarily operated in their own army corps. As a result, the Bavarian mili-
tary personnel had much less contact with Napoleon and would therefore have had less reason 
to write about him in their letters home. For many Dutch military personnel the situation was 
different, certainly for those that served in the Imperial Guard. Such a great array of situations 
makes it difficult to compare Napoleon’s armies. For a practical, more balanced comparison, 
more research is necessary.

Conclusion

We should now return to the central question of whether the revised view of the Netherlands in 
the Batavia-French era is also applicable to the military field. Did the Dutch have more control 
of the Dutch army, just as they did politically, culturally and legally, than military historians 
have claimed in the past? As is so often the case, the answer is not simple. On the one hand, 
the Dutch had a relatively high degree of control over the organisation of the army, developed 
countless initiatives of their own and promoted a national sentiment among the military per-
sonnel that had to serve in the Grande Armée during the annexation period. On the other hand, 
Louis as commanding officer of the Dutch army was bound by the instructions of his brother 
and had little to say about his own troops during campaigns. The fact that Louis defended his 
control as much as he could and even tried to extend it every so often doesn’t take away from 
the fact that it was Paris that was ultimately in charge.
 This two-pronged conclusion positions this research to some degree between the old view 
of the Batavian-French era and the new view that has prevailed over the last few years. It brings 
nuance to the prevalent view by pointing out that the autonomy of the Dutch army was lim-
ited, yet takes some distance from Bosscha’s view that everything was simply dictated by Paris. 
At the executive level, there was much more freedom of action than was thought for a long 
time, but the extent of that freedom must not be over-exaggerated. The Netherlands and the 
Dutch were perhaps less resigned and had more opportunities to implement certain laws and 
decisions in their own way, but ultimately they were bound by the parameters set by Napoleon. 
Nothing happened without his permission, or at least nothing that in due course could have 
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consequences for the deployability of the Dutch army or the security of the French Empire. 
Recent historiography has caused us to change our view of the Batavian-French era, which is 
a good thing. However, we should not overemphasize our unique national characteristics in 
order to satisfy our revisionist tendencies.
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Durango, 14, 211, 212, 213, 359, 368
Düsseldorf, 139, 192
Eindhoven, 184
Elba, 286, 320
Elbe, 201, 203, 204, 233, 283, 284, 309, 313, 330
Elbing, 281
Emden, 103, 193, 226, 261, 349
Erfurt, 282
Finland, 267
Fontainebleau, 109, 112, 228, 320, 364
Fort Bath, 91, 243, 244
Fort Knodsenburg, 82
Fort Lasalle, 259
Fort Rammekens, 230
Franeker, 348
Frankfurt, 285
Frankrijk, passim
Friedland, 14, 21, 203
Friesland, 81, 150, 151, 159, 172, 253, 260, 321, 

341, 342
Fulda, 130
Geertruidenberg, 226, 235, 249, 359
Gelder, 130
Gelderland, 81, 249
Gent, 208
Glogau, 286
Goeree, 223, 225, 227, 259, 260

Goldberg, 305
Gorinchem, 119, 120, 123, 134, 139, 151, 169
Gotha, 353
Gouda, 122, 123
Grave, 46, 235, 237, 249
Greifswald, 203
Groningen, 81, 82, 145, 161, 222, 225, 226, 235, 

253, 260
Groot-Brittannië, 46, 47, 59, 63, 71, 74, 106, 

128, 180, 185, 187, 205, 207, 221, 251, 255, 262, 
266, 283, 340

Grossbeeren, 285
Haarlem, 120, 145, 232, 235, 253, 260
Halle, 192
Hamburg, 171, 200, 201, 202, 204, 206, 286, 

319, 332, 349
Hameln, 14, 90, 195, 197, 198, 200, 201, 203, 

324, 359, 366
Hannover, 187, 192, 194, 195, 197, 340
Harburg, 204
Hardenberg, 222
Harlingen, 253
Hattem, 56
Hellendoorn, 349
Hellevoetsluis, 223, 226, 227, 260
Hessen-Darmstadt, 210, 372
Hessen-Kassel, 193
Het Kanaal, 262
Heusden, 235, 249
Hilversum, 120
Holland, passim
Honselersdijk, 108, 109, 126
Hoorn, 145, 226
IJssel, 191, 223, 255
Italië, 34, 53, 65, 138, 171, 208, 258, 266, 328, 

371, 372, 373
Jaroslaw, 354
Java, 173, 262, 287
Jena, 191, 192, 221
Kaapkolonie, 54, 56
Kamerijk, 349, 351
Kamperduin, 232
Kassel, 137, 193-196
Katwijk, 158
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Katzbach, 285, 347
Kaunas, zie: Kowno
Keulen, 59
Kijkduin, 225
Kleef, 187
Kljastitsy, 270
Koblenz, 188
Kolberg, 202
Kowno, 267, 346, 347
Krasnoï, 272, 273, 279, 326, 368
Kreekrak, 243
Kulm, 285
Küstrin, 280
La Mancha, 216
Langakkerschans, 225
Lauenburg, 203, 349
Leeuwarden, 253, 282, 342, 348, 350
Leiden, 145, 163, 308
Leipzig, 21, 285, 286, 330, 333
Lent, 82
Limburg, 25, 33, 265, 345
Lippe, 191
Lissabon, 207
Lübeck, 204
Luik, 105, 192
Lunéville, 335
Lützen, 284
Maagdenburg, 189, 203, 286, 307, 330
Maas, 224, 248
Maasland, 120
Maassluis, 260
Maastricht, 180
Madrid, 207, 208, 212, 213, 215
Main, 206
Mainz, 165, 184, 189, 283, 285, 330, 334
Malojaroslavets, 271
Marengo, 21, 318, 3243
Mark, 189, 192
Metz, 96, 335
Middelburg, 230, 231, 236, 327
Minsk, 267, 269, 270, 273, 274
Modlin, 280
Moezel, 188
Molodetchna, 279

Monden van de IJssel, 151, 159, 160, 163, 165
Monden van de Maas, 151, 159, 160, 161, 173, 

307, 308
Monden van de Rijn, 158, 160
Monden van de Schelde, 158, 160
Mondragón, 213
Monster, 260
Morlaix, 262
Moskou, 162, 173, 263, 265, 267, 269, 270, 271, 

281, 283, 288, 315, 320, 326, 346, 350, 354, 368
Muiden, 227
Münster, 189, 192, 193, 195, 196
Naarden, 107, 226, 232, 235
Napels, 34, 45, 53, 55, 118, 171, 252, 371
Nassau, 210, 263, 372
Nassau-Dietz, 130
Nassau-Usingen, 130
Neerwinden, 56
Neuchâtel, 187
Neuhausen, 345
Nienburg, 195, 198
Nijmegen, 53, 65, 82, 103, 225, 228, 249, 348
Njemen, 205, 266, 267, 277, 278
Noordzee, 46, 65, 74, 232, 233, 260
Noves, 352
Numansdorp, 235
Ocaña, 215, 216, 359
Ochten, 304
Oder, 203, 283
Oekraïne, 267
Offenbach, 285, 335
Oldenburg, 169
Ommerschans, 222, 223
Oostende, 261
Oostenrijk, 41, 42, 55, 74, 106, 169, 182, 184, 

185, 187, 188, 199, 206, 239, 244, 267, 285, 
359, 372

Oostereems, 151, 160
Oost-Friesland, 33, 82, 189, 193, 229, 235, 260
Oost-Pruisen, 278, 280, 284
Oostzee, 201, 203, 233, 280
Orsja, 272, 273
Osnabrück, 130, 169, 189, 192, 195
Ossendrecht, 240, 242
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Ourthe, 192
Overflakkee, 223
Overijssel, 81, 156
Paderborn, 192, 193, 195
Parijs, passim
Peene, 203
Perm, 354
Petten, 259
Polen, 13, 104, 201, 262, 266, 268, 271, 279, 280, 

284, 349
Polotsk, 269, 270, 273, 368
Pommeren, 201, 202
Portugal, 207, 303
Potsdam, 64
Pruisen, 13, 22, 41, 42, 45, 46, 49, 58, 59, 63, 

95, 106, 122, 131, 139, 162, 164, 180, 187, 188, 
189, 205, 206, 209, 211, 221, 225, 227, 239, 
240, 241, 255, 279, 283, 309, 329, 357, 362, 
365, 366

Putte, 240
Pyreneeën, 66, 286
Rijn, 188, 189, 191, 286
Rijperkerk, 282
Rijssel, 348
Rinteln, 195
Roer, 192
Roermond, 319
Rome, 348
Rotterdam, 103, 123, 127, 128, 160, 161, 163, 235, 

253, 308
Rügen, 280
Rusland, passim
Saint-Denis, 26, 209, 213, 351
Saint-Germain, 151
Saint-Malo, 262
Saksen, 66, 284, 285, 344, 371, 372
Saksen-Gotha, 130
Saldanhabaai, 232
Sassenheim, 100
Schelde, 232, 233, 238, 239, 244, 248
Scheveningen, 34, 260, 286, 333, 369
Schönbrunn, 235
Schulpengat, 224, 225
Schwedt am Oder, 332

Schwerin, 203
Sint-Petersburg, 54, 267, 270
Smolensk, 267, 268, 271, 272, 273
Soissons, 349
Spakenburg, 223
Spanje / Iberisch Schiereiland, passim
Stade, 204
Steenbergen, 226, 249
Steenwijk, 156
Stettin, 203, 280, 286, 287
Stoedzjenka, 274, 275, 276
Stralsund, 14, 90, 169, 201, 202, 203, 359
Taag, 213
Talavera, 214, 215
Ter Heide, 258, 260
Texel, 225, 259
Thorn, 280
Tilburg, 348
Toledo, 216
Toulouse, 287
Tzum, 348
Uckermunde, 203
Ulm, 169, 185, 206
Utrecht, 81, 82, 84, 145, 168, 223, 253, 260, 262, 340
Veere, 230, 235, 236
Venlo, 180
Versailles, 144, 209, 261, 327, 335
Villafranca, 345
Vilnius, 267
Vincennes, 27
Vistula, 203
Vitebsk, 267, 346, 349
Vitoria, 217
Vlaanderen, 33, 208
Vlieter, 232
Vlissingen, 25, 46, 82, 180, 228, 229, 230, 233, 

235, 236, 239, 244, 261, 266
Voorne, 223, 224, 225, 227, 232, 253, 258
Waal, 223, 249, 252, 253
Waasdorp, 82
Wagram, 206
Walcheren, 20, 24, 74, 77, 88, 120, 124, 180, 

206, 215, 218, 222, 227-233, 235, 236, 238, 
242-245, 249, 302, 324, 327, 366
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Warschau, hertogdom, 65, 262
Waterloo, 21, 22, 286, 319, 320
Weert, 25, 26
Weesp, 227
Wenen, 70, 235, 237, 242
Wesel, 59, 106, 187, 188, 190, 191, 192, 286, 307, 

333
Weser, 201, 204, 233
Westereems, 151, 160, 163, 165
Westfalen, 34, 53, 117, 136, 137, 138, 169, 191, 

195, 208, 210, 258, 371, 372, 373
Wierickerschans, 235
Wijk aan Zee, 260
Wismar, 203
Wittenberg, 332, 347
Woensdrecht, 242
Wollin, 203
Württemberg, 346, 371
Würzburg, 286, 330, 332
Zandvoort, 232, 260
Zeeland, 25, 74, 77, 81, 82, 91, 124, 150, 208, 222, 

225, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 241, 242, 
245, 249, 252, 255, 366, 367

Zeeuws-Vlaanderen, 33, 180, 265
Zeist, 62, 107, 188, 189, 190, 196, 294
Zierikzee, 234
Zijpe, 182
Zlotorya, zie: Goldberg
Zuid-Beveland, 229, 235, 243, 244
Zuiderzee, 151, 160, 161, 165, 223, 259, 307, 308
Zuidlaren, 62
Zutphen, 108, 223
Zwitserland, 182, 263
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1e regiment carabiniers (Fr.), 173
1e régiment chevau-légers de la Garde impériale 

(Fr.), 271
1e regiment grenadiers te voet van de 

Keizerlijk Garde (Fr.), 149
1e regiment huzaren (Hol.), 149
1e regiment infanterie van linie (Hol.), 131
1e regiment jagers (Hol.), 103, 166, 245
1e regiment jagers te voet van de Keizerlijk 

Garde (Fr.), 149
1e regiment Waldeck (Hol.), 131
2e regiment cavalerie (Hol.), 64, 193, 197
2e régiment chevau-légers de la Garde impériale 

(Fr.), 145, 166, 173, 261, 263, 271, 278, 281, 
285, 310, 335

2e regiment grenadiers te voet van de 
Keizerlijke Garde (Fr.), 145, 146, 149, 154, 
320, 343

2e regiment huzaren (Hol.), 64, 85, 166, 197, 
203, 234, 240, 245

2e regiment infanterie van linie (Hol.), 130, 
165, 208, 362

2e regiment jagers (Hol.), 85, 103
2e regiment kurassiers (Hol.), 73, 166, 203, 302
2e regiment Waldeck (Hol.), 131
3e cohort (Fr.), 161, 282
3e divisie kurassiers (Fr.), 263
3e regiment grenadiers te voet van de 

Keizerlijke Garde (Fr.), 149, 166, 169, 173, 
263, 270, 273, 278, 281, 288, 320, 325

3e regiment huzaren (Hol.), 204, 205, 208
3e regiment infanterie van linie (Hol.), 106, 

299
3e regiment jagers (Hol.), 82, 85, 144, 198, 208
4e regiment infanterie van linie (Hol.), 107, 

204, 209, 234
5e regiment dragonders (Fr.), 133

5e regiment infanterie van linie (Hol.), 73, 82, 
129, 137, 144, 299, 303

6e Bataafse Divisie, 53
6e régiment chevau-légers (Fr.), 263
6e regiment infanterie van linie (Hol.), 49, 

129, 131, 138, 144, 145, 204, 245, 247, 248
7e régiment d’artillerie à cheval (Fr.), 143
7e regiment infanterie van linie (Hol.), 135, 

144, 145, 202, 203, 241, 245
8e regiment huzaren (Fr.), 253
8e regiment infanterie van linie (Hol.), 130, 

144, 203, 245, 262
9e brigade lichte cavalerie (Fr.), 263
9e regiment artillerie te voet (Fr.), 106, 143, 

170, 264, 286, 307, 343
9e regiment infanterie van linie (Hol.), 106, 

202, 204
11e bataljon Veteranen (Fr.) , 102, 143, 343
11e regiment huzaren (Fr.), 142, 144, 145, 148, 

151, 167, 170, 174, 261, 263, 270, 271, 273, 278, 
281, 286, 303, 333

12e regiment voltigeurs (Fr.), 335
13e regiment kurassiers (Fr.), 148
13e regiment voltigeurs (Fr.), 335
14e bataillon principal du train (Fr.), 143, 264, 

269
14e regiment kurassiers (Fr.), 142, 144, 145, 

148, 154, 170, 173, 174, 263, 270, 278, 281, 285
16e regiment infanterie van linie (Fr.), 259
16e regiment jagers te paard (Fr.), 141, 253
17e compagnie d’ouvriers d’artillerie (Fr.), 143, 

145, 264
17e regiment infanterie van linie (Fr.), 173
18e compagnie d’ouvriers d’artillerie (Fr.), 143, 

145, 264
18e regiment infanterie van linie (Fr.), 141, 

253, 260
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19e regiment infanterie van linie (Fr.), 59
20e regiment lichte infanterie (Fr.), 59
21e regiment lichte infanterie (Fr.), 59
22e regiment infanterie van linie (Fr.), 59
22e regiment lichte infanterie (Fr.), 171
24e regiment lichte infanterie (Fr.), 141, 253, 

259
33e regiment lichte infanterie (Fr.), 23, 30, 

142, 144, 147, 168, 172, 261, 263, 265, 267, 
269, 270, 273, 278, 281, 283, 286, 288, 301, 
324, 326, 332

34e regiment cavalerie (Fr.), 173
34e regiment lichte infanterie (Fr.), 149 
37e regiment infanterie van linie (Fr.), 260
56e regiment infanterie van linie (Fr.), 141, 260
65e regiment infanterie van linie (Fr.), 59, 67, 

70, 188, 189
67e regiment infanterie van linie (Fr.), 259
72e regiment infanterie van linie (Fr.), 59, 67, 

70, 173, 188, 189
79e regiment infanterie van linie (Fr.), 171
85e regiment infanterie van linie (Hol.), 171
87e cohort, 161, 282
88e cohort, 161, 282, 285, 318
93e regiment infanterie van linie (Fr.), 141, 

260
123e regiment infanterie van linie (Fr.), 23, 

142, 144, 146, 147, 148, 168, 169, 170, 174, 261, 
263, 265, 270, 278, 280, 281, 282, 283, 285, 
286, 301, 303, 304, 313, 324, 333, 368

124e regiment infanterie van linie (Fr.), 23, 
142, 144, 145, 160, 169, 171, 172, 173, 260, 263, 
264, 265, 269, 270, 278, 280, 281, 282, 283, 
285, 286, 309, 330, 332, 333, 341

125e regiment infanterie van linie (Fr.), 23, 
142, 144, 146, 149, 168, 169, 172, 257, 260, 
263, 265, 273, 276, 278, 280, 281, 282, 288, 
343

126e regiment infanterie van linie (Fr.), 23, 
142, 144, 149, 151, 154, 168, 169, 172, 173, 257, 
260, 261, 263, 264, 265, 273, 274, 276, 277, 
278, 280, 281, 288, 303, 343

130e regiment infanterie van linie (Fr.), 149
134e regiment infanterie van linie (Fr.), 281, 282

146e regiment infanterie van linie (Fr.), 282, 
285, 324

147e regiment infanterie van linie (Fr.), 282, 
285, 324

153e regiment infanterie van linie (Fr.), 285
Adelborsten, 73, 234
Armée d’Allemagne, 206, 241
Armée d’Anvers, 241, 242, 367
Armée d’Espagne, 208, 210, 211, 217, 334, 366
Armée d’Italie, 171, 172, 334
Armée de Portugal, 172
Armée du Nord, 188, 190, 192, 194, 195, 196, 199, 

210, 217, 239, 359, 365, 366
Armée gallo-batave, 184
Armuriers (wapensmeden), 145
Artillerie te voet (Hol.), 48, 143, 234
Bataafs Legioen, zie: Légion franche étrangère
Bataljon étranger, 168
Bezoldigde Garde, 160, 161
Brigade Chassé, 210, 218, 222, 234
Canonniers vétérans (Fr.), 143
Compagnies de réserve, 160, 165, 173
Consulaire Garde, zie: Keizerlijke Garde
Corps d’Armée du Gouvernement des Villes 

Hanséatiques, 206
Corps d’observation d’Elbe, 263
Corps d’observation de Hollande, 151, 165, 255
Corps impérial de l’artillerie, 145
Corps impérial du genie, 145
Divisie Dessaix, 249
Divisie Dumonceau, 199-204, 210, 222
Divisie Gratien, 206, 241
Divisie Sebastiani, 213
Duitse legioen, 319
Equipage du train, 344
Garde artillerie (Hol.), 234
Garde d’Honneur (Fr.), 163, 164, 165
Garde de Paris, 173
Garde du Corps (Hol.), 94, 149
Gendarmerie, 94, 112, 156, 157, 310
Gendarmerie maritime, 165
Keizerlijke Garde, 85, 86, 142, 145, 149, 152, 

154, 173, 261, 263, 273, 286, 299, 301, 305, 
310, 320, 347, 364, 365, 368, 374
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Koninklijke Garde (Hol.), 78, 84, 85, 86, 90, 
93, 94, 100, 112, 132, 133, 142, 144, 148, 165, 
169, 189, 198, 240, 243, 299, 362, 364, 365, 
366

Korps Artillerie en Genie (Hol.), 94, 95, 97, 
100, 145, 175

Korps Gendarmerie (Hol.), 97-100, 112, 364
Korps Grensjagers (Hol.), 94
Korps Israëlieten (Hol.), 94, 102, 103, 104, 113, 

364
Korps Koninklijke Kwekelingen (Hol.), 94
Korps Velites (Hol.), zie: Legioen der Velites
Korps Veteranen (Hol.), 94, 100, 101, 102, 112, 

137, 299, 364
Kurassiers van de Koninklijke Garde (Hol.), 

234
Kustkanonniers (Fr.), 165
Legioen Velites, 94, 126, 128, 129, 151, 152, 364, 

365
Légion franche étrangère, 17, 56
Mineurs, 37, 48, 95, 146, 208, 210, 213, 264
Nationale Garde, 122, 161, 162, 163, 165, 282, 

285, 317, 318, 324, 330, 340
Noorderleger (Fr.), 53
Oranjelegioen, 332, 337
Pontonniers, 14, 23, 37, 48, 95, 146, 264, 274, 

276, 278
Régiment des pupilles, 152
Regiment grenadiers van de garde (Hol.), 60, 

85, 166
Régiment Joseph Napoléon, 329
Regiment Lindtman (Staats), 53
Rijdende artillerie / lichte artillerie, 23, 37, 72, 

73, 85, 86, 107, 143, 197, 198, 202, 203, 208, 
213, 214, 264, 346

Rotterdamse Garde, 161
Russische leger, 162, 267, 271, 272, 273, 280
Vétérans impériaux,  100
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477illustratieverantwoording

 | Illustratieverantwoording

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie heeft getracht alle rechthebbenden van het 
fotomateriaal te achterhalen. Mochten personen of instanties desondanks van mening zijn dat 
fotorechten niet zijn gehonoreerd, dan kunnen zij zich wenden tot het instituut.

Amsterdam Museum: 243, 252, 254
Anne S.K. Brown Military Collection, Brown University Library, Providence, Rhode Island: 135, 

236
Antiquariaat Norbert Haas, Bedburg-Hau: 202
Atlas Van Stolk, Rotterdam: 38, 293, 295
Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam, [OTM: HB-KZL I 3 B 52]: 150; [OTM HB KZL 

102 22 15]: 224
Châteaux de Malmaison et de Bois-Préau, Rueil-Malmaison, foto © RMN-Grand Palais (musée 

des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau) / Franck Raux: 206
Château de Versailles et de Trianon, Versailles, foto © RMN-Grand Palais (Château de Versailles) 

/ Gérard Blot: 248; Franck Raux: 140, 256, 314; Gérard Blot / Jean Schormans: 171
Collectie J.A.C. Bartels: 325
Collectie Martijn Wink: 323
Courtesy of the Council of the National Army Museum, London: omslag flap voor
Gemeente Den Helder: 258
Gemeentearchief Vlissingen, Historisch topografische atlas 414.3472: 231
Gorcums Museum: 342
Haags Gemeentearchief, Den Haag: 184, 313
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam: 157
Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde / Universiteit Leiden: 114
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag: 23, 28, 350, 351, 355
Koninklijke Verzamelingen, Den Haag: 101, 108, 127
MuCEM, Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille, foto © RMN-

Grand Palais (MuCEM) / Gérard Blot: 117
Musée de l’Armée, Parijs, foto © Paris - Musée de l’Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Emilie 

Cambier: 89, 146, 272, omslag achterzijde; image musée de l’Armée: 316, 321; Pascal Segrette: 
275, omslag flap achter

Musée de l’Empéri, Salon-de-Provence, foto Jean-Yves Liens. Collectie Ronald Pawly, 
Antwerpen: 322

Museum Rotterdam: 338
Nationaal Archief, Den Haag: 75, 83, 181
Nationaal Militair Museum, Soesterberg: 13, 55, 60, 72, 87, 92, 96, 99, 105, 121, 162, 209, 219, 228, 

261, 298, 304, 328, 363, 368, 373, omslag achterzijde 
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National Maritime Museum, London: 183
Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Den Haag: 133, omslag voorzijde
Noord-Hollands Archief: 309
Particuliere collectie, foto © RMN-Grand Palais / Gérard Blot: 44
Particuliere collectie, Wassenaar: 220, 250
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie: 301, 319
Rijksmuseum, Amsterdam: 16, 43, 52, 68, 80, 113, 153, 186, 238, 277, 360, 370
Regionaal Archief Dordrecht: 345
Royal Collection Trust/© Her Majesty Queen Elizabeth II 2016: 50, 166, 196
Service Historique de la Défense, Vincennes: 143
Stadsarchief Amsterdam: 164
Stiftung Hanseatisches Wirtschaftsarchiv, Historischer Bestand Commerzbibliothek, S/461, 

Hamburg: 40
The State Hermitage Museum, St. Petersburg, foto © The State Hermitage Museum / Pavel 

Demidov: 266
The Trustees of the British Museum: 280
Tresoar: 306
Universitaire Bibliotheken Leiden, Prentenkabinet, inv. nr. PK 2584: 2-02; inv. nr. PK 3347 en PK 

3348: 189
Wüppermann, W.E.A., Nederland voor honderd jaren, 1795-1813 (Amsterdam 1913): 212

Omslag voorzijde: Het 7e regiment infanterie van linie (1807), door J. Hoynck van Papendrecht. 
(NIMH)

Omslag achterzijde: Sjako van het 124e regiment infanterie van linie. (Nationaal Militair 
Museum) Daar achter een czapka gedragen door de rode lansiers van het 2e régiment chevau-
légers. (Musée de l’Armée)

Flap voor: Vaandel van het 5e regiment infanterie van linie. Dit vaandel is buitgemaakt door de 
Britten tijdens de invasie van Walcheren (1809). (National Army Museum)

Flap achter: Vaandel van het 126e regiment infanterie van linie. Het 126e was een van de tien 
Régiments hollandais in het Franse leger. (Musée de l’Armée)

Titelpagina handelseditie: Rode lansiers van het 2e régiment chevau-légers door J. Hoynck van 
Papendrecht. (Nationaal Militair Museum)
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 | Curriculum Vitae

Christiaan van der Spek (geboren te Hazerswoude, 4 juli 1983) studeerde van 2001 tot 2006 
geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Aan diezelfde instelling was hij later verbonden als 
assistent in opleiding. Sinds 2012 is hij als wetenschappelijk medewerker in dienst van het 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Hier deed hij onder andere onderzoek naar de Bij-
zondere Bijstandseenheid Krijgsmacht (BBEK) en het Staatse Leger in de achttiende eeuw.
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