
Napoleon versus de 
Brabantse katholieken
Napoleon	had	Brabant	(en	Zeeland)	ook	al	in	1810	bezocht.	Tijdens	

zijn	Brabantse	reis	zorgden	discussies	over	de	Grote	Kerk	te	Breda	

en	de	St.	Jan	in	’s-Hertogenbosch	voor	veel	ophef	bij	de	bevolking	en	

irritatie	bij	Napoleon.	Hij	scheldt	de	katholieken	uit	voor	imbéciles	en	

aardwormen.	 DOOR	HANS	VAN	DEN	EEDEN

Op dinsdag de 1e van de Bloei-

maand (mei) in 1810, werd het 

bezoek van de keizer door de 

Brabantse Landdrost formeel aangekon-

digd. De gemeentebesturen werden op-

geroepen om de wegen gereed te maken 

en de route met loofwerk te versieren. De 

kerkklokken moesten worden geluid. De 

schutterijen en Gildes werden ingeschakeld 

om het kleurrijke gezelschap te begeleiden. 

In het gezelschap van de keizer bevond 

zich zijn broer Jérôme (1784-1860), de ko-

ning van Napels. Verder maakten ministers, 

hoogwaardigheidsbekleders, adjudanten, 

paardenverzorgers, kwartiermakers en 

gardeniers deel uit van het gevolg. 

Brabant liep niet echt warm voor het 

bezoek van het keizerlijk echtpaar. De 

ontvangst van de keizer verbleekte totaal, 

wat warmte en enthousiasme betreft, in 

vergelijking met de reis die zijn broer ko-

ning Lodewijk een jaar eerder in Brabant 

had gemaakt.

Lodewijk de polderaar

Om de context van de reis van de keizer 

te kunnen begrijpen gaan we naar het 

Brabant van 1809. Brabant was een arm 

departement, veel heide en moerassen 

moesten nog ontgonnen worden. De kin-

dersterfte was groot, overstromingen en 

epidemieën teisterden het departement. 

Van 13 april tot en met 3 mei 1809 hield 

Lodewijk Napoleon een inspectiereis 

door Brabant. De koning had oog en 

oor voor de problemen van Brabant. 

Brabant was in 1794 door de Patriotten 

en de Fransen bevrijd. Na de vlucht van 

Willem V en de komst van de Fransen 

was Brabant eindelijk in het parlement 

vertegenwoordigd. Tevens krabbelde 

het als voormalig wingewest op om haar 

eigenwaarde terug te vinden. Lodewijk 

Napoleon luisterde naar de bevolking 

en bemiddelde als een ‘polderaar’ tussen 

belangengroepen. Tijdens Lodewijks reis 

vormden de problemen rond de terug-

gave van de voormalige parochiekerken 

een van de belangrijkste centrale thema’s. 

Immers, in de Staatsregeling, lees Grond-

wet, van 1798 was bepaald dat de groot-

ste geloofsgemeenschap recht had op de 

voormalige parochiekerk.

Tijdens de reis van de koning bemid-

delde Lodewijk over de teruggave van 

de kerken. Getalsmatig waren zowel 

in Breda als in Den Bosch de katholie-

ken royaal in de meerderheid. Enkele 

maanden na afloop van Lodewijks reis 

vond er een invasie door 40.000 Engelse 

militairen op Walcheren plaats. Nadat 

Walcheren in juli 1809 was bezet sloeg 

de Zeeuwse koorts toe. 4000 Engelse 

militairen overleden. Spoorslags maakten 

de Engelsen rechtsomkeer. Napoleon 

was over deze invasie woedend op zijn 

broer. Dit beeld werd versterkt door het 

feit dat Lodewijk de handel met Engeland 

gedoogde. Verder nam Lodewijk een 

loopje met het Continentale Stelsel. Ook 

verweet Napoleon hem dat Lodewijk te 

weinig militairen voor het leger leverde.

Kortom: de relatie tussen beide broers was 

verziekt. Een gevolg was dat de departe-

menten Brabant en Zeeland in het voorjaar 

van 1810 door Frankrijk werden ingelijfd. 

Het is bekend dat het huwelijk tussen Na-

poleon en Joséphine kinderloos was geble-

ven. Uit de seksuele experimenten van de 

keizer bleek duidelijk zijn vruchtbaarheid. 

Om zijn nazaten veilig te stellen scheidde 

Napoleon in 1809 van zijn echtgenote 

Joséphine de Beauharnais. Hij trouwde in 

maart 1810 strategisch met de 19-jarige Ma-

rie Louise van Oostenrijk. Mede tegen deze 

achtergrond besloot de keizer een reis te 

Lodewijk	Napoleon	te	paard.	(Atlas	van	Stolk)

‘Eere	boog	opgerigt	nabij	de	Kruiskerk	te	’s-Hertogen-
bosch	ter	eere	van	Z.M.	Keizer	Napoleon	-	die	in	deze	
Kerk	de	H.Mis	bij	woonde’	(Stadsarchief	’s-Hertogen-
bosch)

42

Th
em

aT
ijd

sc
hr

ift



maken door het geannexeerde Brabant en 

Zeeland. In 1811 zou na de totale inlijving 

van het koninkrijk Holland opnieuw een 

reis, door het andere deel van het voorma-

lig koninkrijk volgen.

Te deum

Op 27 april 1810 vertrok Napoleon 

samen met Marie Louise per koets om 6 

uur ’s morgens vanuit zijn buitenverblijf 

Compiègne. Via Laken reisde hij door 

naar Antwerpen waar hij op 30 april 

aankwam. Nadat het gezelschap enkele 

dagen in de Scheldestad had vertoefd 

vertrok de keizer op zondag 6 mei naar 

Breda. Keizer en keizerin reisden samen 

in een rijtuig dat door tien paarden werd 

getrokken. Vanuit Antwerpen bereikte 

het gezelschap het versierde Breda. In 

het departementaal gerechtsgebouw aan 

het Kasteelplein vond een ontvangst 

plaats. Tijdens de ontvangst voerde de 

keizer gesprekken met de katholieke en 

de hervormde geestelijkheid. Aanleiding 

was de eis van de katholieken om de 

monumentale Grote Kerk terug te krijgen. 

Op basis van de Staatsregeling van 1798 

hadden de katholieken recht op de kerk. 

Op basis van de cijfers van de Volkstel-

ling van 1809 telde Breda 7751 katholie-

ken en 1580 hervormden. 201 Inwoners 

behoorden tot een andere geloofsrich-

ting. Kortom, een stad met een totaal 

aantal inwoners van 9532. De katholie-

ken hadden dus recht op de Grote Kerk. 

De kerk was in uitermate slechte staat en 

de onderhoudskosten gigantisch. Tijdens 

het moeilijke en heftige gesprek in Breda 

speelde de gespannen verhouding tussen 

kerk en staat op de achtergrond.

Wat was er aan de hand? Het concordaat 

(verdrag tussen kerk en staat) dat tussen 

de keizer en de paus in 1801 was opge-

steld bleek niet werkbaar. Alleenheerser 

Napoleon wilde het gezag en de macht 

van de paus niet accepteren. Door het 

opleggen van een keizerlijke catechismus 

in 1806 en de annexatie van de pause-

lijke staten door Napoleon sloeg bij de 

clerus de vlam in de pan. Een gevolg was 

dat op 10 juni 1809 Napoleon geëxcom-

municeerd werd ofwel uit de kerk werd 

gezet. Als reactie hierop liet Napoleon 

paus Pius VII (1740-1823) aanhouden en 

naar Savano in Frankrijk overbrengen. 

Het conflict werd versterkt doordat de ka-

tholieke Napoleon zonder pauselijke toe-

stemming was gescheiden van Joséphine 

en was hertrouwd met Marie Louise. Het 

moet duidelijk zijn dat de sfeer tijdens het 

gesprek met de katholieken en hervorm-

den en de keizer in Breda gespannen 

moet zijn geweest. Veel geestelijken in 

Brabant weigerden om na de misviering 

voor de keizer te bidden. Napoleon wilde 

dat er op bepaalde dagen in alle kerken 

in zijn keizerrijk God werd bedankt. Dit 

gebeurde door het zingen van het Te 

Deum. Aanvankelijk gebeurde dit in alle 

katholieke kerken op de geboortedag 

van de keizer: 15 augustus. Verder op 2 

december, de dag van de keizerskroning 

en van de overwinning van de Slag bij 

Austerlitz. Later gebeurde dit ook ter 

gelegenheid van het huwelijk met Marie-

Louise en de geboorte van zijn zoontje: 

Napoleon II (20 maart 1811). Dat er niet 

meer gebeden en gezongen werd ervoer 

de keizer als kwetsend.

Napoleon	inspecteert	een	parade	te	’s-	Hertogenbosch,	onbekende	maker	en	jaartal	(1800-1900)		
(Stadhuis	’s-Hertogenbosch)
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Aardwormen

Deze negatieve gevoelens werden naar 

verluid verstrekt doordat de katholieke 

geestelijkheid in burgerlijke kledij aan 

het gesprek deelnamen. De hervormde 

dominees daarentegen verschenen in vol 

ornaat. Napoleon zou de hervormden heb-

ben gevraagd waarom zij hem zo hoffelijk 

bejegenden. “De Bijbelspreuk ‘geef de kei-

zer wat des keizers is en God wat van God 

is’,” was daarop het antwoord. Uit de ver-

slagen blijkt dat Napoleon de katholieken 

uitschold voor “Imbéciles que vous êtes” 

(gekken die jullie zijn) en ‘aardwormen’.

De bijeenkomst schijnt ruim een uur te 

hebben geduurd. Een gevolg van de on-

aangename sfeer was dat op dat moment 

geen toezeggingen werden gedaan om de 

Grote Kerk aan de katholieken terug te ge-

ven. Overigens had de keizer wel duidelijk 

de intentie om zijn medewerking aan de 

teruggave te verlenen. Maar eerst moesten 

een aantal juridische en zakelijke hobbels 

worden genomen. En natuurlijk moesten 

de katholieken door het stof gaan. Onder 

andere onder koning Willem I zijn pogin-

gen ondernomen om deze conflictsituatie 

te beslechten. Het eindresultaat van de 

onderhandelingen was dat de kerk in han-

den van de hervormden bleef. In wezen 

was Napoleons bezoek een flitsbezoek 

waar de problemen van de stad Breda niet 

of nauwelijks aan de orde kwamen. Uit 

de verslagen blijkt dat de opstelling van 

de keizer ‘zoo grof, krenkend en grievend 

was’. Ook werd afgevraagd of de keizer, 

toen hij zijn strafpredicatie hield, dacht 

tot de Bossche geestelijkheid te spreken. 

Ook vroegen enkelen zich af of de keizer 

mogelijk teveel gedronken had.

Naar Den Bosch toe

Napoleon gaf opdracht om de koets 

klaar te maken en zette koers richting ’s-

Hertogenbosch. Via Tilburg, bereikte het 

gezelschap Loon op Zand. Er zijn berichten 

dat hij in het Witte Kasteel op bezoek is ge-

weest. Loon op Zand vormde een belang-

rijk knooppunt van postroutes en wegen. 

Via de Loonse Baan werd via Distelberg 

bij Helvoirt en Vught koers gezet naar ’s-

Hertogenbosch. Een bordje bij het gehucht 

Distelberg met het opschrift ‘Hier is keizer 

Napoleon op 6 mei 1810 langsgekomen’ 

herinnert aan zijn doortocht. Om negen 

uur in de avond kwam Napoleon via Vught 

en de Roode Poort in ’s-Hertogenbosch 

aan. Er was nabij de Kruiskerk een grote 

en fraaie ereboog voor de keizer opgericht. 

Heel de stad was feestelijk versierd, de 

klokken luidden en het carillon speelde. 

Het keizerlijk echtpaar logeerde in het pa-

leis van de prefect, het huidige Noord-Bra-

bants Museum. Het is dezelfde plaats waar 

zijn broer Lodewijk Napoleon in 1809 ook 

zijn tijdelijke residentie koos. Op maandag 

7 mei woonde de keizer de H. Mis in de 

Kruis- ofwel Sint Catharinakerk bij. In het 

paleis van de prefect verleende de keizer 

audiëntie aan het stadsbestuur. 

Tijdens deze gelegenheid werd een petitie 

door burgemeester overhandigd. Met 

name de grote armoede, de noodzakelijke 

infrastructuur, de landbouw en het bevor-

deren van de werkgelegenheid waren be-

langrijke thema’s. Voor de bestrijding van 

de armoede schonk de keizer een bedrag 

van 10 duizend francs. Na de audiëntie 

inspecteerde de keizer de troepen op de 

Esplanade. Vanaf het terrein van de citadel 

klom hij op zijn paard om de wallen en 

vestingwerken te bezichtigen. Ter gele-

genheid van zijn bezoek paradeerden de 

troepen uit genegenheid voor de keizer.

De dagen die volgden besteedde de 

keizer om zich te verdiepen in de proble-

men van de stad. Op dinsdag 8 mei vond 

een bijzondere ontmoeting plaats tussen 

Bossche notabelen en de keizer. Het 

gespreksonderwerp was de teruggave 

van de monumentale St. Jan op de Markt. 

Opmerkelijk is dat het initiatief van het 

gesprek niet uitging van de geestelijkheid 

maar van de burgerij. ’s-Hertogenbosch 

telde 13.901 inwoners. Het was daardoor 

de grootste stad van het departement. 

Vanuit deze positie was en is ’s-Hertogen-

bosch de hoofdstad van Brabant. Getals-

matig waren de katholieken met 11.183 

tegen 2346 hervormden en 372 inwoners 

met een andere geloofsrichting royaal in 

de meerderheid.

In het voorjaar van 1810 verzocht de mili-

tair commandant aan de geestelijkheid om 

na afloop van de eredienst met militairen 

het ‘Salvum Fac Imperatorem’ (Heer zegen 

het keizerrijk) te zingen. Tot drie maal toe 

weigert vicaris Van Alphen (1790-1831) dit 

lied te zingen. Op 14 april 1810 wordt hij 

gearresteerd en naar kasteel Vincennes bij 

Parijs verbannen. Tegen deze achtergrond 

kreeg het gesprek tussen de keizer en de 

katholieken een bijzondere lading.

Tijdens het bezoek van de keizer was de 

St. Jan in handen van de hervormden. 

“Gij zult de Grote kerk hebben en een 

bisschop bovendien,” was de reactie van 

Enkelen	vroegen	zich	af	of	de	keizer	
mogelijk	teveel	gedronken	had

Een	bordje	bij	het	gehucht	Distelberg	met	het	opschrift	
‘Hier	is	keizer	Napoleon	op	6	mei	1810	langsgekomen’	
herinnert	aan	de	keizerlijke	doortocht.	Foto:	Hans	van	
den	Eeden

Kunstroof	
Breda is overigens een grote kunstroof uit de 

Grote Kerk bespaard gebleven. Napoleon had 

opdracht gegeven om het praalgraf van En-

gelbrecht II in de Prinsenkapel over te laten 

brengen naar het Louvre. De beeldengroep 

was al gedemonteerd en op weg naar Parijs. 

Op het laatste nippertje kon Willem I voorko-

men dat het praalgraf in het Louvre een plek 

kreeg. In 1814 werd het kunstwerk in Breda 

teruggeplaatst. 
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de keizer op het verzoek van teruggave. 

Dit betekende echter dat Napoleon zeer 

tegen de zin van de geestelijkheid en de 

notabelen, zelf een bisschop benoemde. 

Omdat door deze politieke benoeming 

de scheiding tussen kerk en staat met 

voeten werd getreden waren de katho-

lieken des duivels. Zo werd de 83- jarige 

vicaris-generaal van het bisdom Gent, 

Petrus Jacobus de Pauw (1727-1810) de 

nieuwe bisschop van ’s-Hertogenbosch. 

Deze nooit gewijde bisschop overleed in 

september 1810 en heeft nimmer ’s-Her-

togenbosch bezocht. Ondanks de formele 

teruggave, die op 8 december 1810 werd 

geformaliseerd, werd de kerk door de 

meeste katholieken genegeerd. Inmiddels 

was de 60 jarige Matthias Franciscus van 

Camp (1750-1824) uit Antwerpen door de 

keizer als nieuwe bisschop benoemd.

Het kazuifel met de tekst ‘8 dec. Vous 

L’áurez 1810’ herinnert nog aan de datum 

van de teruggave, ruim tweehonderd jaar 

geleden. Een andere mogelijke verwijzing 

van het bezoek van de keizer is in het 

Noorderportaal van de St. Jan terug te 

vinden. Wie goed naar de Madonna met 

kind kijkt kan daar mogelijk de gelaats-

trekken van Napoleon II in herkennen. 

Volgens overlevering zou de beeldhou-

wer Frans Kuypers in 1865 hiervoor 

verantwoordelijk voor zijn.

Door de val van Napoleon in 1813 ont-

stond voor de St. Jan een nieuwe situatie. 

De kerk werd weer rooms-katholiek (en 

vanaf 1853 weer kathedraal). Overigens 

was de St. Jan uitermate vervallen. Het 

instortingsgevaar was gigantisch. Het zou 

nog tot 1853 duren voordat de restaura-

tie van de St. Jan onder leiding van Mgr. 

Zwijsen (1794-1877) werd aangepakt. Pas 

in 2011 is deze restauratie voltooid en 

staat de St. Jan na ruim anderhalve eeuw 

niet meer in de steigers. 

Chappe 

Op 9 mei 1810 vertrok het keizerlijk ge-

zelschap om 7 uur ’s ochtends via Heus-

den, Waalwijk en Geertruidenberg naar 

Bergen op Zoom. Net als vele plaatsen 

was de toren van de Heusdense Catha-

rijnekerk afgeknot. Onder het bewind 

van Lodewijk Napoleon en ook de keizer 

werd door de Fransman Claude Chappe 

door het Franse keizerrijk en het konink-

rijk Holland op kerktorens seinposten 

geplaatst (zie p. 29).

Overigens zou keizerin Marie Louise nog 

een keer deze toren zien. Dat gebeurde 

op 5 oktober 1811 toen zij op doorreis van 

Breda naar Gorinchem in Heusden een dé-

jeurner gebruikte. Het was al laat toen het 

gezelschap in Bergen op Zoom aankwam. 

Op 9 mei inspecteerde de keizer de ves-

tingwerken en de forten van de stad. In de 

loop van de dag scheepte het gezelschap 

zich in om per boot via Zuid-Beveland 

naar Walcheren te vertrekken. n

HANS	VAN	DEN	EEDEN	IS	JOURNALIST	EN	AUTEUR	

VAN	HET	BOEK	LEVE DE KONING! LODEWIJK  

NAPOLEON OP REIS DOOR BRABANT EN ZEELAND	

(WWW.BRANDARISPERS.NL).

Afbeelding	op	een	in	de	Sint	Jan	aanwezig	kazuifel,	Napoleon	geeft	de	Sint	Janskerk	
aan	de	katholieken	terug.	Het	klazuifel	werd	in	1910	vervaardigd	ter	gelegenheid	van	
de	100-jarige	herdenking	van	genoemd	feit	(Foto:	Stadsarchief	’s-Hertogenbosch)

De	afgeknotte	toren	van	de	Heusdense	Catharijnekerk,	aquarel	uit	1832.		
(Brabant-Collectie,	Universiteit	van	Tilburg)

Terras	Napoleon	
Wie heden ten dage rond de St. Jan loopt kan op het ‘terras Napoleon’ genieten van koffie met een Bossche 

bol. Het terras, met een omvang van 38 vierkante meter, werd door Napoleon tijdens zijn bezoek in 1810 ge-

vorderd. Dit met de bedoeling er een wachthuisje op te zetten. De grond rond (bijna) de gehele St. Jan was en 

is eigendom van het kerkbestuur. Daar werd een hekwerk omheen geplaatst. Uit een in 1987 opgedoken do-

cument blijkt dat de ‘Napoleonsgrond’, door zijn formele vordering eigendom van de gemeente is geworden. 
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