
Een milddadig  
‘menschen moorder’ 
Napoleon	bezocht	Zeeland	al	eerder,	in	1803	en	1810.	Over	zijn	rei-

zen	door	Zeeland	in	1810	en	1811	zijn	diverse	vermakelijke	verhalen	

bewaard	 gebleven.	 Ze	 variëren	 van	 goed	 gedocumenteerd,	 zoals	

de	schoffering	van	de	Middelburgse	burgemeester	Schorer,	tot	vol-

strekt	legendarisch,	zoals	die	waarin	een	meisje	de	keizer	een	klap	in	

het	gezicht	zou	hebben	gegeven.	 	DOOR	JAN	J.B.	KUIPERS

Al in maart 1810 (enkele maanden 

eerder dan de rest van Holland)  

werden Zeeland en het gebied 

ten zuiden van Waal en Merwede losge-

maakt van het Koninkrijk Holland en in-

gelijfd bij Frankrijk. Napoleon kwam kort 

daarna zijn nieuw verworven Zeeuwse 

gebied inspecteren. Tijdens dit bezoek 

aan het nieuw te vormen Département 

des Bouches de l’Escaut (Monden van 

de Schelde) werd hij vergezeld door 

zijn nieuwe bruid keizerin Marie Louise 

en een groot gevolg. De Middelburgse 

burgemeester J.H. Schorer (1760-1822), 

aan het hoofd van de municipaliteit en 

een compagnie gewapende burgers, 

wachtte op 9 mei 1810 de keizer op aan 

het Groenewoud. Omstreeks half acht 

’s avonds trad hij Napoleon tegemoet, 

die uit Vlissingen met een klein gezel-

schap te paard in Middelburg arriveerde, 

zo’n half uur na de keizerin. Napoleon 

droeg een eenvoudig tenue, zonder 

onderscheidingen, waardoor Schorer de 

vergissing beging de verkeerde persoon 

als de keizer aan te spreken. Of dit feit 

Bonaparte in ’t bijzonder heeft geër-

gerd is niet bekend, maar toen Schorer 

eindelijk de juiste persoon adresseerde 

en hem de sleutels van de stad aan-

bood, viel Napoleon hem in de rede met 

de mededeling dat hij ze weigerde te 

aanvaarden. Vervolgens vroeg hij Schorer 

of hij de persoon was die de sleutels 

het vorige jaar ook aan de Engelsen had 

aangeboden (tijdens hun bezetting van 

Walcheren in 1809), en bij die gelegen-

heid de stad feestelijk had doen verlich-

ten? Schorer ontkende dat zoiets ooit had 

plaats gevonden. Toen door een nieuwe 

vraag van de keizer zijn hoedanigheid 

van burgemeester werd onthuld, sprak 

Napoleon: “De burgemeester van uw stad 

is een schurk, en hij zal streng worden 

gestraft.”

‘En zo reed hij vliegens heen,’ aldus 

Schorer in zijn dagboek. De toon en hou-

ding van de monarch werden door de 

burgemeester ‘menacant’ geacht. Schorer 

was ‘met iedereen stupéfait’. De con-

frontatie van Napoleon en Schorer biedt 

het vertrouwde beeld van schoffering 

van vaderlandse aanzienlijken door de 

Corsicaanse usurpator tijdens zijn Neder-

landse reizen van 1810 en 1811. Napo-

leon kon het zich veroorloven naar gril 

en willekeur grof en boosaardig of juist 

edelmoedig en milddadig op te treden. 

Schorer, telg uit een – van oorsprong 

Akens – Zeeuws patriciërsgeslacht, tekent 

zich daarentegen in zijn dagboek als een 

man die als geen ander de kunst van 

het schipperen en het compromis moest 

verstaan, en die voortdurend balanceerde 

tussen het behoud van een zekere inte-

griteit en het hangen van de huik naar 

de wind. Hij bekleedde met tussenpo-

zen ambten tijdens de oude Republiek, 

de Bataafse Republiek, het Koninkrijk 

Holland, het Franse keizerrijk en het 

Koninkrijk der Nederlanden. Zelfs in zijn 

dagboek vindt men geen heviger uiting 

van afkeuring van Napoleons handelwij-

ze dan de opmerking dat ‘veel waardiger 

menschen dan ik nog veel meer leed 

onverdiend was wedervaaren.’

Verleidelijke boerendochter

Zeeland raakte na 1795 nog ernstiger 

economisch ontredderd dan de rest van 

Nederland: de opheffing van de beide 

Indische Compagnieën, de verbeurte aan 

Engeland in 1803 van de koloniën in de 

West, het verlies van de Middelburgse re-

laties met Staats-Vlaanderen – al dergelijke 

factoren bepaalden het verval. Daarbij 

kwamen nog de watervloed van januari 

1808, die enorme schade veroorzaakte, 

en de Engelse invasie op Walcheren in 

1809. De al in 1807 door de Fransen gean-

nexeerde garnizoensstad Vlissingen was 

zowel door de vloed als de invasie zwaar 

getroffen. Als gevolg van de ramp van 

1808 waren er in de stad 31 doden te be-

treuren, en tijdens de Engelse belegering 

in 1809 moest Vlissingen een hels bom-

bardement van land- en zeezijde verduren. 

Het is wel te begrijpen dat de Fransen 

Het	oprichten	van	de	vrijheidsboom	op	de	Markt	te	
Middelburg,	1795	(Zeeuws	Archief,	KZGW,	Zelandia	
Illustrata	III-0287A)
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zich in de stad niet in enige populariteit 

konden verheugen. Niettegenstaande 

de sombere Zeeuwse toestanden wordt 

Napoleon in de paar Zeeuwse ‘sagen’ 

die over zijn bezoeken zijn overgeleverd 

afgeschilderd als een tamelijk joviaal en 

edelmoedig monarch. Onder ‘sage’ versta 

ik hier verhalen over Napoleons contacten 

met ‘eenvoudige’ Zeeuwen, die in eerste 

instantie mondeling zijn overgeleverd.

Als Eerste consul had Napoleon Zeeland 

en het voormalige Staats-Vlaanderen al 

eens aangedaan. 

(Staats-Vlaanderen was een van de genera-

liteitslanden van de Republiek der Zeven 

Verenigde Nederlanden. Het omvatte 

ruwweg het huidige Zeeuws-Vlaanderen.) 

In 1803 bezocht hij Walcheren en het 

(sinds 1795 Franse) Land van Cadzand. 

Zijn Zeeuwse reis van 1810 voerde hem 

van Rammekens over Walcheren naar de 

in 1700 bedijkte Zuid-Kraaijertpolder aan 

de westzijde van Zuid-Beveland, en van 

daar via Bath naar Antwerpen. Napoleons 

oponthoud op de hofstede van zekere Ni-

colaas Willems Honderd in de Zuid-Kraa-

ijertpolder (11 mei) is in 1854 beschreven 

door de in Goes woonachtige medicus 

G.T. Callenfels, wiens oudere broer Jacob 

Willem nog deel had uitgemaakt van 

Napoleons aan Nederland opgedrongen 

Garde d’Honneur. Callenfels meldde dat 

zijn ‘eenvoudig verhaal’ indertijd opge-

tekend was uit de mond van een ‘reeds 

voorlang overleden lid van den raad der 

stad Goes, een man die bij het gebeurde 

was en alle geloof verdient; zoodat deze 

anecdote uit Napoleons leven de verdien-

ste heeft van letterlijk waar te zijn, hetwelk 

men niet altijd zeggen kan van hetgeen op 

naam van Czaar Peter, Frederik de Groote 

en Napoleon zelven is opgedischt.’

De Keizer bezocht Zuid-Beveland in gezel-

schap van zijn gemalin, zijn broer Jérôme 

Napoleon, en een klein gevolg waaron-

der een mammeluk (Roustam Raza) als 

lijfwacht. Op de Zuidbevelandse landings-

plaats van het veer wachtten een koets en 

honderd ruiters het gezelschap op. In de 

aan Zuid-Kraaijert grenzende Noord-Kraa-

ijertpolder bevond zich een batterij van 10 

stukken, waarmee de Fransen het vorig 

jaar veelvuldig de vijandelijke Engelse 

schepen in het Sloe bestookt hadden. In 

de Zuid-Kraaijertpolder stond voorts een 

‘blikken Jan’, een seinpost bestaand uit 

een toestel met zwaaiarmen, als onderdeel 

van een vernuftig telecommunicatiesys-

teem, onder andere van Amsterdam naar 

Parijs. Napoleon begaf zich na bezichtiging 

van de batterij naar de boerderij van Hon-

derd om er het ontbijt te gebruiken; hier 

wachtte hem ook de Goese stadsregering. 

Volgens het door Callenfels genoteerde 

verhaal van zo’n Goese notabel liet de kei-

zer daar achtereenvolgens de zeventienja-

rige boerendochter, de boer, de boerin en 

de zoon des huizes opdraven. De dochter 

moet Napoleon nogal bevallen zijn. Hij 

zou haar hebben aangeboden zich bij 

zijn gevolg te voegen en mee naar Parijs 

te gaan, wat haar ouders wisten tegen te 

houden. De keizer beloofde haar vervol-

gens een jaargeld van f 300,- en wanneer 

ze trouwde het dubbele, terwijl hij haar 

als handgeld alvast twee dubbele gouden 

Napoleons (40 francs) gaf. Als voorwaarde 

gold dat haar eerste kind Napoleon of 

Marie Louise genoemd zou worden. Van 

haar vader wilde de keizer nadien de 

boerderij kopen, maar Honderd deelde 

mee er geboren te zijn en er ook te willen 

sterven. Vervolgens toonde Nicolaas Wil-

lem Honderd de keizer diens portret dat 

in een andere kamer hing. Hierna stond 

de keizer op een verzoek van hem toe dat 

het op de hofstede opgeslagen buskruit 

verwijderd zou worden. Tot slot versche-

nen voor de keizer nog de boerin, die in 

vrees voor hem op haar knieën viel, en de 

oudste zoon, die een onverschillig en bot 

gedrag vertoonde dat de keizer ergerde, 

zodat deze de jongeman verzocht zich te 

verwijderen.

Klacht in dorpshuis

Bij zijn volgende bezoek aan Zeeuwse 

contreien, in het najaar van 1811, stak 

Napoleon met een klein gevolg vanaf het 

Hazegras het Zwin over in twee vissers-

schuiten, eigendom van Johan Christiaan 

Hennefreund, die tijdens de overtocht 

bijgestaan werd door zijn oom Jacobus 

Schilleman en James Verhoeve. De paarden 

werden over Sluis naar Breskens gevoerd. 

Gedurende de overtocht, die vanwege 

slecht weer nogal moeizaam verliep en een 

half uur duurde, vernam de keizer dat de 

boot waarin hij voer, die van Hennefreund, 

nog maar 150 gulden waard was. Ook viel 

hem de belabberde staat van de zeilen op. 

Na de landing in de Oude Kil bij Terhof-

stede onder Retranchement werd er op de 

dijk een groot vuur gemaakt, waarbij Hen-

nefreund naast Napoleon moest plaatsne-

men. De keizer vroeg de schipper hoeveel 

hij hem voor de overtocht verschuldigd 

Intocht	van	de	Franse	troepen	binnen	Middelburg	in	de	Hoogstraat,	in	de	avond,	1795	
(Zeeuws	Archief,	HTAM-H-034)

‘De	intreede	der	Engelsche	in	Middelburg,	in	oogstmaand	1809.’	Op	de	achtergrond	
schepen	op	de	werf	van	de	voormalige	Oost-Indische	Compagnie	en	rechtsvoor	een	
Brits	schip	(Zeeuws	Archief,	HTAM-H-031)
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was. “’t Is al goed, wat God Zijne Ma-

jesteit in ’t harte geeft,” of woorden van 

gelijke strekking werden hem toegevoegd. 

Napoleon was nogal ingenomen met zulke 

braafheid en zegde de vissers een goede 

beloning en een levenslang jaargeld toe. 

De volgende dag ontvingen Hennefreund 

en de twee anderen in Breskens een gift 

van 50 gouden Napoleons (circa ƒ 475,-) 

om onderling te verdelen. Ook werd aan 

Hennefreund en Schilleman een jaargeld 

van 300 francs beloofd.

Joost van der Baan (1808-1896), publicist 

over Zeeuwse historische onderwerpen, 

meldt dat dit jaargeld tot Napoleons 

val te Gent, en later te Sluis, ontvan-

gen werd. ‘Hennefreund,’ aldus Van 

der Baan, ‘die even vóór zijn dood dit 

alles nog zelf mededeelde, tot nadere 

opheldering van hetgeen over dien tocht 

in de Middelburgsche Courant van 10 

Oct. 1811 stond vermeld, en die zijnen 

oom lang overleefde, bleef door deze 

milddadigheid des Keizers voor nijpende 

armoede bewaard, en is den 23en Mei 

1853 te Sluis, op 73-jarigen ouderdom, 

overleden.’ (De Zuidbevelandse boeren-

dochter die het jaar daarvoor door Napo-

leon was begunstigd, zou haar jaargeld 

slechts eenmaal hebben ontvangen.)

Tijdens het keizerlijk bezoek aan Veere is 

een voorval gesitueerd dat door Napoleon 

zelf als legendarisch is bestempeld. Er zou 

zich in het stadje een vrouw snikkend aan 

de voeten van Bonaparte hebben gewor-

pen, terwijl ze hem met bevende hand een 

verzoekschrift toestak. “Sire,” riep ze uit, 

“ik ben moeder van drie kinderen, wier 

vader in uwer Majesteits conscriptie dient; 

de kinderen en de moeder lijden gebrek.” 

Waarop de keizer tot iemand uit zijn ge-

volg zei: “Schrijf de naam van die man op, 

ik zal hem tot de rang van officier bevorde-

ren.” Hevig aangedaan door de vorstelijke 

geste, bleek de vrouw niet in staat een 

woord van dank uit te brengen. Maar 

in een brief van Napoleon uit Utrecht, 

gedateerd 7 oktober 1811 en gericht aan 

generaal Savary, hertog van Rovigo en mi-

nister van de algemene politie, luidt het: ‘Ik 

zie in de Gazette de France dat de Keizer 

een loteling tot officier heeft bevorderd, 

van wie de vrouw zich aan zijn voeten is 

komen werpen. Dat is zo onnozel, dat ik 

niet weet hoe de redacteur van die Krant 

het heeft kunnen drukken.’

Verbastering

Over de reis van 1811 bestaat nog een 

verhaal, waarin Napoleon zich goedgun-

stig betoont jegens een Zeeuwse schip-

per. Het Zeeuwse deel van deze reis liep 

volgens de route (Oostende) - Breskens 

- Vlissingen - Middelburg (waar Napo-

leon de sleutels van de stad weer niet 

in ontvangst wenste te nemen!) - Veere 

- Vlissingen - Terneuzen - Bath - (Ant-

werpen). In het heemkundige tijdschrift 

Varia Zelandiae, gedurende jaren uitge-

geven door de Kwadendamse hoofdon-

derwijzer Adriaan de Boo (1920-1988) en 

enkele medestanders, werd in 1965-1967 

een aantal ‘Varia over Napoleon’ opge-

nomen. Deze mededelingen en stukjes 

van verschillende inzenders behandelden 

voornamelijk Napoleons bezoek aan 

Zuid-Kraaijert ‘omstreeks het jaar 1810’. P. 

Rijk Azn uit Ovezande had de door hem 

vermelde gegevens van zijn oom Marien, 

geboren in 1853, die hem destijds alles 

‘haarfijn’ had verteld en wiens medede-

lingen door Rijks schoonvader waren 

bevestigd. Volgens Rijk was Napoleon na 

zijn bezoek aan de boerderij van Honderd 

(door hem Klaas Hoondert genoemd) 

door de schipper die hem ook van Wal-

cheren naar Zuid-Beveland had vervoerd, 

naar Terneuzen gevaren. Nauwelijks 

was de keizer aan boord, of er brak een 

onweersbui los met zware regen. Rijk: 

‘De schipper, bezorgd voor het prach-

tige pak dat de keizer aanhad, nam zijn 

zware oliejas en deed die Napoleon om 

zijn schouders. Napoleon was daar diep 

door getroffen, want toen de keizer in 

Terneuzen aan wal gezet werd, zei hij: “U 

zult voortaan Uw leven lang 20 frank per 

jaar donatie genieten.” Doch na verloop 

van een jaar of drie, vier, werd Napoleon 

verslagen te Waterloo. Toen vreesde de 

schipper, dat het met die donatie wel af-

gelopen was, maar de Franse Staat is deze 

belofte getrouw nagekomen tot de schip-

per overleed. Hij is 84 jaar geworden.’

Hier hebben we met een ‘echte’ sage 

te doen: de historische achtergrond van 

Rijks verhaal is rijkelijk diffuus gewor-

den. P. Rijk corrigeerde zichzelf – of de 

typist van Varia Zelandiae – in een latere 

aflevering van het blad met de melding 

dat de vergoeding geen 20 frank per jaar, 

maar per week had bedragen, hetgeen 

zoals de redactie ook doorhad al even 

onwaarschijnlijk was. Bovendien plaatste 

Rijk Napoleons tocht naar Terneuzen 

een reis te vroeg. Immers, niet in 1810, 

toen de keizer Kraaijert bezocht, maar in 

1811 voer Bonaparte naar Terneuzen, en 

dan nog vanuit Vlissingen. De chroni-

queur van zijn reis van 1811, C.F. Gijsbert 

Hodenpijl, meldt in zijn Napoleon in 

Nederland (1904) geen enkele bijzonder-

heid omtrent deze overtocht, terwijl hij 

het verhaal van de tocht over het Zwin 

wel heeft opgenomen.

Ik heb Rijks verhaal ook niet in andere 

bronnen aangetroffen en ga er maar 

van uit dat het een verbastering van 

het relaas van Napoleons Zwintocht is. 

Gezicht	op	de	forten	Cadsandria,	vanaf	het	Zwin,	met	schaatsenrijders,	die	onder	andere	een	vorm	van	ijshockey	
spelen	Op	de	achtergrond	de	toren	van	Sluis,	circa	1600-1650	(Zeeuws	Archief,	KZGW,	Zelandia	Illustrata	II-2180)
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Want ook betreffende het bezoek aan de 

boerderij van Honderd wijkt Rijk nogal af 

van andere versies. Zo meldt hij dat de 

door hem Kaatje genoemde boerendoch-

ter niet gediend was van de ‘liefkozingen’ 

van Napoleon en ‘ze gaf hem een klap in 

het gezicht, waar overigens de bruut nau-

welijks op reageerde.’ Keizer en onder-

daan zijn hier afgezakt tot rolfiguren in 

een klucht, uitgevoerd in het dorpshuis.

Acrostichon

Een andere boerderij die volgens P. Rijk 

door Napoleon in de Kraaijertpolders is 

bezocht, had later bij wijze van aanden-

ken aan het bezoek een planken beschot 

in de schuur, waarop het volgende rijm 

was ingesneden: ‘Neerlands geessel, 

menschen moorder Armoed zaayer rust 

verstoorder Pest der menscheyd, oorlogs 

kweeker Ondier, gelddief, woordverbree-

ker Land bederver, God verzaker Echt ver-

breeker, Oproer maker O Monster voor de 

hel bekwaam Neemt d’eerste letter dat is 

u’ Naam’. Het beschot met dit acrostichon 

(puntdicht waarvan de begin letters der 

regels een eigennaam vormen) was ten 

tijde van Rijks mededelingen volgens de 

auteur niet meer aanwezig omdat de be-

treffende schuur enkele jaren tevoren was 

afgebroken. Dit feit leverde een verwarde 

discussie in Varia Zelandiae op over de 

juiste boerderij waar men het acrostichon 

ingesneden moest hebben – verward 

omdat de deelnemers aan die discussie de 

hofsteden uitsluitend met de namen van 

hun bewoners aanduidden, zodat alleen 

de weinige personen die op de hoogte 

waren van de toestanden in de Kraaijert-

polders er iets aan hadden. Het betref-

fende schimpdicht was overigens wijder 

verbreid; het was ook bekend in het latere 

Zeeuws-Vlaanderen. Waarschijnlijk betreft 

het een gedrukt liedje zoals die ook 

verspreid werden ten tijde van de Engelse 

landing in 1809, en waarin het verlangen 

naar terugkeer van de erfprins van Oranje 

tot uitdrukking kwam. ‘Viva Oranje door 

Brittanje’ was misschien een hartenwens 

van velen, maar men was er zeker niet 

massaal voor in het geweer te krijgen. 

Haat jegens de Fransen werd, het is hier-

boven al gemeld, pas op een schaal van 

enig belang in kloeke woorden gemunt 

en omgezet in daden toen men als het 

ware al tegen de Franse ruggen aankeek 

en de geallieerden voor de deur stonden. 

J.H. Schorer, die zich na de schrobbe-

ring door Napoleon op 10 mei 1810 de 

volgende dag in de Middelburgse Abdij 

ten overstaan van de keizer op waardige 

wijze heeft verdedigd, zei bij die gelegen-

heid over de loyaliteit en gezagsgetrouw-

heid van de landgenoten het volgende: 

“Het is waar dat de Hollanders in het 

geheel niet van de Fransen houden; maar 

ze houden nog minder van de Engelsen. 

Ze houden slechts van hun land, en men 

zal hen altijd trouw zien aan de meester 

die men hun geeft. Die principes danken 

ze aan de godsdienst.” Deze woorden 

zullen deels zijn ingegeven door Schorers 

diplomatiek talent. Zomin als van prin-

cipiële opstandigheid was er sprake van 

dito trouw aan de Fransen. Zoals ik ook 

al aanstipte wist de aanwezigheid van 

Napoleon in 1811 hier en daar

zelfs geestdrift te wekken. Bonaparte 

vertegenwoordigde een majesteit die de 

Nederlander vreemd was, en waarvan de 

luister allicht opgetogenheid kon wekken. 

De keizer zelf wist hoe belangrijk het was 

om pracht en praal ten toon te spreiden, 

ook tegenover de Hollanders. Het belang 

van het keizerlijk vertoon was voor Bona-

parte zo duidelijk, dat hij bij de beroemde 

Franse acteur F.J. Talma gebaren en dictie 

had gestudeerd, te gebruiken bij grote 

plechtigheden waarin hij als keizer de 

hoofdrol vervulde.

Gul

Napoleon, gul met donaties en jaargel-

den voor eenvoudige zielen, riep ook 

een ‘noblesse impériale’ in het leven 

van prinsen, hertogen, baronnen en 

ridders die volgens Presser ‘zo uit de 

rommelzolder van het Heilige Roomse 

Duitse Rijk zijn gehaald.’ De Zeeuwse 

Napoleon-anekdoten passen keurig in dit 

patroon van gulheid jegens enkelingen of 

groepjes; als elders strooide Bonaparte op 

zijn Nederlandse reizen met jaargelden en 

beloningen voor toneelspelers, loodsen, 

schippers, stedelijke armen et cetera. 

Hoe ver de self-made keizer hiermee is 

afgeweken van de wegen van het ‘majes-

tueuze koningschap’ van de Nieuwe Tijd 

is de vraag. Voor hem, de wereldheerser, 

leken in elk geval de gebruikelijke morele 

maatstaven ontoereikend. Zelf zag Napo-

leon zich graag – en met reden – als een 

voltrekker van het noodlot. Deze man, 

die over individuen, volken, rijken en 

vorsten beschikte is misschien ook door 

de Zeeuwen en overige Nederlanders eer-

der als ‘natuurverschijnsel’ dan als mens 

gewaardeerd. Hij kwam van te ver en te 

hoog, en de enkele keren dat hij eenvou-

dige onderdanen even in zijn schijnsel liet 

staan middels gestrooi met fooien was dat 

van strikt onpersoonlijke aard. Want ‘een 

man als ik bekommert zich weinig om 

het leven van een miljoen mensen’. Ook 

dat is een – zelfs nog gekuiste – uitspraak 

van Napoleon. n
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DIT	ARTIKEL	VERSCHEEN	EERDER	IN	STERK	GEWIJ-

ZIGDE	VORM	IN	NEHALENNIA	AFL.	81,	1991.

Een	Zeeuwse	boerenkermis,	1817	(Zeeuws	Archief,	KZGW,	Zelandia	Illustrata	III-0983)
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