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Keizer nApOLeOn in SASSenHeiM

Piet Langeveld

Keizer napoleon in Sassenheim
Op donderdag 24 oktober 1811 was er voor onze dor-
pelingen en mensen uit de streek een zeer bijzondere ge-
beurtenis. Die dag kwamen keizer Napoleon en zijn vrouw 
op doortocht van Amsterdam naar Leiden door Sassenheim en konden de 
bewoners de monarch met eigen ogen aanschouwen.

de Franse tijd
De Republiek der Nederlanden was al in 1795 door Franse troepen, met be-
hulp van Nederlandse patriotten, veroverd. Tot 1806 bleef de Bataafse Re-
publiek, zoals Nederland toen werd genoemd, formeel onafhankelijk van 
Frankrijk, maar in werkelijkheid gebeurde er weinig zonder goedkeuring van 
de Fransen. In 1806 benoemde Napoleon zijn broer Lodewijk tot koning van 
Holland. In 1810 zette Napoleon zijn broer af, omdat hij geen hoge pet ophad 
over diens regeerperiode, en hij lijfde Nederland in bij het Franse keizerrijk. 
Bonaparte rekende de lage landen toch al tot zijn domein. Het is toch maar 
een aanslibbing van Rijn, Maas en Schelde, de slagaderen van het Franse Rijk. 
Holland werd opgedeeld in 9 departementen. Sassenheim viel onder departe-
ment Bouches de la Meuse (monding van de Maas) en arrondissement Leiden. 
Maire (burgemeester)  van Voorhout was Otto Anne, graaf van Bijlandt en 
adjunct-maire Willem Burchard Huygens voor ons dorp. In het najaar 1811 
besloten Napoleon Bonaparte, keizer van bijna heel Europa, en zijn gemalin 
Marie-Louise een rondreis te maken door Holland. Hij wilde wel eens zien wat 
zijn broer Lodewijk ervan gebakken had en hij wilde een onderzoek instellen 
naar de verdedigingswerken. Ook was het zijn bedoeling om de bevolking 
weer voor zich te winnen; zijn populariteit was flink gedaald. De Hollanders 
hadden het wel gehad met de Corsicaan. Men betaalde hier driemaal zoveel be-
lasting als in Frankrijk. De economische toestand was allertreurigst. De handel 
in vlas, boter en kaas, waar onze streek het van moest hebben, was ingestort. 
Wat ook zeer gevoelig lag, was dat alle jongemannen van 20 jaar en ouder in 
militaire dienst moesten. Oude mensen en kinderen moesten gaan werken om 
nog enigszins de kost te verdienen. Op het platteland was de situatie wat beter 
dan in de steden.  De stad was vaak één groot armenhuis.

Voorbereiding
De steden en dorpen waar het gezelschap zou doortrekken, kregen al in juni 
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een lettre de communication met de no-
dige ordonnances (verordeningen).
Het zal adjunct-maire Willem Burchard 
Huygens wel de nodige kopzorgen gege-
ven hebben, zoveel heisa in zijn rustige 
dorp. Er moest zoveel gebeuren voor de 
veiligheid van de keizer. Overal kon een 
mogelijk gevaar schuilen. Het is zeker niet 
ondenkbaar dat bepaalde lieden hem mores 
wilden leren. Langs de weg, waar de stoet 
voorbij zou gaan, moesten lage struiken 
worden gekapt. De hogere struiken dien-
den tot 1,5 meter te worden gesnoeid.
Onder Pont-levis (de Klapbrug) bij de Tey-
lingerlaan, de brug bij de Nieuwe Weg 
(Zandslootkade) en die over de Leidsche 
Vaart mochten geen schuiten liggen. Losse 
voorwerpen zoals bloempotten en prullaria 
mochten niet voor de ramen staan aan de 
Grande Rue (Dorpsstraat). Men kon hier-
mee gooien!
Mesthopen die in het zicht lagen, dienden 
te worden verwijderd. In die tijd was er 
een aantal kleine en grotere boerderijen 
in de kom van het dorp. Stapels stenen 
en turf, planken en tonnen bij de haven 
moesten een andere plaats krijgen. Het 
logement 'Het Bruine Paard' van kastelein 
Jacobus Stikkelman, 'De Omgekeerde Pot' 
bij de Teylingerlaan van tapper Jan de No-
bel, 'De Oude Post' aan de Zandsloot en 
het Posthuis/uitspanning van postmeester 
Johan Friedrich Kandener 'Duivenvlugt' 
moesten aangifte doen van alle vreemde-
lingen binnen hun muren. Ook logés bij 
particulieren moesten worden gemeld bij 
de maire. Zelfs huiszoeking kon moge-
lijk zijn. Ook moesten er 20 span paarden 
reserve staan met twee degelijke teugels 
en per span een rijzadel met behoorlijke 
stijgbeugels. Postmeester Kandener moest 
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hiervoor zorgen. Dat moet voor hem niet zo moeilijk geweest zijn. De vrouw 
van de burgemeester van Voorhout, Agatha Wilhelmina Twent, had een stoe-
terij van meer dan 200 paarden. De gemeente heeft flink uitgepakt. Timmer-
man Guldemond kreeg opdracht om liefst vijf erepoorten te maken. Eigenlijk 
bizar, wat is er in Sassem aan de hand? In de dorpen om ons heen stonden 
er maar één of twee. Waren onze dorpelingen van die vurige patriotten, of 
waren er andere krachten, die deze dure versieringen sponsorden? Zoals b.v. 
Gijsbert Jan, baron van Pallandt van ‘Huis ter Leede’. Maar hij had net een 
lening bij zijn schoonmoeder gesloten om zijn buitengoed te kunnen finan-
cieren. Edward Gustaaf Boode, de schatrijke eigenaar van ‘Huis ter Wegen’ 
zal het niet geweest zijn. De planter uit Brits Guyana had inmiddels zijn 
fortuin verloren door Napoleons handelsblokkade met Engeland. Vond de 
eigenaar van ‘Het Oude Koningshuijs’, Jan Jacob Bosé het geheel belang-
rijk? Hij vertoefde er maar enkele maanden per jaar. Was het de familie Jan 
Adam Charbon  sr., hugenoten uit Zwitserland, die op ‘Rusthoff’ woonde? 
Het is bekend dat Napoleon de hugenoten wist in te palmen door ze bij 
zijn kroning tot keizer op de eerste rij te zetten. Pastoor Heijendaal had ook 
passie voor de Bataafse vrijheid, maar hij had al snel door, dat wij met de 
Fransen in de aap waren gelogeerd. Dan is er nog maire Otto Anne graaf van 
Bijlandt, eigenaar van de ‘De Hofstede Berg en Daal’ in Voorhout. Wist hij 
er meer van? Zijn vader Alexander had in 1793 zonder slag of stoot Breda 
aan de Fransen overgeleverd, terwijl hij zelf over een geweldige overmacht 
beschikte. Door deze lafheid werd hij dan ook door de Hollandse elite met 
de nek aangekeken. Wilde Otto hierdoor een wit voetje halen bij de Fransen? 
Het zal altijd in duistere nevelen gehuld blijven.

Het bezoek van de kleine keizer
Prachtig stonden daar de vijf erepoorten, mooi beschilderd in groen en geel 
en midden boven een grote zwarte adelaar, het wapen van Napoleon. Eén 
poort stond in het midden, één aan het begin en het eind van de kom van het 
dorp, ongeveer bij de Wilhelminalaan en de Teylingerlaan. Eén op de grens 
van Lisse en één op de scheiding van Voorhout bij de Leidschevaart. De 
Grande Rue was bestrooid met wit duinzand en bloemblaadjes; vlaggen aan 
de openbare gebouwen en de kerktorens. Bloemfestoenen aan de eenvoudige 
gevels van de dorpshuizen. Hier en daar een kleurige beddensprei uit een bo-
venraam; een vlag was immers veel te duur. Dominee Leijendekker, pastoor 
Heijendaal en kapelaan Vinkers stonden bij hun kerken, allen in liturgisch 
gewaad. Tolgaarder Teunis van der Salm was gesommeerd de hele dag bij 
zijn gabelle (tolhuis) te staan. Dat lag tegenover de huidige ‘Oude Tol’, maar 
hij mocht die dag geen tolgelden heffen. De schoolmeester-koster aan het 
klokkentouw om liefst 2 uur lang tijdens het passeren van de stoet, de klok te 
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laten beieren. Langs de hele route hadden de autoriteiten ervoor gezorgd, dat 
belangstellenden een genoegzaam gejuich lieten horen: ’Vive l’empereur’. 
Maar de toeschouwers, die dat taaltje niet machtig waren, riepen maar wat, 
zoals: ‘via de lamme zien breur (broer)’. De broer van Napoleon, Lodewijk, 
koning van Holland (1806-1810) had een lamme arm en liep mank.
Om zeven uur in de ochtend vertrok Napoleon uit Amsterdam voor zijn reis 
naar Leiden. Hij wilde via Katwijk om daar de nieuwe sluizen te bezichtigen. 
Hoe hij zich naar Leiden verplaatste is niet duidelijk. Normaal ging dit met 
een koets met 6 of 8 paarden. Zijn vrouw vertrok twee uur later om hem weer 
in Leiden te ontmoeten. Kennelijk had zij geen trek om de koude Noordzee-
kust bij Katwijk te zien. Ze baalde toch al van het kille kikkerland met al die 
sloten en vaarten. Waren deze niet in zicht, dan was er wel een flinke herfst-
bui. Waarschijnlijk nam de keizer de kans waar om weer eens fijn te paard te 
gaan (volgens een mondelinge overlevering door J.Thijs jr, ca 1890).
Omstreek 12 uur arriveerde het enorme gezelschap met liefst 6000(!) sol-
daten bij onze gemeentegrens. Veel nieuwsgierige dorpelingen en kinderen 
stonden daar om maar een glimp van de empereur op te vangen. Zo ook 
de maire met zijn municipale raad om hem een hartelijk welkom te heten. 
Tot ieders verbazing reed de monarch met zijn ruiters in draf het dorp bin-
nen. Maar bij de ‘Nieuwe Kolk’ (de Oude Haven) stopte de stoet en zette de 

kleine keizer voet op Sassems 
bodem. Daar stond hij in een 
lange grijze jas en een zwarte 
steek op het hoofd. Toen hij zag 
dat de menigte naar hem toe-
snelde, sprong hij weer te paard 
om zijn weg te vervolgen. Voor-
op reed als escorte een piket van 
de Garde d’honneur met hun be-
renmutsen. Daarna de Hollandse 
lansiers in het rood met de prie-
mende lansen. Besnorde maar-
schalken, generaals en staf offi-
cieren in rode, blauwe en groene 
uniformen, vier aan vier met de 
blanke sabel in de hand om hun 

baas heen. Vervolgens een regiment kurassiers, allen in fonkelend gepoetst, 
metalen borststuk en een helm met afhangende pluim. Dan een groep van de 
Garde d’honneur te voet, in hun schitterende uniformen met musket en op 
de loop het bajonet. Het moet werkelijk de gouden eeuw geweest zijn voor 
de militaire kleermaker! 

Rekening van timmerman L. Guldemond voor 
het maken van de erepoorten.
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Een talrijke menigte van 
mannen, devoot de hoed in 
de hand, vrouwen in ver-
voering en kinderen, stil 
van verbazing, zagen dit 
prachtig schouwspel voor-
bijgaan. Ook ’s avonds 
ging het feest door. De 
Dorpsstraat was verlicht 
met honderden olielamp-
jes. 
Onze dorpelingen werden 
getrakteerd op brood met 
kaas en bier. Wat een feest! 
De rekening loog er dan ook niet om:

De bedragen zijn in guldens - stuivers - penningen.

Rekening van verwer D. Kruijff jr. voor het schilderen 
van de erepoorten.

Bronnen: 
L.F. Gijsbert: Hodenpijl: Napoleon in Nederland, 1904.
Ds.J.Thijs jr: Sassenheim omstreeks 1813.
Regionaal Archief Leiden.
Met dank aan Cor Spruit.

Op deze plaats, de 'Nieuwe 
Kolk' (de Oude Haven) 
stapte keizer Napoleon af.

5 Erepoorten  84-00-00
Schilderwerk  29-08-00
Vlaggen      8-10-00
Luiden der klokken    2-00-00
3 pond olie     3-00-00

3 pond kaarsen     3-00-00
brood   13-08-05
Kaas   11-03-02
bier     7-10-00
Diverse kosten 637-06-21
Totaal         799-05-28


