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Historicus Christiaan van der Spek speelt –naar eigen zeggen – een thuiswedstrijd, wanneer hij op 

maandag 22 mei jl. in Concordia een lezing geeft 
over ‘Het Hollandse leger in de Franse tijd’. 
Christiaan is immers op diverse manieren ook met 
de geschiedenis van Gouda bezig. Dat blijkt bij 
aanvang wanneer hij een ‘voetnoot’ uit die 
geschiedenis bij zijn verhaal betrekt. Op 27 
oktober 1810 heeft burgemeester Adriaan Jacob 
van der Does alles uit de kast gehaald om keizer 
Napoleon groots te kunnen ontvangen in onze 
stad. Zijn speech vol eerbied en bewondering bij 
de Rotterdamse poort wordt nog aangehoord, 
maar daarna rijdt het gezelschap zonder te 
stoppen door naar Utrecht. Volgens Van der Spek 
kun je dit moment in de Goudse geschiedenis 
typerend achten voor de lang heersende opvatting 
dat ons land een slaafse, zo niet kruiperige 
houding tegenover de Fransen etaleerde, die ons 
verder bij voorkeur negeerden. 

Door nieuw historisch onderzoek is dat beeld de laatste twintig jaar iets gekanteld. Er waren wel 
degelijk sporen van verzet. De Franse wetgeving werd niet voor 100 % overgezet; op enkele 
terreinen (onderwijs) namen de Fransen zelfs delen van het Nederlandse systeem over.  
Tegen de achtergrond van de nieuwe visie op de verhouding met Frankrijk is Christiaan in zijn 
proefschrift nagegaan welke vrijheden en beperkingen er waren voor het Hollandse leger van koning 
Lodewijk Napoleon, resp. (na het opheffen daarvan) voor de Hollandse regimenten binnen het 
Franse leger, de Grande Armee. Zeggenschap, zelfstandigheid en loyaliteit zijn de drie thema’s van 
zijn onderzoek.  
Het is niet mogelijk om twee boeiende colleges 
van driekwartier samen te vatten op een A4-tje. 
Helder komt de ongelijke strijd in beeld tussen 
de grote keizer Napoleon en zijn broer 
Lodewijk, die denkt als soeverein vorst te 
kunnen opereren. Voor Napoleon telt alleen de 
bescherming van Frankrijk tegen invallen uit 
Engeland of Pruisen. Daartoe dwingt hij zijn 
broer uiteindelijk tot afstand van de troon. 
Boeiend is het te horen waarom Napoleon 
daarna besluit om alle Hollanders onder te 
brengen in 10 aparte regimenten: vanwege het 
taalprobleem en om de grootste prikkel tot 
desertie in te dammen: heimwee. Gouda komt 
nog vaker in beeld, bijvoorbeeld als het gaat om 
de methode van inkwartieren van soldaten of 
om de uitleg van het van toepassing verklaren 
van de dienstplicht op weeskinderen. Wanneer Napoleon de dienstplicht algemeen invoert (de 
conscriptie), wordt de Sint Jan de plaats waar de loting plaats vindt en waar eventuele ontheffing 
wordt toegekend. In het archief is terug te vinden welke Gouwenaren met een laag lotnummer toch 
niet in dienst hoeven en waarom. Van de Gouwenaren die met de veldtocht naar Rusland mee 
moeten keert hooguit 3 tot 4 % terug, want het zijn juist de Hollandse regimenten die aan de 
Berezina in de moeilijkste positie komen. Kameraadschap tussen landgenoten blijkt een belangrijke 
prikkel om vol te houden, zo blijkt uit  egodocumenten (brieven, memoires en dagboeken). 
Christiaans eindconclusie is genuanceerd: veel te vertellen hebben de Hollandse eenheden niet 
gehad, maar van een slaafs volgen van Franse methoden en bevelen was ook geen sprake. De hele 
studie Sous les armes is voor € 39,90 te koop in de boekhandel.  
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