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Ruud Paesie

Oranjesensatie en slagveldtoerisme
Een reisje met het jacht der Commercie Compagnie van Middel-
burg naar Brabant en Vlaanderen, in de maand september 1815

Als verzamelaar van oude handschriften loop ik met enige regelmaat anti-
quarische beurzen en veilingen af. Tijdens een van die beurzen viel mijn oog 
op een negentiende-eeuws schriftje met harde kaft, waarop de hierboven ge-
noemde ondertitel stond vermeld. Volgens het antiquariaat dat het handschrift 
aanbood, betrof het een anoniem verslag van een reis naar de slagvelden van 
Waterloo en de inhuldiging van koning Willem I op 21 september 1815 te Brus-
sel. Daarnaast bevatte het werkje nog een getekende en een gedrukte kaart 
van de veldslagen van juni 1815 en een gedrukte en met de hand ingekleurde 
overzichtskaart van Brussel.1 Mijn belangstelling was gewekt, vooral door het 
opschrift waaruit bleek dat de reis met het jacht van de Commercie Compagnie 
van Middelburg was gemaakt. Ik kocht het 66 bladzijden tellende manuscript 
in octavoformaat en op basis van de in het verslag vermelde gegevens kon ik de 
auteur al snel achterhalen. Dat bleek Pieter de Stoppelaar (1789-1853) te zijn, 
een Middelburgse koopman, die samen met zijn oom Johannes Hermanus Wa-
terlander (1749-1822) de wijnhandel Waterlander & De Stoppelaar dreef. Deze 
firma was ook eigenaar van de Middelburgse bierbrouwerij De Vijfhoek.2

Het manuscript is in één hand geschreven en bevat enkele doorhalingen en 
onderstrepingen. Vermoedelijk heeft De Stoppelaar tijdens zijn reis aanteke-

	 1	 	Uit het journaal blijkt dat de manuscriptkaart door De Stoppelaar zelf was vervaardigd. 
De gedrukte kaart van Waterloo was afkomstig uit De Veldslag van het Schoon Verbond op den 18n 
Junij 1815. Uit officieele berigten en aanteekeningen van ooggetuigen. Met kaarten, plans en afbeeldingen 
van de Amsterdamse uitgever Evert Maaskamp uit 1815.

	 2	 	Pieter de Stoppelaar werd in 1809 compagnon van Waterlander. Drie jaar later sloten zij 
een vennootschap onder de firmanaam Waterlander & De Stoppelaar, die kantoor en 
pakhuizen bezat in de Middelburgse Kuiperspoort. Bierbrouwerij de Vijfhoek, staande 
op het Koorkerkhof, was al vanaf 1780 in bezit van Waterlander. Zie: E. Hageman en A.F. 
Franken, Hop en gerst veredeld. De geschiedenis van bier in en rond Middelburg 1800-2000 (Middelburg 
2011) 83-85.
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ningen gemaakt en die later in dit manuscript uitgewerkt. In het journaal tref-
fen we daarvoor aanwijzingen aan. Hij schrijft bijvoorbeeld dat het niet onbe-
langrijk is om “aan den lezer dezes mede te deelen: het verhaal van een reisje 
langs de slagvelden van Belle Alliance, Quatre Bras en Legnij van den 15-20 sep-
tember 1815 door onze beroemde schrijver J. Scheltema”. Deze Jacobus Schel-
tema bracht in dezelfde periode als De Stoppelaar een bezoek aan de slagvelden 
rond Waterloo. Hij verbleef daar enkele dagen en ontmoette op 16 september 
1815, een dag na het bezoek van De Stoppelaar, de gids van Napoleon. Ook hij 
liet zich door hem rondleiden, net als het gezelschap van De Stoppelaar. Tijdens 
zijn reis schreef Scheltema vier brieven. De redactie van de Vaderlandsche Letteroe-
feningen die deze in handen kreeg, verzocht Scheltema toestemming om deze in 
briefvorm te publiceren. Daar stemde de schrijver mee in. Deze gedrukte brie-
ven zijn op zijn vroegst ergens in het najaar van 1815 verschenen, dus ruim na 
terugkomst van De Stoppelaar in Zeeland.3

Het reisverslag van De Stoppelaar is geen scheepsjournaal en kan evenmin 
als een ambtelijk reisverslag bestempeld worden. Omdat de auteur over zijn 
eigen belevenissen, avonturen en gevoelens heeft geschreven, scharen taal- en 
boekwetenschappers dit soort reisverslagen onder de egodocumenten, waartoe 
ook dagboeken, autobiografieën en memoires behoren.4 Het journaal is niet 
alleen interessant omdat het een ooggetuigenverslag bevat van een belangrijke, 
historische gebeurtenis, het geeft ook een mooi inkijkje in de reisdoelen en 
vakantiebelevenissen van een welgestelde familie aan het begin van de moderne 
tijd. Bovendien is het bij het verschijnen van deze bundel artikelen precies 
twee eeuwen geleden dat het Middelburgse gezelschap naar Brussel reisde. Een 
mooie gelegenheid om enerzijds de bijzondere gebeurtenissen, ontmoetingen 
en belevenissen, voorgevallen tijdens de reis eruit te lichten en anderzijds de 
provenance van het handgeschreven journaal, als een soort reisgeschiedenis te 
reconstrueren.

Compagniejacht de Postlooper

De directeuren van de in 1720 opgerichte Commercie Compagnie van Mid-
delburg, een bedrijfsnaam die in 1951 door de Zeeuwse rijksarchivaris Willem 
Sybrand Unger (1889-1963) veranderd werd in Middelburgs(ch)e Commercie 

	 3	 	J. Scheltema, ‘Verhaal van een reisje langs de slagvelden van Belle Alliance, Quatre-Bras en 
Ligny, van den 15 tot 20 september 1815, in vier brieven’, in: Vaderlandsche Letteroefeningen, of 
tijdschrift van kunst en wetenschappen (…) 1815. Deel II (Mengelwerk) 581-698.

	 4	 	R. Lindeman, Y. Scherf en R.M. Dekker, Reisverslagen van Noord-Nederlanders uit de zestiende tot 
begin negentiende eeuw. Een chronologische lijst (Rotterdam 1994) 7-9.
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Compagnie (MCC) en sindsdien onder de initialen MCC bekend raakte, hadden 
net als hun collega’s van de Zeeuwse kamers van de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie (VOC) en West-Indische Compagnie (WIC) een jacht tot hun be-
schikking. In 1737 kochten zij het verouderde compagniejacht van de VOC, 
waar het onder de naam Bantam had gevaren en doopten het vaartuig om in 
Postlooper. Zij gebruikten het jacht voor hun werkzaamheden, zoals het uitgelei-
de doen van vertrekkende schepen, inspectietochten en werkbezoeken buiten 
Walcheren. In 1771 kocht de MCC een nieuw jacht met inventaris, waarna het 
oude jacht werd verkocht. Kennelijk voldeed de Nieuwe Postlooper niet geheel aan 
de wensen van de directie, want een jaar later werd het vaartuig op de compag-
niewerf vertimmerd, verlengd en van een spiegel voorzien. De Nieuwe Postlooper 
deed 22 jaar dienst en werd in 1794 vervangen door een nieuw jacht van 42 ton 
dat in Rotterdam was aangekocht. Na verkoop van het oude compagniejacht 
werd de scheepsnaam op het nieuwe vaartuig overgedragen. 

Het binnenschip van de Nieuwe Postlooper was ingedeeld in een grote kamer 
of paviljoen met acht stromatrassen, kussens en gordijnen en een kleine kamer 
met een bedstede en twee matrassen. Daarnaast was er nog een kombuis en bot-
telarij, alles ingericht en welvoorzien om een verblijf zo aangenaam mogelijk 
te maken. Verder was er een sloep aan boord en telde het spiegeljacht nog een 
paar kleine stukken bronzen geschut, voornamelijk voor ceremonieel gebruik 
en begroeting. Het personeel bestond uit een schipper, soms geassisteerd door 
een knecht of een kajuitsjongen. Iedere schipper kreeg een aanstelling voor een 
jaar tegen een vast daggeld. Wilde hij na afloop van de genoemde termijn zijn 
betrekking voortzetten, dan diende hij daartoe een verzoek in bij de directie. 
Sommige schippers waren vele, achtereenvolgende jaren in dienst van de Com-
pagnie, zoals Jacob de Kok. Die nam in 1802 de werkzaamheden van zijn voor-
ganger over en stond maar liefst 27 jaar aan het roer. 

In de Bataafs-Franse tijd lagen de handelsactiviteiten van de MCC groten-
deels stil en gebruikten de directeuren het jacht regelmatig voor privédoelein-
den en pleziertochtjes. Af en toe werd het jacht uitgeleend aan het stadsbestuur 
of voor representatieve doeleinden aan hoogwaardigheidsbekleders verhuurd, 
zoals tijdens het bezoek van koning Lodewijk Napoleon (1778-1846) aan Mid-
delburg in mei 1809. Nog geen jaar later, toen Zeeland bij Frankrijk was inge-
lijfd, werd het jacht vaak langdurig aan de prefect verhuurd. De afdracht van 
huurpenningen bleef echter achterwege en de Compagnie heeft zich grote 
moeite getroost om deze achterstallige huur te innen. Tevergeefs, want nadat 
de Fransen in 1813 vertrokken waren, bleef de Compagnie met lege handen 
achter. Na het vertrek van de Fransen werden de handelsactiviteiten van de 
Compagnie niet meer hervat en omdat inspectie van schepen en andere werk-
zaamheden niet langer aan de orde waren, zorgde het jacht nog uitsluitend 
voor huurinkomsten. Niet alleen de directeuren maakten er geregeld gebruik 
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van, ook anderen mochten het vaartuig tegen een vaste dagvergoeding gebrui-
ken.5

Na het overlijden van een van de directeuren, benoemden de hoofdparti-
cipanten in augustus 1790 de voorgedragen Johannes Hermanus Waterlander 
tot nieuwe directeur van de MCC. Naast bierbrouwer en wijnhandelaar was 
Waterlander president van de Rechtbank van Koophandel, lid van de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken en gemeenteraadslid. Hij was een welgestelde en 
vooraanstaande inwoner van Middelburg en bezat naast een groot herenhuis in 
de Middelburgse Nieuwstraat nog de buitenplaats Het Park in West-Souburg.6 
Ook Waterlander maakte aan het begin van de negentiende eeuw verscheidene 
plezierreisjes met zijn vrouw en familieleden. Zo nodigde hij in augustus 1811 
zijn neef Johan Pieter Bourjé (1774-1834), een begaafd kunstenaar en beoefenaar 
van natuurwetenschappen, en zijn vrouw Maria Johanna van de Kruijsse uit 
voor een vakantiereisje met het compagniejacht. Uit een bewaard gebleven dag-
boekfragment van deze reis weten we dat Bourjé dit journaal voor Waterlander 
heeft geschreven. Zijn 18-jarige nichtje Keetje (Jacomina Cornelia Johanna) van 
der Hucht (1793-1821) en haar aanstaande echtgenoot Pieter de Stoppelaar be-
hoorden ook tot het gezelschap. De reis ging eerst naar Zierikzee, vanwege het 
huwelijk van Keetjes broer en het jacht vertrok vandaar naar Brabant en Vlaan-
deren over de Schelde en de Rupel. De Brusselse Vaart lag echter droog, waar-
door het gezelschap gedwongen was terug te keren en in Mechelen een rijtuig 
te huren, waarmee het de reis naar Brussel vervolgde. Het fraaie compagniejacht 
maakte veel indruk op de plaatselijke bevolking en oogstte veel belangstelling. 
Bij terugkeer in Mechelen dromde zelfs een nieuwsgierige menigte om hen sa-
men en staarde hen aan met open mond “als waren wij Fransche majesteiten”.7

	 5	 	Zeeuws Archief (ZA), Middelburgse Commercie Compagnie (MCC), inv.nr. 947, Diverse 
stukken van het jacht de Postlooper, 1807-1825; R. Paesie, Geschiedenis van de MCC. Opkomst, 
bloei en ondergang (Zutphen 2014) 47-49.

	 6	 	ZA, Familiearchief De Stoppelaar (FDS), inv.nr. 3, Memorie van aangifte der nalatenschap 
van J.H. Waterlander, 1823. Zie: P.J. Smallegange, Bravogeroep en handgeklap. De glorieuze jaren 
van Gerhardus Nicolaas de Stoppelaar in Middelburg, een niet-uitgegeven onderzoek in bezit van 
het Zeeuws Archief. Waterlander staat in A. Mulder, ‘De honderd hoogstaangeslagenen te 
Middelburg in 1812’, in: Economisch-Historisch Jaarboek, deel XVII (1931) 81-116.

	 7	 	Zeeuwse Bibliotheek, Collectie handschriften 6498; Lindeman, Reisverslagen nr. 491. Het 
fragment van het reisverslag bestaat uit twee losse octavo-katernen (32 pagina’s) over 
de periode 17 augustus - 4 september 1811. Zie over het leven van J.P. Bourjé: A. Meijer, 
Frappante gelijkenissen. J.P. Bourjé (1774-1834) als beoefenaar van kunst en wetenschap (Middelburg 
1992).
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De eigendomsgeschiedenis van het manuscript

Uit het naschrift van De Stoppelaar blijkt dat hij het journaal als blijk van 
dank, mede namens zijn vrouw en zuster aan Waterlander heeft geschonken en 
zij spraken de hoop uit dat het werkje hem zo nu en dan “eenige aangename 
ogenblikken zou verschaffen”. Vermoedelijk heeft Waterlander ook andere 
reisverslagen, zoals die van Bourjé, als aandenken cadeau gekregen en in zijn 
bibliotheek bewaard. Op 11 juli 1822 overleed Waterlander op 73-jarige leeftijd 
als weduwnaar zonder kinderen en erfde Pieter de Stoppelaar, als enige en uni-
versele erfgenaam, zijn bescheiden en kapitaal. Een flink deel van de erfenis be-
stond uit waardepapieren, waaronder aandelen van de MCC. Nog in datzelfde 
jaar benoemden de hoofdparticipanten van de Compagnie hem tot directeur. 
De wijnhandel zette De Stoppelaar voort onder dezelfde firmanaam, de brou-
werij verkocht hij vijf jaar later. Daarnaast was hij wethouder van Middelburg 
en lid van de provinciale en gedeputeerde Staten van Zeeland. 

Na zijn overlijden in 1853 gingen de archieven en papieren met het journaal 
over op zijn oudste zoon Johannes Didericus Marinus de Stoppelaar (1814-
1883). Ook erfde die een deel van het kapitaal met de waardepapieren van de 
MCC en werd hij in 1860 de laatst gekozen directeur van de Compagnie, voor-
dat de organisatie een eenkoppige leiding kreeg.8 Tot dan toe had het journaal 
op verschillende plekken in Middelburg gelegen. Via zijn zoon Pieter (1856-
1926) kwam het manuscript uiteindelijk bij zijn kleinzoon Didericus Anton de 
Stoppelaar (1896-1964) terecht, de vierde generatie. Het manuscript had een reis 
gemaakt langs verschillende Nederlandse plaatsen, totdat het in Breda beland-
de, waar Didericus Anton als journalist werkzaam was. Als redacteur schreef 
hij voor de Bredasche Courant en als correspondent onder meer voor De Telegraaf. 
De Stoppelaar was niet alleen verslaggever, maar ook een verwoed amateurhis-
toricus, met grote belangstelling voor de Zeeuwse en Brabantse geschiedenis. 
Daarover publiceerde hij, veelal met uitgebreide achtergrondartikelen die hij 
aan verschillende Zeeuwse en Brabantse kranten aanbood. 9

Toen Didericus Anton de Stoppelaar het reisverslag van zijn voorvader tus-
sen de familiestukken aantrof, “leek het hem niet onaardig” het journaal aan de 
vergetelheid te ontrukken en de lezers een beeld te geven hoe onze voorouders 
reisden en zich plachten te amuseren. Vervolgens transcribeerde hij sommige 
delen uit het journaal, hertaalde andere passages en publiceerde zijn lange   
 

	 8	 	Smallegange, Bravogeroep; Paesie, Geschiedenis, 36. 
	 9	 	J.G.M. Arentsen, Inventaris van het familiearchief en verzamelingen De Stoppelaar, 1746-1964 

(Middelburg 1996) 3 en bijlage 3; ZA, FDS, inv.nr. 94-100, Stukken van D.A. de Stoppelaar 
als journalist; Ibidem, inv.nr. 121-148, Publicaties van D.A. de Stoppelaar.
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artikel als zesdelige feuilleton in maart 1939 in het Dagblad van Noord-Brabant en 
Zeeland, een van de voorlopers van de huidige BN/De Stem.10 

In de inleiding van zijn artikel treffen we een paar eigenaardigheden aan. Zo 
vermeldt hij bijvoorbeeld dat het reisgezelschap op 4 september 1815 bij het 
echtpaar Waterlander in de Middelburgse Nieuwstraat bijeenkwam en dat de 
echtgenote van Waterlander en neef Bourjé zich onder de reizigers bevonden. 
Het journaal zelf vermeldt slechts dat zij op een bepaald uur aan bood boord 
van het jacht samenkwamen en over Bourjé wordt met geen woord gerept. 
Vooral de mededeling dat Maria de Visser, echtgenote van Johannes Hermanus 
Waterlander, tot het reisgezelschap behoorde, is zeer opmerkelijk. Zij overleed 
namelijk op 3 december 1813 op 64-jarige leeftijd en Pieter de Stoppelaar refe-
reert daar nog aan in de openingszin van zijn journaal. Vermoedelijk heeft de 
journalist deze gegevens uit het eerder genoemde journaal van Bourjé uit 1811 
gehaald, want toen kwamen de reizigers wel in de Nieuwstraat bijeen en ging 
ook de echtgenote van Waterlander mee. Dit journaal bevindt zich overigens 
niet meer tussen de nagelaten stukken van De Stoppelaar. Het bewaard geble-
ven journaalfragment van Bourjé dook in 1981 bij een antiquariaat op.11 Voor de 
krantenlezers waren deze onzorgvuldigheden, indien bekend, niet zo relevant. 
Wat zij hem waarschijnlijk meer aangerekend zullen hebben, was dat hij geen 
enkele uitleg of duiding van de genoemde gebeurtenissen, ontmoete personen 
of  andere zaken in zijn krantenbijdrage heeft gegeven.

Volgens de inleiding op de inventaris van archief De Stoppelaar werden de 
stukken in 1976 aangetroffen bij een door de gemeente Breda in bewaring ge-
nomen boedel van een krankzinnig verklaarde vrouw. Deze dame was in 1964 
kort voor zijn overlijden door de ongehuwde De Stoppelaar aangewezen als zijn 
gevolmachtigde. De genoemde vrouw was de 52-jarige in Breda woonachtige 
mejuffrouw Johanna Huberdine Maria Kuppens, die vanaf de eindjaren vijftig 
als huishoudster bij een houtbewerker inwoonde. Toen deze met zijn gezond-
heid kampte, trad zij, net als bij De Stoppelaar, als diens gevolmachtigde op. 
Kuppens kon zich kennelijk slecht beheersen en raakte geregeld in conflict 
met de houtbewerker over een huurgeschil rond een door hem gehuurd be-
drijfspand. Zij richtte daar onder meer vernielingen aan, wat tot een rechtszaak 
leidde. Nadat de plaatsvervangend gemeentearchivaris van Breda de in bewa-
ring genomen stukken had onderzocht, kwam hij tot de conclusie dat de boe-
del belangrijke stukken bevatte over het Middelburgse geslacht De Stoppelaar. 

	10	 	D.A. de Stoppelaar, ‘Uit oude papieren. Een reisje van Middelburg naar Brabant en 
Vlaanderen in de maand September 1815’, in: Dagblad van Noord-Brabant en Zeeland, 9, 15, 17, 
21, 22 en 23 maart 1939; Zie ook: ZA, FDS, inv.nr. 122 en 142, Typeschrift van het betref-
fende artikel en krantenknipsels.

	11	 	Meijer, Frappante gelijkenissen, 60.
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Zodoende werden de boeken en papieren, nadat de zuster van de krankzinnig 
verklaarde eigenaresse daar toestemming voor had verleend, in 1979 aan het 
Rijksarchief van Zeeland overgedragen.12

Het journaal van Pieter de Stoppelaar zat daar toen niet meer tussen. Mo-
gelijk heeft zijn nazaat dit reisverslag en andere stukken al voor zijn dood ver-
kocht.13 De financiële situatie van Didericus Anton was namelijk weinig roos-
kleurig en volgens een verzwagerde jurist die zijn fiscale zaken behartigde, zat 
De Stoppelaar geregeld op zwart zaad. Ook mejuffrouw Kuppens kan de stuk-
ken tussen 1964 en 1976 van de hand hebben gedaan, want als gevolmachtigde 
van De Stoppelaar beschikte zij over onvoldoende financiële middelen om aan 
de vorderingen, die op naam van haar lastgever na zijn dood binnenkwamen, 
te kunnen voldoen.14 Wat er precies met het journaal is gebeurd is onduidelijk. 
Wel weten we dat dit egodocument uiteindelijk bij een antiquariaat in Maas-
tricht is terechtgekomen.

De reis in bijzonderheden en hoogtepunten

Op maandag 4 september 1815 scheepten de passagiers in bij de Middelburgse 
Dam en nadat Pieter de Stoppelaar en zijn vrouw afscheid hadden genomen 
van hun vrienden en hun eenjarige zoontje Jantje jaagden paarden het jacht 
door het Kanaal van Welsinge naar het Sloe.15 Aan boord waren Waterlander, het 
echtpaar De Stoppelaar met hun tweejarige dochter Johanna en de drie maan-
den oude baby Maria die nog borstvoeding kreeg. Daarnaast was de zuster van 
De Stoppelaars echtgenote uitgenodigd en ging de dienstmeid van Waterlander 
mee voor huishoudelijke hulp. Schipper was de eerder genoemde Jacob de Kok, 
die hulp kreeg van een knecht.

Het doel van de reis was Brussel, waar koning Willem I de eed op de nieuwe 
grondwet van een verenigd koninkrijk voor de Staten-Generaal zou afleggen. 
Willem I had weliswaar al in 1814 de eed afgelegd op de eerste Nederlandse 
grondwet, waarmee de constitutionele monarchie een feit was, maar deze moest 

	12	 	Arentsen, Inventaris, 5; ZA, FDS inv.nr. 93, Verklaring waarbij D.A. de Stoppelaar mw 
J.H.M. Kuppens aanwijst als zijn gemachtigde, 1964. Gemeentearchief Breda, Aanwinst 
1989-17a: Persoonlijk archief van G.C.J.M.C. van Welij en zijn huishoudster/gevolmach-
tigde J.H.M. Kuppens te Breda, ca. 1900-1966.

	13	 	Didericus Anton de Stoppelaar vermeldt dat het familiearchief ook koopmansjournalen 
en dagboeken van Waterlander en De Stoppelaar bevatte. Daarvan zijn echter weinig 
stukken aangetroffen.

	14	 	ZA, FDS, inv.nr. 75, Ingekomen brieven van C.A. van Gorkum, 1947-1964; Ibidem, inv.nr. 
93, Brief van C.A. van Gorcum aan J.H.M. Kuppens, 12 augustus 1964. 

	15	 	ZA, MCC, inv.nr. 947, Nota voor J.H. Waterlander, oktober 1815.
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een jaar later worden vervangen. Tijdens het Congres van Wenen (september 
1814 - juni 1815), waar de staatkundige herordening van Europa op de agenda 
stond, besloten de aanwezige mogendheden namelijk tot vereniging van de 
Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. De stemming over het samengaan van 
Nederland en België was echter verdeeld en om de Belgen gunstig te stemmen 
was besloten om het ceremoniële gebeuren in Brussel te laten plaatsvinden. Bij 
vertrek uit Middelburg was de datum van de feestelijke inhuldiging nog niet 
bekend. Een religieus geschil over de gelijkberechtiging van de diverse kerke-
lijke gezindten veroorzaakte namelijk beroering in het katholieke zuiden en er 
ontstonden problemen om voldoende volksvertegenwoordigers te vinden. Om-
dat de koning pas kon worden ingehuldigd als de Staten-Generaal voltallig was, 
werd er naarstig naar een oplossing gezocht.16 

Gent
De scheepsreis ging over de Schelde en de Sassevaart richting Gent, waar het 
schip op woensdagavond aankwamen. Daar wapperde de Oranjevlag, een teken 
dat de koning zich in de stad bevond. Gent maakte veel indruk op De Stoppe-
laar. Hij bezocht nog dezelfde avond met de schipper de fraai geïllumineerde 
Kouter, het centrale plein van Gent, waar talrijke fraaie equipages de elegant 
geklede dames en heren aanbrachten om voor de koning hun opwachting te 
maken. De tijd verstreek en toen zij tegen tienen bij de stadspoort arriveerden, 
was die al gesloten. De poortwachters lieten zich aanvankelijk niet vermurwen, 
want zonder ‘permissie billet van den maire’ mochten zij niemand doorlaten. 
Een fooitje deed wonderen en opende letterlijk en figuurlijk de poorten.

De volgende dag was hij getuige van het vertrek van de koning met zijn ge-
volg, die met jachten en met muzikanten gevulde chaloupen richting Brugge 
vertrokken, uitgezwaaid door een geestdriftige bevolking. Daarna maakte het 
gezelschap met een barouche een tochtje door de stad en werd het voor het 
eerst geconfronteerd met de recente oorlogsellende. Een groot transport van 
gewonde Engelse soldaten, bracht de zwaar verminkten naar Oostende, van-
waar zij naar Groot-Brittannië werden verscheept. Verder bezochten ze die da-
gen nog de vele katoenblekerijen en -drukkerijen van Gent en het achthoekige 
Rasphuis, dat in 1773 als correctiehuis was gebouwd voor de vele landlopers en 
bedelaars. Daar waren op dat moment “962 boosdoeners” aan de weefgetouwen 
werkzaam. De textielnijverheid was belangrijk voor Gent en de geproduceerde 
lijnwaden en andere lichte katoenen stoffen zouden in de daaropvolgende jaren 

	16	 	E.H. Kossmann, De lage landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België. Deel I (Amsterdam 
2011) 95-131; A. Kagchelland en M. Kagchelland, Van dompers en verlichten. Een onderzoek naar de 
confrontatie tussen het vroege protestantse Réveil en de Verlichting in Nederland [1815-1826] (Delft 2009) 
1-26.
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gretig aftrek vinden in Azië.17 Tijdens een rondgang door de stad ontmoetten 
zij Cornelis Vis en Reinbrand Johan Boddaert met hun vrouwen, bekenden uit 
Middelburg.18 

Op zaterdag 9 september werd het jacht door de stad getrokken tot bij het 
sas van de Brusselse poort. Daar vernamen zij dat de terugkerende koning en 
koningin in aantocht waren en even later zagen zij hen van zeer nabij in een 
“coupé koets met zes paarden bespannen” en escorte voorbijrijden richting 
Brussel. Verder bezochten zij die dag nog een opslagplaats van Engelse hos-
pitaalwagens en veldovens. In de daaropvolgende dagen ging de reis verder, 
stroomafwaarts over de Schelde richting Rupelmonde, waarbij het jacht meer-
maals gejaagd werd door slepers. Onderweg bezochten ze plaatsjes als Wetteren, 
Schellebelle en Dendermonde. Overal was het kermis en de “fiool ging er wak-
ker in de herberg”. Op dinsdag de twaalfde kwamen zij voor het eerste sas van 
de Brusselse Vaart bij Kleine Willebroek. Ditmaal was het kanaal wel bevaarbaar 
en getrokken door een paard sasten zij die dag vijfmaal tot aan de “geliefkoosde 
uitspanningsplaats der Brusselaars de Drie Fonteinen” in Vilvoorde. De Stoppe-
laar noteerde het verval over de vijf schutsluizen in het kanaal en verwonderde 
zich dat het water met meer dan 75 Amsterdamse voet rees, zonder dat men 
zich dat realiseerde.19 

Brussel
Op woensdag 13 september arriveerden zij in Brussel. Het laatste deel van de 
vaart trokken twee paarden het jacht langs het fraai gelegen kasteel van Laken, 
een van de residenties van Willem I.20 Ook zagen ze Engelse artillerietranspor-
ten en een regiment Hannoverse soldaten, die onder veldmuziek exerceerden. 
Het jacht meerde korte tijd later aan in het dok aan de Groendreef, het tegen-

	17	 	Zie: W. Prevenier en R. van Eenoo ed., De Coupure in Gent. Scheiding en verbinding (Gent 2010) 
77-86 en K. Paeye, De Gentse katoennijverheid op de internationale markt in de 19de eeuw 
(niet gepubliceerde MA-scriptie Universiteit Gent 2009).

	18	 	Cornelis Vis (1788-1853), kleinzoon van de gelijknamige viceadmiraal en directeur van 
de MCC, was in 1815 ontvanger van de indirecte belastingen. Hij was getrouwd met de 
zus van Reinbrand Johan Boddaert (1786-1834), de officier van justitie bij de rechtbank te 
Middelburg.

	19	 	Eén Amsterdamse voet is 0,2831 meter. Het achttiende-eeuwse domein de Drie Fonteinen 
in Vilvoorde dankt zijn naam aan een fontein die in 1561 werd opgericht na aanleg van 
het kanaal tussen Brussel en Rupelmonde. De waterplaats diende om schippers van 
drinkwater te voorzien.

	20	 	Het Kasteel van Laken was tussen 1781-1784 gebouwd door de aartshertogin Maria 
Christina van Oostenrijk, landvoogdes van de Zuidelijke Nederlanden. In 1804 kocht kei-
zer Napoleon het slot en schonk het later aan zijn echtgenote Joséphine de Beauharnais. 
Willem I nam het kasteel in 1815 in gebruik.
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woordige Vergote-dok en zou daar bijna twee weken blijven liggen. Het dok 
diende als haven voor de gearriveerde jachten met hoogwaardigheidsbekleders. 
Zo liepen daar enkele dagen later drie jachten uit Rotterdam en één uit Amster-
dam binnen, waaronder het grote admiraliteitsjacht met aan boord de minister 
van Marine Joan Cornelis van der Hoop (1742-1825). In de andere vaartuigen 
zaten gedeputeerden uit de provincie Holland. Nabij het dok bevond zich ook 
een Engels artilleriepark, waar zo’n 150 veroverde metalen veldstukken en hou-
witsers van de Fransen stonden opgesteld, waarvoor De Stoppelaar veel belang-
stelling toonde. 

De Middelburgers amuseerden zich in die dagen met stadswandelingen en 
bezochten tentoonstellingen, musea, kerken en parken. Tijdens een van die 
wandelingen bij het koninklijk paleis, waar op dat moment een audiëntie voor 
de leden van de Staten-Generaal plaatsvond, ontmoetten zij de heren Van Kat-
tendijke en Bijleveld, twee van de drie Zeeuwse leden van de Staten-Generaal.21 
Ook liepen zij andere Zeeuwse notabelen tegen het lijf die hen informeerden 
over de jongste ontwikkelingen in de stad.22 De avonduren werden doorge-
bracht met flaneren op de fraaie Groendreef of met een bezoek aan de schouw-
burg of komedie. Bij een van die voorstellingen was Willem I aanwezig, verge-
zeld door de prinses-douairière van Oranje van Brunswijk.23 Het gezelschap van 
De Stoppelaar had voor die avond een mooie loge weten te bemachtigen die het 
deelde met generaal Jan Willem Janssens en zijn echtgenote.24 

Waterloo
Op vrijdag 15 september reden zij door de Naamsepoort Brussel uit en hob-
belden in hun koets over de kasseien. Het wegdek had door het kanonnen-
transport zwaar te leiden gehad en arbeiders waren volop in de weer om de 

	21	 	Willem Jacob Huyssen van Kattendijke (1758-1826) was een Middelburgse regent die in 
1814 in de adelstand werd verheven. Tot aan zijn dood was hij lid van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal namens de provincie Zeeland. Cornelis Gerrit Bijleveld (1765-1849) 
was van 1810 tot 1838 burgemeester van Middelburg en was tot 1835 tevens lid van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal namens Zeeland.

	22	 	Dat waren Anthony Willem Philipse (1766-1845) en Jacob Lodewijk Snouck Hurgronje 
(1778-1845). De eerstgenoemde was procureur-generaal bij het Hooggerechtshof te Den 
Haag en tussen 1814 en 1818 tevens belast met het oppertoezicht over de politie in de 
Noordelijke Nederlanden. De laatstgenoemde was griffier van de Staten van Zeeland.

	23	 	Frederica Louisa Wilhelmina (1770-1819), hertogin douairière van Brunswijk-Lunenburg, 
geboren prinses van Oranje Nassau.

 24	 	Jan Willem Janssens (1762-1838) was van 1807-1809 minister van Oorlog en werd in 1814 
door Willem I tot luitenant-generaal benoemd. Vanaf juli 1815 tot aan zijn dood was 
Janssens de eerste kanselier van de Militaire Willems-Orde. In 1816 verhief de koning 
hem in de adelstand.
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weg te herstellen. Na Waterloo zagen zij al spoedig het “Toneel des Oorlogs”. 
De voerman toonde hen eerst de hofstede La Haye Sainte, waar veel Franse sol-
daten door het Pruisische geschut waren gedood en in massagraven begraven 
lagen en bracht hen vervolgens naar het beroemd geworden “hutje la Belle 
Alliance”. Deze herberg voor voerlui, die slechts uit twee kamers met “zwart 
berookte en morsige muuren” bestond en volgens De Stoppelaar geen betere 
naam verdiende dan kroeg, had tijdens de veldslag als Napoleons hoofdkwar-
tier dienst gedaan. Op 18 juni 1815 begroette de Britse bevelhebber Arthur 
Wellesley (1769-1852), hertog van Wellington, de Pruisische generaal Gebhard 
von Blücher (1742-1819) daar ’s avonds nadat zij Napoleon definitief verslagen 
hadden. Vanaf dat moment groeide het bouwwerk niet alleen uit tot symbool 
van overwinning, maar steeg ook snel de waarde van het pand. Op de muur was 
een verkoopaffiche geplakt met de vermelding dat er reeds 12.600 francs voor 
was geboden. Scheltema wist te melden dat een Engelse heer dat bod had uit-
gebracht en dat de herberg een maand voor de veldslag nog geen zeshonderd 
francs zou hebben opgebracht.25 

Bij de herberg troffen de Middelburgers de gids van Napoleon aan. Deze dwong 
de gids op 18 juni om hem in veiligheid te brengen en zo bleef de keizer op het 
nippertje uit handen van zijn vijanden. De informatie van deze Jean Baptiste la 
Coste (1762-1826), een boer uit de omgeving die sindsdien veel geld verdiende 
met verhalen over zijn avonturen en rondleidingen gaf langs de slagvelden, 
werd kennelijk betrouwbaar geacht.26 Dadelijk gingen zij met hem op stap en 
bezichtigden zij links en rechts de plaatsen van het strijdtoneel, vernamen zij 
de legerposities en uitgevoerde aanvallen, de locatie waar de Prins van Oranje, 
de latere koning Willem II, gewond was geraakt en de grachten waarin de vele 
gesneuvelden lagen begraven. In de verte zagen zij het Observatorium, de toren 
die in 1814 in opdracht van Willem I was gebouwd voor landmeetdoeleinden 
en waarvan de ladders al voor de veldslag waren weggenomen om Napoleon 
geen voordeel bij de gevechten te bieden. Ze reden verder naar de kasteelboer-
derij van Hougoumont, de hoeve waar de geallieerden zich in juni hadden ver-
schanst en die zij met de grootste moeite tegen de oprukkende Franse wisten 
te verdedigen. Er was hard gevochten, bomen zaten vol musketkogels en de 

	25	 	Scheltema, ‘Verhaal van een reisje’, 588.
	26	 	Volgens Scheltema was de informatie van La Coste samenhangend, zodat “wij vermeen-

den wel geloof te mogen hechten aan des mans verhalen”. Zie zijn ‘Verhaal van een reisje’, 
588. Van La Coste, ook wel De Coster genoemd, bestaan verschillende portretten. Zie ook: 
J. Booth, The Battle of Waterloo, containing the accounts published by authority (…) (Londen 1815) 
LXXI-LXXIII en W. Scott, The miscellaneous prose works of sir Walter Scott, 28 volumes (Londen 
1834-1836) V 341-346.
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hoeve lag grotendeels in puin. Een kleine kapel waar een Christusbeeld boven 
de deur had gehangen, was op wonderbaarlijke wijze nauwelijks geschonden en 
van het beeld waren slechts de voeten verbrand. Dat gaf aanleiding tot allerlei 
bovennatuurlijke verklaringen en bijgelovige speculaties die La Coste met diepe 
verwondering verhaalde. 

Nadat zij alles goed hadden bekeken, liepen ze terug door een boomgaard. 
Daar vond De Stoppelaar een wit pluimpje, de pompon van een sjako, vermoe-
delijk afkomstig van een gesneuvelde Franse infanterist. Dat was opmerkelijk, 
want jongelieden uit de omgeving hadden het slagveld minutieus uitgekamd 
“naar diergelijke rariteiten, welke zij aan nieuwsgierigen uitventten”. Populaire 
oorlogssouvenirs waren vooral de grote en kleine ridderkruisjes van het keizer-
lijke Legion d’Honneur, die van de gesneuvelde Franse officieren waren geroofd.27 
De plaatselijke bevolking bood deze militaire curiositeiten volop aan, er zat zelfs 
een grootkruis van een rijksmaarschalk tussen. Ook De Stoppelaar trachtte er één 
te bemachtigen. Hij bood zestien francs, “doch men weigerde halstarrig ze voor 
minder dan 20 francs af te staan, zeggende dat de Engelschen ze tot dien prijs 
gaarne aannamen”. Wel wist De Stoppelaar die dag vier koperen platen met kei-
zerlijke adelaars erop te verwerven, afkomstig van achtergebleven foeragekisten.28

Oranjefeesten
Op zondag 17 september vernam Pieter de Stoppelaar in een koffiehuis dat de 
plechtige inhuldiging van Willem I vier dagen later zou plaatsvinden en hij 
spoedde zich naar de drukkerij van de Algemeene Nederlandsche Courant om het dag-
programma te bemachtigen. Om niet dood gedrukt, of “voor het minst geplukt 
en gescheurd” te worden tijdens de inhuldigingsplechtigheden huurde De 
Stoppelaar de volgende dag een appartement op de eerste etage van een pand 
aan de Treurenbergstraat, nabij het Leuvenseplein. De overige kamers in dit 
huis waren ondertussen al verhuurd, net als de andere panden in de omgeving. 
Soms tegen exorbitante prijzen.

Een dag voor de officiële plechtigheden liep nog niet alles op rolletjes. 
Terwijl het gezelschap in de kou voor het paleis wachtte op de herauten of 
koningen van wapenen van de Hoge Raad van Adel die plechtigheden onder 
trompetgeschal zouden aankondigen, beschrijft De Stoppelaar “dat die heeren 
vrij verward aanzetten”. Zij reden vervolgens achterom naar het Koningsplein, 
voorafgegaan door enige trompetters en paukenisten en geëscorteerd door een 
detachement marechaussee. “De eene wapenkoning, de heer Van der Lelij, suk-
kelde van zijn paard en het distinctief teeken zijner waardigheid, eene groote 
rode puisterige neus à la Sontag, leed veel gevaar geschonden te worden”. Ge-

	27	 	Het Legioen van Eer werd in 1802 door Napoleon Bonaparte ingesteld.
	28	 	De Stoppelaar, ‘Uit oude papieren’, 17 maart 1939.
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lukkig liep het met een sisser af en even later kondigde hij de plechtigheden op 
het plein af. De genoemde wapenkoning van de Hoge Raad van Adel was Jacob 
van der Lely van Oudewater (1769-1825), de eerste secretaris van dit in juni 1814 
ingestelde adviesorgaan. Op 21 augustus 1815, een maand voor de plechtige in-
hulding van Willem I, was Van der Lely bij Koninklijk Besluit in de Nederlandse 
adelstand verheven en mocht hij en ook zijn nageslacht in het vervolg het 
predicaat jonkheer of jonkvrouw voeren.29 Met Sontag werd Johann Salomon 
Bathasar Sontag (1747-1814) bedoeld. Deze in Den Haag geboren militair was al 
vanaf 1779 in Britse krijgsdienst en in de rang van generaal-majoor werd hij op 
2 augustus 1809, drie dagen nadat een groot Brits expeditieleger op Walcheren 
was geland, tot commandant van Middelburg aangesteld. Van Sontag versche-
nen verschillende getekende karikaturen, waarop hij goed herkenbaar was aan 
zijn vervaarlijke neus.30 

Ook op de dag van inhuldiging verliep niet alles vlekkeloos en kende de 
dag zelfs een dramatisch verloop. Zo hadden de feestelijkheden met een fraai 
vuurwerk op de Grote Markt afgesloten moeten worden, waarvoor “eenen zo-
genaamden kunstvuurwerkvogel” was gemaakt die met vier touwen boven het 
midden van de markt moest worden opgehangen. Bij de bevestiging brak een 
van de touwen, waardoor het hele gevaarte naar beneden stortte en in stukken 
sloeg. Daarbij verbrijzelde het een vrouw, “die ogenbliklijk stierf, brak ééne 
andere het been en kwetste twee kinderen op eene deerniswaardige wijze”. Dit 
ongeluk was een slecht voorteken en “het ryk van Willem”, zo sprak men in de 
volksmond, “is met ongeluk begonst; het zal ook met ongelukken eyndigen”.31 
Het vuurwerk werd uitgesteld en de volgende dag alsnog afgestoken. Volgens 
de aanwezige De Stoppelaar moesten er tussen de veertig en vijftig vuurpij-
len op de zwevende vogel worden afgeschoten, voordat die eindelijk in brand 
vloog. Daarop vond een “ontzachlijke uitbarsting uit het binnenste van het 
gevaarte plaats”, waaruit vuurpijlen, voetzoekers, zwermers en “allerhande 
helsch gespuis met het uiterst geweld” vlogen. Dit spektakel duurde ruim een 
kwartier. Voor de eveneens aanwezige koning duurde de ontbranding kennelijk 
te lang, want die was al voor de apotheose vertrokken.

	29	 	Zie: M.A. Beelaerts van Blokland, De Hoge Raad van Adel; geschiedenis en werkzaamheden (’s-Gra-
venhage 1966).

	30	 	F. Nagtglas, Zelandia illustrata. Verzameling van kaarten, portretten, platen enz., betreffende de oudheid 
en geschiedenis van Zeeland, toebehoorende aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Vervolg 
(Middelburg 1885) 23; V. Enthoven, ‘Een haven te ver’, in: V. Enthoven ed., Een haven te ver 
(Nijmegen 2009) 157.

	31	 	J.B. van der Meulen, Willem den Koppige, ingedrongen Koning der Nederlanden, aenleyding gevende tot 
den opstand der Belgen in 1830; met een omstandig verhael van de vier roemweȇrdige dagen, groote voórval-
len en gevolgden. Deel I (Brussel 1833-1839) 183.
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Op deze bijzondere dag was het gezelschap al vroeg uit de veren. Uitslapen 
was sowieso niet mogelijk; een koninklijk salvo van 101 kanonschoten had de 
plechtigheid al bij het krieken van de dag aangekondigd. Samen met de kinde-
ren en de dienstmeid en bewapend met een blik brood en wijn lieten zij zich 
door een tweespan naar hun “hoofdkwartier voor den dag” vervoeren. Delen 
van de stad waren afgezet en overal hingen oranje gekleurde vlaggen en linten. 
Bij het paleis stond de Brusselse erewacht en langs de weg naar het stadhuis, 
waar de leden van de Staten-Generaal zich verzamelden, stonden detachemen-
ten cavalerie, muziekkorpsen en een dubbele rij fraai uitgedoste landmilities. 
Daarachter vormde zich een aanzwellende menigte, wachtend op de konink-
lijke stoet die om half elf zou vertrekken. De Stoppelaar, gekleed in een uniform 
van de schutterij waarmee hij overal vrijgeleide kon krijgen, verliet samen met 
Waterlander het gehuurde appartement. Zij begaven zich naar het stadhuis, 
waar zij de plechtige inhuldiging van zeer nabij meemaakten. De ceremonie 
duurde lang en nadat de vorst de eed op de grondwet eenmaal had afgelegd, 
vertoonde hij zich met de kroon op het hoofd en de koninklijken mantel om 
zijn schouders aan zijn volk. Vandaar begaf hij zich te voet in een statige op-
tocht naar de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele om daar het Te 
Deum bij te wonen. De Stoppelaar raakte niet uitgeschreven over de pracht en 
praal, de juwelen van de prinsessen en prachtige toiletten der dames.

Om vier uur bracht De Stoppelaar zijn twee kinderen en de meid terug naar 
het jacht, waarna de anderen een wandeling maakten door de stad. De enorme 
mensenmassa bracht zijn vrouw echter geheel van haar stuk en daarom zochten 
zij hun toevlucht tot een terras. ’s Avonds genoten zij van de verlichte gevels en 
de vele prachtige illuminaties in de stad en “gedragen door de foule van wande-
laars” keerden zij voldaan terug naar hun jacht.

Naar huis 
In de daaropvolgende dagen bezochten zij het stadhuis, bewonderden daar 
de met rood fluweel beklede troon en waren op de Groendreef getuige van de 
medaille-uitreiking aan de burgerwacht en de “Grenadiers d’ Honneur te paard 
en te voet” door kroonprins Willem Frederik van Oranje-Nassau (1792-1849). 
Ook bezichtigden zij het koninklijk paleis te Laken en ontmoetten zij de eerder 
genoemde Zeeuwse notabelen. Van hen vernamen zij nog enige bijzonderhe-
den omtrent de inhuldiging en het nieuws dat de Russische tsaar Alexander I 
Pavlovitsj (1777-1825) in Brussel werd verwacht. Daarop besloten Waterlander 
en De Stoppelaar om voor deze belangwekkende gebeurtenis hun reis naar huis 
nog even uit te stellen. Het bezoek van de tsaar werd echter ook uitgesteld, 
waarop de Middelburgers op dinsdag 26 september de thuisreis aanvaardden. 
Onderweg naar huis bezochten zij nog het fraaie plaatsje Boom, met de vele 
steenbakkerijen en ze arriveerden op woensdagavond in Antwerpen. Daar ble-
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ven zij vier dagen in de haven liggen en konden zich “niet  verzadigen aan het 
verrukkelijke uitzicht op de stad aan de Schelde” met haar fraaie kaaien, dok-
ken en andere bijzonderheden. In de tussentijd legden zij een bezoek af bij de 
heer E. van der Vaeren, redacteur van de Gazette van Braband, een krant die kort 
na het vertrek van de Fransen was opgericht.32 De redacteur was kennelijk geen 
onbekende van De Stoppelaar, want hij nodigde hem en zijn vrouw uit voor 
een tegenbezoek ’s avonds op het jacht, waar zij tot middernacht op het dek 
verbleven. Daarna ging de reis verder over de Schelde, langs de forten van Lillo, 
Liefkenshoek en Bath en meerden zij op maandagmiddag 2 oktober aan bij de 
Middelburgse Dam. Binnen een oogwenk waren hun bedienden en de minne 
met hun zoontje aan boord en na een laatste maaltijd op het jacht keerden de 
De Stoppelaars terug naar hun brouwerij. Oom Waterlander vertrok nog de-
zelfde avond naar zijn buiten om van alle vermoeienissen te bekomen.

Besluit

De staatkundige hervormingen en het definitieve einde van het Franse keizer-
rijk brachten in korte tijd grote veranderingen teweeg in het prille Koninkrijk 
der Nederlanden. De eedsaflegging van Willem I op de nieuwe grondwet van 
het verenigd koninkrijk vormde daar het sluitstuk van en het bijwonen van 
deze bijzondere gebeurtenis was het uiteindelijke reisdoel van de Middelbur-
gers. Toch stond deze reis met compagniejacht naar Vlaanderen aanvankelijk 
niet gepland en het gezelschap vernam pas kort voor vertrek het nieuws dat de 
inhuldiging in Brussel zou plaatsvinden. Maar toen de gelegenheid zich onver-
wachts voordeed, hoefde het daarover niet lang na te denken. De verwachtingen 
waren hoog gespannen, maar het bijwonen van de plechtigheden en Oranjefes-
tiviteiten in Brussel en het bezoek aan Waterloo met de georganiseerde tocht 
langs de highlights van het slagveld, hadden daaraan “ten volle beantwoordt”. In 
de souvenirjagende Zeeuwen herkennen we vakantiegangers die we tegenwoor-
dig sensatie- en slagveldtoeristen zouden noemen.

	32	 	De redacteur was vermoedelijk Entheaume van der Vaeren, auteur van verscheidene 
Franse publicaties over het Nederlandse koninkrijk, die in 1815 en 1816 verschenen.
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