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Eerst hierbij wat achtergrondinformatie. 
 

 
 

 
 
 

We schrijven 1812 :  de legers van het Franse Keizerrijk trekken 
ten strijde tegen het Tsarenrijk Rusland. Onder hen bevinden zich 

15.000 Nederlandse militairen 
 

Napoleon trok met een half miljoen soldaten ten strijde tegen Rusland. Er kwamen er 
-ruim geschat- nog geen 40.000 terug.Van de 15.000 man uit Nederland die in de 
legers van Napoleon aan de veldtocht naar Rusland hebben deelgenomen keerden er 
nauwelijks 500 terug. De gesneuvelden bleven op die van officieren en vrijwilligers 
na, praktisch naamloos. Toen Napoleon Rusland binnentrok bij Boridino had hij 
60.000 paarden bij zich. Zij eigen hofhouding beschikte over 400 paarden, Napoleon 
zelf over 40 paarden. Doordat onderweg geen of te weinig voedsel voor de paarden 
was, stierven alleen al bij de slag bij Borodino meer dan 35.000 paarden. Op de 
terugweg werden veel van de overgebleven paarden door de hongerende soldaten 
opgegeten.  
 
Zowel de Verenigde Zeven Provinciën (tot 1795), als ook de Bataafse Republiek 
(1795-1806) en het Koninkrijk Holland van Lodewijk Napoleon (1806-1810) kenden 
Grenadiers en Jagers als 'gardisten'. Na de inlijving bij Frankrijk (1810-1813) 



maakten ook Nederlandse Grenadiers en Jagers deel uit van het leger van Keizer 
Napoleon. Zij namen o.a. deel aan de veldtochten in Spanje en Rusland. Zij hebben 
dapper gestreden en zware verliezen geleden. Van de Grenadiers van de Hollandse 
Garde overleefden slechts 30 man de veldtocht naar Rusland en van het 33e 
Regiment Infanterie Legere (Jagers) slechts 79 man. 
( http://www.ggj.nl/geschiedenis/frameset/main2.html ) 
 
 
Oorzaak en aanleiding 
De oorzaak voor de veldtocht naar Rusland is vrij lastig te vinden. Napoleon had 
immers vrede gesloten met Rusland. De oorzaak en ook de aanleiding moeten 
gezocht worden in de strijd tussen Engeland en Frankrijk, die nog steeds duurde. Om 
ervoor te zorgen dat Engeland geen oorlog meer kon voeren, moest Napoleon er 
voor zorgen dat Engeland niet meer kon handelen met het vasteland van Europa. 
Dit had Napoleon bewerkstelligd door het Continentale Stelsel in te voeren. De hele 
kustlijn van Europa was in Frans bezit en door zijn alliantie met Rusland, liep die, 
voor Engeland onbereikbare, kustlijn tot ver in Rusland. Napoleon maakte echter een 
fout, door het groothertogdom Oldenburg te annexeren, waar een familielid van de 
Russische Tsaar Alexander regeerde. Dit tastte de familiebanden van Alexander aan 
en was ontstemd over deze actie van Napoleon. 
In theorie bestond de Frans-Russische alliantie nog steeds, maar Napoleon wist, dat 
hij op Rusland niet meer kon rekenen. Er zat dus een groot lek in zijn Continentaal 
Stelsel en via dat lek kon Engeland handel voeren en dus de oorlog tegen Frankrijk 
voortzetten. Dit is de aanleiding geweest voor de veldtocht van Napoleon naar 
Rusland in 1812. 
Beide landen bereiden zich voor op de oorlog, terwijl in theorie de alliantie nog 
steeds bestaat. Daarom zorgen beide landen er voor dat de ander niets van de 
voorbereidingen merkt. Dan, na een half jaar van bevelen, orders en 
voorbereidingen, is het in juni 1812 zo ver. 
 
 
Kunst & oorlog 
De veldslag in Rusland is op verschillende manieren de geschiedenis in gegaan. Één 
daarvan is door het muziekstuk ‘1812', een ouverture van Tschaikowsky, waarin de 
slag tussen de Fransen en de Russen op een magnifieke manier wordt vertolkt, 
onder andere door de volksliederen van beide landen te gebruiken als 
herkenningsmelodieën. De Russische schrijver Tolstoj heeft de opmars van de Franse 
legers richting Rusland, beschreven als een stormvloed die met grote hoeveelheden 
mensen, onderverdeeld in verschillende legers kwam. Die vergelijking is niet vreemd, 
het leger van Napoleon bestond uit soldaten van alle veroverde landen, soldaten uit 
Portugal, Zwitserland, Oostenrijk, Nederland, Kroatië, Wallonië en Duitsland. Het is 
zelfs zo, dat van de ongeveer 500.000 soldaten die het leger telde, de Fransen sterk 
in de minderheid waren. Het grootste gedeelte bestond uit Duitsers. Napoleon 
maakte echter gelijk al een fout, door de meest onbetrouwbare manschappen op de 
flanken te zetten. Bij de opmars ging dat goed, maar bij de terugtocht heeft dit het 
leger ernstig in gevaar gebracht. 
  
Verschroeide aarde 
Nog voor er ook maar één schot is gelost, komt het leger al in de problemen. De 
voedselvoorziening blijkt in de praktijk niet zo te werken als op papier beschreven 
is. De soldaten plunderen het land, voeren onrijp graan aan hun beesten, waardoor 
duizenden slachtoffers vallen, ook onder de soldaten zelf, nog voor het tot een strijd 

http://www.ggj.nl/geschiedenis/frameset/main2.html


is gekomen. Als ze dan eindelijk het barre Rusland in trekken, wordt de situatie 
alleen nog maar slechter. De soldaten plunderen de dorpen, breken de huizen af, de 
voedsel- en drinkwatervoorziening wordt alleen maar slechter. De soldaten moeten 
daarom vervuild water drinken, waardoor de meest vreselijke ziekten uitbreken. Na 
14 dagen is Napoleon al 135.000 man kwijt, alleen door ziekte en desertie. 
 

 

 
 
Als Napoleon met zijn legers bij de eerste grote vestingstad aankomt, Wilna, denken 
de soldaten dat ze weer als vanouds kunnen vechten en dat ze in de stad genoeg 
voedsel en drinkwater kunnen vinden, waarmee ze de ziekten kunnen tegengaan. 
Maar, als ze in de stad aankomen, is die verlaten, geen Russen. En de 
voorraadschuren staan in brand, zodat er nog geen voedsel te vinden is. Deze 
tactiek, hij wordt ook wel de tactiek van de verschroeide aarde genoemd, van 
terugtrekken en alles vernielen wat de vijand zou kunnen helpen, werd door de 
Russen toegepast. Telkens als Napoleon bij een stad aankwam, waar hij dacht een 
nieuw voedseldepot te kunnen vinden om zo zijn leger uit de malaise te redden, 
bleek de stad verlaten en de voorraden verbrand. 
Sommige boeken beschrijven deze Russische tactiek als een slim uitgedachte tactiek, 
waarin alle lof wordt toegekend aan de Russen. De waarheid echter ligt iets anders. 
De Russen weten dat ze niet tegen het ontzaglijke leger van Napoleon op kunnen. 
Daarom rest hun maar een mogelijkheid om te overleven, namelijk de terugtocht. De 
omvang van zijn leger heeft Napoleon dus uiteindelijk de kop gekost. 
 

 



  
 
 
Laatste overwinning: Smolensk & Borodino 
De tijd tikt door, Napoleon weet dat hij moet zorgen om voor de winter uit Rusland 
te zijn, maar zonder oorlogsbuit terugkomen in Frankrijk is te vernederend. Op 13 
augustus breekt het leger op, voor een laatste mars naar Smolensk, waar twee 
Russische legers zich hebben verzameld. Napoleon had een mooie tactiek uitgedacht: 
de vijand voorbij marcheren, de linkervleugel omvatten en zo de terugweg naar 
Moskou afsnijden. Deze manoeuvre mislukte echter, door een paar factoren. De 
manoeuvre was er op berekend, dat Smolensk verdedigd zou worden. De Russen 
staan inderdaad het Franse leger op te wachten en een bloedige strijd ontwikkeld 
zich, tot ‘s avonds laat. 
Als Napoleon de volgende dag de slachting wil voortzetten, zijn de Russische legers 
vertrokken, Smolensk achterlatende als een brandende fakkel. De hele stad ligt vol 
met lijken en vele soldaten van het Franse leger sterven door vervuild water uit de 
bronnen van Smolensk. 
Napoleon besluit om toch door te gaan naar Moskou, om een groots succes te 
behalen. De weg van Smolensk naar Moskou is gemakkelijk en goed begaanbaar. De 
legers van Napoleon staan dan ook al snel in Moskou. Het Russische leger, onder 
bevel van Koetoezow, houd stand en de zo lang verwachte slag kan eindelijk 
beginnen. Voor de poorten van Moskou ontwikkeld zich de bloedige slag om 
Borodino, het dorp waar het gevecht zich afspeelde, die ternauwernood door de 
Fransen wordt gewonnen. Op 14 september trekt het leger van Napoleon eindelijk 
Moskou binnen, de laatste overwinning die Napoleon heeft behaald. 
 

 
 
  
Gruwelijke terugtocht 
Vijf weken nadat Napoleon Moskou is binnengetrokken, trekt het Franse leger weer 
terug richting Frankrijk. Vijf weken te laat, zoals later zal blijken door de invallende 
strenge winter. In Moskou heeft het leger zich goed voorzien van voorraden en 
nieuwe paarden en op het traject Moskou-Smolensk slaat het noodlot al weer toe. De 
paarden kunnen de lasten niet dragen, waardoor complete artillerie divisies 
achterblijven. De gewonden die niet op eigen krachten mee kunnen met de rest van 



het leger, wordt zonder pardon achtergelaten. Als de troepen weer langs Borodino 

trekken, liggen alle lijken van de vorige slag er nog, zestigduizend rottende lijken herinneren 
het Franse leger aan deze bloedige slag.  
 

 
 

En toen deed de beslissende factor in de ondergang van het Franse leger zijn 
intrede: de kou. Het is niet zo, dat het Franse leger is verslagen alleen door de 
winter. Hierboven staat al beschreven hoeveel verliezen het leger op de heenweg te 
verduren heeft gekregen, door honger en veldslagen, op de terugweg was dat 
hetzelfde, alleen hierbij speelde ook de kou een belangrijke rol. Napoleon heeft deze 
smoes zelf de wereld in geholpen. Gelijk toen hij terug was in Frankrijk kwam hij met 
het verhaal dat zijn leger onoverwinnelijk was tegen mensen, maar tegen de 
elementen niet op kon. 
Als het leger, dat eens ruim een half miljoen soldaten telde in Smolensk aankomt, 
waar ze hoopten voedsel te vinden, telde het nog maar een kleine 40.000 man. 
Honderden soldaten bleven ‘s ochtends na een stop bevroren achter, doordat de 
temperatuur al dagen niet meer boven het vriespunt was gekomen. En daar boven 
op, krijgt het leger ook nog korte aanvallen van de kozakken te verduren, die het 
leger opjagen, zonder dat ze het tot een echte veldslag laten komen. 
Dan komt het leger uiteindelijk aan op die plaats, die in geen enkele beschrijving van 
Napoleons veldtocht naar Rusland ontbreekt: de Berezina. Deze rivier was nog niet 
dichtgevroren, waardoor het leger in de problemen komt. Achter zich Koetoezow, die 
het Franse leger als sinds het vertrek uit Moskou achtervolgde, links en rechts ook 
Russische legers en voor zich de ijskoude rivier de Berezina, waarin de pontoniers zo 
snel mogelijk proberen een brug te slaan. De Russische legers rukken op en het 
Franse leger probeert zo snel mogelijk de rivier over te steken. Wat niet over de brug 
kan, probeert zwemmend de overkant te bereiken. Door de ijskoude stroom sterven 
nog eens duizenden soldaten van het Franse leger. Meestal eindigt een beschrijving 
over de Russische veldtocht van Napoleon bij de overtocht over de Berezina. De 
rivier die de laatste slag toekent aan het eens zo grote leger. Maar, het leger was 
nog maar net ter hoogte van Minsk, een heel eind van Frankrijk verwijderd. En pas 
nu trad de winter echt in. Temperaturen van 28 graden onder nul worden gemeten, 
hele divisies vriezen weg in een nacht. Dan neemt Napoleon een belangrijke 
beslissing. Hij besluit om het leger te verlaten en alleen terug te keren naar 
Frankrijk. 



Het leger trekt verder, een spoor van lijken achterlatend, tot ze op 9 december in 
Wilna aankomen. Een dag later verschijnen ook de kozakken en er beginnen hevige 
gevechten in de straten van Wilna, tussen de Fransen en de Russen. Ongeveer 
10.000 man verlaat Wilna niet meer, althans niet levend. Met tientallen tegelijk 
worden de lijken de stad uitgesleept, om in massagraven begraven te worden. De 
komst van de legers zorgt er ook voor, dat de tyfus uitbreekt in Wilna, waardoor ook 
vele onschuldige burgers sterven. Als de graven vol zijn, worden de lijken midden in 
de stad verbrand. Het troepje mannen wat de stad verlaat kan nauwelijks nog een 
leger genoemd worden, het is een bende wat verder trekt richting Frankrijk. Als het 
leger de rivier de Njeman, de grens tussen Rusland en Polen, overtrekt, denken ze 
dat ze het ergste gehad hebben. 
Maar dan treft een nieuwe vijand de Fransen: de vlektyfus. Honderden soldaten, die 
alle gevaren en ontberingen hadden overleefd, moeten het hier ontgelden. Slechts 
een paar honderd man komt uiteindelijk in hun thuisland aan. De verliezen van 
Franse kant waren dus enorm, maar die aan de Russische kant waren nog groter. 
Ruim een miljoen mensen zijn gesneuveld aan de Russische zijde. 
Napoleon trok als eerste voorop met zijn troepen Rusland binnen maar was na de 
nederlaag ook als eerste weer op de terugweg en in Parijs, waar hij de berichtgeving 
over de catastrofe naar zijn hand zette. De enigen die levend en wel in Frankrijk 
weer aankwamen, zijn Napoleon en een paar van zijn trouwste medewerkers; op 18 
december 1812 eindigde de rampentocht naar Rusland De troepen van Tsaar Peter 
achtervolgden hem tot in Parijs en -zoals weinig geschiedenisboeken vermelden- 
haalde veel van de gestolen schatten terug uit de paleizen. 
 

  Napoleon vlucht uit Rusland 

 
 

 Volkerenmoordmonument in Leipzig 



 

Achtergronden bij het sponsordoel. 

 

 

De Tsjernobylramp 

De explosie 

Op 26 april 1986 vond de grote kernramp in Tsjernobyl plaats. Tsjernobyl ligt in Oekraïne 

(aan de grens met Wit-Rusland). Door een menselijke fout explodeerde één van de vier 

reactoren van de kerncentrale.  

Radioactiviteit 

De ramp werd in de wereld het eerst opgemerkt toen wetenschappers in Zweden een 

verhoogde radioactiviteit in de atmosfeer waarnamen. Tot dat moment was de wereld 

onwetend gehouden van deze ramp. De hoeveelheid radioactiviteit die vrijkwam was 30 à 40 

maal de hoeveelheid van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki.  

Verspreiding radioactieve wolk 

Na de explosie in de kerncentrale kwam een enorme radioactieve wolk vrij. Deze radioactieve 

wolk dreef vanuit Tsjernobyl eerst richting het noorden, boven het zuiden van Wit-Rusland. 

Later werd de wolk door de wind in vele richtingen uiteengedreven. 

Door de regen is 70% van alle radioactiviteit neergekomen op Wit Rusland! De besmette 

gebieden zijn waarschijnlijk groter dan de door de autoriteiten aangewezen gebieden. De 

radioactiviteit is er nog steeds veel hoger dan de Nederlandse normen.  

Besmet gebied 

Wit-Rusland is het land dat het meest besmet is door de nucleaire ramp van Tsjernobyl. Meer 

dan 20% van alle gecultiveerde (landbouw) gronden werd besmet, in totaal meer dan 45.000 

km²! (qua oppervlakte ongeveer zo groot als Nederland). In het enorme radioactief besmette 

gebied is in bepaalde delen het stralingsgevaar zo groot dat de zones tot verboden gebied zijn 

verklaard. Grensposten bewaken de toegangen. In de buitenste rand van de zones mag men 

niet permanent wonen, maar er wel af en toe naar toe.  



 

Aantal inwoners in besmet gebied 

Op het tijdstip van het ongeval leefden 2,2 miljoen mensen in dit gebied. Aan het begin van 

1996 leefden nog steeds 1,84 miljoen mensen, inclusief bijna 500.000 kinderen, in de 

besmette gebieden. Nu leven hier nog 1,5 miljoen mensen  

 

Honderdduizenden mensen uit Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland moesten worden 

geëvacueerd. 43 dorpen zijn vijf jaar na de ramp geëvacueerd. De rijke bewoners waren in de 

gelegenheid alles achter zich te laten en elders in het land, in gezond gebied, een nieuw 

bestaan te beginnen. Zij die zich dit niet konden veroorloven waren verplicht in de buurt te 

blijven en met alle onzekerheden verder te leven. Bij die 43 dorpen is men aanvankelijk 

begonnen de besmette woningen met grote shovels letterlijk onder de grond te stoppen. Toen 

dit te kostbaar werd ging men over tot verbranding, als alternatief. Op het moment dat men 

zich realiseerde dat hiermee de radioactiviteit slechts werd verplaatst, besloot men alles maar 

gewoon te laten staan.  

20 jaar na de ramp 

Gevolgen van de ramp 



De directe (en indirecte) gevolgen van deze ramp zijn niet te overzien. De radioactiviteit is 

nog steeds veel hoger dan de Nederlandse normen. Na 20 jaar wordt er nog steeds 

gediscussieerd over het dodenaantal ten gevolge van de ramp. Het officiële dodental als direct 

gevolg van de ramp staat op 31 (veelal brandweerlieden die omkwamen tijdens de 

bluswerkzaamheden), maar alleen al het aantal mensen dat sinds de ramp is overleden aan 

kanker wordt geschat op 400.000. Officië le rapporten spreken elkaar tegen.  

Leven in besmet gebied 

Door te leven in besmet gebied, blijft de radioactiviteit zich ophopen in het lichaam en 

ontstaan allerlei klachten. Paddenstoelen, bessen, wild en vis, evenals het gras en hooi dat 

wordt gebruikt als voer voor de melkkoeien zijn nog steeds radioactief besmet. Door niet-

vervuild hooi, aanvullingen op het voer en het beperken van de graasperioden, kan de 

vervuiling van melk en vlees verminderen. In Wit-Rusland bestaat hiervoor een 

Staatsprogramma. Veel mensen verbouwen hun eigen groente en hebben hun eigen koe of 

varken voor de melk en het vlees. Alles wat van eigen grond of eigen vee gegeten wordt is 

nog steeds radioactief besmet. De dosis straling voor deze mensen ligt hoger dan de 

gemiddelde dosis van de overige bevolking. Onbesmette groenten moeten van ver komen. Ze 

zijn schaars en daardoor erg duur.  

 

Deze mevrouw probeert in de stad wat van haar eigen verbouwde groente te verkopen  

Gezondheid na de ramp 

Zeker is dat in de meest vervuilde gebieden in Wit-Rusland ten tijde van de ramp minstens 

1800 kinderen schildklierkanker hebben gekregen. Er wordt gevreesd dat het aantal 

schildkliergevallen onder mensen die kinderen en tieners waren ten tijde van de ramp tot 8000 

zal oplopen. Veel mensen die hier wonen zijn met radioactiviteit in aanraking gekomen, is het 

niet rechtstreeks via de lucht, dan wel door het noodgedwongen drinken van de melk uit dit 

gebied, of door het eten van de groenten die hier worden verbouwd. Veel kinderen hebben 

vooral last van hun schildklier, hebben ademhalingsproblemen, over het algemeen een slechte 

conditie en een sterk verminderde weerstand. Als mensen uit het rampgebied ouder worden, 

verergeren de klachten.  

Vooruitzichten gezondheid 

Het percentage kankergevallen in besmet gebied is duidelijk hoger dan in de andere gebieden 

van Wit-Rusland. Ook onder kinderen is er een verhoogd percentage leukemie en ziektes van 



de schildklier. De gemiddelde levensverwachting is sinds de ramp gedaald van 70 naar 50 

jaar. Wit-Russische en Oekraïense wetenschappers voorspellen een toename van tumoren en 

kankers. Deze voorspelling wordt door kanker specialisten in andere landen ondersteund. Er 

is geen twijfel onder de experts dat de gezondheid van de mensen in de vervuilde gebieden 

bijzonder slecht is. De psychische spanningen van de mensen in Wit-Rusland vloeit voort uit 

een combinatie van gebeurtenissen en de gevolgen daarvan.  

1. Veel van de mensen zijn gedwongen hun dorpen te verlaten waar zij generaties lang 

geleefd hadden. 

2. Het eind van de Sovjet-Unie betekende voor velen een instorting van een staat van 

zekere veiligheid. 

3. De belangrijkste oorzaak van de psychische spanningen is de onzekerheid over de 

gevolgen van de Tsjernobylramp voor de eigen gezondheid van de mensen en die van 

hun kinderen. Dit werd verergerd door het feit dat de daadwerkelijke omvang van de 

ramp jarenlang niet werd verteld. Vijf jaar later(!) werden de bewoners pas op de 

hoogte gebracht van de ramp die zich in hun gebied heeft voltrokken. 

Het heeft bij de mensen geleid tot een gevoel van hulpeloosheid. Zij hebben weinig 

vertrouwen in eigen capaciteit om hun situatie te verbeteren. Het communistische systeem 

heeft hun ook niet geleerd eigen initiatieven te nemen. Mensen zien hun toekomst als 

uitzichtloos. Mede daardoor is er een groot alcoholprobleem.  

Economische situatie 

Tijdens de Sovjet-Unie was Wit-Rusland het meest progressief van alle Sovjetrepublieken. 

Het leverde landbouwgoederen aan andere republieken, en zijn industrie had gekwalificeerd 

personeel. Aangezien het land zelf geen delfstoffen heeft, was het voor levering van 

grondstoffen afhankelijk van andere Sovjetrepublieken. De kernramp in Tsjernobyl beroofde 

het land van 22% van zijn landbouwgrond en 21% van de bossen. De totale schade voor Wit-

Rusland wordt geschat op 235 miljard USD. Dit is meer dan 10 keer het nationale product van 

1997. In veel delen van het land zijn de landbouw en industrie afhankelijk van subsidies. De 

economische groei van Wit-Rusland blijft achter in vergelijking met andere landen in Oost-

Europa. Bijna een kwart van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De gevolgen van 

Tsjernobyl zijn daarom bijzonder groot geweest.  

 

 

Sponsordoel : House of Peace KOBRIN Wit Rusland 

 

Net buiten het besmette van Tsjernobyl ligt Kobrin. 
Door een Nederlands initatief enwel door de Stichting Gochon uit Vriezenveen onder de 
bezielende leiding van Erik Jager, is een groot gebouw, een voormalige school, aangekocht 
met het doel er een kinderteheuis van te maken voor de kinderen uit het besmette gebied. 
Een voorzieining waar kinderen op adem kunnen komen, ontspanning en educatie krijgen en 
bij kunnen komen van het leven in het besmette gebied waar bijna geen voorzieingen zijn. 
Het pand is aangekocht door de stichting en er is een beheersstichtin g in Wit Rusland 
opgericht. Onder eigen beheer werd het voormalige schoolgebouw geheel gerestaureerd. 
Bouwvakkers uit Twente werken vanaf 2009 aan de restauratie en inrichting.Voor elk van de 



onderdelen van de verbouwing krijgt Erik Jager het voor elkaar sponsoren te krijgen zodat 
klaslokalen kunnen worden ingericht, een keuken alle voorzieiningen krijgt, een fitness-
ruimte ontstaat, maar ook de verwarming wordt aangelegd, het dak wordt vernieuwd en 
nieuwe kozijnen en deuren worden geplaatst. 
 
 
In dit verhaal speelt de Napoleontocht Moskou – Parijs een belangrijke rol. 
Een deel van de kosten voor het House of peace, een bedrag van 100.000,- Euro werd tot 
doel gesteld en is uiteindelijk overschreden en overgedragen aan de stichting tijdens de 
feestelijke aankomst na 28 dagen van de crew die toch maar even een tocht van 2800 
kilometer hadden afgelegd in de voetsporen van Napoeleon.gebied  

 

 

 



           Overzicht sponsoren 

 

Meer dan € 1000,- uren gaven: 
 
Agri Trader Geesteren Johan Reuver 

Best Harry 
het Binnenhof Enschede 
Concept architecten Enschede  

Haarhuis Geesteren 
Haring Party Aangeboden door Riwald Recy, Nijhof Wassink, Zandwijk en  
-Marquette 

Hein Heun BV 
Infestos Nederland B.V. 
Jager fin 

Machinef Technoligy 
MB Interieurs Enschede  
Riwald Almelo 

R.P. Bos  
Stichting De Westberg Wageningen 
Twents Medisch Zorgcentrum 

 
€ 1000,- gaven: 
 

Albo Deuren B.V. Albergen 
Altrex Steigers Alumium 
Asist Velten 

Diekman Optiek 
Dijkstra Plastic  
Frank Polman Asbest FRT 

Gibo Almelo  
HK Plastic 

ING Bank (Pjotjer)  
Jager-Ophof  
Kinderdagverblijf KOETJE BOE Hengelo  

Knol Oud Papier 
MMC Louer 
Nemaco van Ooien 

Nijhof & Poppinghaus Asbest 
Pelle Rob Pierik Wynmalen & Hausman  
Rodepa De Pauw Enschede 

Salland Olie 
Stichting Eugene Janssen 
TN Plastic B.V.  

Velten Groep 
Veneberg Beveiliging  
 

Tot € 1000,- gaven: 
 
ABTB Bijen Deurningen 

AccountVieuw Programma Arch-lt  
A.H.M. Huisman 



A.J. Reuvekamp 
A. Rouweler  
Bennie Tijkotte 

Beuty Kleding and So 
Dennis Fashion 
Dion Hardenberg  

Du Gardijn verzekeringen  
Eshuis Accountants  
E. ter Heide  

Formido Deco Bouwmarkt  
Hartman Hengelo 
HBA Menkehorst  

HH Logistics  
Hof Westerhaar  
H. Semerink  

HST Groep  
HTTC B.V. Hengelo 
J.B. Hulshof Accoutants & bel. Adv BV Almelo 

J. van de Meene  
J.W.M. Kuipers  
Klaas Harms Schoonmaak 

Kolkman Advocaat Wierden  
Kremer  
Kreuwel Plastic 

Kwekerij Menkehorst Hengelo  
Lenferink auto's  
Mark Lampe  

Menveldwedstrijden ANE 
Middelpunt  
M. Stegeman 

Nijwa Groep Rijssen  
Oranjevereniging 

Pol Vervoer containers  
Q&S Gartendecoration 
Rem-kopp service  

Rikkert Afbouw Enter 
Slutter International  
TTC Holten 

Unison  
Van Coevorden Rijssen  
Van Erven Verzekeringen 

Van Hal 
VV Sportlust (Veerkamp)  
WK 2010 Voetbalpoule pot Driene  

W. Moelker 
 
En verder: 

Hölscher Ter Braak Willemsen Twentse notarissen  
A&S Gartendecoration GMBH Meppen  
Engelbertink Paardenbenodigdheden Harbrinkhoek                               Januari 2012 

 

 

 



Het Team 

Hoe het allemaal begon en verlopen is, is in de verschillende hie navolgende 
artikelen en reisverslagen te lezen. Na een eerste aanzet van Gerrit 
Haakmeester die samen met Harry Mulder zijn sporen in de paardenwereld 
heeft verdiend, werd Joost van Hövel tot Westervlier benaderd voor de 
begeleiding en historische achtergrond. Hein en Bennie Heun traden als leden 
van de Twentse Koetsenvereniging ‘De Koets’n keerls” toe tot het team. Hein 
pakte de zaken groots aan en een speciale 17 meter lange truck werd speciaal 
aangekocht en door Harry Mulder ingericht voor een tijdelijk tehuis voor 5 
paarden, twee koetsen en het team.  Erik Jager van Gichon werd benaderd 
voor de uitwerking van het sponsordoel en Rob Meijer werd verzocht de 
communicatie en PR te regelen. Sjoerd Jan van Breemen werd toegevoegd als 
begeleider voor de paarden. De Saxion Hogeschool Enschede werd benaderd 
voor de journalistieke begeleiding waardoor Mariëlle Vermeer en Lieke Zweers 
het aandurfden de reis mee te maken maar helaas na de eerste dagen moesten 
afhaken. Marga Bult was in het communicatie en sponsortraject een 
belangrijke factor en na een glorieuze start op 22 april werd de reis 
aangevangen die uiteindelijke veel zwaarder bleek te zijn dan van tevoren 
ingeschat. Rond de 2800 kilometer en 28 dagen betkent elke dag rond de 100 
kilometer met paard en koets. Dat is een monstertocht en een geweldige 
prestatie. Er is het uiterste van het team en de paarden gevraagd. 
Dit boek geeft een deel van de ervaringen weer, die het bijzonder waard zijn 
bewaard te blijven en als voorbeeld kunnen dienen voor een staaltje 
doorzettingsvermogen, opoffering, naastenliefde en maatschappelijke 
betrokkenheid. 

 



 

 

   

 



 

De voorpublicaties 

 

o WEBSITE   Equestro Napoleon 1812 

  

Met paard en koets in het spoor van 
Napoleon. 

 l  

Napoleon voor Tsjernobyl 

In 1812 verliet Napoleon abrupt Wit-Rusland. Goed 200 jaar later wordt deze reis overgedaan, met 
als doel het inzamelen van geld voor de Stichting Gichon. 
Op 24 april is het zover. Het daadwerkelijke vertrek richting Wit-Rusland om vervolgens met paard en 
koets in het spoor van Napoleon te reizen, langs dezelfde route, aan de hand van het dagboek van 
Generaal Caulaincourt. De steden waar de reis doorheen gaat, zullen bij de voorbereidingen en 
uitvoering van de reis worden betrokken. Als alles volgens plan verloopt, zou de koetsreis op 23 mei 
in Meaux, een stadje vlakbij Parijs, eindigen. 
De organisatie van dit project ligt in handen van Joost van Hövell tot Westervlier. Andere deelnemers 
aan de koetsreis zijn Gerrit Haakmeester, Harry Mulder, Hein Heun; allen gepassioneerde 
aangespannen rijders. Andre de Vries, helaas verhinderd, werd in het team inmddels vervangen door 
Sjoerd Jan van Breemen. Bennie Heun is erbij om voor het transport (per vrachtwagen) van de 
paarden en het materiaal te zorgen.Voor de verslaglegging werden Lieke Zweers, Luka Swijtink en 
Mariëlle Vermeer aangetrokken. 
Naast de geldinzameling voor het goede doel, bevat het ganse opzet nog andere doelen. 

Een nieuwe uitgave van het reisverslag… 

Zo wilt men een nieuwe uitgave van het oorspronkelijke reisverslag 

http://www.equestro.be/over/
http://www.equestro.be/2012/04/met-paard-en-koets-in-het-spoor-van-napoleon/
http://www.equestro.be/2012/04/met-paard-en-koets-in-het-spoor-van-napoleon/
mailto:?subject=http://www.equestro.be/2012/04/met-paard-en-koets-in-het-spoor-van-napoleon/


opstellen. Van de reis waar Caulaincourt meer dan 150 pagina’s aan heeft 
besteed, is immers nog nooit een apart boek verschenen. Er is sinds de 
wetenschappelijk geannoteerde uitgave van de memoires van Caulaincourt uit 
1934, geen nieuwe onderzoek naar de gehele reis gedaan en dat terwijl er veel 
nieuw materiaal in archieven in de diverse landen langs de route ligt te 
wachten. 
Dus is het de bedoeling om op basis van de memoires uit 1934 (door Jean 
Hanoteau) een nieuw geannoteerde uitgave van de memoires over de reis neer 
te pennen. In dat boek wordt de nieuw gevonden informatie opgenomen. Om 
deze nieuwe informatie te vinden zal er langs de route onderzoek gedaan 
moeten worden. Hierbij wordt de hulp gevraagd van historici en andere 
deskundigen langs de route. 
Een meerdelige documentaire over deze reis… 
Het maken van een documentaire langsheen de route van deze reis. Het idee is 
om in samenwerking met lokale historici in de plaatsen waar de reis doortrekt, 
belangrijke plekken te filmen die aan deze reis doen herinneren. Bekende 
historici, andersoortige deskundigen of nakomelingen van personen die op de 
een of andere manier een rol speelden tijdens de reis, worden aan het woord 
gelaten. 
Een speelfilm en/of toneelstuk… 
Ook speelt de organisatie met het vrijblijvende idee om – wie weet – ook een 
speelfilm te maken of laten maken. “Het reisverslag biedt hiervoor voldoende 
dramatische aanknopingspunten. In ieder geval leent het reisverslag zich voor 
een toneelstuk”, aldus de initiatiefnemers. 
En wat met de financiën? 
De uitvoering en het al dan niet slagen van het project is afhankelijk van 
financiële bijdragen van geïnteresseerden en sponsors. Het is de bedoeling dat 
het een Europees project wordt waar steden en landen langs de route een 
actieve rol in hebben. “Ik wil het project dan ook langs de route gaan promoten 
om van belangrijkste steden en plaatsen waar de reis doorheen gaat en het 
bedrijfsleven daar, sponsorgelden los te krijgen om het project financieel rond 
te krijgen. Ik weet dat er langs de route veel belangstelling is om mee te werken 
in wetenschappelijke kring, Napoleon ‘reanactment’-clubs, paard- en koets 
clubs, enz. In de loop der jaren heb ik daarover van Wit Rusland, Litouwen, 
Polen, Duitsland tot en met Frankrijk nuttige contacten gelegd” dixit de 
eindverantwoordelijke. 
Dus roepen we iedereen, bedrijven en/of privé-personen, op om de reis van 
meer dan 2000 kilometer te sponsoren. De koetsreis van mei 2012 heeft 
namenlijk ook als doel het werk van de Stichting Gichon in Wit-Rusland te 
ondersteunen. Met het ingezamelde geld kan de stichting een vakantieoord 
voor kinderen uit de door Tsjernobylramp-getroffen gebieden realiseren. 
 

 



                                      Persbericht 

Nov.2011 

In het spoor van Napoleon voor de kinderen van Tsjernobyl. 

Op 22 april 2012 wordt in Ootmarsum het startsein  gegeven voor een uniek sponsorproject. Op 

basis van historische gegevens wordt na 200 jaar de barre tocht van  Moskou naar Parijs in 1812 door 

Napoleon  Bonaparte ,na zijn nederlaag in Rusland, weer overgedaan.  

Een aantal paardenbezitters en – enthousiasten hebben het plan opgevat het historische traject van 

2200 KM in april en mei 2012 weer af te leggen met een koets.  De koets wordt begeleid door een 

grote trailer, een bus en een team aan koetsiers, een historicus en begeleiders . Vanuit Wit Rusland  

gaat de route door Polen, Duitsland naar Frankrijk. Het is een sponsortocht waarvan de opbrengst 

gaat naar de kinderen van de ramp in Tjernobyl  via de Stichting Gichon en is bedoeld voor  de 

inrichting van het kindertehuis  van de stichting “House of Peace” in Wit Rusland. Ambassadrice 

Marga Bult van de stichting is direct bij deze Napoleontocht betrokken. 

Van deze barre tocht ,die rond de 25 dagen zal gaan duren, wordt dagelijks een reisverslag  gemaakt 

en worden  de media in het thuisland permanent op de hoogte gehouden van de belevenissen en 

voortgang. De reis wordt mogelijk gemaakt door de kern-sponsoren Hein Heun sloopwerken, MB 

Interieurbouw en Binnenhof interieurstyling  allen te Enschede. De sponsoren gaan de reis ook als 

koetsier meemaken. André de Vries en Gerrit Haakmeester uit Albergen, Hein Heun en Harry Mulder 

uit Enschede nemen afwisselend op deze tocht van een dikke tweeduizend kilometer, de teugels in 

handen. Napoleon Bonaparte is tijdens de reis in vol ornaat in  de koets de prominente figuur. Joost 

van Hövell tot Westerflier tekent als historicus voor het volgen van het historische traject van 

Smogorni in Rusland tot Claye vlak voor Parijs. Hij regisseert een  verantwoorde weergave van het 

geheel. De tocht zoals tweehonderd jaar geleden beschreven door de generaal van Napoleon, 

‘Coulaincourt’, gaat via Vilnius (Litouen), Warschau, Dresden,Leipzig en Mainz naar Frankrijk. Hein 

Heun kocht voor deze tocht het fraaie Phaëton rijtuig uit 1900 en deze koets vormt samen met een 

grote trailer en een bus het konvooi. 

 De oorlogen van Napoleon hebben tweehonderd jaar geleden veel dood en verderf gebracht. Het 

exploderen van de kerncentrale in Tsjernobyl  eist nu na 25 nog steeds dagelijks slachtoffers. Met 

historie als leidraad wordt getracht de nood van nu voor slachtoffers van de kernramp te lenigen. De 

organisatoren vragen daarom ook aan u om de tocht te sponsoren. Koop een aantal kilometers van 

de barre tocht van 2.000 kilometer. Op de website staan de trajecten vermeld. Leg een 

kilometervergoeding opzijn en maak dit over  op bankrekening 65.48.17.839 tnv “Napoleon voor de 

kinderen van Tjernobyl”. 

Meer informatie is te vinden op www.napoleon-1812.nl   en www.gichon.com 

RM 

http://www.napoleon-1812.nl/
http://www.gichon.com/


 

 

  
 dossiers 

 

klik om verder te zoeken op: napoleon%20litouwen%202012  

 
BUITENLAND 
 

 
Liefhebbers spelen aftocht Napoleon na 

(Novum/AP) - VILNIUS - Geschiedenisliefhebbers uit Nederland en andere Europese landen hebben zich vrijdag in Litouwen verzameld om het spoor 
van Napoleons aftocht uit Rusland te volgen. De rampzalige terugtrekking had tweehonderd jaar geleden plaats en leidde de val van Napoleon in. 

De deelnemers waren vrijdag in geschiedkundig correcte kostuums komen opdagen. Hun tocht door de straten van de Litouwse hoofdstad Vilnius 

trok veel bekijks van de plaatselijke bevolking. De liefhebbers willen dezelfde tweeduizend kilometer lange route volgen die Napoleon aflegde. Hun 
tocht van Vilnius naar Frankrijk zal Polen, Duitsland en Nederland doorkruisen. 

Napoleons Grande Armée, dat bestond uit zo'n zeshonderdduizend man, probeerde in 1812 tevergeefs Rusland op de knieën te dwingen. De 

terugtocht naar Frankrijk kostte aan honderdduizenden mensen het leven. 

Uitgegeven op Vrijdag 27 april 2012 om 22:07:33 

 

Bericht website Ootmarsum 

 

 Febr.2012 

NAPOLEONTOCHT VAN 2300 

KILOMETER VOOR HET GOEDE DOEL 

In 1812 probeerde Napoleon Rusland te verslaan. Dat ging mis en geweldige verliezen 

werden geleden tijdens de bloedige veldtocht. Napoleon vluchtte van Moskou naar Parijs : 

een barre tocht van 2300 kilometer. Deze tocht van Wit – Rusland naar Frankrijk wordt nu -

precies tweehonderd jaar later- overgedaan in de vorm van een sponsortocht per koets voor de 

kinderen uit het gebied van de Tsjernobyl-ramp. Een avontuur met een nobel karakter. 

  

  

 

 

  

http://dossiers.nieuws.nl/
http://archief.nieuws.nl/?s=napoleon%20litouwen%202012
http://buitenland.nieuws.nl/
http://buitenland.nieuws.nl/
http://buitenland.nieuws.nl/


Speciaal voor dit project is de Stichting Napoleon-1812 opgericht waarin de initiatiefnemer 

Joost van Hövell tot Westervlier en een aantal paardensport liefhebbers zijn verenigd : Gerrit 

Haakmeester, Harry Mulder, Hein Heun en Bennie Heun werken al twee jaar aan de 

voorbereidingen van deze bijzondere tocht. 

Een historisch rijtuig uit 1900 en de paarden worden met een trailer naar de grens van Wit 

Rusland gereden, waar de tocht gaat beginnen. De reis voert van Litouwen,Polen en Duitsland 

naar Frankrijk. 

 
Hein Heun uit Vroomshoop, als hoofdsponsor, stelt het rijtuig en de speciaal aangepaste 

trailer ter beschikking. In de trailer hebben naast de 5 paarden en de koets ook 6 personen een 

plek om te eten en te slapen. Per dag wordt door de koets een afstand tussen de 75 en 100 

kilometer afgelegd zodat de ploeg ongeveer 5 weken onderweg is. Het konvooi wordt 

begeleid door een kleine personenbus waarin de begeleiders een plek krijgen. Twee studenten 

journalistiek gaan mee op reis en zullen dagelijks een verslag produceren. Er is een 

uitgebreide reisroute uitgezet op basis van de historische gegevens en het konvooi zal zeker 

niet altijd de steden en dorpen geruisloos passeren. Op verschillende locaties zijn afspraken 

gemaakt met het lokale bestuur voor een ontvangst en radio en TV in de betreffende landen 

hebben al interesse getoond voor deze heldentocht. 

Doel van deze tocht is geld bijeen te krijgen voor de verbouw en inrichting van het “House of 

Peace” in Kobrin, Wit Rusland. Dit leegstaande schoolgebouw van drie verdiepingen is 

aangekocht door de stichting Gichon en zal vanuit Nederland worden omgebouwd en 

ingericht als een tijdelijk opvangcentrum voor de kinderen die het slachtoffer zijn van de 

Tsjernobyl-ramp. Erik Jager is de voorzitter van de Stichting Gichon en organiseert de 

hulpverlening en de totstandkoming van deze belangrijke voorziening in een gebied waar een 

schrijnende armoede heerst. De lokale bevolking is enthousiast en betrokken bij de realisering 

van dit broodnodige tehuis. Het opzetten van het onderwijs, de medische voorzieningen, 

sportvoorzieningen,computers, inrichtingen keuken en slaapzalen moeten geregeld en 

gefinancierd worden. Een bedrag van minimaal 100.000,- Euro is hiervoor nodig. 

Op 22 april a.s. gaat het konvooi officieel van start in Nederland, in Ootmarsum , aan de 

Nederlands-Duitse grens. Marga Bult, als beschermvrouwe van de stichting Gichon geeft het 

startschot voor het vertrek van Napoleon. Om 14.00 uur zal op het plein bij de grote kerk 

Napoleon per koets arriveren, begeleid door een historische garde . 

De sponsoractie voor het goede doel is vorig jaar al gestart met goede resultaten : meedoen 

met dit geweldige initiatief kan. Adopteren van een aantal kilometers tegen een klein bedrag 

is mogelijk. Informatie is te vinden op www.gichon.com en www.napoleon-1812.nl 

http://www.gichon.com/
http://www.napoleon-1812.nl/
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 PERSBERICHT POLEN 

 Polen                                                                                                                                                  

Februari, 2012 

 NAPOLEON TOUR 2300 mil na Miłosierdzia 

  
W 1812 Napoleon próbował pokonać Rosję. To było złe i wielkie straty poniosły 
podczas krwawej kampanii. Napoleon uciekł z Moskwy do Paryża: wyczerpującym 
podróż 2300 kilometrów. Ta wycieczka z Białorusi - Rosja do Francji teraz, dokładnie 
dwieście lat później-o formę sponsora autokarem dla dzieci z terenu katastrofy w 
Czarnobylu.Przygoda z szlachetnego charakteru. 

  
Specjalnie dla tego projektu, Fundacja Napoleon-1812 powstał w których inicjatorem 
Joost Hovell do Wester Starszego i wielu miłośników sportów jeździeckich są 
zjednoczeni: Gerrit Haakmeester, Harry Mulder, Hein Heun i Bennie Heun działa od 
dwóch lat w przygotowaniach do tej specjalnej trasy koncertowej. 

http://www.inenomootmarsum.nl/category/nieuws
http://www.inenomootmarsum.nl/tag/napoleontocht


Zabytkowy powóz i konie w 1900 roku z przyczepą do granicy z Białorusią 
napędzane, gdzie wycieczka zaczyna. Podróż ta prowadzi z Litwy, Polski i Niemiec 
do Francji. 

  
Hein Heun z Vroomshoop, jako głównego sponsora, mówi trener i specjalnie 
przystosowane przyczepa dostępna. W przyczepie, oprócz 5 koni i autokarowym 6 
osób miejsce do jedzenia i snu. Sjoerd-Jan van Breemen z Zwolle, student szkolenie 
, zajmuje się również konie podczas podróży. Każdy dzień przewóz odległość między 
75 i 100 kilometrów w ciągu około 5 tygodni tak, że zespół jest w toku. Konwój 
towarzyszy mały autobus pasażerski, w którym organy nadzoru mają miejsce. Dwa 
dziennikarstwa studentów, Lieke Zweers i Marielle Vermeer, udać się w podróż i 
będzie produkować raport dzienny. Istnieje rozległa trasa wykreślone na podstawie 
danych historycznych oraz konwój z pewnością nie zawsze miast i wsi po cichu 
przechodzą. W różnych miejscach uzgodnionych z samorządem lokalnym na recepcji 
i radio i TV w tych krajach już wyraziło zainteresowanie dla tej heroicznej podróży. 
 
Celem tej wyprawy jest zdobycie wspólnie pieniądze na remont i wyposażenia do 
"Dom Pokoju" w Kobrinem, Białorusi. Wolne trzy-piętrowy budynek szkolny został 
zakupiony przez Fundację Gichonu z Holandii i będą konwertowane i wyposażony 
jako tymczasowe schronienie dla dzieci będących ofiarami katastrofy w 
Czarnobylu. Erik Hunter jest prezesem Fundacji Gichonu i organizuje dostawy i 
realizacji tego ważnego obiektu w miejscu, gdzie ubóstwa wstrząsające. Mieszkańcy 
są zachwyceni i udział w realizacji tego większego domu potrzebne. Ustanowienie 
edukacji, placówek medycznych, sport, komputery, wyposażenie kuchenne i internaty 
powinna być regulowana i finansowana.Wysokości co najmniej 100.000, - Euro jest 
wymagane do tego celu. 

  
W dniu 22 kwietnia konwój zostanie oficjalnie zainaugurowana w Holandii, 
Ootmarsum, holendersko-niemieckiej granicy. Marga Bult, jako patrona Gichonu 
Fundacji wprowadza na odejściu Napoleona. Na 14.00, na placu przy kościele 
głównym Napoleona przyjazd przewozu, wraz z zabytkowym Gwardii Imperialnej w 3 
pułku grenadierów, a tancerze Boer Ootmarsumsestraat. Zbieranie funduszy na cele 
charytatywne w ubiegłym roku, jak rozpoczął się dobrymi wynikami: uczestniczyć w 
tej wielkiej inicjatywy. Przyjmując kilka kilometrów od niewielkiej ilości jest 
możliwe. Informacje dostępne są na www.gichon.com 

  i www.napoleon-1812nl 
  

Kontakt: rp.meijer @ tiscali.nl 
 

Website Poolse televisie – VERTALING GOOGLE 

 

Charitatieve Travel 
23:25, 02/05/2012 

Geschiedenis van een groep enthousiastelingen uit Nederland reisde in de voetsporen 
van Napoleon, en tegelijkertijd geld in te zamelen voor kinderen uit Wit-Rusland die 
ziek worden als gevolg van de Tsjernobyl-ramp te helpen. Op woensdag, de 
keizerlijke stoet verscheen op de Oude Markt in Lomza, tweehonderd jaar later, toen 
Napoleon was de laatste keer een bezoek aan de stad. Hij kwam terug van een 
mislukte poging om Rusland te veroveren. 

http://www.gichon.com/
http://www.napoleon-1812nl/


 
De deelnemers van de expeditie van Napoleon Tour in 2012 verscheen op de Oude Markt 
Lomza om acht uur in de ochtend. Hier kregen ze en gaf gaven van de burgemeester en 
gemeenteraad president. Hij zegt Joost van Hovell Tot Wastervellier, hoofd van de expeditie 
van Napoleon Tour 2012- Wij houden van Polen. Dit is de tweede stad waar we zijn en we 
zijn erg blij om weer te mogen verwelkomen. We krijgen hulp en tips over welke wegen 
gaan, waar we stoppen. Ook, alles gaat volgens plan.  
 
Napoleon Tour 2012 is een project van de geschiedenis liefhebbers uit Nederland. De crew  
reist de route van tweehonderd jaar geleden die de Franse keizer reisde tijdens de 
terugtocht uit Rusland. Maar de reproductie van deze gebeurtenissen is niet het enige doel -. 
Verzamelen van geld om het Huis van de Vrede te bouwen in Kobryn Wit-Rusland. Het wordt 
ontworpen voor kinderen die nog steeds last hebben van complicaties na de ramp in 
Tsjernobyl – aldus Joost van Hovell zei Wastervellier tot.  
 
Het inzamelen van geld en het bouwen van een huis vindt in zeven jaar. Hij heeft afgewerkt 
in het komende jaar.De Nederlandse ging een week geleden van Vilnius. De volgende stop is 
Pultusk in Polen en Parijs te bereiken drieëntwintig mei. De expeditie die betrokken zijn 
ongeveer vijftien mensen, is nog steeds vijf paarden, twee auto's - met inbegrip van de 
truck. Hij zegt Sjoerd-Jan van Breemen, Napoleon Tour 2012 - In de tweede wagen 
vrachtwagen ouder, onze spullen is er, maar ook voedsel en water voor de paarden.  
 
Volgens historische bronnen in Lomza Napoleon bezocht twee keer, waardoor het leger in 
Rusland en tijdens de retraite. De eerste keer moest hij voor de nacht in het huis stoppen bij 
Crooked Circle. De poort van het gebouw is nog steeds de "Poort van Napoleon." Tijdens de 
terugtocht na de nederlaag van de Russische keizer in Lomza gestopt voor een maaltijd.  
 
(Mk)  
voor: Lens TVP Bialystok  
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Наполеон TOUR 2300 ПРОБЕГ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

В 1812 году Наполеон пытался победить Россию. Это было неправильно, и большие потери 

понесли в кровавые кампании. Наполеон бежал в Париж, Москва: изнурительного путешествия 

2300 километров. Этот тур Беларусь - Россия во Франции сейчас, ровно двести лет спустя, около 

принимают форму спонсора на автобусах для детей из зоны чернобыльской 

катастрофы. Приключения с благородным характером. 



Специально для этого проекта, Фонд Наполеона-1812 был создан в которых инициатором Joost 

Hövell tot Westervlier Ховелл на Wester Старшего и количество конных любителей едины: 

Геррит Gerrit Haakmeester, Harrie Mulder,Гарри Малдер, Hein Heun Хейн Гойна и Bennie Heun 

Бенни Гойна работает в течение двух лет в процессе подготовки к этому специальный 

тур.Исторический вагон и лошадей в 1900 с прицепом, на границе Беларуси приводом, где 

экскурсия начинается. Время в пути вы из Литвы, Польши и Германии во Францию.Хейн Гойна 

от Vroomshoop, как главный спонсор, говорит тренер, и специально приспособленных 

прицепов имеется. В трейлере, кроме того, 5 лошадей и тренер также 6 человек место, чтобы 

поесть и поспать. Sjoerd-Jan van Breemen из Зволле, обучения студентов лошадь, а также 

заботится о лошади во время поездки. Каждый день перевозке на расстояние от 75 до 100 

километров в примерно 5 недель, так что команда идет полным ходом. Колонна 

сопровождается небольшой пассажирский автобус, в котором руководители имеют место. Два 

студентов факультетов журналистики, Lieke Zweers и Marielle Vermeer, Мариэль Вермеера, 

отправиться в путешествие и будет производить ежедневный отчет.Существует обширная 

маршрута построены на основе исторических данных, и конвой, конечно, не всегда городов и 

сел молча пройти. В различных местах, согласованных с местными органами власти для 

приема радио и телевидения в этих странах уже проявили интерес к этому героическому пути. 

Целью этой поездки является собрать деньги на ремонт и оборудование "Дом мира" в 

Кобрине, Беларусь. Вакантной трехэтажное здание школы было приобретено Гихон фонда из 

Голландии и будут преобразованы и оборудованы как временный приют для детей, ставших 

жертвами аварии на Чернобыльской АЭС.Эрик Хантер является председателем фонда Гихон и 

организует доставку и реализацию этого важного объекта в районе, где боронование 

бедности. Местные жители с энтузиазмом и участие в реализации этого столь необходимого 

дома.Учреждение образования, медицинских учреждений, спортивных, компьютеры, кухней и 

общежитий должны регулироваться и финансироваться. Размере не менее 100 000, - евро 

требуется для этого. 
22 апреля колонна будет официально представлен в Нидерландах, Ootmarsum, голландско-немецкой 

границы. Марга Bult, как покровитель фонда Гихон запускает для ухода Наполеона. В 14.00 на площади возле 

главной церкви Наполеона прибыть на лошадях в сопровождении исторических императорской гвардии 3-й полк 

гренадеров и танцоры Бур Ootmarsumsestraat. Сбор средств на благотворительность в прошлом году он начал с 

хорошими результатами: участие в этой великой инициативы. Принятие в нескольких километрах от небольшого 

количества возможна. Информация доступна на www.gichon.com и www.napoleon-1812.nl 
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Сёння ў Смаргоні быў Напалеон Банапарт. І чацвёра яго сяброў 

СМАРГОНЬ, AЎТАР: АЛЯКСАНДР МАНЦЭВІЧ, 25.04.2012. 14:51 

Друкаваць Камэнтарыi (0) Пераслаць на э-адрас  

 

Дырэктар Смаргонскага краязнаўчага музея Вераніка Забрамская і галандскі гісторык Ёст ван 
Хевел тот Вестэвліер, удзельнік праекта 'У экіпажы на конях па шляху Напалеона для дзяцей 
Чарнобыля' у Смаргоні  
У сераду са Смаргоні стартаваў міжнародны дабрачынны праект “У экіпажы на конях па шляху Напалеона 
для дзяцей Чарнобыля”. 
15 снежня 1812 годза Напалеон раптоўна пакінуў Беларусь. Праз 200 гадоў 12-асабовая група энтузіястаў 
з Галандыі паўтораць падарожжа, каб сабраць сродкі для дабрачыннага фонду (Gichon). 
Галандцы гісторык Ёст ван Хевел тот Вестэвліер  у абліччы Напалеона Банапарта, старшыня фонда 
“Штыхтын Гіхон” Эрык Ягер і іх паплечнікі дырэктар замежнага прадпрыемства "БелГіхон Юнайтэд" 
Георгі Дзмітрук (Беларусь), студэнткі-журналісткі Ліеке Цвеерс і Марыеле Вермеер сёння ў Смаргоні далі 
старт дабрачыннаму праекту “У экіпажы на конях па шляху Напалеона для дзяцей Чарнобыля”. 
Тур са Смаргоні па краінах Еўропы пачаўся у Смаргоні і скончыцца ў Парыжы. Ён паўтарае шлях ад 
Смаргоні імператара Напалеона, калі той пакінуў тут свае войскі пры адступленні з Масквы ў снежні 1812 
года. 
Пяцёра коней, якія пазменна, тройкамі, будуць цягнуць карэту, у якой нібыта едзе Напалеон Банапарт са 
світай, чакаюць удзельнікаў вандроўкі ў прыгранічных з Беларуссю Медніках. Складанасць фармальных 
працэдур на граніцы, па словах арганізатараў сёлетняга паходу, не дазволіла зрабіць магчымым 
паўнавартасны старт на карэце менавіта са Смаргоні. 
Сродкі, сабраныя за час паходу, будуць накіраваныя на аздараўленне беларускіх дзетак у цэнтры фонда 
Гіхон каля Кобрына. 

 
 
Artikel TELEGRAAF d.d.25 februari 2012 
 
De ramp in de kerncentrale Tsjernobyl laat, zovele jaren later, nog steeds 
schrijnende sporen na. Vooral Wit Rusland werd in 1986 zwaar getroffen door 
de radioactieve straling, die zich vastgreep in de genen van vele generaties en 
nog dagelijks slachtoffers maakt. Joost van Hövell tot Westervlier combineerde 
zijn historische passie met het goede doel en organiseert een bijzondere tocht 
in de geest van Napoleon.  

AMSTERDAM, zaterdag 

In het 2300 kilometer lange en avontuurlijke spoor van niemand minder dan keizer Napoleon. 
Aan stralende ambities geen gebrek. Met koets, paarden en vooral hoop dat het allemaal 
goed zal aflopen. Was het voor de kleine fransman 200 jaar geleden een roemloze vlucht 
omdat hij zijn Stratego-spel wilde uitspelen door Rusland te verslaan; het Hollandse team wil 
met de historische route juist sponsors binnenhalen zodat het ’House of Peace’ in Wit-
Rusland een veilige haven zal zijn voor de slachtoffers van de ramp in de kerncentrale 
Tsjernobyl. Stralend heeft zo zijn nasmaak.  

Joost van Hövell tot Westervlier heeft een verhaal te vertellen, zoveel is duidelijk als we de 
56-jarige historicus ontmoeten. Een verhaal doordrenkt met passie. Een verhaal dat begon 
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http://napoleon-1812.nl/


met de vraag hoe mensen vroeger reisden, hoe moeilijk ze het hadden op hun taaie tochten. 
„Dat heeft me altijd gefascineerd. Je kocht niet even een ticket naar Moskou. Waar sliep je? 
Hoe zwaar was het? Wat maakte je mee onderweg? Wielen braken, herbergen waren dun 
gezaaid.” De gedreven gemeenteambtenaar grasduint in zijn tas waaruit de kapot gelezen 
memoires van generaal De Caulaincourt verschijnen. „Deze hertog was de rechterhand van 
Napoleon, noem ’m een personal assistant. De hooggeplaatste militair heeft in drie delen zijn 
avonturen met Napoleon beschreven. Een prachtige verhandeling die mij heeft aangezet tot 
de tocht die we eind april gaan ondernemen, precies 200 jaar later.” 

De expansiedrift van Napoleon liep stuk in stervenskoud Moskou waar de tsaar niet kwam 
opdagen om zich over te geven aan het ambitieuze franse mannetje met velours steek, die 
Rusland met een groot leger, waaronder ook Nederlandse huursoldaten, en met veel dédain 
was binnenvallen. De keizer, te lang van huis en bang voor een coup in eigen land, koos 
eieren voor zijn geld en verliet op 5 december 1812 zijn manschappen. Napoleon was amper 
twee weken later weer terug in zijn geliefde Parijs terwijl zijn achtergebleven soldaten door 
uitputting stierven. Hun terugtocht was een slachtveld en decimeerde het aantal 
manschappen van 400.000 tot 20.000.  

„Een pijnlijk historisch moment. Zo zwaar zullen wij het niet krijgen, maar laat onverlet dat we 
een lange tocht van gemiddeld tachtig kilometer per dag tegemoet gaan.” ’We’ zijn de 
mannen en vrouwen uit de wereld van de paardensport die Van Hövell bij elkaar kreeg voor 
zijn Napoleontocht. Studenten van de school voor de journalistiek zullen de ervaringen voor 
de website www.napoleon-1812.nl optekenen.  

De 19e eeuwse koets met twee paarden ervoor zal starten vlakbij het Wit-Russische 
Smorgoni om vervolgens in Litouwen de rivier de Njemen over te steken. Daarna gaat de 
tocht door Litouwen, Polen, Duitsland en eindigt in de geest van het verre verleden in Parijs. 
De grote truck die het span zal afzetten bij het vertrekpunt is op de terugweg een veilige 
haven voor het team. Slapen tussen de paarden, net als toen. Van Hövell prijst zich zeer 
gelukkig met de koets, de ruggengraat van de tocht die zijn sporen heeft verdiend. Gerrit 
Haakmeester reed er in 1992 al mee van het Twentse Vriezenveen naar Sint Petersburg, 
een oude handelsroute voor laken.  

Twee maanden voor vertrek kan de groep rekenen op meelevende medewerking tijdens de 
2300 kilometer lange route. Niet alleen vanwege de sprookjesachtige, begin 19e eeuwse, 
verschijning die briesend de dorpen en steden zal doorkruisen. Veel sympathie is er langs de 
route voor de stichting Gichon, die in 2005 een oude school aankocht in Kobrin, Wit Rusland. 
Met grote inzet werd het majesteuze gebouw omgetoverd tot het House of Peace, een plek 
waar kinderen een veilige haven vinden.  

De Napoleontocht is meer dan een avontuur met een koets en paarden. Het initiatief van 
Van Hövell brengt een ver en een recent verleden samen ten behoeve van een mooie 
toekomst. „Want die ontbreekt in Wit Rusland,” aldus de 47-jarige Erik Jager, oprichter van 
de Stichting Gichon (een bron die niet droogvalt).  

Filantroop Jager legt uit dat tijdens de ramp in de Oekraïne 70% van de moordende fall-out 
in Wit Rusland terechtkwam met alle gevolgen van dien. „De effecten zijn nog steeds 
merkbaar. Onze pleegdochter Zjenja is vijftien jaar. Toen ze bij ons logeerde heeft ze een 
enorme herseninfarct gehad. Zo groot had de medisch specialist nog nooit meegemaakt, 
voor een kind. Hart- en vaatziekten zijn directe gevolgen van de slopende stralingen in het 
gebied. Tachtig procent van de mensen lijdt daarnaast aan schildklierkanker of chronische 
hoofdpijnen.” Wit Rusland. Jager spreekt het met een vorm van fatalisme uit. „Het laatste 
totalitaire communistische regime in Europa waar mensen lijden, waar de roebel gigantisch 
is gedevalueerd. En bijna niemand die iets doet. In de dorpen is alcoholisme een 
onbeschrijflijke tragedie. Eén op de twee mensen is verslaafd met alle gevolgen voor de 
jeugd. Weeshuizen puilen uit met getraumatiseerde kinderen. Wel interventies in de 
Afrikaanse Ivoorkust, maar Wit Rusland? Verloren gebied waar niets te halen is.” 

En juist daarom moet het in 2005 aangekochte House of Peace, en het door de jaren heen 
beetje bij beetje ontwikkelde project, een succes worden. De oude school is bijna klaar en 
zal dienen als tijdelijke plek voor kinderen die in stralingsgebieden wonen, zo’n driehonderd 
kilometer verderop. „Ze kunnen er acht weken verblijven. In die tijd is het bloedbeeld 
gezuiverd, voor even. In juni, juli en augustus, als de scholen dichtzitten, is het huis open 



voor weeskinderen, daarvan zijn er 60.000. Hopelijk komen ze allemaal een keer aan de 
beurt om even hun besmette jeugd te verlichten.” 

De Napoleon-tocht toen en nu. We zouden het bijna vergeten. De dood en verminking 
trekken een gemeenschappelijk spoor door de tijd. Het initiatief klinkt als opeens als een 
contradictio interminis. „Ik vind het een geweldig initiatief. Het verleden genereert op een 
unieke wijze aandacht voor het heden. En als het ook nog eens sponsorgeld oplevert, heeft 
Napoleon toch nog aan een overwinning bijgedragen.”  

============================================ 

 
Gerrit Haakmeester, voorzitter stichting Napoleon 1812 en opper-koetsier 
Hein Heun, vice voorzitter van de stichting Napoeloen 1812 en koetsier 
Harrie Mulder penningmeester van de stichting Napoleon 1812 en koetsier 
Joost van Hövell tot Westevlier, initiator en navigator 
Bennie Heun, bestuurslid stichting 1812 en chauffeur 
Erik Jager,voorzitter Stichting Gichon en begeleider 
Sjoerd Jan van Breemen, student paardenmanagement,begeleider 
Lieke Zweers, studente journalistiek Windesheim Zwolle, verslag. 
Mariëlle Vermeer, studente Cross media Saxion Enschede,verslag 
 

Website www.geschiedens.nl nov.2011 

 

 

 

In het spoor van Napoleon 

door Redactie  

26/09/2010 - December 1812: Napoleon vlucht per koets van Moskou naar Parijs. 

Tweehonderd jaar later wil Joost van Hövell tot Westervlier de tocht herhalen. 

Terugtocht van Napoleon uit Moskou, door Adolf Northern (1828-1876) 

 

In juni 1812 wil keizer Napoleon Rusland veroveren. Op 14 september trekt hij Moskou 

binnen. De Russen steken voor hun vertrek de stad in brand maar geven zich niet over. De 

winter valt  in en Napoleon besluit zijn leger terug te trekken.  Rond 25 november wordt 

onder barre omstandigheden de Berezina overgestoken  in westelijke richting. Aanvallen van 

ruitereenheden van het Russische leger leiden tot zware verliezen.  Napoleon en de restanten 

http://www.geschiedens.nl/
http://www.geschiedenis.nl/index.php?go=home.showBericht&bericht_id=3223


van zijn  leger trekken daarna in de bittere kou verder richting Litouwen. 

Dan, op 4 december, laat de keizer zijn manschappen  in de steek.  Hij is bang voor een 

staatsgreep in Parijs en wil zo snel mogelijk een nieuw leger in het veld  brengen. Hij draagt 

het commando over aan maarschalk Murat.  

Op de terugreis heeft Napoleon maar een handjevol getrouwen bij zich.  De belangrijkste 

daarvan is generaal Armand de Caulaincourt die van de spannende, in recordtempo en onder 

barre omstandigheden afgelegde, reis in zijn memoires gedetailleerd verslag doet. Uiteindelijk 

rijdt het gezelschap Parijs binnen. Het is 18 december 1812. 

 

Nederland, september 2010. Joost van Hövell tot Westervlier heeft het plan om in het 

jubileumjaar 2012 per koets de reis van Moskou naar Parijs over te doen. Maar dan wel in de 

zomer. Behalve de reis zouden er nog andere acties moeten plaatsvinden zoals een uitgave 

van het verslag van Caulaincourt en een filmverslag van de moderne reis. Tijdens de reis 

wordt geld ingezameld voor de Stichting Gichon. Deze  Stichting verleent zorg  aan kinderen 

uit Wit-Rusland die slachtoffer zijn geworden van de ramp met de kernreactor van 

Tsjernobyl. 

 

Zeven vragen aan een reziger in het spoor van Napoleon. 

 

Geschiedenis.nl: Wie is Joost van Hövell tot Westervlier? 

Ik studeerde in 1985 als historicus af aan de Universiteit van Amsterdam. Naast mijn werk bij 

de gemeente Amsterdam, is geschiedenis mijn grote hobby.  

Geschiedenis.nl: Hoe ben je op dit bijzondere idee gekomen? 

Ik was literatuur aan het verzamelen voor een boek over hoe mensen in de 18de en 19de eeuw 

in Europa met paard en koets over land reisden.  Dit thema boeit mij al jaren en er is nog geen 

goed boek over geschreven. In een van de boeken vond ik een verwijzing naar het interessante 

verslag van de reis uit december 1812 van Napoleon. Ik heb dit boeiende reisverhaal gelezen 

en bedacht dat deze reis zich er goed voor zou lenen om hem 200 jaar na dato over te doen.  

Geschiedenis.nl: Hoe staat het met de voorbereidingen? Wat is er al geregeld en welke 

hindernissen moeten er nog worden genomen? 

Na een lange aanlooptijd begint het nu te lopen. De koetsreis is rond. Vier koetsiers uit het 

oosten van het land zullen de reis samen met mij gaan maken. Een van hen is Hein Heun, 

eigenaar van een grote sloperij, die bereid is een belangrijk deel van de onkosten voor de reis 

voor zijn rekening te nemen, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een vrachtauto met 

chauffeur voor het vervoer naar Rusland van de deelnemers, paarden en het materieel.  

Het vinden van een uitgever voor de heruitgave het reisverslag en een producent die samen 

met mij de documentaire wil maken loopt nog. Het maken van een bewerking van het verhaal 

voor een toneelstuk (speelfilm) is nog niet van de grond gekomen. 

Geschiedenis.nl: Wat doet de Stichting Gichon precies? 

De Stichting Gichon heeft ten doel zorg te verlenen aan kinderen uit Wit-Rusland die mede 

slachtoffer zijn geworden van de ramp met de kernreactor van Tsjernobyl.  Een project is de 

totstandkoming van een huis voor deze kinderen in Wit-Rusland. Hier kunnen de kinderen 

even bijkomen, goede voeding en verzorging ontvangen en hun lessen volgen. Momenteel 

wordt er gewerkt aan het opzetten van een campagne om in samenwerking met de stichting 

Gichon voor en tijdens de reis geld voor hen in te zamelen  

  

Geschiedenis.nl: Zijn er al contacten met de steden en dorpen die aan de route liggen? Hoe 

worden doe contacten onderhouden of hoe worden die steden benaderd? 

Ja, er zijn contacten met personen in verschillende steden langs de route, zoals Wilna 

(Litouwen), Augustow (Polen), Mainz (Duitsland) en Verdun (Frankrijk).  Ook zijn er 



contacten met historici met een Napoleon-specialisatie en Europese Napoleontische 

organisaties.  

 Geschiedenis.nl: Wat heb je minimaal aan geld nodig om uit de kosten te komen? 

Ik verwacht voor de tocht met paard en koets van (Wit-) Rusland minimaal € 40.000,- nodig 

te hebben. Voor het maken van de documentaire is een veel groter bedrag nodig. 

Geschiedenis.nl: Hoe kunnen sympathisanten bijdragen aan het welslagen van deze 

onderneming? 

Sympathisanten zouden kunnen helpen met de zoektocht naar geschikte producent(en)/TV 

stations in binnen- en buitenland voor het maken van een meerdelige historische 

documentaire over de reis. Ook zoek ik nog een uitgever voor een heruitgave van het 

reisverslag van generaal Caulaincourt.  In de loop der jaren heb ik veel nieuwe informatie 

over de reis gevonden en ik weet dat er nog veel meer nieuwe zaken kunnen worden ontdekt. 

 

 
  
 

 
 
In de Grafschafter Nachrichten :   

 



 

Persbericht 

Februari, 2012 

NAPOLEONTOCHT VAN 2300 KILOMETER VOOR HET GOEDE DOEL 

In 1812 probeerde Napoleon Rusland te verslaan. Dat ging mis en geweldige verliezen werden 

geleden tijdens de bloedige veldtocht. Napoleon vluchtte van Moskou naar Parijs : een  barre tocht 

van 2300 kilometer. Deze tocht van Wit - Rusland naar Frankrijk wordt nu  -precies tweehonderd 

jaar later- overgedaan in de vorm van een sponsortocht per koets voor de kinderen uit het gebied 

van de Tsjernobyl-ramp. Een avontuur met een nobel karakter.  

Speciaal voor dit project is de Stichting Napoleon-1812 opgericht waarin de initiatiefnemer Joost van 
Hövell tot Westervlier en een aantal paardensport liefhebbers zijn verenigd :  Gerrit Haakmeester, 
Harry Mulder, Hein Heun en Bennie Heun  werken al twee jaar aan de voorbereidingen van deze 
bijzondere tocht. 
Een historisch rijtuig uit 1900 en de paarden worden met een trailer naar de grens van Wit Rusland 
gereden, waar de tocht gaat beginnen. De reis voert  van Litouwen,Polen en Duitsland naar Frankrijk. 
Hein Heun uit Vroomshoop,  als hoofdsponsor, stelt het rijtuig en de speciaal aangepaste trailer ter 
beschikking. In de trailer hebben naast de 5 paarden en de koets ook 6 personen een plek om te eten 
en te slapen. Per dag wordt door de koets een afstand tussen de 75 en 100 kilometer afgelegd zodat 
de ploeg ongeveer 5 weken onderweg is. Het konvooi wordt begeleid door een kleine personenbus 
waarin de begeleiders een plek krijgen. Twee studenten journalistiek gaan mee op reis en zullen 
dagelijks een verslag produceren. Er is een uitgebreide reisroute uitgezet op basis van de historische 
gegevens en  het konvooi zal zeker niet altijd de steden en dorpen geruisloos passeren. Op 
verschillende locaties zijn afspraken gemaakt met het lokale bestuur voor een ontvangst en radio en 
TV in de betreffende landen hebben al interesse getoond voor deze heldentocht. 
 
Doel van deze tocht is geld bijeen te krijgen voor de verbouw en inrichting van het “House of Peace” 
in Kobrin, Wit Rusland. Dit leegstaande schoolgebouw van drie verdiepingen is aangekocht door de 
stichting Gichon en zal vanuit Nederland worden omgebouwd en ingericht als een tijdelijk  
opvangcentrum voor de kinderen die het slachtoffer zijn van de Tsjernobyl-ramp. Erik Jager is de 
voorzitter van de Stichting Gichon en organiseert de hulpverlening en de totstandkoming van deze 
belangrijke voorziening in een gebied waar een schrijnende armoede heerst. De lokale bevolking is 
enthousiast en betrokken bij de realisering van dit broodnodige tehuis. Het opzetten van het 
onderwijs, de medische voorzieningen, sportvoorzieningen,computers, inrichtingen keuken en 
slaapzalen moeten geregeld en gefinancierd worden. Een bedrag van minimaal 100.000,- Euro is 
hiervoor nodig.  
 
Op 22 april  a.s. gaat het konvooi officieel van start  in Nederland, in Ootmarsum , aan de 
Nederlands-Duitse grens. Marga Bult, als beschermvrouwe van de stichting  Gichon geeft het 
startschot voor het vertrek van Napoleon. Om 14.00 uur zal op het plein bij de grote kerk Napoleon 
per koets arriveren, begeleid door een  historische Keizerlijke garde van het 3e  regiment Grenadiers.  
 
De sponsoractie voor het goede doel is vorig jaar al gestart met goede resultaten :  meedoen met dit 
geweldige initiatief kan. Adopteren van een aantal kilometers tegen een klein bedrag is mogelijk. 
Informatie is te vinden op www.gichon.com en www.napoleon-1812.nl   

http://www.gichon.com/
http://www.napoleon-1812.nl/


 

Kopij tijdschrift NAPOLEON 

 

Napoleontocht per koets Moskou-Parijs. 

VOORBREIDINGSREIS IN AUGUSTUS 2011 

 

Ter voorbereiding van de Napoleon sponsor reis van 22 april tot en met 23 mei 2012, heb ik 

in augustus 2011een reis door Litouwen en Polen langs de geplande route gemaakt. Het idee 

was om in een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk geïnteresseerden, zoals 

gemeentebestuurders, tourist-offices en historici van de 'Napoleon-sponsortocht' op de hoogte 

te brengen.    

 

Vilnius 

Vanuit Nederland reed ik in 2 dagen naar Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. Wit Rusland 

liet ik nog even links liggen, terwijl onze reis daar eigenlijk begint. In Nederland had ik in 

Vilnius een afspraak kunnen maken met mensen van het Tourist Office en het 

gemeentebestuur. Ook twee historici met een Napoleonspecialisatie wilden mij ontmoeten. Zo 

kwam het dat ik om 17 augustus om 11 uur ’s ochtends in het gemeentehuis met dit 

gezelschap om tafel zat en het verhaal van de Napoleon-sponsortocht kon vertellen. Er werd 

positief gereageerd, ze werken graag op de een of andere manier mee. Een mooi opsteker en 

een goed begin. Keizer Napoleon zelf bleef in 1812 voor de stadpoort van Vilnius wachten op 

zijn begeleider Caulaincourt die in de stad  nog net een paar man extra escorte moest ronselen.  

 

Kaunas en Mariampole 

Direct door naar Kaunas, de tweede stad van Litouwen, waar Napoleon in juni 1812 nog zo 

glorieus de Njemen rivier was overgestoken en de aanval op Rusland was begonnen. Ook 

daar enthousiaste mensen gesproken die graag meedoen. Ze wilden weten wanneer we precies 

in Kaunas zullen zijn, zodat ze van alles konden voorbereiden. Helaas is dat niet mogelijk met 

paarden. De directeur van het Tourist Office ziet er wel iets in ter promotie van deze mooi 

gelegen stad. Hij belde een plaatselijke krant. Even later werd ik door deze krant geinterviewd 

onze Napoleonreis en het goede doel. In Mariampole in zuidoost Litouwen, waar Napoleon in 

1812 een herbergier bereid vond om hem te begeleiden tot in Polen, sprak ik een 

medewerkster van het gemeentebestuur. Zij wil er graag voor zorgen dat deze stad ons in mei 

van harte welkom zal heten.  

 

Augustow en Lomza 

De grens over richting naar Polen. In Augustow ontmoette ik na 10 jaar de heer Batura weer. 

Hij was in 2001 hoofd van de plaatselijke bibliotheek en ik vroeg hem toen of hij iets wist van 

de reis die Napoleon in 1812 door zijn stad maakte. Ik liet hem een landkaart zien hoe de reis 

in zijn regio volgens mij was gegaan. “Helemaal onjuist”, en hij liet me direct zien hoe het 

dan wel gegaan was. De heer Batura bleek er een studie van gemaakt te hebben en nodigde 

me uit bij hem thuis te komen eten en de zaak daar nog eens goed door te nemen. Dat was 

eigenlijk het moment dat ik het idee kreeg deze reis nog eens ‘in het echt’ na te doen.  

Van een ambtenaar in Augustow had ik juist nog het telefoonnummer van de Tourist Office in 

de stad Lomza. In deze stad dineerde Napoleon ’s avonds  2 uur lang bij graaf Jan Lascoki het 

hoofd van het departement daar en besprak met hem de benarde politieke situatie. Bijna twee 



honderd jaar later liep ik daar het Tourist Office binnen. Ik vertelde daar mijn verhaal, en juist 

op dat moment kwam er een TV ploeg binnen die de dame waarmee ik sprak wilden 

interviewen over een ander onderwerp. Die dame vertelt aan de jongens van de TV wat ik 

daar eigenlijk kwam doen. De jongens vonden dat boeiend waarna ik er onverwacht over 

werd geïnterviewd voor de Poolse regionale TV.  

 

Pultusk, Warschau 

Daarna Pultusk, waar de keizer indertijd heerlijk ontbeet en het dienstmeisje als dank 

daarvoor een grote fooi gaf.  “Zij geloofde haar ogen bijna niet” schreef Caulaincourt . In 

deze plaats bevindt zich een Napoleonmuseum en kenniscentrum. Het hoofd van het museum 

was blij met onze komst in 2012 en wist zeker dat media in deze regio geïnteresseerd zouden 

zijn. 

In Warschau kon ik langskomen bij de afdeling internationale zaken van het stadsbestuur. Ze 

willen helpen om met paard en wagen door deze miljoenenstad te rijden. Napoleon die twee 

honderd jaar eerder hier aankwam bezocht er zijn Franse ambassadeur en verweet hem zijn 

nederlaag in Rusland. Hij was volgens Napoleon niet in staat geweest voldoende verse 

troepen naar het front te laten komen. Caulaincourt kreeg de opdracht hem direct te ontslaan. 

 

Lowicz, Walewice, Kutno 

Even verder in het stadje Lowicz sprak ik met de burgemeester die enthousiast over onze 

komst in mei was. Napoleon zelf stopte hier kort in 1812, wilde van zijn route afwijken om 

een bezoek te brengen aan zijn maîtresse gravin Maria Walewska die in het nabijgelegen 

Walewice kasteel woonde. Met moeite wist Caulaincourt hem hiervan te weerhouden. Ze 

hadden immers haast en ‘s keizers reis incognito was strikt geheim. Het risico voor 

ontdekking was te groot. Ze reisden toen snel door richting Posen (Poznan) naar in de stad 

Kutno brak de as van de koets van Napoleon. Hij zo was gedongen een bezoek af te leggen bij 

de gouverneur van Kutno een zijn vrouw. Ondertussen werd de koets gerepareerd werd. De 

ontvangst was zo hartelijk dat hij Caulaincourt beval de vrouw van de gouverneur vanuit 

Parijs een mooi cadeau te laten sturen.  

Ik werd daar op 23 augustus 2011 door de directeur van het plaatselijk historisch museum en 

medewerker van het stadhuis ontvangen die hun stad zeker een rol willen laten spelen bij onze 

doorreis in mei 2012. 

 

Poznan (Posen), Glogau, Boleslawiec (Buntzlau) 

In Poznan, het vroegere Posen, had ik nog juist tijd om twee historische instituten te 

bezoeken. Deze stad stond is al druk bezig met het EK voetbal dat even na ons bezoek in mei 

ook daar plaatsvindt. Van het EK voetbal was binnen de besloten muren van de historische 

instituten weinig te merken. Daar vond ik behulpzaamheid en ook bereidheid om ons in mei  

veilig en wel door deze stad te begeleiden.  

Napoleon was in 1812 verheugd in Posen aan te komen. Het hoofd van deze stad gaf hem 

namelijk de post die voor de keizer was aangekomen. Hij las hier nieuws over de situatie van 

zijn achtergelaten leger in Rusland, de publieke opinie in Parijs en intriges aan het hof en 

binnen zijn regering, maar ook privéberichten van zijn vrouw en over zijn zoon.  

Na Poznan reisde ik verder naar Glogau in Zuidwest Polen. Ik werd daar ontvangen door de 

heer Bok die werkzaam was in het kasteel waar Napoleon in 1812 zelf zijn opwachting 



maakte. Het staat er allemaal nog. De heer Bok is lid van de historische vereniging en wil er 

zeker voor zorgen dat het bezoek in mei niet ongemerkt aan de plaats voorbij gaat. Napoleon 

reisde toen hij door Glogau en omgeving reisde door Pruisen. Een voor hem vijandig gebied. 

Het was zo koud dat de escorte van 6 man was uitgedund tot 2 man. Napoleon en 

Caulaincourt hadden daarom zelf maar geladen pistolen bij zich, klaar om in geval van nood 

toe te slaan. De laatste plaatst in Pruisen was Buntzlau waar Napoleon gelukkig gastvrij werd 

ontvangen en cadeaus voor zijn vrouw kocht en Caulaincourt een verblijde met geschenken 

als dank voor zijn goede zorgen. 

 

Het historisch museum in Buntzlau zal meerwerken om ons over een paar maanden welkom 

te heten in deze stad. Voor mij het moment om na twee weken reizen langs deze ‘route 

Napoleon’, de grens met Duitland te passeren en na een geslaagde reis als voorbereiding op 

ons Napoleon sponsorreis weer naar Nederland terug te keren. 

 

Joost van Hövell tot Westervlier 

 

 

 



 

DRAAIBOEK STARTBIJEENKOMST  “NAPOLEON VOOR TSJERNOBYL”   22 april 2012 

Aanleiding. 
Een historische koetstocht voor het goede doel. 
De abrupte terugtocht van Napoleon na zijn grote nederlaag in 1812 in Wit Rusland, is nu, 200 jaar 
later, als thema opgepakt voor een historische tocht met paard en koets van meer dan 2.000 
kilometer. Dezelfde route van Wit Rusland naar Parijs wordt op basis van een reisverslag van een van 
de generaals van Napoleon overgedaan onder leiding van Joost van Hovell tot Westerflier  door een 
aantal ervaren koetsiers en een begeleidend konvooi. De koetsreis is opgepakt met het doel geld in 
te zamelen voor een bijzonder project van de Stichting Gichon :  “Het House of Peace” in Wit 
Rusland. Het is een opvanghuis voor de slachtoffertjes van de kernramp in Tsjernobyl en het huis 
gaat onderdak, onderwijs en een toekomst geven aan deze kinderen. Voor de reis is een stichting 
opgericht met de naam ‘Napoleon-1812’en is een website geopend onder www.napoleon-1812.nl. 
De goede doel website is www.gichon.com  
 

De aftrap. 
De tocht zal eind april 2012 van start gaan. Het konvooi bestaat uit Napoleon in de persoon van Joost 
Hovell tot Westerflier,een historische koets, 5 paarden en de koetsiers, Gerrit Haakmeester, Hein 
Heun, Harry Mulder en André de Vries. De voorzitter van de stichting Gichon, Erik Jager zal met een 
busje het konvooi begeleiden. Een bijzondere trailer/oplegger is beschikbaar gesteld door Hein Heun, 
waarin plaats is voor de koets, 5 paarden en 5 personen. Deze wordt bestuurd door Bennie Heun. 
Voorafgaand aan het vertrek wordt voor betrokkenen, sponsoren, pers en belangstellenden een start 
georganiseerd op  zondag 22 april 2012 in Ootmarsum. 
 

De startbijeenkomst. 
De startbijeenkomst wordt georganiseerd op zondag 22 april vanaf 14.00 uur in het centrum van 
Ootmarsum. Tijdens deze bijeenkomst wordt het konvooi voorgesteld, zullen enkele sprekers het 
woord voeren  en wordt symbolisch het vertreksein gegeven  aan Napoleon, gezeten in de koets . 
 

Programma zondag 22 april 2012. 
14.00 uur  Ontvangst Kerkplein/ catering 
14.25 uur  Welkomstwoord door Marga Bult  
14.30 uur  Aankomst van Napoleon op het Kerkplein 
14.45 uur  Toelichting op het House of Peace door Erik Jager 
15.00 uur  Startschot voor het vertrek, koets rond de kerk. 
15.15 uur  Catering voor de gasten. 
16.30 uur  einde 

                                                                                         RM. Nov.2011  

 

 

 

 

http://www.napoleon-1812.nl/
http://www.gichon.com/


 

Napoleon begint z’n reis in Ootmarsum 

Door: Peter Baanstra  

OOTMARSUM - Op een bomvol Kerkplein werd de crew van de grote Moskou-Parijs reis 

uitgezwaaid. Napoleon was zelf natuurlijk ook aanwezig bij de officiele start van de lange 

reis. 

 
Napoleon zat goed in zijn rol tijdens deofficiële start van de Napoleonreis in Ootmarsum. Op 

23 mei komt de stoet aan in een voorstad vanParijs. 

Foto: www.misspress.nl  

Honderden bezoekers kwamen zondag naar het Kerkplein om de start van de reis van Moskou 

naar Parijs te zien. Het team presenteerde zich op het podium. Onder hen waren vele 

vertegenwoordigers van de sponsors, die het mogelijk hebben gemaakt dat het streefbedrag 

van 100 duizend euro al voor het vertrek binnen is gehaald. Hiermee kan het beoogde doel om 

voor de kinderen van de slachtoffers van Tsjernobyl een tehuis in te richten gerealiseerd 

worden.  

Tijdens deze manifestatie heeft Napoleon met zijn hofdames en grenadiers het startsein 

gegeven van deze lange tocht. Na het startschot op het Kerkplein in Ootmarsum is het 

gezelschap vertrokken naar Smogorni nabij Moskou. Van daaruit begint de 2300 kilometer 

lange reis naar Parijs. 200 jaar geleden maakte Napoleon deze tocht onder barre 

omstandigheden. Anno 2012 is de tocht bedoeld om zoveel mogelijk geld in te zamelen en dat 

doet het gezelschap door met een koets de 2300 kilometer lange tocht te volbrengen. Op 23 

mei hoopt men aan te komen in Parijs en wel in een voorstad Meaux waar de reis wordt 

afgesloten. Eigenlijk wilden ze net als Napoleon via de Champs Elysées Parijs intrekken, 

maar in de Parijse binnenstad zijn geen paarden toegestaan. 

Tijdens de manifestatie maakte Marga Bult bekend dat men het streefbedrag van 100 duizend 

euro al heeft bereikt. Op 23 mei weet men het exacte bedrag en dat zal ongetwijfeld vele 

malen hoger uitvallen.  

Op www.napoleon.gichon.nl is de reis van de koets te volgen. 

 

 

 

 

 

http://www.napoleon.gichon.nl/


 
 

 

                                                                                 

LAATSTE VOORBEREIDINGEN VOOR DE START 

De grote tocht met paard en koets van Wit Rusland naar Parijs, in de voetsporen van 

Keizer Napoleon Bonaparte, tweehonderd jaar geleden, gaat op 22 april van start. De 

paarden worden getraind, de koets gereed gemaakt, de trailer ingericht en de crew maakt 

zich op om de tocht van 2300 KM te gaan maken. 

Het is een uniek initiatief als kapstok voor een sponsorcampagne voor de Stichting Gichon 

die eigenaar is van een kinderopvangtehuis in Wit Rusland voor de kinderen die het 

slachtoffer zijn van de kernreactor-ramp in Tsjernobyl. Het tehuis moet helemaal ingericht 

worden en er zijn bouwmaterialen nodig en een inrichting om les te kunnen geven en de 

kinderen onder te brengen en op te vangen. 

Fervente leden van de Twentse rijtuigenvereniging “De Koetsenkeerls” hebben zich bereid 

verklaard de geweldige tocht te gaan maken. De Stichting Napoleon-1812 is hiervoor 

opgericht en Gerrit Haakmeester als voorzitter, Hein Heun als vice voorzitter, Harrie Mulder 

als penningmeester en Bennie Heun en Joost van Hövell tot Westervlier als bestuursleden, 

vormen de kern van de crew die de reis gaan maken. Hiernaast gaat Erik Jager, de voorzitter 

van Gichon een groot deel van de reis mee en verzorgd samen met Alexander  Saphiazhynski  



en Joost van Hövell de navigatie tijdens de reis. Bennie Heun is de chauffeur van de 

Napoleon-trailer. Sjoerd Jan van Breemen gaat als begeleider mee in het kader van zijn 

opleiding paardenmanagement en Lieke Zweers en Marielle Vermeer gaan mee  in het kader 

van de journalistenopleiding en zullen de verslaglegging van de hele reis verzorgen. 

Een heel bijzonder gezelschap dat in de periode van 22 april tot 23 mei de reis van hun leven 

gaat maken. Want het is niet zomaar met een koets elke dag 70 tot 80 KM afleggen  :  er 

komt heel wat bij kijken om de taak te volbrengen. Er zijn 5 paarden gekocht die een plek 

hebben in de trailer en waarvan er steeds twee voor de koets lopen. De heenreis en 

paardentransport onderweg is door Hein Heun geregeld door het beschikbaar stellen van 

een enorme trailer van 17 meter waarin de 5 paarden, de koets en de reizigers onderdak 

hebben.  Deze trailer gaat op 23 april met inhoud naar Smogorni aan de Litouwse-Wit 

Russische grens waar de paarden en koets uitgeladen worden en de reis officieel gaat 

beginnen op 26 april. 

Een reeks aan contacten op de route onderweg zijn gelegd. Ontroerende contacten, 

hartelijke contacten, geweldig enthousiasme is er nu al bij de voorbereiding van de reis 

ervaren. In vele plaatsen wil men van de doortocht met de Napoleon-koets,  er een echt 

feest van maken. Bij de start in Smogorni zal een Lokaal Napoleon museum worden geopend 

en in Litouwen vinden op de route verschillende Napoleon evenementen plaats. Tijdens de 

doorreis door Polen wordt op veel plekken de crew ontvangen door het stadsbestuur. Ook in 

Duitsland wordt tijdens stops een ontvangst voorbereid en wanneer de Frans grens wordt 

bereikt gaat het naar een voorstadje van Parijs : Meaux, waar het stadsbestuur een 

eindafsluiting van de reis heeft voorbereid bij het “Hotel de Ville” en de crew met een 

afsluitend bijeenzijn in het restaurant van een grote manege op 23 mei het welslagen van de 

grote reis zal vieren samen met partners en belangstellenden. 

Tijdens de reis zal van alle moderne media gebruik gemaakt worden om te kunnen volgen 

hoe de reis verloopt. Via GPS is steeds de locatie van de koets te peilen, er wordt een weblog 

in samenwerking met Dagblad TC Tubantia dagelijks gevuld met belevenissen, mogelijk 

wordt een webcam aan de trailer verbonden, wekelijks wordt een journaal afgedrukt in 

verschillende dagbladen en natuurlijk de eigen website www.napoleon-1812.nl  geeft steeds 

de actuele informatie en een routeschema, waar af te lezen is waar het konvooi zich bevindt 

op die dag. 

Op 22 april in Ootmarsum vanaf 14.00 uur, wordt de crew officieel uitgezwaaid. Marga Bult 

is de gastvrouw en zal aan de vele genodigden en sponsoren de leden van de crew 

voorstellen en het konvooi uitzwaaien. Keizer Napoleon Bonaparte komt in de koetsen met 

de hofdames aan op het Kerkplein en wordt begeleid door het regiment grenadiers van de 3e 

keizerlijke regiment. Met authentieke musketgeweren zal het startschot voor deze 

gedenkwaardige reis worden gegeven. De Ootmarsumse Boerendansers begeleiden 

Napoleon en treden op. 

Sponsoring van de tocht is mogelijk via een sponsorbedrag maar ook door het adopteren van 

een aantal kilometers van de 2300 lange tocht. Sponsorformulieren staan op de websites 

www.napoleon-1812.nl en www.gichon.com  en zijn op 22 april in Ootmarsum beschikbaar.  

http://www.napoleon-1812.nl/
http://www.napoleon-1812.nl/
http://www.gichon.com/


Een hele bijzondere reis voor een heel bijzonder doel met hele bijzondere mensen die zeker 

uw bijzondere waardering verdienen. Samen voor een betere wereld. 

 

Ootmarsum. 
RM 

info@ootmarsumnu.nl 
 

 

Weekkrant voor Dinkelland febr.2012 

 

 

 

OOTMARSUM - Napoleon arriveert op 22 april in Ootmarsum, begeleid 

door zijn garde. 
 

 
Meer weten over de sponsortocht? Kijk 

dan op www.gichon.com en op 

www.napoleon-1812.nl. 

Het gaat hier om een tocht van 2300 kilometer voor het goede doel.  

In 1812 probeerde Napoleon Rusland te verslaan. Dat ging mis en geweldige verliezen 

werden geleden tijdens de bloedige veldtocht. Napoleon vluchtte van Moskou naar Parijs: een 

barre tocht van 2300 kilometer. Deze tocht van Wit-Rusland naar Frankrijk wordt nu -precies 

200 jaar later- overgedaan in de vorm van een sponsortocht per koets voor de kinderen uit het 

gebied van de Tsjernobyl-ramp.  

Speciaal voor dit project is de Stichting Napoleon-1812 opgericht. 

De reis voert van Litouwen, Polen en Duitsland naar Frankrijk. Per dag wordt door de koets 

een afstand tussen de 75 en 100 kilometer afgelegd zodat de ploeg vijf weken onderweg is. Er 

is een reisroute uitgezet op basis van de historische gegevens en het konvooi zal zeker niet 

altijd de steden en dorpen geruisloos passeren. Overal zijn afspraken gemaakt met het lokale 

bestuur voor een ontvangst en radio en TV in de landen hebben al interesse getoond voor deze 

heldentocht. 

Gichon 

Doel van deze tocht is geld bijeen te krijgen voor de verbouw en inrichting van het ‘House of 

Peace’ in Kobrin, Wit-Rusland. Dit schoolgebouw is aangekocht door de stichting Gichon en 

wordt vanuit Nederland omgebouwd tot tijdelijk opvangcentrum voor de kinderen die het 

slachtoffer zijn van de Tsjernobylramp.  

mailto:info@ootmarsumnu.nl


Op 22 april gaat het konvooi officieel van start in Ootmarsum. Marga Bult, als 

beschermvrouwe van Gichon, geeft het startschot voor het vertrek van Napoleon. Om 14.00 

uur zal op het plein bij de grote kerk Napoleon per koets arriveren. 

 

 

RTV Oost 
 

Uitzending Overijssels hart 

 

G E R S O N  V E E N S T R A  

 De maker: Gerson Veenstra 

REIS MET KOETS EN PAARD VAN RUSLAND NAAR PARIJS 
Posted on Monday, November 28, 2011 12:05 PM 

 
In 1812 probeerde de Franse keizer Napoleon Rusland te veroveren met een 
veldtocht. Dat leek te lukken, maar in de winter moest hij zich terugtrekken. 

Napoleon verliet zelfs zijn leger om zo snel mogelijk met slee en koets terug te 
komen in Parijs. Die tocht wordt volgend voorjaar opnieuw gedaan met paard en 

koets, maar dan voor de stichting Gichon in   Vriezenveen. De stichting zet zich 
sinds 2003 in voor kinderen in Wit-Rusland die te maken hebben met de gevolgen 
van de Tsjernobyl-ramp. Tijdens Het Overijssels Hart waren twee van de deelnemers 

aan de tocht te gast: Gerrit Haakmeester en Harry Mulder. Dat interview is hieronder 
te horen. 

 

Link naar de website van de koetsreis die in 2012 wordt gemaakt en dit is een 

link naar de website van de stichting Gichon. 

 

 

 

 

Napoleon begon z’n reis in Ootmarsum 

dé Weekkrant Dinkelland 23 apr 2012 
Door: Peter Baanstra  

OOTMARSUM - Op een bomvol Kerkplein werd de crew van de grote Moskou-Parijs reis 

uitgezwaaid. Napoleon was zelf natuurlijk ook aanwezig bij de officiele start van de lange 

reis. 

http://blogger.xs4all.nl/gerson/articles/128164.aspx
http://blogger.xs4all.nl/gerson/archive/2011/11/28/707204.aspx
http://www.napoleon-1812.nl/
http://www.gichon.com/
http://www.gichon.com/
http://www.deweekkrant.nl/de_weekkrant_dinkelland


 
Napoleon zat goed in zijn rol tijdens de officiële start van de Napoleonreis in Ootmarsum. Op 

23 mei komt de stoet aan in een voorstad van Parijs. 

Foto: www.misspress.nl  

Honderden bezoekers kwamen zondag naar het Kerkplein om de start van de reis van Moskou 

naar Parijs te zien. Het team presenteerde zich op het podium. Onder hen waren vele 

vertegenwoordigers van de sponsors, die het mogelijk hebben gemaakt dat het streefbedrag 

van 100 duizend euro al voor het vertrek binnen is gehaald. Hiermee kan het beoogde doel om 

voor de kinderen van de slachtoffers van Tsjernobyl een tehuis in te richten gerealiseerd 

worden.  

Tijdens deze manifestatie heeft Napoleon met zijn hofdames en grenadiers het startsein 

gegeven van deze lange tocht. Na het startschot op het Kerkplein in Ootmarsum is het 

gezelschap vertrokken naar Smogorni nabij Moskou. Van daaruit begint de 2300 kilometer 

lange reis naar Parijs. 200 jaar geleden maakte Napoleon deze tocht onder barre 

omstandigheden. Anno 2012 is de tocht bedoeld om zoveel mogelijk geld in te zamelen en dat 

doet het gezelschap door met een koets de 2300 kilometer lange tocht te volbrengen. Op 23 

mei hoopt men aan te komen in Parijs en wel in een voorstad Meaux waar de reis wordt 

afgesloten. Eigenlijk wilden ze net als Napoleon via de Champs Elysées Parijs intrekken, 

maar in de Parijse binnenstad zijn geen paarden toegestaan. 

Tijdens de manifestatie maakte Marga Bult bekend dat men het streefbedrag van 100 duizend 

euro al heeft bereikt. Op 23 mei weet men het exacte bedrag en dat zal ongetwijfeld vele 

malen hoger uitvallen.  

Op www.napoleon.gichon.nl is de reis van de koets te volgen. 

 

 
 
TCTUBANTIA WEBLOG  U bevindt zich hier › napoleontocht2012 

Monumenten en paardenrennen 
  maandag 14 mei 2012 | 13:55 | Laatst bijgewerkt op: maandag 14 mei 2012 | 13:59 
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Dresden-Meissen-Leipzig. Deze zaterdag stond in het teken van een koetstocht van vele kilometers door stedelijk 

gebied en indrukwekkende herinneringen aan de enorme oorlogen tweehonderd jaar geleden. Er werd vertrokken uit 

Meissen om 07.00 uur en Bennie kon deze keer de koets het hele traject blijven volgen.  

De afstand die vandaag is afgelegd is 97 kilometer. Het was fris vandaag : de thermometer kwam niet hoger dan 8 graden en 

de dikke jassen deden goed werk. De route ging bij Leipzig om de stad heen en er werden verschillende stops gemaakt. De 

Dresdener Zeitung maakte foto’s en een interview. Bij een stop werd door Nederlandse bedrijven in Leipzig een bedrag van 

1.500,- Euro voor Gichon geschonken. Zelfs een oude dame kwam bij de koets en gaf een biljet van 10 Euro. Sjoerd Jan voelde 

zich niet lekker en bij bezoek aan een arts werden hem medicijnen meegegeven en het gaat alweer beter. Met de paarden gaat 

het prima, ondanks de grote drukte in de stad blijven ze prima in het spoor. De koetsiers zijn de hoefsmeden in Nederland die 

kosteloos de reserve hoefijzers hebben geleverd, bijzonder dankbaar, want zonder dit maatwerk was de tocht zeker in de 

problemen gekomen. Vandaag hebben Sander en Erik van de Nederlandse ambassade afscheid genomen en wordt door Joost 

en Bennie de navigatie uitgevoerd. Er werd een bezoek gebracht aan het grote 90 meter hoge monument in een park in Leipzig, 

ter herinnering aan de ” Slag der Naties”, de ”Völkerenschlacht”, de enorme oorlog die hier gevoerd is. Hierna ging het konvooi 

naar de landelijke terreinen van de paardenrenbaan Scheibenholtz aan de rand van de stad waar het konvooi om half zeven 

aankwam. Hier is plek voor de trailer, koets en paarden en hier wordt vandaag de nacht doorgebracht. Voor morgen staat weer 

een lang traject op het programma : Leipzig – Weimar. Het is de tweede helft van de lange tocht van 2300 kilometer  

In het gebied waar de koets zich nu bevindt, zijn tweehonderd jaar geleden geweldige oorlogen uitgevochten. In augustus 1813 

was er een bloedige slacht voor de stadspoorten van Dresden van 130.000 soldaten van Napoleon tegen 150.000 soldaten van 

de Russen en de Pruisen. Napoleon won en nam 11.000 krijggevangen mee. Van 16 tot 19 oktober in 1813 trokken alle troepen 

samen bij Leipzig. Een geweldige massa soldaten : in totaal meer dan 600.000 manschappen en 1400 kanonnen en duizenden 

paarden. Rond de 20 nationaliteiten namen aan beide kanten deel aan deze “volkerenslacht” die naar schatting rond de 

150.000 mensenlevens heeft gekost. Napoleon verloor deze slag, doordat een brug te vroeg werd opgeblazen. Hierdoor 

moesten veel franse soldaten de rivier over zwemmen en gaven zich 30.000 franse soldaten over. Duitsland was weer heroverd 

op Frankrijk en Napoleon was verjaagd. Het was het begin van het einde van Napoleon.  

Smogorni-Meaux. Etappe 12 mei, Dresden- Leipzig. 15e dag van de tocht. RM  

 

Meer napoleontocht 2012 

 wo 23-05 Napoleontocht eindigt bij Parijs  

 wo 23-05 De laatste stop  

 di 22-05 De laatste loodjes  

 ma 21-05 De champagne wacht  

 ma 21-05 Vive la France  

 ma 21-05 Op het randje en dan Frankrijk in  

 vr 18-05 Op de pont naar de Bisschopsstad  

 di 15-05 Rendezvous met de natuur  

 ma 14-05 Monumenten en paardenrennen  

 ma 14-05 Op de autobaan en doorsappelen  

 

Tubantia 16 januari 2012 
 
Koetsiers in het spoor van Napoleon 
  maandag 16 januari 2012 | 16:32 | Laatst bijgewerkt op: maandag 16 januari 2012 | 16:44 

Tekstgrootte  

 
Foto Max de Krijger 
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ENSCHEDE - Een barre terugtocht. Zo kan de roemloze vlucht van Napoleon Bonaparte in 1812 vanuit Rusland naar 

Parijs op z'n zachtst gezegd wel worden genoemd.  

Precies 200 jaar later volgen vier Twentse Koets'nkearls en een Amsterdammer het spoor van de roemruchte keizer. De schier 

onoverwinnelijke veldheer, wiens leger het verloor van de elementen met de vroeg invallende winter en de rivier de Berezina als 

scherprechter. 

 

De vluchtroute van circa 2300 kilometer, van de Wit-Russische grens tot Parijs, is komend voorjaar de leidraad voor een 

historische tocht met paard en koets. Initiatiefnemer en expeditieleider is Joost van Hövell tot Westervlier. De Amsterdamse 

historicus is vooral geïnteresseerd in de logistiek van het reizen met koetsen en paarden zoals dat aan het begin van de 

negentiende eeuw gebruikelijk was. Een mooie bijkomstigheid voor zijn onderzoek is dat de details van de vlucht van Napoleon 

vrij onbekend zijn. Als 'reisgids' gebruikt hij de aantekeningen van generaal Armand de Caulaincourt, een vertrouweling en 

reisgenoot van Napoleon. 

 

Voor de expeditie is een authentieke koets uit 1900 opgekalefaterd. Het reisvoertuig wordt getrokken door twee paarden en op 

de bok zitten uitsluitend ervaren, Twentse koetsiers: Gerrit Haakmeester (Albergen), Harry Mulder (Enschede) en Hein en 

Bennie Heun (Vroomshoop). In het konvooi dat de koets begeleidt, rijdt mee Erik Jager uit Vriezenveen. Hij is voorzitter van de 

Stichting Gichon. Het is namelijk de bedoeling dat met de koetsreis door middel van sponsoring geld wordt ingezameld voor 

kinderen uit de getroffen gebieden van de Tsjernobyl-ramp (1986). Met dit geld wil Stichting Gichon een inmiddels aangekocht 

vakantieoord (House of Peace) in Wit-Rusland inrichten.  

 

Het reisgezelschap heeft de beschikking over een enorme trailer die is opgesplitst in een compartiment met stalboxen voor vijf 

paarden, een stalling voor de koets en een verblijfs- en slaapruimte voor zes personen. 

 

Het konvooi vertrekt op 22 april vanuit Ootmarsum. De start is enkele dagen later in Vilnius. Het gezelschap hoopt vier weken 

later Parijs te bereiken. Dat lijkt een hele onderneming, maar wie bedenkt dat Napoleon er 'slechts' dertien dagen over deed, 

hoeft geen medelijden te hebben met de mannen. 

 

Voor de tocht worden vijf paarden geselecteerd die per toerbeurt de koets zullen trekken. Per dag wordt ongeveer 80 kilometer 

afgelegd. De Twentsche Courant Tubantia zal de reis van dag tot dag volgen en er verslag van doen op haar website.  

 

www.napoleon-1812.nl 

 

www.gichon.com  

 

 

http://www.napoleon-1812.nl/
http://www.gichon.com/projecten/napoleon-1812


 

 

 

Vermelding website VVV Twente 

 

 

Napoleon voor Gichon 

 

met paard en koets 2300 km voor de Tsjernobylkinderen 

 

START VAN EEN NAPOLEON-TOCHT VOOR HET GOEDE 

DOEL OP 22 APRIL IN OOTMARSUM. 

Tweehonderd jaar geleden, in 1812, verloor Napoleon de oorlog 

tegen Rusland. Hij vluchtte en maakte per koets een tocht van 

2300 kilometer van Moskou naar Parijs. Nu in 2012 wordt deze 

tocht weer per koets overgedaan door een aantal leden van de 

Koetsn Keerls : Gerrit Haakmeester, Hein Heun en Harry Mulder met een historicus als Napoleon : Joost van 

Hövell tot Westervlier. 

De start in Ootmarsum bestaat uit een feestelijk programma. Om 14.00 uur arriveert het konvooi met Napoleon 

per koets vooraf gegaan door de Grenadiers van het 3e Regiment. Tegen 15.00 wordt het startschot gegeven 

voor het vertrek. 

De barre tocht van 4 weken waarbij per dag ongeveer 80 KM wordt afgelegd, wordt gereden als een sponsortocht 

voor de slachtoffertjes van de Tsjernobyl-ramp. De stichting Gychon met Marga Bult als beschermvrouwe zet zich 

in een gebouw in Wit Rusland in te richten als tijdelijk opvangcentrum voor de kinderen. Afstanden kunnen 

gesponsored worden met verschillenden bedragen per kilometer. Meer info op : www.gichon.com en op 

www.napoleon-1812.nl. 

 

 

 
 

 



IN DE SPOREN VAN NAPOLEON 
1812 - 2012 

Na 200 jaar weer met paard en koets van Wit Rusland naar Parijs : 
maar nu voor de kinderen van Tsjernobyl via Stichting Gichon. 

 

Op 22 april in Ootmarsum vanaf  14.00 
uur, wordt de crew officieel uitgezwaaid op het Kerkplein.  De grote 
trailer waarmee de paarden en koets en de koetsiers naar Wit Rusland 

rijden is aanwezig. Marga Bult is de gastvrouw en zal aan de vele 
genodigden en sponsoren de leden van de crew voorstellen. Keizer 

Napoleon Bonaparte komt in de koetsen met de hofdames aan op het 
Kerkplein en wordt begeleid door het regiment grenadiers van de 3e 

keizerlijke regiment. Met authentieke musketgeweren zal het startschot 
voor deze gedenkwaardige reis worden gegeven.  De Ootmarsumse 

Boerendansers begeleiden Napoleon en treden op. Sponsoring van de 
tocht is mogelijk via een sponsorbedrag maar ook door het adopteren 

van een aantal kilometers van de 2300 KM lange tocht. 
www.napoleon-1812.nl en www.gichon.com 
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Napoleon 1812 Magazine 

 

Napoleon voor de kinderen van Tsjernobyl 2012. 

 

De gehaaste terugreis uit Rusland van Napoleon in 1812 staat model voor de sponsortocht ten 

behoeve van  de jeugdige slachtoffers van Tsjernobyl in Wit  Rusland. 

De reis van Napoleon in 1812 van Smorgoni in Wit Rusland naar Parijs ( ongeveer 2300 km) 

zal in zijn geheel met paard en koets worden herhaald. Het idee voor deze tocht komt van Joost van 

Hövell tot Westervlier. Het doel van deze sponsortocht is 100.000 euro bij elkaar te brengen om een 

opvangcentrum voor deze kinderen in Wit Rusland in te kunnen richten als tijdelijk opvangcentrum en 

comfortabel onderkomen. Een gebouw is aangekocht en wordt verbouwd en ingericht door de 

Stichting Gichon (www.gichon.nl) . De afwerking en inrichting van het “House of Peace” in Kobrin, 

zullen mede door het sponsorgeld van  de Napoleontocht betaald worden. De tocht per koets van 

23200 KM gaat op 22 april van start.  

Hoe maak je nu zo’n reis? 

We zijn begonnen met 6 mensen, te weten Joost van Hövell tot Westervlier, Gerrit 

Haakmeester,Harry Mulder,Hein Heun en Bennie Heun.en Andre de Vries. De laatste heeft inmiddels 

laten weten de belasting van de reis te groot te vinden. We zoeken nog een zesde man. Ons plan is 

om met een vrachtauto met daarin de hele onderneming naar de Wit Rusland te rijden en dan daar 

in te spannen en volgens dezelfde route als Napoleon naar Parijs te rijden. Daarvoor heb je een 

vrachtauto met chauffeur nodig, een koets en paarden met alles wat daarbij komt zoals hoefbeslag, 

tuigen verzorgingsmiddelen (hooi en krachtvoer)etc etc.. Darnaast heb je een aantal “paardegekken” 

nodig die bereid zijn 4 a 5 weken met elkaar in zo’n project op stap te gaan. 

En……… mensen die bereid zijn sponsors te benaderen om geld beschikbaar te krijgen. 

Nu  Hein Heun is zeer voortvarend te werk gegaan zoals hij volgens mij altijd doet en binnen de 

kortste keren was een oplegger van 15 meter gekocht  die Hein voor eigen rekening voor paarden- en 

ander transport alsmede als slaapplaats voor mensen geschikt liet maken. 

Hij stelde een van zijn bedrijfstrekkers beschikbaar en zijn broer Bennie als chauffeur. 

De verbouw van de inrichting van de oplegger werd mede door Harry Mulder verzorgd :  iets dat hem 

als oud interieurbouwer natuurlijk goed afging. Al met al staat er nu een vrachtautocombinatie die er 

zijn mag en op de buitenkant staat groot het doel en de route van onze tocht afgebeeld. 

Ondertussen zijn er folders gemaakt waarmee we de sponsors kunnen informeren over ons project. 

Gezien de opbrengst tot nu toe, werken die prima. Onze sponsorfilosofie is iedereen zoveel mogelijk 

op de buitengewone tocht te wijzen en warm te maken voor het goede doel. Ieder bedrag is welkom 

en er zijn al hartverwarmende acties geweest, maar we zijn er nog niet. Er zijn grote en kleine 

bijdragen geleverd : van enkele duizenden Euro’s tot de opbrengst van een vakantiebaantje dat door 

kinderen is ingebracht. Een koets is beschikbaar gesteld en hoefijzers voor de paarden ; voer en hooi 

zijn gesponsord. 

http://www.gichon.nl/


Van het sponsorgeld blijft niets aan de strijkstok hangen. Paardentuigen nemen we van onszelf mee 

en dan kunnen we op pad. 

Echter eerst moeten er nog paarden komen . 

We zijn van plan daarvoor dravers aan te schaffen die op de wedstrijd baan niet meer mee kunnen 

komen. Deze paarden hebben , als zij gezond zijn,een sterk gestel en zijn prima in staat om 23 tot 30 

dagen 40 a 50 km per dag te lopen. De paarden gaan we speciaal voor dit doel kopen en laten ze 

vooraf door en dierenarts keuren om onderweg geen problemen te krijgen. Bijkomend voordeel is 

dat ze niet duur zijn. De paarden betalen we  ook uit eigen zak of worden beschikbaar gesteld door 

een ons goed gezinde handelaar. Die krijgt ze na de reis terug volledig verkeers- en tuigmak 

natuurlijk. 

Het is de bedoeling dat we per dag 4 trajecten van 20 tot 25 km afleggen  waarbij de vrachtauto als 

stal en hotel ons volgt. 

s’Nachts zoeken we een plek waar de vrachtauto kan staan en waar de paarden in een weitje 

kunnen. Het is namelijk heel goed voor die beestjes om s nachts vrij rond te kunnen lopen. 

Daarvoor nemen we een batterij schrikdraad apparaat mee en afrasteringmateriaal. 

De hoefijzers voor de paarden laten we thuis op maat maken en die slaan Harry en Gerrit er 

onderweg onder als de oude versleten zijn. Dus  als we  s avonds over zijn ligt er nog een beetje werk 

te wachten. 

We maken dagen van  8 uur rijden met enkele uren voorbereiding en nawerk. 

Het grens overschrijdend karakter geeft nogal wat problemen voor de paarden. Sedert enkele jaren 

zijn er Europese regels voor  internationaal vervoer van dieren.  Het kostte Gerrit heel veel moeite 

om helder te krijgen wat nu wel en niet mag. Uiteindelijk blijkt dat de paarden geregistreerd moeten 

zijn en dat de Voedsel en Waren autoriteit een gezondheidsverklaring moet afgeven  die ook nog 

eens iedere 10 dagen verlengd moet worden. Dat gaan we onderweg beleven. 

Bennie die als chauffeur verantwoordelijk is voor de vrachtauto en moet dat ding dus langs alle 

voorkomende obstakels manoeuvreren en hij heeft al onderzocht, middels collega chauffeurs die in 

en rond oost europa rijden, hoe het er daar aan toe gaat. We rijden met de koets natuurlijk niet over 

de autosnelweg. En zo n hele grote truck met oplegger door kleine straatje sturen is ook niet alleen 

een pretje. Samen met Joost heeft hij al veel werk gestoken in de route. Joost heeft al meerdere 

gemeentebestuurders langs de route gesproken die allemaal  enthousiast zijn. Er wacht ons nogal 

eens een warm welkom. 

   



 

 

 

De plaats van aankomst in Parijs is ook al zo iets.Je mag met een paard voor de koets niet in het 

centrum  van Parijs komen, onder geen beding, : `la ciculation `moet gevrijwaard blijven van alle 

problemen Aldus la Prefecture. Nu gaan we naar Meaux een voorstadje van Parijs 

Om alle zaken goed voor te bereiden wordt er regelmatig met de hele groep vergaderd., meestal op 

zaterdag ochtend bij een van de deelnemers thuis. Daar komt dan ook Rob Meijer erbij die ervoor 

zorgt dat we de zaken die we afspreken ook na kunnen zoeken en hij organiseert het vertrek 

evenement. Loopt dat allemaal gladjes ? Nou meestal wel, maar we hebben natuurlijk ook 

strubbelingen gehad en die netjes opgelost. Leerzame momenten…….! 

Eind februari moeten de paarden beschikbaar zijn. Vijf nemen we er mee  Ze moeten twee aan twee 

voor de wagen en die ene is voor ‘schrik en gevaar’. Dat betekent dat hij als invaller wordt ingezet. 

We doen er alles aan om door te kunnen rijden ; stilstaan kost tijd. 

De paarden zullen vooral door Harry en Gerrit getraind  worden. Ze moeten 3 a 4  keer per week flink 

lopen en iedere dag voldoende beweging krijgen, gedurende ongeveer 6 weken. 

Dan zijn ze op een niveau waarmee ze de reis kunnen beginnen. We gaan op stap met dikke paarden 

dat wil zeggen ze moeten goed bevleesd zijn. De kans is groot dat ze in de reis zoveel lopen dat ze 

mager maar gezond terugkomen. U ziet, het is een grote uitdaging voor mens en dier. 

Op 22 april 2012 zal in Ootmarsum, bij een feestelijke bijeenkomst, het officiële startschot worden 

gegeven waarvoor alle sponsoren worden uitgenodigd en waar iedereen welkom is. 

Dit geldt als aftrap voor de reis die op 24 april daadwerkelijk begint. Tijdens de reis zullen 

meereizende journalisten dagelijks een journaal beschikbaar hebben op de verschillende weblogs en 

de website van TCTubantia.nl. 

Verdere info is te vinden op www.napoleon-1812-nl en www.gichon.com  

 

( Gerrit Haakmeester, voorzitter Stichting Napoleon-1812) 

 

RTV Oost maakte een weblog en volgde de tocht per dag. 
 

 
vrijdag 27 april 2012 

Uitgebreid zoeken 

 

Startschot Napoleonreis voor Gichon gelost 
dinsdag 24 april 2012 | 15:27Laatst bijgewerkt:24-4-2012 | 15:34 

 

Toen we aankwamen in Ootmarsum, waar het startschot van onze reis voor stichting Gichon 
werd gegeven, waren we meteen in de sfeer van ons avontuur. De paarden werden 
aangespannen en af en toe kwam er een koets voorbij. 

http://www.napoleon-1812-nl/
http://www.gichon.com/
http://www.rtvoost.nl/zoeken/default.aspx


foto 1 van 3 

Ter voorbereiding liepen we naar de kelder van het ‘Twents Gastenhoes’ (ons verzamelpunt), waar 
de grenadiers, hofdames en Napoleon al vol in de grime zaten. We werden op de schouder getikt 
door Napoleon zelf, met de vraag of zijn neus goed zat. Na goed kijken zagen we dat er zelfs aan het 
detail van een opzetneus was gedacht. Na enige tijd stuitten we op meer negentiende-eeuwse details 
waaraan gedacht was: een jongetje, niet ouder dan acht jaar, met een brilletje om zijn hoofdje 
geklemd, de hofdames strak in het korset geregen en met perfecte pijpenkrullen langs hun hoofd 
bungelend. 

  

We waanden ons helemaal in de negentiende eeuw, maar toen we naar buiten liepen schudde de 
hagel ons wakker en waren we meteen weer in het heden. Inmiddels was het kwart voor twee en 
vertrokken we in gezelschap van twee koetsen, zeven lichtelijk gespannen paarden, zes grenadiers, 
de hofdames, Napoleon, onze eigen crew en heel veel Twentse paparazzi naar het centrum van 
Ootmarsum. Hier begon om 14.00 uur, onder leiding van Marga Bult, de aftrap van de reis. 

  

De hele Napoleon-1812 crew werd op het podium geroepen en voorgesteld. De koetsiers: Hein Heun, 
Harry Mulder, Gerrit Haakmeester en Sjoerd-Jan Bremer; de bestuurder van de trailer: Bennie Heun; 
historicus en Napoleonkenner: Joost van Hövel tot Westenvlier; stichting Gichon; Erik Jager; 
journalisten: dat zijn wij, Lieke Zweers en Marielle Vermeer. Daarnaast werd er nog een aantal 
mensen in het zonnetje gezet, vanwege hun inzet. Uit het niets werd Ootmarsum opgeschrikt door 
een knal van drie musketten. Het startschot was gelost! 

  

Wij, Joost, Erik, Lieke en Marielle, pakten de auto in en waren klaar om te gaan. Onze reis was 
begonnen. De rest van de crew sluit zich midden deze week aan in Litouwen. Vandaag hebben we al 
1000 km afgelegd, onder het genot van muziek van onder andere Queen en U2. Toen we in 
Duitsland aankwamen zijn we meteen de snelweg afgescheurd naar het eerste benzine station 
gereden om bradwürst mit pommes te bestellen. De magnetron had zijn werk goed gedaan, het 
smaakte heerlijk! 

  

Inmiddels zijn we ook de Poolse grens gepasseerd. Klokslag twaalf uur kwamen we aan bij een 
‘gezellig’ Pools snelweghotel. Na een lange zware dag, konden we eindelijk onze ogen sluiten. 

 

 

Kees van der Zwan 
dinsdag 24 april 2012 19:00 

Ik , als Napoleon verzamelaar, zal de reis vanuit het verre Rusland naar Parijs op de voet volgen. 

Het is een geweldige uitdaging om dit in een geheel andere tijd 200 jaar later, opnieuw te 
ondernemen. 

De omstandigheden in 1812 waren heel wat primitiver dan heden ten dagen , nu is er genoeg te eten 
te vinden dan in die tijd, dat is al een groot voordeel. 

Je kan je niet voorstellen dat de meeste soldaten, de tocht te voet moesten afleggen 

met 2 gelijke schoenen of laarzen, linker en rechter schoenen bestonden nog niet!!! 

Ik wens de Napoleonreis gangers een goede reis en een behouden aankomst te Parijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

WEBLOG   TCTUBANTIA 
 
 
 
 
U bevindt zich hier › napoleontocht2012 

 

Rendezvous met de natuur  
14:20  
Weimar – Eisenach - De tocht ging vanaf acht uur van start en het leek eerst een kort traject te zijn maar de paarden tippelden 
toch weer 108 KM vandaag. … 

3 | Lees verder  

 

ma 14-05  

Monumenten en paardenrennen  
Dresden-Meissen-Leipzig. Deze zaterdag stond in het teken van een koetstocht van vele kilometers door stedelijk gebied en 
indrukwekkende herinneringen aan de enorme oorlogen tweehonderd jaar geleden. Er werd vertrokken uit Meissen om 07.00 
uur en Bennie kon deze keer de koets het hele traject blijven volgen. … 

5 | Lees verder  

 

ma 14-05  

Op de autobaan en doorsappelen  
Duitsland. Leipzig – Weimar. Een afscheid van Leipzig en de route ging vandaag via Lützen -waar op 2 mei 1813 een zware 
oorlog werd gevoerd- en door Auerstedt, een plaats die Napoleon in 1806 al had veroverd op Pruisen, ging het door naar het 
einddoel van de dag : Weimar. Een hele prestatie vandaag, want er is maar liefst 122 KM afgelegd. Dat hakt er goed in, want 
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het zijn nog rond de 780 Km totdat Meaux, de voorstad van Parijs, over precies 10 dagen : 23 mei. als einddoel bereikt zal zijn. 
… 

3 | Lees verder  

 

zo 13-05  

Een koninklijk onthaal en een glas wijn  
Duitsland. Bautzen –Dresden - Meissen. Een lange dag vandaag. Er werd om half zes opgestaan met de bedoeling op alle 
gemak de zaken voor vandaag voor te bereiden, maar toen de route beter werd bekeken werd in er toch maar direct vertrokken. 
De dravers Bon en Apart werden als eerste aangespannen en na 20 KM kwamen de ‘vosjes’ Lodewijk en Napoleon voor de 
koets op weg naar Dresden. … 

1 | Lees verder  

 

vr 11-05  

10 mei Napoleontocht voor Gichon  
Boleslawiec – Görlitz - Bautzen. Na de laatste Poolse nacht werd om half zes opgestaan, werd ontbeten en de paarden 
beslagen en tegen acht uur werden Bon en Aparte aangespannen voor de koets voor het eerste traject. Om half elf was er een 
paardenwissel en tegen 12.00 uur werd de Pools-Duitse grens bereikt. … 

4 | Lees verder  

 

do 10-05  

Napoleontocht 2012: Mizeria en mandarinelikeur  
POLEN - Glogow –Boleslawiec. De Duitse grens komt naderbij. Vandaag is het traject afgelegd van Glogow naar Boleslawiec: 
een afstand van 105 KM. Het is nu nog 65 KM naar de eerste grote plaats in Duitsland : Görlitz. … 

2 | 1 | Lees verder  

 

wo 09-05  

Hoefijzers en zuurkool  
Polen. Wrocklawska – Glogow. Een magische grens in de lange tocht is doorbroken : vandaag is de grens van 1.000 KM 
gepasseerd. Om precies te zijn 1016 Km zijn tot op heden afgelegd. Er is vanmorgen bijzonder vroeg opgestaan : om 05.00 uur 
en om 07.00 uur was de koets klaar om te vertrekken want er stonden veel kilometers en twee bezoeken op het programma. … 

2 | Lees verder  

 

za 28-04  

In het spoor van Napoleon  

 

 

 

 

 

 

http://www.tctubantia.nl/napoleontocht2012/11036721/Op-de-autobaan-en-doorsappelen.ece
http://www.tctubantia.nl/napoleontocht2012/11036721/Op-de-autobaan-en-doorsappelen.ece
http://www.tctubantia.nl/napoleontocht2012/11036721/Op-de-autobaan-en-doorsappelen.ece
http://www.tctubantia.nl/napoleontocht2012/11034457/Een-koninklijk-onthaal-en-een-glas-wijn.ece
http://www.tctubantia.nl/napoleontocht2012/11034457/Een-koninklijk-onthaal-en-een-glas-wijn.ece
http://www.tctubantia.nl/napoleontocht2012/11034457/Een-koninklijk-onthaal-en-een-glas-wijn.ece
http://www.tctubantia.nl/napoleontocht2012/11034457/Een-koninklijk-onthaal-en-een-glas-wijn.ece
http://www.tctubantia.nl/napoleontocht2012/11034457/Een-koninklijk-onthaal-en-een-glas-wijn.ece
http://www.tctubantia.nl/napoleontocht2012/11034457/Een-koninklijk-onthaal-en-een-glas-wijn.ece
http://www.tctubantia.nl/napoleontocht2012/11034457/Een-koninklijk-onthaal-en-een-glas-wijn.ece
http://www.tctubantia.nl/napoleontocht2012/11034457/Een-koninklijk-onthaal-en-een-glas-wijn.ece
http://www.tctubantia.nl/napoleontocht2012/11022098/10-mei-Napoleontocht-voor-Gichon.ece
http://www.tctubantia.nl/napoleontocht2012/11022098/10-mei-Napoleontocht-voor-Gichon.ece
http://www.tctubantia.nl/napoleontocht2012/11022098/10-mei-Napoleontocht-voor-Gichon.ece
http://www.tctubantia.nl/napoleontocht2012/11022098/10-mei-Napoleontocht-voor-Gichon.ece
http://www.tctubantia.nl/napoleontocht2012/11022098/10-mei-Napoleontocht-voor-Gichon.ece
http://www.tctubantia.nl/napoleontocht2012/11022098/10-mei-Napoleontocht-voor-Gichon.ece
http://www.tctubantia.nl/napoleontocht2012/11022098/10-mei-Napoleontocht-voor-Gichon.ece
http://www.tctubantia.nl/napoleontocht2012/11013865/Napoleontocht-2012-Mizeria-en-mandarinelikeur.ece
http://www.tctubantia.nl/napoleontocht2012/11013865/Napoleontocht-2012-Mizeria-en-mandarinelikeur.ece
http://www.tctubantia.nl/napoleontocht2012/11013865/Napoleontocht-2012-Mizeria-en-mandarinelikeur.ece
http://www.tctubantia.nl/napoleontocht2012/11013865/Napoleontocht-2012-Mizeria-en-mandarinelikeur.ece
http://www.tctubantia.nl/napoleontocht2012/11013865/Napoleontocht-2012-Mizeria-en-mandarinelikeur.ece
http://www.tctubantia.nl/napoleontocht2012/11013865/Napoleontocht-2012-Mizeria-en-mandarinelikeur.ece#reageren
http://www.tctubantia.nl/napoleontocht2012/11013865/Napoleontocht-2012-Mizeria-en-mandarinelikeur.ece#reageren
http://www.tctubantia.nl/napoleontocht2012/11013865/Napoleontocht-2012-Mizeria-en-mandarinelikeur.ece
http://www.tctubantia.nl/napoleontocht2012/11008389/Hoefijzers-en-zuurkool.ece
http://www.tctubantia.nl/napoleontocht2012/11008389/Hoefijzers-en-zuurkool.ece
http://www.tctubantia.nl/napoleontocht2012/11008389/Hoefijzers-en-zuurkool.ece
http://www.tctubantia.nl/napoleontocht2012/11008389/Hoefijzers-en-zuurkool.ece
http://www.tctubantia.nl/napoleontocht2012/11008389/Hoefijzers-en-zuurkool.ece
http://www.tctubantia.nl/napoleontocht2012/11008389/Hoefijzers-en-zuurkool.ece
http://www.tctubantia.nl/napoleontocht2012/11008389/Hoefijzers-en-zuurkool.ece
http://www.tctubantia.nl/napoleontocht2012/10944226/In-het-spoor-van-Napoleon.ece


NAPOLEON BONAPARTE GAF STARTSCHOT VOOR DE REIS WIT RUSLAND – PARIJS 

Ootmarsum. Zondag 22 april was de grote dag dat het konvooi, dat de reis per koets van 2300 KM 

mogelijk  gaat maken, ging vertrekken. Er was een feestelijke uitzwaaidag voorbereid. Het Kerkplein 

in het centrum was even een receptiezaal voor de bijna 200 sponsoren en familieleden van de crew. 

De grote trailer was in stelling gebracht, voor koffie, drankjes en hapjes was in een grote pagodetent 

gezorgd en het podium werd door gastvrouw Marga Bult ingenomen. 

De grote kleine Napoleon Bonaparte met hofhouding  -figuranten van Slot Loevestein- werd begeleid 

door grenadiers van het 3e Regiment, kompleet met grote kolbakken en authentieke 

musketgeweren.  

Een intocht van buiten het centrum zette zich tegen 14.00 uur  in gang met voorop de 5 paarden die 

de grote tocht gaan maken : Napoleon- Lodewijk- Bon – Aparte en Bouke. Drie paarden werden aan 

de teugel meegevoerd door Gerrit Haakmeester, Harrie Mulder en Sjoerd Jan van Breemen, terwijl 

twee paarden de vis á vis-koets trokken met de grote keizer, waar Hein en Bennie Heun op de bok 

zaten als trotse koetsiers. In de tweede koets kregen de hofdames een plaats en hierachter liepen 

soldaten en marketentsters in de kleding van 200 jaar geleden en daarachter een groot gezelschap 

van de Ootmarsumse Boerendansers. 

De intocht eindigde op het Kerkplein waar Marga Bult de leden van de crew welkom heette en 

Napoleon via de rode loper zich zetelde in de schaduw van de kerk. Terwijl de menners de paarden 

een plek gaven in de trailer interviewde Marga Bult Joost van Hövell tot Westervlier waarbij de 

historische achtergrond van de reis werd toegelicht. De twee studentes journalistiek die de reis ook 

gaan meemaken : Mariëlle Vermeer en Lieke Zweers, werden voorgesteld en ze maakten duidelijk 

veel zin te hebben in het avontuur. Tot slot kwam Erik Jager, de voorzitter van de stichting Gichon 

aan het woord en werd duidelijk hoe belangrijk het goede doel is waarvoor deze reis gemaakt wordt. 

Het house of Peace in Kobrin Wit Rusland moet voltooid worden en hij staat met zijn onstuitbare 

werklust, samen met vele vrijwilligers, garant voor de realisatie. Erik begeleid de crew en maakt 

gebruik van zijn waardevolle contacten in Wit Rusland,Litouwen en Polen. De sponsoractie loopt zo 

voorspoedig dat het aanvankelijk gestelde doel van 100.000,- Euro nu al bij de start is overschreden. 

Het eindbedrag zal op het eindpunt op 23 mei in Meaux bij Parijs bekend worden gemaakt. 

De vele genodigden, bezoekers en gasten op het kerkplein  beleefden een gezellige middag met een 

optreden van de boerendansers en werd afgesloten door de grenadiers met geweerschoten met 

authentieke musketten, geladen met kruit. Toen de kruitdampwolken opgetrokken waren, dankten 

Marga Bult en Gerrit Haakmeester de aanwezigen,  werd koets aangespannen en werden de 9 

mensen uitgezwaaid die nu officieel zijn begonnen aan een geweldige de reis. 

RM 

 

 



 

   

 

 

 

 



 

 

   

   



 

 

 

REISJOURNAAL 
 

Bericht 23 april 

Startschot Napoleonreis gelost  

Toen we aankwamen in Ootmarsum, waar het startschot van onze reis voor stichting Gichon werd 

gegeven, waren we meteen in de sfeer van ons avontuur. De paarden werden aangespannen en af 

en toe kwam er een koets voorbij. Ter voorbereiding liepen we naar de kelder van het ‘Twents 

Gastenhoes’ (ons verzamelpunt), waar de grenadiers, hofdames en Napoleon al vol in de grime 

zaten. We werden op de schouder getikt door Napoleon zelf, met de vraag of zijn neus goed zat. Na 

goed kijken zagen we dat er zelfs aan het detail van een opzetneus was gedacht. Na enige tijd 

stuitten we op meer negentiende-eeuwse details waaraan gedacht was: een jongetje, niet ouder dan 

acht jaar, met een brilletje om zijn hoofdje geklemd, de hofdames strak in het korset geregen en met 

perfecte pijpenkrullen langs hun hoofd bungelend. We waanden ons helemaal in de negentiende 

eeuw, maar toen we naar buiten liepen schudde de hagel ons wakker en waren we meteen weer in 

het heden.   

 

Inmiddels was het kwart voor twee en vertrokken we in gezelschap van twee koetsen, zeven lichtelijk 



gespannen paarden, zes grenadiers, de hofdames, Napoleon, onze eigen crew en heel veel Twentse 

paparazzi naar het centrum van Ootmarsum. Hier begon om 14:00, onder leiding van Marga Bult, de 

aftrap van de reis. De hele Napoleon-1812 crew werd op het podium geroepen en voorgesteld. De 

koetsiers: Hein Heun, Harry Mulder, Gerrit Haakmeester en Sjoerd-Jan Bremer; de bestuurder van de 

trailer:  Bennie Heun; historicus en Napoleonkenner:  Joost van Hövel tot Westenvlier;  stichting 

Gichon; Erik Jager; journalisten: dat zijn wij, Lieke Zweers en Marielle Vermeer. Daarnaast werden er 

nog een aantal mensen in het zonnetje gezet, vanwege hun inzet. Uit het niets werd Ootmarsum 

opgeschrikt door een knal van drie musketten. Het startschot was gelost!  

 

Wij, Joost, Erik, Lieke en Marielle, pakten de auto in en waren klaar om te gaan. Onze reis was 

begonnen. De rest van de crew sluit zich, midden deze week, aan in Litouwen. Vandaag hebben we al 

1000 km afgelegd, onder het genot van muziek van onder andere Queen en U2. Toen we in Duitsland 

aankwamen zijn we meteen de snelweg afgescheurd naar het eerste benzine station gereden om 

bradwürst mit pommes te bestellen. De magnetron had zijn werk goed gedaan, het smaakte heerlijk! 

Inmiddels zijn we ook de Poolse grens gepasseerd, tak ja. Klokslag twaalf uur kwamen we aan bij een 

‘gezellig’ Pools snelweghotel. Na een lange zware dag, konden we eindelijk onze ogen sluiten.  

 

Bericht 24 april 

Goede Smarhon!  

Om tien uur vanochtend werden we verwacht door de loco-burgemeester in wederom het enigste 

restaurant in Smarhon om eieren en gebakken smorham te eten. Vanuit hier vertrokken we naar het 

gemeentehuis waar de burgemeester in eigen persoon ons verhalen over Smarhon vertelde. Op dit 

moment wonen er in Smarhon 36.000 mensen maar dit is ooit wel anders geweest. In de eerste 

wereldoorlog woonden er 16.000 mensen in de stad en lag Smarhon in de frontlinie tussen Duitsland 

en Rusland. Aan het einde van de oorlog waren er slechts 152 mensen over. De stad werd daarom in 

die tijd ook wel ‘the dead city’ genoemd. Na de Eerste Wereldoorlog werd de stad weer opgebouwd 

maar ze hadden hier niet lang profijt van, want 50 procent van de mensen was joods en hebben de 

einde van de Tweede Wereldoorlog dan ook niet mee mogen maken. We hebben met verbazing 

zitten luisteren naar de burgemeester toen hij vertelde dat ze nog steeds bezig zijn om de stad 

internationaal op de kaart te zetten. Hij noemde als voorbeeld de samenwerking met Oostenrijk die 

250 miljoen dollar investeerde in houtproductie voor laminaat en meubilair. Tijdens het afscheid 

overhandigde de burgemeester ons een soort promotieboek over zijn stad wat er in onze ogen veel 

sprookjesachtiger uit zag dan in werkelijkheid.  

Op de begane grond van het gemeentehuis was  een persconferentie voor ons op touw gezet maar 

eerst werd er door een Albert Einstein- achtig uitziende man het een en ander verteld over 

Napoleon. De speciale band tussen Smarhon en Napoleon komt voort uit het feit dat Napoleon 

destijds zijn troepen heeft achtergelaten in deze stad waarna hij de reis maakte die wij nou 

overdoen. De man vertelde verder dat Smarhon bezig is om een Napoleonmuseum te verwezenlijken 

maar dat daar nog niet genoeg geld voor is. De mythe luidt dat Napoleon in 1812 zijn hoed heeft 

achtergelaten in Smarhon. Het eerste doel van het museum is om de hoed weer terug naar Smarhon 

te brengen als pronkstuk voor het museum. Als steuntje in de rug gaf Erik een poster met de hoed 

van Napoleon met als bijschrift: ‘the had is back’. Bij de persconferentie waren maar zeven 

journalisten aanwezig. Geen wonder, want de Wit-Russische journalisten werken allemaal voor de 



staat dus zij zijn in principe collega’s. Dit was ook de reden dat iedere journalist netjes zijn of haar 

hand opstak voordat er een vraag gesteld werd. Heel anders dan we in Nederland gewend zijn! 

Na afloop van de persconferentie liet de loco-burgemeester alle hoogtepunten van de stad zien. De 

Russisch-orthodoxe kerk heeft het meeste indruk op ons gemaakt. Onze ogen werden verblind door 

al het goud in de kerk, waar we opgeschrikt werden door een ondefinieerbaar gezoem. Na goed 

zoeken wisten we waar het geluid vandaan kwam: er stond een vrouw achter de kassa die zelfs haar 

gebed niet onderbrak voor de loco-burgemeester.  

Nadat we onze beentjes hadden gestrekt gingen we terug naar het restaurant waar we weer 

aanschoven aan onze stamtafel. Dit keer voor een uitgebreide lunch met de bietensoep die bij ons in 

de smaak was gevallen en een lekkere Smarhon-pannenkoek (een pannenkoek met roomsaus en 

kip). 
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NIEUWS 

Paard en wagen verblijd Kaunas bewoners en toeristen 

2012-04-28 

 
De zaterdagmiddag in Kaunas, Kaunas, en de toeristen blijven 

http://www.kaunas.lt/l.php?tmpl_into%5b0%5d=index&tmpl_name%5b0%5d=m_site_index&tmpl_into%5b1%5d=middle&tmpl_name%5b1%5d=m_article_category_view&m_article_cat_id=13


 

aangenaam verrast door de belangrijkste straat van de stad rollen 
authentieke negentiende-eeuwse koetsen. Paard en wagen van 
veertien mensen uit Nederland delegatie gaat op reis naar de Grand 
Army of het pad van Napoleon. 

Dit is niet de eerste reis en het avontuur-liefhebbende Nederlandse 
wandeling. Vorig jaar hebben ze dezelfde route, die meer dan 
tweeduizend. kilometers en het aansluiten van Wit-Rusland, 
Litouwen, Polen, Duitsland, Frankrijk en Nederland, de stad, brak 
fiets. Reizigers stelt voor de toekomst van het Franse leger te 
herhalen het avontuur van plan varen langs de rivieren. 

Na een verblijf in Wit-Rusland op vrijdag 's morgens, twee 
paardenkoets Nederlandse bezoek aan Litouwen Medininkai. Zij 
stellen dat een dergelijke reis is een groot avontuur voor hen de 
manier om mensen te ontmoeten om gastvrijheid en warmte te 
nemen. In ons land die zich bezighouden met de Nederlandse 
zakenreizen, herinnerend aan Napoleon's tocht naar Rusland, onder 
leiding van avonturier daalt verlangen. 

Hun reis valt samen met de datum van de ramp in Tsjernobyl, dus dit 
jaar in hun land, organiseerden ze een goed doel collectie voor 
kinderen die het slachtoffer zijn van deze ramp. 

Reizigers vervoer komt op het Stadhuisplein, de symbolische 
kanonschot gevolgen gehad. Grote Zaal Burgemeester Andrew 
Kupčinskas aangenomen door de gasten uit Nederland en te 
profiteren van een uitstekende gelegenheid om nog eens uitgenodigd 
om naar Kaunas komen op 22 tot 24 juni, toen de stad zal worden 
georganiseerd door de plaatselijke levende geschiedenis festival in 
Europa.Napoleon I van Kaunas. In 1812. "Voor het leger van 
Napoleon te bewegen over de Nemunas 200 jaar bestaan. 

"Ik hoop dat het nieuws van dit evenement, zult u de landen die nog 
een bezoek aan de mensen voorbij", - aldus A. Kupčinskas gasten. 
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Bewoners aan de deuren van Dawn heeft ingestemd met 
Napoleon maart herstellen Nederlandse collega's 

2012-04-27 

 
Napoleon met zijn ruiters escorte stak de Medininkai post en de middag was al aan de deuren van Dawn. De gasten werden begroet door de stad te 
paard, en chroniqueur van de dame trompet klinkt. Het dragen van kleding die tijd een menigte van stedelingen, schreeuwen "Hoera," ging gepaard 
Napoleon tupel op het Stadhuisplein, waar ze wachtten op de burgemeester van Vilnius. Hier Napoleon en zijn Nederlandse team werd officieel te 
begroeten wandelaars hand herinnering aan die dagen wandelen en denken aan de legende - St. Anne's Church of gravure. De gasten werden 
uitgenodigd naar het stadhuis waar de ceremonie was open collector Zigfrids Jankauskas prints tentoonstelling De plechtigheid werd bijgewoond door 
de Nederlandse ambassadeur en de plaatsvervangend ambassadeur van Wit-Rusland en Culturele Zaken "Napoleon en Litouwen.". Nederlandse 
bestemming - niet alleen de 200 jaar van Napoleon maart vermelden in Rusland-jarig bestaan het Nederlands. , het overwinnen kilometer (gereden 
kilometer voor het Nederlands van collega ontvangt de euro) aan een goed doel in te zamelen voor kinderen die het slachtoffer van de ramp in 
Tsjernobyl mars route -.. meer dan 2.000 km in Nederland, Wit-Rusland, Litouwen, Polen, Duitsland en Frankrijk. Dive Van Damme, tel.. 211 23 36, 
vrt@vilnius.lt 
 
 
 
 
 
  

 

   

 
 

 
 

 

http://www.vilnius.lt/l.php?tmpl_into%5b0%5d=index&tmpl_name%5b0%5d=m_site_index&tmpl_into%5b1%5d=middle&tmpl_name%5b1%5d=m_article_category_first&e_id%5b1%5d=16&_m_e_id=11&_menu_i_id=21
http://www.vilnius.lt/l.php?tmpl_into%5b0%5d=index&tmpl_name%5b0%5d=m_site_index160&tmpl_into%5b1%5d=middle&tmpl_name%5b1%5d=m_broadcast_links&_m_e_id=11&_menu_i_id=75
http://www.vilnius.lt/l.php?tmpl_into%5b0%5d=index&tmpl_name%5b0%5d=m_site_index2&tmpl_into%5b1%5d=middle&tmpl_name%5b1%5d=m_article_category_first&e_id%5b1%5d=74&_m_e_id=11&_menu_i_id=26
http://www.vilnius.lt/l.php?tmpl_into%5b0%5d=index&tmpl_name%5b0%5d=m_site_index203&tmpl_into%5b1%5d=middle&tmpl_name%5b1%5d=m_article_category_first&e_id%5b1%5d=86&_m_e_id=11&_menu_i_id=23


 
 
 
 

Website Gemeente LOMZA Polen op 30 april 2012 
 

 
Het oude stadhuis over de toekomst 

 

De deelnemers aan een internationale expeditie van Napoleon Tour 2012 brengt een bezoek aan Lomza 
De historische groep enthousiastelingen uit Nederland, ter gelegenheid van de viering van de 200ste verjaardag van de reis van Napoleon tijdens de terugtocht uit 
Moskou, vorige week ging op de weg, die doorkruist vele jaren geleden, Napoleon Bonaparte. Om Lomza door middel van Augustow, kom 's middags, 1 mei en na een 
nacht verblijf in het Piątnicy beginnen 02 mei h. 9.00-9.30 in de ochtend van Lomza naar Monterey. De plaats van toelating en plechtige afscheid van de stad historische 

expeditie is de Oude Markt, en de manier waarop de gasten even stoppen bij de historische herberg Postal gastheer hoofdkwartier van Napoleon uit de periode van het 
hertogdom van Warschau, die in de buurt van het hoofdkwartier van vandaag op Pl.Kościuszki ODN in Lomza. 

 

Bericht 3 mei 

EEN WARME TOCHT MET WISSELINGEN 

Polen - Czerwinsk. Het is donderdag 3 mei en een feestdag in Polen, Dag van de Constitutie. 

Oorspronkelijk zou de etappe van vandaag van Pultusk naar Warschau leiden, maar in verband met 

de veiligheid besluiten we de hoofdstad van Polen niet te bezoeken. De tocht gaat boven langs via 

Serock met als eindbestemming de plaats Czerwinsk aan de rivier de Wisla. 

We ontbijten om 7.00 uur. Het is al behoorlijk warm en in de middag laat de thermometer in de auto 

35 graden Celsius zien. Koetsier Harry Mulder wil de paarden vandaag niet langer dan 25 kilometer 

per etappe laten lopen. De eerste wissel is net na het stadje Serock. De provinciale weg van Pultusk 

gaat over in een snelweg en dus verboden is niet alleen voor fiets, tractor en... een aangespannen 

wagen! 

De paarden Lodewijk en Napoleon worden verwisseld voor de dravers Bon en Aparte. Tijdens de 

tweede etappe verliest Bon zijn linkerachter hoefijzer. Maar de equipe is goed uitgerust en heeft een 

houten doos met hoefijzers en het juiste gereedschap bij de hand. Het tweede wisselpunt is ruim 

binnen twee uur bereikt en iedereen kan rustig genieten van de lunch onder de parasol.  

De laatste etappe gaat om 13.15 uur van start met Bouke en Lodewijk voor koets. Ondanks de hitte 

lopen de paarden lekker door. De hele route gaat langs fruitboomgaarden met paardenbloemen. 

Lodewijk krijgt 'een platte band' en wordt ook voorzien van nieuw hoefijzer. De eindbestemming 

wordt om 16.10 uur bereikt. In Czerwinsk staat een ruime kampeerplaats tot onze beschikking, met 

voldoende ruimte voor de paardenwei. 

http://www.lomza.pl/index.php?wiad=1171
http://www.lomza.pl/index.php?wiad=1170


De media-studenten Marielle en Lieke gaan wegens prive-omstandigheden terug naar Nederland. 

Om die reden is Sjoerd-Jan van Breemen niet alleen assistent-koetsier maar vanaf vandaag onze 

persoonlijke fotograaf. De crew zal vanaf nu zelf mondeling via de telefoon verslag uitbrengen aan 

Rob Meijer die de tekst aanvult met de nodige geschiedkundige achtergrondinformatie. Dankzij de 

hulp van aardige mensen die in een huis aan de kampeerplek wonen kunnen we jullie op de hoogte 

brengen van deze dag. 

Napoleon ging 200 jaar geleden met zijn troepen via  het stadje PULTUSK net boven Warschau . 

Pultusk  is een mooi historisch stadje met een geschiedenis die terug gaat tot in de 10e eeuw  In 1806 

werd bij Pultusk een grote slag geleverd tussen de Russische legers en de Grande Armee van 

Napoleon. De naam van deze slag is terug te vinden in de Arc de Triomf in Parijs. Het huis in Pultusk 

waar Napoleon verbleef staat er nog en is gelegen aan het centrale plein . Na de val van Warschau in 

1809 werd Pultusk tijdelijk hoofdstad van het Hertogdom van Warschau. Na de val van Napoleon 

werd Pultusk geannexeerd door Rusland. 

 

Smogorni-Meaux  etappe 3 mei Czerwinsk. 8e dag van de tocht. H.H./R.M. 

 

 

 

Bericht 4 mei  2012 Napoleontocht 

OP BEZOEK BIJ DE BURGEMEESTER EN DE GRAVIN 

Polen-Lowicz / Walewice. Vandaag is door de koets een traject afgelegd in midden Polen, van Serock 

naar Lowicz en hiermee zit het konvooi weer op de originele route. Morgen gaat het verder naar 

Klodawa. Het was een dag dat er routine begint te komen in het afleggen van de vele, vele 



kilometers, want tot nu toe zijn er toch al bijna 800 KM afgelegd. De groep is vanaf vandaag 

uitgedund tot 6 personen en dat betekent voor eenieder hard aanpakken. Maar het lukt. 

Gerrit Haakmeester : “het is net alsof de paarden nu in een goed ritme komen, ze raken aan het werk 

gewend. We halen snelheden met de koets tussen de 16 en 20 KM per uur en dat is een hele goeie 

prestatie.”  

De trailer is als begeleidend transportmiddel voor alles wat nodig is voor de tocht, onmisbaar 

gebleken. Bennie Heun : “de wegen zijn hier zeker niet zoals wij ze thuis kennen maar we slaan ons 

er erg goed doorheen. De techniek heeft ons nog niet in de steek gelaten. Wel is de watervoorziening 

een probleem. Per dag hebben we toch wel 3 a 400 liter water nodig en dat moet steeds ergens 

vandaan gehaald worden”. 

Een bijzondere ontvangst was er vandaag in Lowisc, een plaats van 30.000 inwoners. Een ontvangst 

onder begeleiding van een muziekkorps in het centrum door de burgemeester in het prachtige 

stadhuis. Joost van Hövell trad op als Napoleon en tegen 16.00 uur vertrok de koets richting 

Walewice. De website van de stad www.lowicz.eu geeft een verslag van het hoge bezoek. 

Op het moment dat in Nederland 2 minuten stilte in acht werd genomen werd met de crew in 

Walewice de dag doorgenomen. Harrie Mulder had de hele dag op de bok gezeten en was tevreden 

over het verloop. Sjoerd Jan van Breemen is vanaf vandaag de hof-fotograaf en mailt zijn 

dagopnamen steeds door. Hein Heun is bijzonder te spreken over de overnachtingslocatie van 

vandaag : “we zijn op het landgoed van een van de liefjes van Napoleon : Landgoed Walewksa, hier is 

een mooi kasteel en een manege met wel 350 paarden”.  De overnachting en uitloop van de paarden 

is hier helemaal goed geregeld. 

Inderdaad is Walewkska in Walewice een bijzonder landgoed waar Napoleon, terwijl hij getrouwd 

was met Josephine, al in 1806 een bijzonder intieme verhouding had met de jonge vrouw van de 

Graaf Walewska : Maria. Het tweede kind van deze gravin bleek een kind van Napoleon te zijn : 

Alexandre Joseph. De graaf heeft het kind als het zijne gelegaliseerd. Maria reisde Napoleon na en 

kreeg aan de Rue de Monmorency in Parijs een groot en rijk pand ter beschikking. Napoleon wilde 

scheiden van Josephine en wilde trouwen met de hertogin van Parma, Marie Louise en daarom was 

de komst van de gravin Walewska naar Parijs niet zo erg welkom.  

Morgen gaat het naar Klodawa en dan staan later de plaatsen Poznan, Krosno en Glogow op het 

programma. Naar verwachting kan volgende week woensdag 9 mei de Pools – Duitse grens 

gepasseerd worden. 

Smogorni-Meaux, Etappe 4 mei Lowicz-Walewice. 9e dag van de tocht.  

RM  

http://www.lowicz.eu/


 

WEBSITE   LOWICZ 

4 mei  Napoleontocht  Polen  Lowicz 

 
 

 Website gemeente Lowicz 

   
 Evenementen  

 

 >>  Onze stad  >>  Evenementen  
 

4 mei 2012 
 Napoleon Bonaparte in Łowicz 
      De Grote Keizer van de Frankrijk - 

Napoleon Bonaparte bezocht vandaag 
Łowicz. Draaien in het bijzonder naar de 

dubbele, waarin hij speelde Nederlander 
Joost Van Hövell Westervellier tot, die 
samen met zijn vrienden de passage 
gerealiseerd door helft van Europa in de 
voetsporen van de grote Keizer. 
 
Het belangrijkste doel van reis-"de reis van 
Napoleon", buiten de historische dimensie - net 
terug het 200-jarig bestaan, toen Napoleon 
Bonaparte getuige bij zijn weg van Wit-Rusland 
naar Frankrijk om Łowicz te bezoeken, was om 
geld in te zamelen voor de bouw van het Huis 

van Vrede in Wit-Rusland en om kinderen die in 
Tsjernobyl te helpen. Joost Van Hovell Tot 
Westervellier is de eigenaar van het Gihon 
Foundation, die zich bezighoudt met het 

inzamelen van geld voor een goed 
doel. Napoleon kwam Lowicz rijtuig getrokken 

door paarden, die geparkeerd staat direct voor 
de poort stadhuis.Hij begeleidde haar 
vrachtwagen, die de druk op kantoor van de 
aandelen ondergebracht.voorname bezoeker 
begroet enthousiast Łowicz het geluiden van de 
stad brandweermannen's brass 
bands. Vervolgens nodigde hij de burgemeester 

van Napoleon aan het gemeentehuis. Tijdens 
zijn verblijf in het gemeentehuis gezamenlijk 
sprak over het trip, en ook uitgewisseld met 
elkaar kleine geschenken.De grote keizer van de 
Franse ontvangen replica van de burgemeester 
borst Lowicz łowickimi krówkami en zijn 
metgezellen Toby łowickimi gadgets gevuld. Na 

een kort bezoek op het gemeentehuis, Napoleon 

ging naar het park Błonia. Waar hij een 
ontmoeting met łowiczanami.op ca.. 16.00 
Napoleon vervolgde zijn weg. De bestemming 
zal Walewica, waar leden van de expeditie zal 
stoppen voor de nacht. In de ochtend 

vertrekken op zijn reis. [Foto Galerij] 
 
 

  

 

    

  

  

 

 

http://www.lowicz.eu/serwis/index.php?id=69
http://www.lowicz.eu/serwis/index.php?id=106
http://www.multimedialny.lowicz.eu/Napoleon-Bonaparte-w-Lowiczu,80


 

Bericht  5 mei 2012 Napoleontocht voor Gichon 

EEN PICKNICK EN BEZOEK VAN DE BRANDWEER 

Polen, Walewice-Klodawa. Er werd vroeg vertrokken vanaf het landgoed Walewska in Walewice en 

de eigenaren van de manege gaven paardenvoer mee voor de 5 paarden voor onderweg. Een van de 

paarden, ‘Napoleon’ kreeg nog even links voor een nieuw hoefijzer en daarna draaide de koets weer 

de grote weg op. De route van 72 KM is vandaag in twee etappes afgelegd. De weg was bijzonder 

mooi en met veel schaduw want met een temperatuur van 25 graden is dat zeker welkom. 

Water is met zo’n temperatuur een probleem en om de tanks in de trailer te vullen is het niet handig 

met een tuinslang te werken. Er werd assistentie van de brandweer van Walewice gevraagd en 

gekregen. In een mum van tijd was de grote tank in de trailer weer gevuld. 

Na de 2e stop onderweg was er voor de crew een gezellige picknick georganiseerd door Bennie en 

Hein Heun. De kok van de dag was vandaag Joost. Sjoerd Jan was gisteren met een griep onder de 

wol gegaan en een dagje op de bok doet wonderen : de verkoudheid was vanavond weer 

verdwenen. 

Helemaal onmisbaar is de begeleider en navigator van de tocht : Alexander  Saphiazhynski. Hij 

spreekt vele talen en is kwartiermaker onderweg, zorgt voor de plaats voor de nacht en 

gemeenschappelijk met hem wordt de route uitgestippeld. 

Het eindpunt en overnachtingsplek van vandaag is een sportcomplex in Klodawa, een plaats 

tussen Warschau en Poznan. Er is een hartelijke ontvangst en de mensen zijn bijzonder 

aardig en behulpzaam. De burgemeester van Klodawa heeft de crew voor vanavond 

uitgenodigd en er zal een ontvangst zijn met toespraak en natuurlijk een hapje en drankje. 

Een fles  likeur Mandarine Napoleon is voor de burgemeester al klaargezet. 

De route voor morgen en overmorgen wordt anders dan in het schema staat. Het geplande 

traject door het centrum van Poznan en Krosno blijkt demate vol risico’s te zijn dat 

bovenlangs deze steden wordt gereden, rechtstreeks naar Glogow. 

Napoleon had tweehonderd jaar dit gebied ingelijfd bij zijn grote Franse Rijk en de Polen 

leverden ook soldaten aan de ‘Grande Armee’. De Russische Tsaar was niet geliefd bij de 

Polen en daarom dacht Napoleon een gemakkelijke strijd te kunnen leveren. Met zijn leger 

van 500.000 soldaten uit alle ingelijfde landen en meer dan 150.000 paarden trok hij in 1812 

naar Rusland tegen de wintertijd. Dat was een zware misrekening. Temperaturen van 25 

graden onder nul en de tactiek van de verschroeide aarde van de russen zorgden er voor dat 

op het tijdstip Napoleon in allerijl naar Parijs vluchtte, er 400.000 soldaten en 100.000 

paarden waren omgekomen. 

Het is een goeie keuze deze Napoleontocht in het voorjaar te rijden want in plaats van met 

25 graden onder nul wordt nu gereden met 25 graden boven nul ! 

Smogorni-Meaux.  Walewice-Klodawa, etappe 5 mei, 10e dag van de tocht. RM  

 



 

 

 

 



 

Bericht 6 mei Napoleontocht voor Gichon 

 

ZOUTMIJNEN EN EEN GROENE WERELD 

De tocht heeft op deze zondag een heel andere sfeer dan voordien. Na uitgezwaaid te zijn door de 

burgemeester van Klodawa  (hij was om 08.00 uur op het vertrekpunt) ging het door een groene 

wereld. Het was koud in vergelijk met de andere dagen. Het was rond de 9 graden en de  koetsiers 

zaten met dikke jassen aan op de bok met een klappertandende Napoleon op de achterbank. Lange 

rechte wegen, niet bijster goed geplaveid , zorgden er toch voor dat vandaag een afstand van 95 KM 

in drie etappes afgelegd kon worden. Onderweg werd voorbijgereden aan de unieke zoutmijnen 

waar roze-kleurig zout wordt gewonnen. Eindpunt was vandaag  de plaats Gizalki-Driewin waar het 

konvooi om 18.41 uur aankwam. Bij het opslaan van het kampement voor de nacht kwam de politie 

langs en dacht dat er zigeuners illegaal wilden kamperen. Toen door Alexander verteld werd dat de 

burgemeester zo langs zou komen en het een actie voor het goede doel was, werd een goeie reis 

gewenst. In het Pools zegt men dan “ik wens u een brede weg  toe”. Hetgeen in dit geval heel erg 

toepasselijk is. De crew heeft een paar dagen bezoek van eigenaar Boomkamp van de Manege De 

Lemerij in Hengelo en er is regelmatig contact met het thuisfront. 

Napoleon reisde tweehonderd jaar geleden via Poznan en Glogow. In Poznan was hij meerdere keren 

maar nu in 1812, logeerde hij in het luxe hotel Saski dat in gebruik was bij de beau monde. Niets 

herinnert nu meer aan het hotel dat verdwenen is en plaatsgemaakt heeft voor  luxe winkels.  In 

Glogow kwam Napoleon aan  in een overdekte slee getrokken door 1 paard s’nachts om 03.00 uur. 

Hij melde zich bij het ‘Deutsche Haus ‘ aan de Markt incognito aan als Prins Vincenz. Hij werd 

geweigerd omdat het hotel vol was en reed door naar het Fort Glogow, werd ontvangen op het fort 

door prins Josef Wybicky en bleef daar  voor het avondeten, sliep een uur en vertrok weer. Zo was 

het ook  mogelijk dat Napoleon de barre tocht van 2300 KM in 13 dagen kon afleggen. 

Onze crew krijgt hopelijk deze 6 mei meer slaap dan Napoleon toen, want  de route die de komende 

dagen gevolgd gaat worden  gaat  van Gizalki naar Glogow. Dit is een afstand van 149 KM en die zal 

zeker niet in één dag gehaald worden. Morgen zal ergens halverwege een stop voor de nacht  

gemaakt worden. 

Smogorni-Meau. Klodawa – Gizalki, etappe 6 mei, 11e dag van de tocht. RM 

 



Bericht 7 mei  Napoleontocht voor Gichon 

 

DE GRANDE ARMEE IN MINIATUUR 

Polen, Ulica-Wroclawska. Gezamenlijk werd met de crew de dag van vandaag doorgenomen op een 

locatie  die dient als  tussenstop  tussen Wresnia en Glogow. Het deed de mensen goed te horen dat 

in het gastenboek van de website inmiddels al meer dan 100 thuisblijvers  hadden gereageerd. De 

ochtenden beginnen voor de crew met gebakken eieren met spek en dan wordt de koets weer 

aangespannen. Het was vanmorgen bewolkt weer en in de middag brak de zon door. “Wenn Engeln 

auf reisen gehen scheint immer die Sonne !” . Onderdak voor vannacht werd verleend door een 

manegebedrijf  in Ulica-Wrocklawska en de paarden konden na een lange dag allemaal op stal. 

Vandaag is rond de 80 KM afgelegd. Onderweg werd in Witaszyce (of dit goed geschreven is weet ik 

niet want zoals Gerrit steeds zegt : het lezen van de plaatsnamen hier is bijna onmogelijk, maar 

uitspreken is helemaal niet te doen en zonder Alexander als begeleider zouden zich vast allerlei 

problemen hebben voorgedaan) , afijn, in die plaats was een hotel/ kasteeltje  waarin een uitgebreid 

Napoleon museum was ondergebracht en waar de crew werd rondgeleid en onthaald door de 

bezitter Thomasz Clausz. Er waren fraaie diorama’s  en een collectie van meer dan 10.000 

soldatenfiguren. Hij had ook een expositie van originele soldatenuniformen uit de Grand Armee en 

hij gaf Joost een witte uniformjas te leen mee van de Hollandse grenadiers die vochten in de Grande 

Armée. 

 Verder verliep de tocht zonder problemen op een bandenwissel van de koets na. De dag zit er voor 

de crew leden tegen 22.00 uur op en dan wordt het moede hoofd te ruste gelegd in het 

compartiment van de trailer. 

Polen was  tweehonderd jaar geleden een verdeeld gebied na veel strijd en zette de hoop  op 

onafhankelijkheid helemaal  in op Napoleon Bonaparte. Daarom kreeg Polen in het grote leger van 

Napoleon twee legioenen.  “1 Poolse soldaat kan 100 tegenstanders aan” ,zei Napoleon, zo 

gemotiveerd waren de Poolse soldaten. Tsaar Alexander wilde Polen bij Rusland inlijven en dat lukte 

hem na de val van Napoleon in 1814.  

 

Smogorni-Meaux. Gizalki – Ulica, etappe 7 mei, 12e dag van de tocht. RM 

 



Bericht 8 mei Napoleontocht voor Gichon 

HOEFIJZERS EN ZUURKOOL 

Polen.Wrocklawska – Glogow.  Een magische grens in de lange tocht is doorbroken :  vandaag is de 

grens van 1.000 KM gepasseerd. Om precies te zijn 1016 Km zijn tot op heden afgelegd. Er is 

vanmorgen bijzonder vroeg opgestaan : om 05.00 uur en om 07.00 uur was de koets klaar om te 

vertrekken want er stonden veel kilometers en twee bezoeken op het programma. In 4 etappes ging 

het van de binnenlanden naar de  duizendjarige stad Glogow, een belangrijke stad  in de historie van 

Napoleon. De stad is in de laatste wereldoorlog sterk gebombardeerd en men is nog bezig met de 

opbouw. Glog is Pools voor meidoorn. De stad ligt aan de rivier de Oder. In totaal liet de koets 

vandaag een traject van 90 KM achter zich. De  paarden houden zich geweldig en zijn al gewend aan 

de dagelijkse afstanden. De slijtage aan de ‘schoenen’ is natuurlijk groot, zodat er vandaag weer 

twee nieuwe hoefijzers aan te pas moesten komen. 

Voor het bezoek aan Glogow werd  de historische Phaeton koets uit de trailer gehaald. Er werd een 

bezoek gebracht aan het Fort Glogow. Hier was een ontvangst voorbereid  in historische setting. Een 

kolonel van de Cavalerie sprak het welkomstwoord en ontving het gezelschap. De groep werd 

getrakteerd op de lokale specialiteit : gekruid vlees met zuurkool ofwel “Bigos” en daarbij “Zurek” 

een zure soep met ei en worst. Van hier uit ging het naar het centrum waar een ontvangst 

plaatsvond op het stadhuis van Glogow door de burgemeester Zielinsky. Dus weer een hele mooie 

maar toch vermoeiende dag. Als afsluiting werd in de avond door het stadsbestuur aan de groep een 

Bar B Q aangeboden, dus  de conclusie kan zijn : moe,  maar voldaan ! 

Bij het doornemen van de dag wil de groep graag kwijt dat het bijzonder op prijs wordt gesteld dat 

het thuisfront zo meeleeft. De berichten in het gastenboek van de website worden dagelijks gelezen 

en het is een steun te weten dat de reis zo goed gevolgd wordt. De tocht wordt daardoor minder 

eenzaam en  veel plezieriger : iedereen bijzondere dank namens de hele groep ! 

Napoleon kwam tweehonderd jaar geleden in  de nacht  aan in Glogow, ook wel Glogau genoemd. In 

het dagboek van zijn generaal  Caulaincourt staat te lezen : “De keizer kwam  laat in de avond in het 

Fort aan met een slede en sprak met de plaatselijke commandant over de toestand en gaf meerdere 

orders. Nauwelijks werd tijd genomen voor eten. Napoleon kreeg van de generaal een nieuw rijtuig 

waarmee ze konden vertrekken en waarin hij zijn benen kon strekken . Ook de slede werd 

meegenomen want hiermee zou onopvallender een stukje Pruisen kunnen worden doorkruist . Half 

bevroren werd de reis voortgezet in de slede, er rekening mee houdend dat ze elk moment opgepakt 

zouden kunnen worden door de Pruisen. 

Smogorni-Meaux, Wrocklawska – Glogow, etappe 8 mei, 13e dag van de tocht. RM 

 



 

 

Bericht 9 mei Napoleontocht voor Gichon 

MIZERIA EN MANDARINE LIKEUR 

Polen. Glogow –Boleslawiec. De Duitse grens komt naderbij. Vandaag is het traject afgelegd van 

Glogow naar Boleslawiec :  een afstand van 105 KM. Het is nu nog 65 KM naar de eerste grote plaats 

in Duitsland : Görlitz. Na de BarBQ in Glogow gisteren, werd vandaag om 08.00 uur gestart want er 

was een afspraak in het plaatsje Slewice waar om 09.00 uur de plaatselijk vereniging Heemkunde 

klaar stond voor een ontvangst en de harmonie bracht een muzikale groet aan een crew die nog 

maar net de ogen open had. Er werden allerlei streekproducten aangedragen als geschenk en er 

werd veel geproefd : Mizeria ( komkommersalade met Yoghurt), Zapiekanki ( stokbrood met kaas en 

verse groente), Sernik (kwarktaart) en Mrkowiec (maanzaadstroedel) en natuurlijk wodka en bier. 

Dat laatste niet voor de koetsiers en chauffeur want er moeten kilometers worden gemaakt. “Het is 

een geweldige ervaring door deze natuur te rijden, prachtige bossen, mooie vergezichten, fraaie 

landerijen, je kunt hier prima op vakantie gaan “ aldus de conclusie van de crew.  

Het eindpunt van de dag is in Boleslawiec, ook wel ‘de keramiekstad’ genoemd. Hier is door het 

stadbestuur de sportaccommodatie aan de rand van de stad ter beschikking gesteld. Er was een 

ontvangst op het gemeentehuis bij de burgemeester en er werd een fles Mandarine Napoleon kado 

gegeven. De lokale TV heeft opnamen gemaakt en via een link elders op de site kunnen de beelden 

worden bekeken. De stemming in de groep is opperbest : Harrie en Hein zien er inmiddels uit als 

nomaden want scheren is er tijdens de reis niet meer bij !  

Met de paarden gaat het ook best, alleen door de slechte wegen slijten de hoefijzers erg en moet er 

elke dag wel een ijzer vervangen worden. Hopelijk komt er geen tekort….. 

Napoleon Bonaparte ging tweehonderd jaar geleden de grote oorlog tegen Rusland in als krijgsheer 

en hij liet zich vergezellen door 40 leden van de generale staf en voor hemzelf twee bijzondere 

koetsen. Er was een reiskoets met schrijftafel en bibliotheek en een slaapkoets. Wanneer hij optrad 

op het  oorlogsveld dan bereed hij altijd een paard dat wit was. Een van zijn lievelingspaarden was 

Marengo, een grijswitte arabier die zeer moedig en betrouwbaar was. Het paard was maar 140 cm 

hoog, hetgeen de kleine Napoleon goed uitkwam. Het paard is maar liefst 38 jaar geworden en het 

skelet staat tentoongesteld in het National Army Museum in London. Napoleon bezat meer dan 80 

paarden. Het bijgaande schilderij toont Napoleon op Merengo bij het oversteken van de grote 

St.Bernhardpas. Een indrukwekkende afbeelding : in werkelijkheid stak Napoleon de pas over op een 

ezel….. 

Smogorni-Meaux,Glogow –Boleslawiec, etappe 9 mei, 14
e
 dag van de tocht. 

RM     



Ontvangst in Glogow 

  

  

  

 

Bericht 10 mei Napoleontocht voor Gichon 

DE GRENS OVER 

Polen-Duitsland : Boleslawiec - Görlitz - Bautzen.  Na de laatste Poolse nacht werd om half zes 

opgestaan, werd ontbeten en de paarden beslagen en tegen acht uur werden Bon en Aparte 

aangespannen voor de koets voor het eerste traject. Om half elf was er een paardenwissel en tegen 

12.00 uur werd de Pools-Duitse grens bereikt. Het is natuurlijk niet mogelijk met de koets de 

autobaan en dus de grote grensovergang over te gaan en daarom werd gebruik gemaakt van de oude 

grensovergang bij Görlitz : dwars door de stad en bij de grens werd het konvooi opgewacht door 

journalisten van de Dresdener Zeitung en twee vertegenwoordigers van de Nederlandse Ambassade.  

Sander en Erwin van de afdeling MBSO van de ambassade zorgden voor een mooie ontvangst en 

gaan het konvooi de komende 4 dagen begeleiden. Tegen een uur werd een idyllisch landelijk plekje 

opgezocht voor een pick nick in de omgeving van Niederbacht en in de schaduw van de bomen werd 



de lunch gebruikt.  In Würsen waar Napoleon eens de Tsaar verslagen heeft, vond voor het konvooi 

een ontvangst plaats met de heemkundegroep, er werden groepsfoto’s gemaakt en interviews voor 

de lokale radio afgenomen. In Bautzen aangekomen moest het konvooi over zwaar terrein en over 

een noodbrug. “Op hoop van zegen”werd deze barriere met succes genomen. De paarden werden 

tegen zeven uur naar een manege net buiten Bautzen gebracht en was er gelegenheid om uit te 

puffen van een dag waarop bijna 100 KM afgelegd was. De trailer werd nog even bijgewerkt, want 

telkens wanneer er weer een plaats gepasseerd wordt die op de grote afbeelding op de trailer staat, 

wordt er een groot kruis aangebracht zodat direct te zien is hoe de laatste stand is. De crew brengt 

hierbij een groet aan partners, kinderen en kleinkinderen, met dank voor de goede wensen en steun 

tijdens de reis. De tocht gaat van Bautzen via Dresden naar Leipzig en daar horen we de volgende 

dagen zeker meer over. 

Tweehonderd jaar geleden is Görlitz meermaals het toneel geweest van  gevechten tussen de Grande 

Armee en de legers van de Russische Tsaar Alexander I.  Aan de Obermarkt 29, een van de mooiste 

barokhuizen van Görlitz, hangt in de hal een gedenkplaat van de bezoeken van de Tsaar en van keizer 

Napoleon Bonaparte maar ook van de Pruisische Koning Wilhelm III. Het huis heeft een groot balkon 

en van daaruit namen de heersers meestal een inspectie van de troepen af. De laatste keer, op 24 

augustus 1812 was Napoleon weer in dit huis en werden alle Franse troepen bij stromende regen 

teruggetrokken. Op dat moment waren er 50.000  soldaten in de stad. 

Smogorni-Meaux, Boleslawiec – Görlitz, etappe 10 mei, 15
e
 dag van de tocht. RM 
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Polen. Wrocklawska – Glogow. Een magische grens in de lange tocht is doorbroken: vandaag is de grens van 1.000 KM gepasseerd. Om precies te zijn 1016 

Km zijn tot op heden afgelegd. 

 

Er is vanmorgen bijzonder vroeg opgestaan: om 05.00 uur en om 07.00 uur was de koets klaar om te vertrekken want er stonden veel kilometers en twee bezoeken op 

het programma. In 4 etappes ging het van de binnenlanden naar de  duizendjarige stad Glogow, een belangrijke stad  in de historie van Napoleon. De stad is in de 

laatste wereldoorlog sterk gebombardeerd en men is nog bezig met de opbouw. Glog is Pools voor meidoorn. De stad ligt aan de rivier de Oder. In totaal liet de koets 

vandaag een traject van 90 KM achter zich. De  paarden houden zich geweldig en zijn al gewend aan de dagelijkse afstanden. De slijtage aan de ‘schoenen’ is natuurlijk 

groot, zodat er vandaag weer twee nieuwe hoefijzers aan te pas moesten komen. 

  

Voor het bezoek aan Glogow werd  de historische Phaeton koets uit de trailer gehaald. Er werd een bezoek gebracht aan het Fort Glogow. Hier was een ontvangst 

voorbereid  in historische setting. Een kolonel van de Cavalerie sprak het welkomstwoord en ontving het gezelschap. De groep werd getrakteerd op de lokale specialiteit: 

gekruid vlees met zuurkool ofwel “Bigos” en daarbij “Zurek” een zure soep met ei en worst. Van hier uit ging het naar het centrum waar een ontvangst plaatsvond op het 

stadhuis van Glogow door de burgemeester Zielinsky. Dus weer een hele mooie maar toch vermoeiende dag. Als afsluiting werd in de avond door het stadsbestuur aan 

de groep een Bar B Q aangeboden, dus  de conclusie kan zijn : moe,  maar voldaan! 

  

Bij het doornemen van de dag wil de groep graag kwijt dat het bijzonder op prijs wordt gesteld dat het thuisfront zo meeleeft. De berichten in het gastenboek van de 

website worden dagelijks gelezen en het is een steun te weten dat de reis zo goed gevolgd wordt. De tocht wordt daardoor minder eenzaam en veel plezieriger: iedereen 

bijzondere dank namens de hele groep! 

  

Napoleon kwam tweehonderd jaar geleden in  de nacht  aan in Glogow, ook wel Glogau genoemd. In het dagboek van zijn generaal  Caulaincourt staat te lezen : “De 

keizer kwam  laat in de avond in het Fort aan met een slede en sprak met de plaatselijke commandant over de toestand en gaf meerdere orders. Nauwelijks werd tijd 

genomen voor eten. Napoleon kreeg van de generaal een nieuw rijtuig waarmee ze konden vertrekken en waarin hij zijn benen kon strekken . Ook de slede werd 

meegenomen want hiermee zou onopvallender een stukje Pruisen kunnen worden doorkruist . Half bevroren werd de reis voortgezet in de slede, er rekening mee 

houdend dat ze elk moment opgepakt zouden kunnen worden door de Pruisen. 

  

Polen. Glogow –Boleslawiec. De Duitse grens komt naderbij. Vandaag is het traject afgelegd van Glogow naar Boleslawiec :  een afstand van 105 KM. Het is nu nog 

65 KM naar de eerste grote plaats in Duitsland: Görlitz. Na de BarBQ in Glogow gisteren, werd vandaag om 08.00 uur gestart want er was een afspraak in het plaatsje 

Slewice waar om 09.00 uur de plaatselijk vereniging Heemkunde klaar stond voor een ontvangst en de harmonie bracht een muzikale groet aan een crew die nog maar 

net de ogen open had. Er werden allerlei streekproducten aangedragen als geschenk en er werd veel geproefd : Mizeria ( komkommersalade met Yoghurt), Zapiekanki ( 

stokbrood met kaas en verse groente), Sernik (kwarktaart) en Mrkowiec (maanzaadstroedel) en natuurlijk wodka en bier. Dat laatste niet voor de koetsiers en chauffeur 

want er moeten kilometers worden gemaakt. “Het is een geweldige ervaring door deze natuur te rijden, prachtige bossen, mooie vergezichten, fraaie landerijen, je kunt  

hier prima op vakantie gaan “ aldus de conclusie van de crew. 

  

Het eindpunt van de dag is in Boleslawiec, ook wel ‘de keramiekstad’ genoemd. Hier is door het stadbestuur de sportaccommodatie aan de rand van de stad ter 

beschikking gesteld. Er was een ontvangst op het gemeentehuis bij de burgemeester en er werd een fles Mandarine Napoleon cadeau gegeven. De lokale TV heeft 

opnamen gemaakt en via een link elders op de site kunnen de beelden worden bekeken. De stemming in de groep is opperbest : Harrie en Hein zien er inmiddels uit als 

nomaden want scheren is er tijdens de reis niet meer bij ! 

Met de paarden gaat het ook best, alleen door de slechte wegen slijten de hoefijzers erg en moet er elke dag wel een ijzer vervangen worden. Hopelijk komt er geen 

tekort….. 

  

Napoleon Bonaparte ging tweehonderd jaar geleden de grote oorlog tegen Rusland in als krijgsheer en hij liet zich vergezellen door 40 leden van de generale staf en 

voor hemzelf twee bijzondere koetsen. Er was een reiskoets met schrijftafel en bibliotheek en een slaapkoets. Wanneer hij optrad op het  oorlogsveld dan bereed hij altijd 

een paard dat wit was. Een van zijn lievelingspaarden was Marengo, een grijswitte arabier die zeer moedig en betrouwbaar was. Het paard was maar 140 cm hoog, 

hetgeen de kleine Napoleon goed uitkwam. Het paard is maar liefst 38 jaar geworden en het skelet staat tentoongesteld in het National Army Museum in London. 

Napoleon bezat meer dan 80 paarden. Het bijgaande schilderij toont Napoleon op Merengo bij het oversteken van de grote St.Bernhardpas. Een indrukwekkende 

afbeelding: in werkelijkheid stak Napoleon de pas over op een ezel…. 

Napoleonreis 
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Napoleon koetsreis 
 

 
NAPOLEON KOETSREIS 
4 menners maken met 2 koetsen, 5 paarden en een compleet begeleidingsteam een reis van 2300 kilometer van 
Rusland naar Parijs. Ze maken dezelfde reis die Napoleon maakte in 1812 toen hij zich terugtrok uit Rusland. De 
opbrengst van de koetsreis gaat naar de stichting Gichon in Vriezenveen. Via dit weblog is de reis te volgen.  
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Bericht 11 mei Napoleontocht voor Gichon 

 

EEN KONINKLIJK ONTHAAL EN EEN GLAS WIJN 

Duitsland. Bautzen –Dresden - Meissen. Een lange dag vandaag.  Er werd om half zes opgestaan met 

de bedoeling op alle gemak de zaken voor vandaag voor te bereiden, maar toen de route beter werd 

bekeken werd in er toch maar direct vertrokken. De dravers Bon en Apart werden als eerste 

aangespannen en na 20 KM kwamen de ‘vosjes’ Lodewijk en Napoleon  voor de koets op weg naar 

Dresden. Halverwege, in Pilnitz werd een picknickstop ingepland en werden enkele hoefijzers 

vervangen. Tegen twee uur s’middags werd Dresden bereikt en Sander en Erwin van de Nederlandse 

Ambassade navigeerden het konvooi door de meer dan drukke stad met een half miljoen inwoners. 

Voor de poorten van  Dresden vond in augustus 1813 een bloedige slacht plaats van 130.000 Franse 

soldaten tegen 130.000 Russische en Pruisische soldaten. Napoleon won en nam 11.000 

krijgsgevangenen mee. 
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Het was ook met de koets nu in 2012 een heel avontuur en de trailer kon niet bij de koets blijven, 

omdat er een viaduct opdoemde dat te laag was. Dus dan maar omrijden en tegen vijf uur in de 

middag was de trailer weer bij de groep en kon er weer een paardenwissel plaatsvinden. Op deze dag 

is rond de 90 KM afgelegd en dat was een hele opgave voor paarden en koetsiers. Van Dresden ging 

het richting overnachtingsplek in Meissen, de stad die zo beroemd is om haar porseleinen figuren. 

Napoleon is hier in bijna alle winkels in porselein en keramiek te koop. 

Overnacht wordt op een Koninklijk landgoed : Weingut Schloss Proschwitz van de Prinz Zur Lippe. Het 

kasteel staat vlak bij de kerk en ligt 300 meter van de rivier de Elbe af. Hier zijn goeie sanitaire 

voorzieningen en kan worden gewassen en weer eens van kleren worden gewisseld. De crew is 

gastvrij onthaald door de familie Zur Lippe en er was een ontvangst met de Wijnkoningin van 2012. 

Er staat een maaltijd te wachten en natuurlijk een paar geweldige glazen excellente wijn ! 

Morgen staat het traject Meissen – Leipzig op het programma dus uitslapen is er voorlopig niet bij….. 

Ook Napoleon had tijdens zijn terugreis niet altijd de gelegenheid zich te wassen en schone kleren 

aan te trekken. De grote keizer kreeg bij een tussenstop in Kovno in Polen de gelegenheid zich te 

wassen en van ondergoed te wisselen. Roustam Raza, een Mammeluk, de Turkse keizerlijke 

begeleider, gaf het oude hemd, onderbroek en kousen aan de herbergier om weg te doen, deze 

onderkleding werd echter door de aanwezige gasten gegrepen en werden verknipt en uitgedeeld aan 

de plaatselijke bewoners, die ze bewaarden als heilige relikwieën. We nemen aan dat dit niet zo 

gauw zal gebeuren met het ondergoed van de onze crew….. 

Smogorni-Meaux. Etappe 11 mei, Bautzen - Dresden - Meissen. 14
e
 dag van de tocht. RM 

 

 

 

 

 



Bericht 12 mei Napoleontocht voor Gichon. 

MONUMENTEN EN PAARDENRENNEN 

Duitsland. Dresden-Meissen-Leipzig. Deze zaterdag stond in het teken van  een koetstocht van vele 

kilometers door stedelijk gebied en indrukwekkende herinneringen aan de enorme oorlogen 

tweehonderd jaar geleden. Er werd vertrokken uit  Meissen om 07.00 uur en Bennie kon deze keer 

de koets het hele traject blijven volgen. De afstand die vandaag is afgelegd is 97 kilometer. Het was 

fris vandaag : de thermometer kwam niet hoger dan 8 graden en de dikke jassen deden goed werk. 

De route ging bij Leipzig om de stad heen en er werden verschillende stops gemaakt. De Dresdener 

Zeitung maakte foto’s en een interview. Bij een stop werd door Nederlandse bedrijven in Leipzig een 

bedrag van 1.500,- Euro voor Gichon geschonken. Zelfs een oude dame kwam bij de koets en gaf een 

biljet van 10 Euro. Sjoerd Jan voelde zich niet lekker en bij bezoek aan een arts werden hem 

medicijnen meegegeven en het gaat alweer beter. Met de paarden gaat het prima, ondanks de grote 

drukte in de stad blijven ze prima in het spoor. De koetsiers zijn de hoefsmeden in Nederland die 

kosteloos de reserve hoefijzers hebben geleverd, bijzonder dankbaar, want zonder dit maatwerk was 

de tocht zeker in de problemen gekomen. Vandaag hebben Sander en Erik van de Nederlandse 

ambassade afscheid genomen en wordt door Joost en Bennie de navigatie uitgevoerd. Er werd een 

bezoek gebracht aan het grote 90 meter hoge monument in een park in Leipzig, ter herinnering aan 

de ” Slag der Naties”, de ”Völkerenschlacht”, de enorme oorlog die hier gevoerd is. Hierna ging het 

konvooi naar de landelijke terreinen van de paardenrenbaan Scheibenholtz aan de rand van de stad 

waar het konvooi om half zeven aankwam. Hier is plek voor de trailer, koets en paarden en hier 

wordt vandaag de nacht doorgebracht. Voor morgen staat weer een lang traject op het programma : 

Leipzig – Weimar. Het is de tweede helft van de lange tocht van 2300 kilometer 

In het gebied waar de koets zich nu bevindt,  zijn tweehonderd jaar geleden geweldige oorlogen 

uitgevochten. In augustus 1813 was er een bloedige slacht voor de stadspoorten van Dresden van 

130.000 soldaten van Napoleon tegen 150.000 soldaten van de Russen en de Pruisen. Napoleon won 

en nam 11.000 krijggevangen mee. Van 16 tot 19 oktober in 1813 trokken alle troepen samen bij 

Leipzig. Een geweldige massa soldaten : in totaal meer dan 600.000 manschappen en 1400 kanonnen 

en duizenden paarden. Rond de 20 nationaliteiten namen aan beide kanten deel aan deze 

“volkerenslacht” die naar schatting rond de 150.000 mensenlevens heeft gekost. Napoleon verloor 

deze slag, doordat een brug te vroeg werd opgeblazen. Hierdoor moesten veel franse soldaten de 

rivier over zwemmen en gaven zich 30.000  franse soldaten over. Duitsland was weer heroverd op 

Frankrijk en Napoleon was verjaagd. Het was het begin van het einde van Napoleon. 

Smogorni-Meaux. Etappe 12 mei, Dresden- Leipzig. 15
e
 dag van de tocht. RM 

   



  

 

 

Bericht 13 mei Napoleontocht voor Gichon 

OP DE AUTOBAAN EN DOORSAPPELEN 

Duitsland. Leipzig – Weimar.  Een afscheid van Leipzig en de route ging vandaag via Lützen -waar op 

2 mei 1813 een zware oorlog werd gevoerd- en door Auerstedt, een plaats die Napoleon in 1806 al 

had veroverd op  Pruisen, ging het door naar het einddoel van de dag : Weimar. Een hele prestatie 

vandaag, want er is maar liefst 122 KM afgelegd. Dat hakt er goed in, want het zijn nog rond de 780 

Km totdat Meaux, de voorstad van Parijs, over precies 10 dagen : 23 mei. als einddoel bereikt zal zijn. 

De crew van 7 : Gerrit, Hein,Joost,Bennie,Harrie, Sjoerd Jan en Alexander slaan zich er goed door, net 

als de 5 PK’s : Lodewijk, Napoleon, Bon, Aparte en Bouke. De meeste PK’s heeft Bennie Heun onder 

zich, hij presteert het steeds weer het gevaarte van 17 meter lang op de juiste plek van bestemming 

te krijgen. Het was  koud vandaag : 6 graden, de koetsiers hadden alle jassen en broeken 

aangetrokken die ze hadden en met de knalrode jassen “liekt wie wal ’n paar tomaatn’ was het 

commentaar van Gerrit. Maar de tomaten hielden zich niet zo goed aan de route en kwamen met de 

koets op de autobaan terecht. Dat was niet zo handig en de Autobahnpolizei haalde de koets van de 

weg en er moest tegen het verkeer in gedraaid worden. Allemaal gelukt. De wegen binnendoor 

waren niet gemakkelijk er waren hellingen van rond de 10 % en dan weer door kleine plaatsjes met 



oude straatjes met veldkeien. Hein : “je kunt rustig zeggen dat het is de zwaarste dag van de hele reis 

geweest is” . Er zijn 5 trajecten afgelegd en er zijn 4 wissels geweest. 

De overnachtingslocatie van vandaag  is een manege, ‘Reiterhof Melchert’ net even buiten Weimar 

aan de Erfurterstrasse : dus al in de richting van de route van morgen. De familie Melchert is 

bijzonder gastvrij, er mag van de douches gebruik gemaakt worden, de paarden lopen te huppelen in 

de wei, er is een BarBQ geregeld en de crew zit op het moment van ons contact aan het 

Ehringsdorfer bier. 

De route van morgen gaat van Weimar naar Eisenach via Erfurth en Gotha en blijft onder de 80 KM, 

dus er kan wat rustiger gereden worden. 

Napoleon heeft in zijn regeerperiode niet alleen oorlog gevoerd. Hij had als keizer de touwtjes strak 

in de hand en communiceerde en schreef veel. Ook op het slagveld schreef hij dagelijks vele brieven 

en vooral naar zijn geliefden voegde hij daar gedichten aan toe. Hij had veel gevoel voor literatuur. 

Daarom was zijn bezoek aan de cultuurstad Weimar voor hem erg belangrijk. Weimar is de bakermat 

van de Europese cultuur : de geboortestad van Goethe en Schiller, maar ook van Johann Sebastiaan 

Bach en Friederich Liszt. Hij ging verschillende keren op bezoek bij Goethe 

 

Smogorni-Meaux, etappe 13 mei, Leipzig - Weimar, 16
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Auf Napoleons Spuren mit der Pferdekutsche von Smorgon nach Paris: Zwischenstopp 

in Leipzig nach 1.300 Kilometern 
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Steffen Poser, Joost van Hövell tot Westervlier, Erwin van Donk, Marit Schulz. Foto: westend 

Das Jahr 2013 wirft seine Schatten voraus. Auch die Völkerschlacht von 1813 hatte ihre 

Vorereignisse. Dazu gehört der wahnwitzige Marsch der Großen Armee nach Russland. Ein 

Ereignis, das in späteren Kriegen schlechtes Beispiel für genauso größenwahnsinnige 

Nachahmer war: Am 24. Juni 1812 überquerte die "Grande Armee" unter Napoleons Befehl 

ohne Kriegserklärung die russische Grenze. Daran erinnern in diesem Jahr zwei Europa-Ritte. 

Einer machte am 12. Mai in Leipzig Station.  

Am Nachmittag des 12. Mai passierte die niederländische Reisegruppe um Joost van Hövell 

tot Westervlier vor Paunsdorf die Leipziger Stadtgrenze. Eine reichliche Stunde später, gegen 

16.30 Uhr, erreichte der Tross das Völkerschlachtdenkmal, das zentrale Etappenziel. Hier 

wurden die Gäste im Namen der Stadt von Steffen Poser, Leiter des Völkerschlachtdenkmals, 

begrüßt. Ebenfalls empfangen wurden sie von Marit Schulz, Prokuristin der Leipzig 

Tourismus und Marketing GmbH (LTM) und Leiterin der AG Kommunikation und 

Marketing der Steuerungsgruppe „Leipzig 1813–1913–2013“ sowie von Erwin van Donk, 

Generalbevollmächtigter des Netherlands Business Support Office (NBSO). Gemeinsam 

unterstützen LTM und NBSO die Organisation der Reise durch Mitteldeutschland. 



Rund 1.300 Kilometer hat Joost van Hövell tot Westervlier mit seinem fünfköpfigen Team in 

den zurückliegenden 16 Tagen in einer historischen Pferdekutsche von dem 37.000-

Einwohner-Städtchen Smorgon (Weißrussland) bis nach Leipzig zurückgelegt. Seit dem 27. 

April sind die Niederländer auf den Spuren Napoleons unterwegs. In diesem Fall: Den Spuren 

von Napoleons Flucht im Herbst 1812, als sein großer Plan, die russische Hauptstadt zu 

erobern und damit den Gegner Russland in die Knie zwingen zu wollen, grandios gescheitert 

war. 

 
Steffen Poser, Joost van Hövell tot Westervlier, Erwin van Donk, Marit Schulz 

Foto: Westend 

Der französische Herrscher hatte nach dem katastrophalen Scheitern seines Russlandfeldzuges 

am 5. Dezember 1812 in Smorgon die Führung der Grande Armée an Marschall Murat 

übergeben und im Pferdeschlitten die Rückreise nach Paris angetreten. Entlang dieser 

geschichtsträchtigen Route legt der niederländische Tross 200 Jahre später täglich zwischen 

75 und 100 Kilometer zurück, um nach vier Wochen am 24. Mai Paris zu erreichen. Die 

Vorbereitungen für die abenteuerliche Reise dauerten zwei Jahre. 

Eigens für dieses Projekt wurde die Stiftung „Napoleon 1812“ in Leben gerufen. In ihr haben 

sich Initiator Joost van Hövell tot Westervlier und eine Anzahl Pferdesportliebhaber vereinigt: 

Gerrit Haakmeester, Harry Mulder, Hein Heun und Bennie Heun. 

 

Eine historische Kutsche aus dem Jahr 1900 und die Pferde wurden mit einem Trailer an die 

weißrussische Grenze transportiert, wo die Tour begann. Die Reise übner 2.300 Kilometer 

führt von Litauen über Polen und Deutschland nach Frankreich. Fünf Wochen ist das Team 

unterwegs. Zum Konvoi gehört auch ein Kleinbus für die Begleiter. Zwei Journalistik-

Studentinnnen, Lieke Zweers und Mariëlle Vermeer, berichten täglich über den Reiseverlauf. 

Auf Basis der historischen Gegebenheiten wurde eine ausführliche Reiseroute erarbeitet. 

 

So erreichte die Gruppe nach ihrem Aufbruch am 10. Mai vom polnischen Zebryzydowa am 

selben Tag die deutsche Grenze bei Görlitz und erreichte Bautzen. Am Freitag, 11. Mai, 

waren Dresden und Meissen die Etappenorte. Von Meißen ging es am Samstag, 12. Mai, von 

Meissen nach Leipzig, wo es dann am Nachmittag das Fotoshooting am 

Völkerschlachtdenkmal gab. 

 
Im Napoleon-Outfit: Joost van Hövell tot Westervlier. 

Foto: Westend 

Steffen Poser, Leiter des Völkerschlachtdenkmals, freute sich logischerweise über die frühe 

Aktion im Vorfeld der 200-Jahr-Feiern im nächsten Jahr. "Nachdem wir bereits im 

vergangenen Jahr über dieses Projekt sprachen, freue ich mich heute umso mehr, Sie heute 



hier am Fuße des Völkerschlachtdenkmals begrüßen zu dürfen. Froh bin ich auch, dass Sie 

uns an diesem schönen Maiwochenende besuchen und nicht wie einst Napoleon im Dezember 

bei Eis und Schnee. Ihre Reise erinnert an den Ritt Napoleons von Russland nach Paris vor 

200 Jahren. Ich finde, es ist eine großartige Idee, die zeigt, dass Europa mehr ist, als 

Finanzkrise, Rettungsschirm und Energiesparlampen", sagte er. "Europa ist viel älter als das, 

viel mehr als ein unterzeichneter Vertrag. Es ist ein Stück gemeinsame Vergangenheit. Die 

Politik Napoleons und die Zeit der Völkerschlacht haben wir hinter uns gelassen und wir 

haben aus unserer Geschichte gelernt.“ 

 

Joost van Hövell tot Westervlier, Initiator der Reise, machte es ganz historisch: "Vielen Dank 

für die herzliche Einladung. Vor 200 Jahren war ‚ich‘ schon einmal hier, wenn auch unter 

anderen Umständen und nur sehr kurz. Heute verweile ich nicht nur zwei Stunden, ich werde 

sogar in Leipzig übernachten. Als Gastgeschenk habe ich unseren Wimpel und einen Likör 

mitgebracht. - Was Napoleon damals in zwei Wochen bewerkstelligte, realisieren wir in 

viereinhalb. Wir haben es nicht eilig. Unser Ziel ist es, auf dem Ritt Geld zu sammeln für die 

Kinder, die noch heute unter den Folgen der Tschernobyl-Katastrophe leiden." 

Eilig hatte es Napoleon im Dezember 1812 auch deshalb, weil er in Russland fast seine ganze 

Armee eingebüßt hatte. Er brauchte dringend neue Mannschaften. In seinem Gefolge holte er 

auch alle verfügbaren Offiziere, die ihre Truppen in Russland verloren hatten, mit zurück in 

die von ihm besetzten Gebiete. Und auch sein Verbündeter Sachsen nahm sofort die neuen 

Rekrutierungen auf, um Napoleon binnen eines halben Jahres frische Truppen für die zu 

erwartenden Schlachten auf deutschem Gebiet zur Verfügung stellen zu können. Eine dieser 

Schlachten war ja bekanntlich die Völkerschlacht bei Leipzig, die nicht nur wegen ihrer 

Dimension so bedeutend ist, sondern auch wegen der Tatsache, dass hier die Alliierten auch 

das Kampfgeschehen auf deutschem Boden endgültig für sich entschieden und Napoleon zum 

Rückzug nach Frankreich zwangen.  

Auch das steckt heute im europäischen Gemeinverständnis: das Wissen darum, dass man sich 

- egal wie unterschiedlich die eigenen Interessen sind - zusammen tun muss, wenn es um die 

Bekämpfung eines Diktators geht. Die Holländer verbanden dies in diesem Fall noch mit 

einem guten Zweck. 

Erwin van Donk, Generalbevollmächtigter des Netherlands Business Support Office (NBSO): 

"Für den guten Zweck die historische Wegstrecke Napoleons zu bereisen, zeigt einmal mehr 

den niederländischen Unternehmergeist. Für das NBSO und die in Mitteldeutschland 

lebenden und arbeitenden niederländischen Unternehmer ist es daher eine 

Selbstverständlichkeit, die Initiative vor Ort zu begleiten und tatkräftig zu unterstützen.“ 

Ziel des Mammutunternehmens ist es, Geld für Umbau und Einrichtung des „House of Peace“ 

im weißrussischen Kobrin zu sammeln. Das leer stehende, drei Etagen große Schulgebäude 

wurde von der Stiftung Gichon angekauft und soll von den Niederlanden aus als 

vorübergehendes Auffanglager für Kinder umgebaut und eingerichtet werden, die Opfer der 

Tschernobyl-Katastrophe wurden. Erik Jager ist Vorsitzender der Stiftung Gichon. Er 

organisiert die Hilfeleistungen und die Schaffung der wichtigsten Einrichtungen in einem 

Gebiet, in dem bittere Armut herrscht. Die lokale Bevölkerung ist begeistert und an der 

Realisierung des dringend erforderlichen Heimes beteiligt. Die Schaffung von 

Unterrichtsmöglichkeiten, medizinischen Einrichtungen, Sportmöglichkeiten, die 

Anschaffung von Computer und das Einrichten von Küchen und Schlafsälen müssen geregelt 

und finanziert werden. Dafür ist minimal ein Betrag von 100.000 Euro erforderlich. 

Für diesen wohltätigen Zweck überreichte Erwin van Donk im Namen des niederländischen 

Unternehmers Alexander van Haaren (Geschäftsführer Innovate GmbH) am Samstag einen 

Spendenscheck in Höhe von 1.500 Euro. Einen zweiten Scheck in gleicher Höhe erhielt vor 

dem Hintergrund des bevorstehenden Doppeljubiläums 2013 Steffen Poser zur Sanierung des 

Völkerschlachtdenkmals. 

Am heutigen 13. Mai brach der Tross auf der historischen Fluchtstrecke Napoleons von 

Leipzig nach Lützen auf und will über Naumburg und Auerstedt nach Weimar. Auerstedt 



erinnert dabei an die berühmte Doppelschlacht von Jena-Auerstedt am 14. Oktober 1806, bei 

der die preußischen Truppen den napoleonischen Truppen unterlagen und damit Napoleon 

den Weg öffneten zur Besetzung Preußens unmd Polens. 

Die Folgestationen: 

14. Mai: Weimar - Erfurt - Gotha- Eisenach  

15. Mai: Eisenach – Vacha – Fulda - Neuhof  

16. Mai : Neuhof – Schültern - Salmunster – Gelhausen - Hanau  

17. Mai: Hanau – Frankfurt– Hattersheim– Kastel- Mainz – Nieder Olm  

18. Mai: Nieder Olm- Alzey – Sembach- Kaiserslautern- Landstuhl 

19. Mai: Landstuhl– Homburg- Rohrbach- Saarbrücken  

www.napoleon-1812.nl 

www.leipziger-freiheit.de/projekt/voelkerschlacht 

www.nbso-leipzig.de 

 

 
 

Bericht 14 mei Napoleontocht voor Gichon 

Rendezvous met de natuur 

Duitsland.  Weimar – Eisenach.  De tocht ging vanaf acht uur van start en het leek eerst een kort 

traject te zijn maar de paarden tippelden toch weer 108 KM vandaag. Er vond een paardenwissel 

plaats in Jena, in Erfurth en in Gotha. Het Thüringerwald is geweldig mooi maar vraagt ook veel van 

de paarden. Tien km voor Eisenach zagen de koetsiers dat de paarden echt te moe werden en 

stopten. In de omgeving werden de paarden in een wei gezet en met de trailer doorgereden naar het 

eindpunt van vandaag. In Gotha werd de groep opgewacht door de Thüringer Algemeine Zeitung en 

werden foto’s gemaakt. De trailer met Harrie en Bennie moest regelmatig omrijden omdat de 

viaducten op veel plekken te laag waren. Sjoerd Jan is helaas nog aan de diarree en is vroeg naar bed 

gegaan. In Weimar werd de koets aangehouden door twee oudere dames die nonnen bleken te zijn 

en kreeg de crew God’s zegen mee. Die hebben ze ook nodig want de crew is bezig met het zwaarste 

deel van de tocht. Tegen half acht kwam het konvooi aan op de overnachtingsplaats : Ferienhof 

Lutzberg van de Familie Frisch. Het is een bekend boerderij-landgoed met een grote manege en veel 

koetsen. Het landgoed ligt net onder Eisenach in het Werratal in het Thüringerwald. Een hele mooie 

omgeving dus. Morgen staat ook een mooi traject op het programma in de deelstaat Hessen : langs 

Fulda naar Neuhof. Het zijn nu  nog maar 340 KM tot de Franse grens….. 

In Eisenach moest Napoleon tweehonderd jaar geleden op z’n terugreis van paarden wisselen, maar 

de postmeester had niet zoveel op met de Franse overheersing en wilde de keizer zo lang mogelijk 

tegenhouden en het duurde erg lang voordat de paarden beschikbaar kwamen. Armand 

Caulaincourt, de reisgenoot van de keizer, werd ook ongeduldig en ging in de stallen kijken. Daar 

bleken frisse paarden allang klaar te staan. Hij greep de postmeester bij z’n vestje en dreigde hem 

met zijn sabel te doorboren. Binnen twee minuten stonden paarden voor de koets en kon de keizer 

met gevolg doorreizen naar Fulda. 

Smogorni-Meaux, etappe 14 mei, Weimar - Eisenach - , 17
e
 dag van de tocht. RM 
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Mit außergewöhnlicher Reise Geld für Tschernobyl-Kinder gesammelt 

                      
 
Auf Schloss Friedenstein wurde der Kutsche, die schon gut 1400 Kilometer unterwegs war, für ein Foto Einlass 
gewährt. Foto: Peter Riecke  
 
 
Holländer kamen auf Napoleons Spuren durch Gotha und waren zu Abstecher auf Schloss Friedenstein bereit.  
Gotha. Auf den weiten Weg haben sich sieben Holländer schon vor Wochen gemacht: Mit einem Lastzug, 

 



weiteren Begleitfahrzeugen und fünf Pferden sowie einer Kutsche. Sie wollen jenen Weg nachvollziehen, der 
Napoleon vor 200 Jahren nach dem gescheiterten Russlandfeldzug zurück nach Frankreich führte. Die Reste 
der geschlagenen Großen Armee hatte der Kaiser 1812 verlassen, um in Frankreich neue Truppen zu 
organisieren. Auch die Holländer wählten die Pferdekutsche als Verkehrsmittel und auch ihre Reise nimmt Bezug 
auf eine Katastrophe: Tschernobyl 1986. Die Explosion des Kernkraftwerkes und ihre Folgen.  
Doch die Reise soll ein gutes Ende haben und dient einem guten Zweck. Ziel der Niederländer, darunter 
Studenten, Berufskraftfahrer, Bauunternehmer und ein Historiker, ist eine Spende von 100.000 Euro zu Gunsten 
der Kinder von Tschernobyl, die noch immer an den Spätfolgen des Unglückes leiden. Einen Teil der Summe 
haben bereits Sponsoren aufgebracht, deren Namen und Firmenlogos zum Teil auf dem lastzug prangen. 
Insgesamt ist umfasst die Liste der Spender jedoch sechs A4-Seiten. Es sind alles Holländer. Deren Beitrag wird 
ergänzt durch Spenden, die über die Internet-Seite der Aktion einlaufen. Dort kann man sich nicht nur auf 
Holländisch über den geschichtlichen Hintergrund und die heute Inspiration für die weite Reise informieren, 
sondern unter http://www.napoleon.gichon.nl/nl/koetsreis/volg-ons-live auch den Standort der Kutsche auf einer 
Karte nahezu in Echtzeit verfolgen. Trotz der Verkehrbehinderung, die eine Kutsche auf Landstraßen mitunter 
mit sich bringt, würden sie häufig freudig begrüßt, sagen Hein Heun und Gerrit Haakmeester, die oft auf dem 
Kutschbock sitzen. Nahe Erfurt legten zwei Frauen sogar Wert darauf, sie und die Pferde für die lange Reise zu 
segnen.  
Hein Heun hat auch den Sattelschlepper zur Verfügung gestellt, der die Kutsche begleitet. Darin waren kurz vor 
Gotha Biuke, Bon und Aparte. Die letzteren zwei Traberpferde, die im Schnitt auf Straßen 17 Kilometer pro 
Stunde schaffen. Am Ortseingang wurden sie angespannt und Lodewijk und Napoleon durften in den 
Sattelschlepper. Alle 20 bis 25 Kilometer nimmt die Mannschaft dieses Wechsel vor.  
Für ein Foto im Innenhof von Schloss Friedenstein war auch ein kleiner Umweg drin. Immerhin war Napoleon 
zwei mal dort, allerdings nicht auf dem Rückweg aus Russland. Joost von Hövell, der Historiker in der 
engagierten Truppe, zog dafür seine Napoleon-Uniform an.  
Inzwischen haben die sieben Holländer schon über 1500 Kilometer mit der Kutsche zurückgelegt.                      
Peter Riecke / 15.05.12 / TA 

 

 



Bericht 16 mei Napoleontocht voor Gichon 

WIR MUSSEN WEITER ! 

Duitsland , Neuhof – Hanau. Een ruig berglandschap, erg mooi maar voor de koetsiers en paarden 

erg inspannend. De legers van Napoleon waren bij de slag om Hanau door de dichte bossen bijna niet 

zichtbaar. Nu brachten de bossen voor onze koets ook bescherming maar dan tegen de harde wind. 

Het was regenachtig, maar de 71 KM van vandaag werden zonder problemen afgelegd. Het was niet 

altijd een gemakkelijke opgave voor Bennie om de grote trailer door de kleine straatjes van de 

binnensteden te manouvreren, maar het lukte steeds. Bij de eerste stop voor de paardenwissel 

kwam een bewoner naar de koetsiers en vertelde dat zijn vader vertelde dat zijn opa bij het spelen in 

de omgeving veel hoefijzers had gevonden. Dat bleken hoefijzers van de paarden uit het leger van 

Napoleon te zijn. De man ging naar z’n woonhuis en haalde de hoefijzers op en schonk ze aan de 

koetsiers die deze natuurlijk als een dierbare herinnering zullen bewaren. In Hanau werd de groep 

ontvangen door de Oberbürgermeister op het marktplein en was er een fotosessie waarbij de groep 

poseerde voor een grote Napoleon wegwijzer die aangaf dat het 2060 KM was naar Moskou. 

Gegeten werd er in het Hotel Zum Riesen waar Napoleon ook heeft gegeten en hetzelfde menu werd 

geserveerd : zuurkool met klapstuk. De Ordnungspolizei heeft het konvooi van uit het centrum 

begeleid naar de overnachtingsplek in de wijk Hohe Tannen. Deze politie is morgen ook aanwezig bij 

het oversteken van de rivier de Mainz. Alexander navigeert en begeleidt het konvooi en als er weer 

eens kleine tegenslagen zijn is steeds zijn reactie : “Wir kapitulieren nie !”. Dus steeds maar doorgaan 

want het grootste deel van de tocht zit er op. Voor de route van morgen wordt een ander traject 

gekozen want de omgeving van Frankfurt en Mainz is met Hemelvaart geweldig druk en dan met de 

koets en trailer in een file te moeten staan is geen pretje : “Wir mussen immer weiter !”.                 

Met de paarden gaat het prima en ze krijgen een goeie verzorging. 

Paarden speelden in de oorlogen van Napoleon hele een grote rol. De cavallerie in het leger was 

ingedeeld in lichte,middelzware en zware cavalerie, een indeling oplopend met betere paarden en 

zwaardere bewapening. Alleen al in Nederland vorderde Napoleon rond de 40.000 paarden  voor de 

Rusland-oorlog.  Opdracht van elke cavalerist was zelf het paard te verzorgen, het te eten geven en 

te training. Er werd wel gezegd dat de soldaat beter moest zorgen voor zijn paard als voor vrouw en 

kinderen. Maar in deze verschrikkelijke oorlog kwam er van de verzorging van de paarden niet veel 

terecht. Er was nergens eten en veel soldaten slachten hun eigen paard om maar wat te eten te 

hebben. Rond de 100.000 paarden kwamen om in deze oorlog. De Kozakkenpaarden waren kleiner, 

konden langer zonder eten en waren meer gewend aan de barre omstandigheden, mede daardoor 

kon het leger van Tsaar Alexander de Grande Armee uiteindelijk terugdrijven. 

Smogorni-Meaux, etappe 16 mei, Neuhof – Hanau, 19
e
 dag van de tocht. RM 

 

 



Bericht 17 mei Napoleontocht voor Gichon 

OP DE PONT NAAR DE BISSCHOPSSTAD 

Duitsland, Hanau – Darmstadt – Worms.  Vanuit Hanau werd het konvooi vanmorgen begeleid door 

een bereidwillige vertegenwoordiger van het gemeentebestuur die bij het konvooi bleef tot de route 

onder langs Frankfurt en Mainz was afgelegd. Hemelvaartsdag 2012  was een mooie zonnige dag en 

er werden vandaag 90 km afgelegd. Er moest een barriere worden genomen : de rivier de Rijn. Er kon 

worden omgereden om via een brug aan de overkant te komen en er kon gebruik gemaakt worden 

van een pont. Voor dat laatste werd gekozen : met de paarden, de koets, de trailer, de auto en het 

busje met aanhanger allemaal op de pont. Een geweldig gezicht en voor de leden van de crew een 

hele bijzondere ervaring : eindelijk eens kilometers afleggen waarvoor geen moeite hoefde te 

worden gedaan. Aan de overkant aangekomen ging het richting Worms, de bisschopsstad. In een 

wijk 10 km voor Worms werd bij een kleine boerderij een overnachtingsplek gevonden. Primitief 

maar voldoende. De paarden konden op stal en het bleek dat Lodewijk, het Gelderse paard, niet 

helemaal in orde leek. Daar wordt door een dierenarts naar gekeken. Het eten was vandaag niet 

koninklijk maar  zeer voedzaam. Naar Saarbrucken aan de Frans-Duitse grens is het nu nog ongeveer 

136 km. Morgen wordt richting Keizerslautern gereden en zaterdagavond zal Saarbrucken in beeld 

zijn. Dit is dus het laatste weekend van de barre tocht want zondag, maandag, dinsdag en woensdag 

wordt in Frankrijk gereden met als eindpunt Meaux, waarvan  het programma inmiddels ook op de 

site is gezet. Maar eerst een nacht in de bisschopsstad Worms. 

Napoleon voerde 200 jaar geleden niet alleen veel oorlogen, hij ging ook de strijd aan met de 

katholieke kerk, met name met Paus Pius VII. Napoleon nam veel eigendommen van de kerk in beslag 

en wilde zelfs het Vaticaan opheffen. Hij werd in de kerkelijke ban gedaan. De Paus had in die tijd 

wereldlijke en kerkelijke macht en het was gewoonte dat staatshoofden door de Paus werden 

gekroond. De kleine keizer liet de Paus naar Parijs komen voor zijn kroning als keizer, maar kroonde 

zichzelf tijdens de plechtigheid, waarna hij de Paus liet arresteren en drie jaar vastzetten in Savona. 

Rome was een onderdeel van het keizerrijk van Napoleon en gedegradeerd tot de status van 

departement  (provincie) . De Paus kon pas na het afzetten van Napoleon in 1814 terugkeren naar 

Rome. 

Smogorni – Meaux, 17 mei, etappe Hanau – Worms,20
e
 dag van de tocht. RM 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bericht 18  mei Napoleontocht voor Gichon 

 

OP HET RANDJE EN DAN FRANKRIJK IN 

Duitsland, Landstuhl – Saarbrucken. Het was een hele bijzondere dag vandaag. Het kan natuurlijk 

ook niet altijd maar voor de wind gaan. Zoals gisteren al gemeld was een van de paarden ziek. 

Lodewijk had koliek en iedereen in de groep zag dat dit wel eens verkeerd kon aflopen. De veearts 

kwam enkele keren langs en de spuitjes om Lodewijk te laten inslapen werden klaargelegd. De hele 

nacht werd gewaakt bij Lodewijk op de kleine boerderij net voor Worms. De jonge vrouwelijke 

veearts kwam s’morgens de situatie opnemen en eigenlijk was de beslissing voor het geven van een 

spuitje al genomen, maar de veearts besliste toch nog 2 uurtjes te wachten. En waar iedereen op zat 

te hopen gebeurde : Lodewijk begon zich weer te bewegen en kwam weer op de been. Een zucht van 

verlichting ging door de groep. “Hij eet alweer volop hooi” wist Gerrit blij te melden. Iedereen was 

erg aangeslagen en het is natuurlijk een behoorlijke domper wanneer bij de laatste kilometers een 

paard zou moeten worden afgeschreven. Juist nu vlak voor de eindstreep. Want er is vandaag weer 

een mijlpaal behaald : er zijn inmiddels 2000 KM per koets afgelegd. Met een ziek paard is het voor 

de andere 4  een zwaardere klus geworden. Vandaag is een groot deel van het traject met de trailer 

afgelegd en tegen 18.00 uur kwam het konvooi aan bij Reiterhof Hartungshof in Kleinbitterdorf. De 

plek ligt ongeveer 10 km van Saarbrücken af en morgen zal via Metz de route worden gevolgd onder 

langs Saarbrücken. Dat betekent dus Duitsland verlaten en over de grens Frankrijk in. Maar eerst 

staat voor vanavond een BBQ te wachten en een flinke borrel, want de bikkels moeten even de kans 

krijgen de spanning van deze dag te verwerken. Vanaf morgen is het begin van het laatste traject 

rijden met koets, trailer en volgauto’s  en dan op naar Meaux, waar de barre tocht wordt afgesloten 

en de crew weer op adem kan komen.  

Saarbrucken is eeuwenlang Frans geweest en ligt heel strategisch aan de rivier de Saar. De stad heeft 

een heel mooi centrum met vele renaissance gebouwen. Saarbrucken is hoofdstad van de Duitse 

deelstaat Saarland en werd pas in 1815 Duits nadat Napoleon de oorlog had verloren. De stad stond 

eeuwenlang onder leiding van de familie Nassau, familie van ons koningshuis. De laatste 

steenkoolmijn in Saarbrucken gaat in 2012 dicht. De stadsdelen liggen aan beide zijden van de Saar 

en het centrum ligt 5 km af van de Franse grens. In de tijd van Napoleon en de eeuwige strijd of de 

stad nu Frans of Duits was,kwam het voor dat binnen een en dezelfde familie de ene zoon 

opgeroepen werd voor het Duitse leger en de andere voor de Grande Armee. Dat betekende ook dat 

men niet altijd samen tegen de vijand moest vechten maar soms ook tegen elkaar. De waanzin van 

de oorlog. 

Smorgorni-Meaux, 18 mei, Worms – Saarbrücken, 21 e dag van de tocht. RM 

   



Bericht 19 mei Napoleontocht voor Gichon 

VIVE LA FRANCE 

Duitsland/Frankrijk, Saarbrucken - Verdun - Metz. De grens Duitsland- Frankrijk is vandaag 

gepasseerd, de laatste fase van de tocht gaat in. Er is een lange dag gemaakt, opstaan om half zes en 

om acht uur de vliegende start. Er vlogen bijna 100 km weg onder de paardenhoeven. Vanmorgen is 

vroeg vertrokken van de Reiterhof bij Saarbrucken en er is vier keer een stop gemaakt voor een 

paardenwissel. Lodewijk doet weer helemaal mee en heeft vandaag 35 km gelopen. De grens met 

Frankrijk werd zonder problemen gepasseerd en daarmee reed de koets Lotharingen en het gebied 

van de Moezel binnen. Het ritje door het centrum van Metz was toch wat ingewikkelder dan gedacht 

maar met een behulpzame gids kon het richting overnachtingsplaats gaan. Filmopnamen werden 

gemaakt door een cineast van het Hertogdom Lomabardije en zelfs Twente FM belde voor een 

interview. Toch fijn dat het thuisfront de reis volgt, dat wordt erg gewaardeerd. Vandaag slechts een 

buitje en voor de rest zonnig weer. Om 21.00 uur was de aankomst op het landgoed van Graaf 

Mogador in Gravelotte en vinden de crew en de paarden rust. Hier moet nog gegeten worden, want 

naast de croissantjes en een heerlijke aardbeientaart in de morgen is er nog niet veel in de magen 

gekomen. Het laatste traject in Frankrijk is nu nog rond de 270 km naar Meaux en hiervoor staan dus 

nog 4 dagen. 

Verdun is een belangrijke stad in de historie en niet alleen die van Napoleon Bonaparte. Hier werd in 

het jaar 843 het verdrag getekend voor de verdeling van het rijk van Karel de Grote dat het 

uitgangspunt was voor het ontstaan van Duitsland en Frankrijk.  In 1916 vond hier in de eerste 

wereldoorlog een verschrikkelijke slag plaats waar nog meer doden vielen dan tijdens de Napoleon-

oorlog met Rusland in 1812. Het was een klein gebied van 10 x 10 km waar een prestigeslag geleverd 

werd door België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk waarbij meer dan 700.000 doden vielen in acht 

maanden tijd. De laatste Franse troepen leverden een geweldige slag onder aanvoering van 

Napoleon III die weer aan de macht was gekomen. Hij was de neef van de grote Bonaparte. Midden 

op het slagveld in Verdun staat een groot herdenkingsgebouw en tienduizenden herdenkingskruizen. 

Smorgorni-Meaux, 19 mei, Saarbrücken - Metz, 22e dag van de tocht. RM 

 



 

Bericht 20 mei Napoleontocht voor Gichon 

 

DE CHAMPAGNE WACHT… 

Frankrijk,  Metz – Clermont.  Vandaag echt een zondag. Eindelijk een dag waarbij niet meer zo strak 

op de weg hoeft worden gelet en waarbij volop van de natuur kon worden genoten. Een mooi 

landelijk traject van 83 km door het gebied van de champagne. Paarden en materieel zijn helemaal in 

orde en de sfeer is helemaal gericht op het eindpunt a.s. woensdag. Tijd voor een dutje op de 

stopplaats. Sjoerd Jan kon de crewleden nu eens uitgebreid fotograferen. Er is vandaag pure 

Hollandse kost uit eigen keuken gegeten. De overnachtingsplek is een parkeerplaats in Clermont-

Argonne tussen de spoorlijn en een transportbedrijf. Het is nog 190 km naar Meaux dus alles wijst er 

op dat het eindpunt op de geplande dag zal worden bereikt. 

Napoleon pakte tweehonderd jaar geleden de aanleg van wegen in zijn keizerrijk rigoureus aan : 

steeds zoveel mogelijk kaarsrechte wegen van kerktoren naar kerktoren. Met name bedoeld voor de 

legers. De belangrijkste wegen werden “Route Empire”genoemd en er kwam een systeem waarbij de 

wegen werden ingedeeld in verschillende klassen. Parijs-Amsterdam was zo’n keizerlijke route. In elk 

ingenomen land moest een bestuur komen vanuit Parijs en werd de Franse taal de voertaal. De 

landen werden in departementen onderverdeeld : provincies van Frankrijk. Zo kreeg Overijssel de 

naam Departement Bouche d’Yssel ofwel gebied aan de monding van de IJssel. Napoleon voerde de 

regel van rechts rijden in het verkeer in, bepaalde dat er straatnamen moesten komen en huizen 

genummerd moesten worden. De mensen hadden in die tijd geen achternamen en werden naar hun 

ouders genoemd : b.v. Janszoon. Hij stelde een bevolkingsregister in waarvoor eenieder een 

eigennaam moest opgeven. Deze registers waren met name ook bedoeld voor de oorlogsvoering 

want dan konden de jongemannen gemakkelijker worden opgeroepen voor de militaire dienst. 

Smogorny-Meaux, 20 mei, etappe Metz- Clermont. De 23
e
 dag van de tocht. RM 

.  

 



Bericht 21 mei Napoleontocht voor Gichon 

DE LAATSTE LOODJES 

Frankrijk, Clermont/Argonne – Pocancy/Rafidin.  De champagnestreek en vakantiegebied bij uitstek 

deed zich vandaag geen eer aan. Het weer was slecht, het was koud en de leden van de crew zochten 

hun heil in de auto’s, alleen Gerrit en Hein moesten op de bok het weer trotseren. Vandaag is 87 km 

afgelegd en daarmee wordt de afstand naar Meaux teruggebracht naar 99 km. Om het vakantie-

gevoel enigszins goed te maken stond vanavond een Champagne buffet met Frans dessert op het 

menu. Overnachtingsplek is een landbouwbedrijf in Pocancy waar de oogst van de eindeloze 

koolzaadvelden samenkomt en koolzaadolie wordt geproduceerd. De paarden worden al wat meer 

rebels en breken af en toe uit, het is alsof ze aanvoelen dat de tocht er op zit en misschien willen ze 

op eigen houtje alvast terug naar Nederland. Dus overnachten in de trailer samen met de crew. Dat is 

niet eenvoudig want wanneer er stroom nodig is moet de generator worden aangezet en die geeft 

s’nachts een pokkenherrie waardoor de helft van de crew weer wakker schrikt. De nachtrust kan na 

woensdag uitgebreid worden ingehaald en dan kunnen de haren worden geknipt en de baarden 

worden afgeschoren. Het ruige nomadenleven is dan ten einde. Morgen nog een traject en dan op 

naar de poorten van Meaux. 

Napoleon kwam midden in de nacht van de 18e december in Parijs aan na de lange reis die op 5 

december was begonnen in Smogorni. Er was geen tijd koeriers vooruit te sturen. Met de koets werd 

direct doorgereden naar De Tuilerie, het keizerlijke kasteel waar zijn tweede vrouw de 20 jarige 

Marie Louise, de dochter van de Oostenrijkse Keizer Frans II, op hem wachtte met de zoon die net 1 

jaar oud was geworden. Bij de poorten gekomen van het kasteel wilde de wacht deze niet openen 

want twee donkere gestalten in lange zwarte jassen wekten niet direct alle vertrouwen. Er werd flink 

wat lawaai gemaakt en Marie Louise werd wakker en stuurde personeel op de poort af die de keizer 

en zijn rechterhand Armand Caulaincourt herkenden. Eindelijk thuis na een verschrikkelijke oorlog. 

Maar Napoleon liet niets merken van de nederlaag en stuurde Caulaincourt direct door naar een 

vergadering van generaals die nog aan de gang was, om uit te leggen dat het keizerrijk geen gevaar 

liep. Het zou allemaal anders aflopen. Het mooie kasteel Tuilerie werd in latere jaren in brand 

gestoken en geheel verwoest, alleen de tuinen zijn overgebleven. 

Smogorni = Meaux, 21 mei, etappe Clermont-Pocarny. 24e dag van de tocht. RM. 

 



Bericht  22 mei Napoleontocht voor Gichon 

De laatste stop. 

Frankrijk  Pocancy- Sammeron. De laatste overnachtingplaats van de tocht. Vandaag was het weer 

slecht weer, zelfs een bui hagel moest worden ondergaan, maar de stemming werd er niet minder 

om. Vanmiddag werd de laatste wissel een ceremonie want het was toch wel even een moment om 

bij stil te staan. De totale afstand die afgelegd is met de koets en door de paarden is niet de 

aangekondigde 2300 km maar is zelfs 2750 km geworden : een geweldige prestatie !  De vijf paarden 

die deze prestatie hebben volbracht zijn samengesteld uit 3 rassen : 2 Geldersen, 2 dravers en 1 

Fries. In kennerskringen werd al gezegd : dat gaat nooit samen, maar de praktijk heeft anders 

uitgewezen, het ging perfect. Natuurlijk hebben de paarden een verschillend karakter en Lodewijk wil 

steeds de leider zijn. Vandaag was Bon zo moe dat hij niet verder wilde en heeft de koets een half 

uur stilgestaan. Nu op dit moment graast hij weer vredig in het weiland. Tegen half zes was de 

aankomst bij de Ponyclub Sammeron en de koffie stond klaar. Op het menu staat entrecote en er 

mag worden aangenomen dat vanavond een extra drankje wordt genuttigd op de dag van morgen. 

Want het is nu nog maar 15 km naar Meaux en in de loop van de morgen zal het konvooi arriveren bij 

de Club Hippique Meaux aan de Rue Albert Schweitzer. De crew is er helemaal klaar voor, de 

stemming is opperbest en de dag van morgen zal worden ondergaan als een waardige afsluiting van 

een geweldige prestatie. 

Napoleon de kleine grote man was de inspiratie voor deze tocht. De kleine korporaal die uit de arme 

adel uit de Toscane op Corsica kwam, werd  in 1769 geboren en maakte een geweldige carrière door. 

Hij kroonde zichzelf in 1804 tot keizer van een Groot-Frankrijk. Met 24 jaar was hij al brigade 

generaal en werd als staatshoofd gekozen door zijn vele overwinningen en strategische 

onderhandelingen met regeringen van vele landen die hij tot bondgenoot maakte. Toen Rusland 

afhaakte ging hij in 1812 de grote catastrofale bloedige oorlog aan die het begin van zijn einde was. 

Hij werd afgezet, naar Elba verbannen maar komt na een jaar terug en krijgt weer een leger op de 

been maar wordt door de Engelsen bij Waterloo definitief verslagen. St.Helena is het eiland waar hij 

tot zijn levenseinde in ballingschap leefde. Hij stierf in 1822 op 51 jarige leeftijd. Zijn eerste vrouw 

Josephine zette hij aan de kant omdat ze hem geen kinderen schonk, de tweede vrouw Marie Louise 

van Oostenrijk, schonk hem een zoon, de latere Napoleon II. De kleine grote keizer heeft veel oorlog 

gevoerd maar ook een rechtssysteem ingevoerd dat in heel Europa nog steeds van kracht is.                                                                                                                       

Het is toch mooi dat hij ondanks de vele oorlogen en grote ellende die hij veroorzaakte in zijn tijd, in 

onze tijd de inspiratie was voor een koetsentocht die middelen opbrengt om hulp en steun te geven 

aan kinderen die slachtoffer zijn van de catastrofe met  de atoomcentrale in Tjernobyl.  

We wensen de crew een mooie afsluiting een goeie thuisreis en een voldaan gevoel over een 

eenmalige geweldige prestatie die eenieder nog vele jaren zal bijblijven. 

Smogorny-Meaux , 22 mei Etappe Pocarny-Sammeron. 25e dag van de tocht. RM  

 

 

 

 

 



                                                                                 

PROGRAMMA AANKOMST in MEAUX 23 mei 2012 

(volg de website, www.napoleon.gichon.nl  voor de laatste 

wijzigingen) 

13.00 uur: 

De crew met met rijtuig, paarden en vrachtauto komt uiterlijk om 13.00 

uur aan in Meaux en begeeft zich direct naar de Club Hippique de 

Meaux, adres: Rue Schweitzer, 77100 Meaux.  De website van de 

manage is: http://www.clubhippiquemeaux.com/.  

Nederlandse gasten en andere gasten die al in Meaux zijn kunnen zich 

ook al (voor) 13.00 uur naar deze plek begeven om de crew te 

ontvangen.  

14.00 uur: 

De crew vertrekt met rijtuig en paarden naar het centrum van Meaux 

 

14.30 uur: 

In het centrum van de stad zal de cavalerie zich bij de crew voegen. 

 

15.00 uur: 

De crew komt aan in het centrum van Meaux vlakbij het Office de 

Tourisme du Pays de Meaux, adres: 1, place Paul Doumer, 77100 

Meaux (bij het monument voor de doden). Het gezelschap wordt 

begeleid door ‘22 Grognards de la Marne’ die het geweer presenteren. 

De crew vertrekt naar ‘La Cité épiscopale’ voor een korte cérémonie. 

17.00 uur : 

De crew keert terug naar de Club Hippique.  

Kijk ook op http://www.ville-meaux.fr/-Hebergements-.html. Daar is de 

hotelgids in te zien. 

U bent van harte uitgenodigd om bij deze gebeurtenis aanwezig te zijn. 

 

 

 

http://www.napoleon.gichon.nl/
http://www.clubhippiquemeaux.com/
http://www.ville-meaux.fr/-Hebergements-.html


 

 

 

Bericht voor de redactie 

17 mei 2012 

DE MONSTERTOCHT IS BIJNA VOLBRACHT 

De overhaaste terugtocht van Napoleon na zijn nederlaag in Rusland, tweehonderd jaar geleden, 
wordt  nu in 2012 overgedaan met paard en koets. Enthousiaste leden van de Twentse 
koetsenvereniging en een historicus hebben op zich genomen 2300 KM per koets af te leggen als 
bijzonder sponsorproject voor een opvanghuis in Wit Rusland voor de slachtoffers van Tsjernobyl. 
 
Op 22 april is een heel konvooi van start gegaan  in Ootmarsum. Een grote trailer met daarin plek 
voor 5 paarden, twee koetsen, een keukentje en sanitair, een busje en een volgauto reden richting 
Smogorni waar de tocht op 25 april officieel begon aan de Litouwse- Wit Russische grens. 
Toegevoegd aan de crew werd een student paardenmanagement en twee studentes journalistiek. 
Deze laatsten moesten halverwege helaas om familieomstandigheden afhaken. De crew bestond 
vanaf dat moment uit : Gerrit Haakmeester, Hein Heun, Harrie Mulder, Bennie Heun, Joost van 
Hövell tot Westerflier en Sjoerd Jan van Breemen. Vanuit het goede doel, de stichting Gichon, reisde 
de voorzitter Erik Jager het traject in Litouwen en Polen mee. Hier stapte ook een bijzondere gids op : 
Alexander Saphizhynki  uit Litouwen. 
 
Op het beginpunt in Smogorni  werd de koets aangespannen en kon de tocht beginnen. Het was een 
geweldige start in Litouwen, met veel ontvangsten en officiële rijtoeren door vele steden. Overal 
langs de route werd  feit herdacht dat Napoleon 200 jaar geleden zich terugtrok. In Vilnius de 
hoofdstad van Litouwen werd een historische optocht georganiseerd en werden kanonschoten 
afgevuurd ter verwelkoming. In Kaunas was een Napoleon- festival  en  in de meeste steden op de 
route was er een ontvangst. De Pools Duitse grens werd op 10 mei bereikt en zaten de eerste 1.000 
KM er op. De tocht door Duitsland, door het Thüringerwald, langs Bautzen, Leipzich, Weimar, 
Eisenach,Fulda naar Worms, Metz en Saarbrucken. Daar kwam het konvooi aan op 17 mei. De 
overtocht van de Rijn bij Worms was spectaculair : het hele konvooi inclusief trailer op een eigenlijk 
te klein pontje. De grens van 2.000 KM werd op 18 mei gehaald. Nu nog de laatste loodjes : van 
Saarbrucken naar Meaux, een voorstad van Parijs. Want met de koets Parijs in is helaas niet mogelijk. 
Het stadsbestuur van Meaux heeft voor  23 mei, de officiële afsluiting van de tocht een officiële 
ontvangst voorbereid op het stadhuisplein “Place d’Hotel de Ville” en hier kunnen de leden van de 
crew op adem komen en de reis afsluiten. Ook zal hier bekend worden gemaakt hoeveel de reis aan 
sponsorgelden ten gunste van het ‘House of Peace’ het Tjernobyl opvanghuis in Wit Rusland, heeft 
opgebracht. Deze monstertocht  is voor de crew een geweldige prestatie. Rond de 28 dagen met de 
koets onderweg zijn en elke dag een afstand van ongeveer 80 KM afleggen, eten vaak op primitieve 
manier, overnachten op plekken in de openlucht :  het zijn bikkels die de kosten voor het hele project 
zelf hebben betaald en daarnaast sponsoren hebben aangezet een bedrag voor het goede doel bij te 
dragen dat  nu al ligt boven het gesteld bedrag van € 100.000,-.  
 
De vele belangstellenden, sponsoren, familie, kennissen, Napoleon-aanhangers, de verenigingen in 
Twente en sympathisanten worden ook uitgenodigd in Meaux op 23 mei aanwezig te zijn. Voor wie 
dit niet kan, zijn de speciale websites een mooi medium om de tocht dag voor dag te volgen met de 
dagjournaals  : op www.napoleon.gichon.nl  via GPS de reislocatie en op de weblog pagina’s van 
TCTubantia en RTVOost.  

http://www.napoleon.gichon.nl/


 
www.napoleon-1812.nl   www.napoleon.gichon.nl  www.tctubantia.nl  www.rtvoost.nl  
contact : rp.meijer@telfort.nl 
 

 

 

 

 

Bericht WEBLOG Meaux : Pierre bericht 

Donderdag de 31 mei 2012  Vertaald uit het frans      

1812 - 2012 Napoleon in Meaux  

 

Toen hij de Grand Army links na het passeren van de Berezina tijdens de Russische 
veldtocht van 1812, Napoleon terug plotseling naar Parijs, in een keer en op deze reis 
niet zonder ongeval, gaat hij door middel van Meaux .  

Hij hoefde niet te veel van onze stad te zien ....  

 

Voor de tweehonderdste verjaardag van zijn passage, keerde hij terug naar de stad 
meldoise, maar dit keer, geen staatsgreep in gezien, is voor een goed doel.  

Een groep van het Nederlands, onder leiding van een gedreven historicus van de 
Napoleontische tijd, heeft besloten om kink in de kabel paarden weer in deze lange reis, 
om fondsen te werven voor de ontwikkeling in Wit-Rusland van een faciliteit voor het 
ontvangen van kinderen die het slachtoffer van de ramp in Tsjernobyl (De bemanning 
verzamelde € 100 000 tijdens zijn carrière, terug naar de rechtbank van het bisdom aan 
de stichting Gichon).  

http://www.napoleon-1812.nl/
http://www.napoleon.gichon.nl/
http://www.tctubantia.nl/
http://www.rtvoost.nl/
mailto:rp.meijer@telfort.nl
http://histoirde.over-blog.com/article-1812-2012-napoleon-a-meaux-106171569.html


 

Kan naar Parijs te voeren in deze bemanning, Meaux was de laatste stop op deze reis.  

Historische Vereniging van Meaux en omstreken (SHMR), de vereniging "de veteranen 
van de Marne," het paard club, de gemeente en de richting van Cultuur en de 
broederschap van de Brie de Meaux hebben er alles aan gedaan om welkom deze 
dappere reizigers met Nederlandse toeristen.  

 

militaire eer up Doumer  

Partij hapering in Turf Club, samen met twee auto's van de club, werden ze in plaats 
daarvan begroet door Henri IV een groep van 22 de Nationale Garde en Imperial 
soldaten in uniform met drie rijders. Toen de Boulevard Jean stond op het 
oorlogsmonument de Plaisance, werden militaire eer van hun tijd gemaakt.  

 

Inschrijving in de rechtbank van het bisdom  



Voortbordurend op de straat en Bossuet Place Charles de Gaulle naar het hof van het 
paleis werden ze ontvangen door de gemeente in de vleugel van Breze van het 
bisschoppelijk paleis.  

 Napoleon's toetreding tot de binnenplaats van het paleis  

Een boek en een film moet nalopen van de reis als schriftelijke (150 pagina's) Algemeen 
Caulaincourt, vertrouweling en reisgenoot van de keizer tijdens de 14 dagen.  

Volgens de traditie van de broederschap van de Brie de Meaux gaf ze een plakje brie met 
wijn Givry.  

 

  

Door Pierre -Posted in: Brie de Meaux – Gemeenschap Mea 

 

 

 

 

   

http://histoirde.over-blog.com/categorie-10546798.html


 
 

 

 

 

 

 

Huis van de Vrede 
Hierbij het nieuwste gedicht van de Dorpsdichter van Twenterand. 
 
Zijn eigen reactie over dit gedicht: “Het initiatief van Hein Heun en zijn 
mannen heeft me ertoe gebracht bijgaand sonnet te maken. Ik stuur het ook 
op naar de Stichting Gichon en Project Napoleon-1812”. 
 

 
 
 

HUIS VAN DE VREDE 
 
Zij koersen door woeste landschappen 

http://twenterandlivee.blogspot.com/2012/03/huis-van-de-vrede.html


als eertijds de Franse armee. 
Toch wordt het voor hen geen terugtocht 
vol schande, bespotting. oneer. 
 
Nee, zij gaan voor goud toch veeleer 
en krijgen van mij voor hun hartstocht 
een pluim met de hoofdletter P! 
Dus, sponsors, kom op met die flappen! 
 
Gichon kan met deze ruggensteun 
gaan bouwen op dat vreemd adres 
een Huis van Vrede (en Respect). 
 
Dit is een "gichontisch" project! 
'k Wens hun bon voyage en succes, 
die "koetsenkèèrl's" van Heintje Heun! 
 
Jan J.D.Lindenhovius. 

 

 

 

 
 
De Napoleon koetstocht Moskou-Parijs voor Gichon afgesloten. 
Een geweldige impuls voor het Tjernobyl kindertehuis ‘House of Peace’ in Wit Rusland. 

 
Vroomshoop 30 maart 2013.  De barre tocht van Napoleon per koets in 1812, na zijn nederlaag 
in Rusland, werd nog eens overgedaan in 2012. Enkele initiatiefnemers werkten een plan uit voor 



deze tocht van bijna 3.000 Km en besloten op 22 april 2012 te vertrekken met een konvooi 
bestaande uit 7 personen, 5 paarden, twee koetsen en een begeleidende trailer. 
Op 23 mei kwam de ploeg na 28 dagen met vele ontberingen aan in het Franse Meaux, net onder 
Parijs waar een grootse ontvangst was georganiseerd. Een geweldige prestatie plus een geweldige 
sponsoropbrengst van meer dan 100.000 Euro voor een kindertehuis in Wit Rusland. 
 
De initiatiefnemers Hein Heun, Bennie Heun, Gerrit Haakmeester, Harrie Mulder en Joost van Hövell 
tot Westerflier riepen speciaal een stichting in het leven en er werd een website online gezet.  
Om een blijvende herinnering te hebben aan deze bijzonder tocht in 2012 werd besloten een 
sponsoractie op te starten. Gekozen werd voor een project van GICHON, een hulporganisatie voor 
kinderen in Wit Rusland die het slachtoffer zijn geworden van de Tjernobyl-ramp. Het project “House 
of Peace” is een groot vervallen schoolgebouw van drie verdiepingen dat ingericht gaat worden als 
opvangcentrum, tijdelijk onderkomen, vakantieverblijf en onderwijsgebouw.  
 Vanuit Nederland is de restauratie van het gebouw georganiseerd en geregeld door Gichon, samen 
met een reeks aan enthousiaste vrijwilligers en vele, vele sponsoren. Het was een monsterklus 
waarvan de voltooiing nadert. De sponsoractie voor de Napoleontocht was een welkome aanvulling 
op de totaalkosten. Voor de Napoleonactie  werd een ton als doel gesteld en er werd maar liefst        
€ 101.525,- bijeengebracht waarmee de inrichting van het House of Peace weer voor een behoorlijk 
stuk kon worden ingevuld.  
 
Half maart van dit jaar zijn de initiatiefnemers van de Napoleontocht afgereisd naar Wit Rusland 
samen met Erik Jager, voorzitter van Gichon om met eigen ogen te zien welke vorderingen er 
gemaakt zijn. “Het was een reis die ons weer eens met de neus op de feiten heeft gedrukt” aldus 
Hein Heun. Maar liefst 4 uur hebben we aan de grens moeten wachten voordat we konden 
doorrijden. Wit Rusland kent een dictatuur en een grote armoede. Er is slecht onderwijs, geen sociale 
voorzieningen, slechte gezondheidszorg en veel criminaliteit. Tot op de dag van vandaag worden er 
kinderen met een handicap geboren ten gevolge van de Tjernobyl-ramp met de kerncentrale. Deze 
kinderen vallen tussen het wal en het schip, krijgen geen onderwijs, slechte verzorging en worden 
vaak alleen gelaten. Het ‘House of Peace ’ gaat hierin een opvang - rol vervullen onder begeleiding 
van een lokaal management. Het gaat toch nog twee jaar duren voordat het gebouw definitief in 
gebruik kan worden genomen. 
 
“De ontberingen tijdens de lange tocht die we als team tijdens de Napoleontocht meemaakten 
verbleken bij de ellende die we in Wit Rusland zien” was de reactie van de bezoekers. Het team kijkt 
nu na een jaar na de geleverde prestatie met voldoening terug op de Napoleontocht. De vervelende 
zaken en ontberingen verdwijnen langzamerhand uit het geheugen en het feit dat het doel gehaald is 
met de lange tocht, waarbij elke dag bijna 100 Km per koets is afgelegd, is nu een blijvende 
waardevolle herinnering. 
De tocht is met het werkbezoek aan Wit Rusland nu definitief afgesloten. De paarden zijn verkocht, 
de koets staat in de stal van Hein Heun te pronken, de trailer heeft een andere bestemming 
gekregen.Het team, aangevuld met de studentes Lieke Zweers en Mariëlle Vermeer die de tocht voor 
een deel meemaakten en de begeleider Sjoerd  van Breemen, kijkt terug op een heel bijzondere 
prestatie. 
 
Het Napoleon-team en iedereen van Gichon die betrokken is bij het “House of Peace” project 
danken alle sponsoren, alle belangstellenden, alle begeleiders en sympathisanten voor de support 
en medewerking die voor dit geweldige resultaat hebben gezorgd. De tocht is een dankbare 
inspanning geweest waarvan de resultaten blijvend positief door zullen blijven werken in de vorm 
van een betere humanitaire omgeving voor kinderen in nood. 
 
Om na te lezen : www.napoleon.gichon.nl, www.napoleon-1812.nl en www.gichon.com 
 
 

http://www.napoleon.gichon.nl/
http://www.napoleon-1812.nl/
http://www.gichon.com/
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Met veel pleizier heb ik gewerkt aan de communicatie en PR 
van de reis en heb ook met genoegen dit reisverslag 
samengesteld in de hoop dat dit een voorbeeld kan zijn voor 
meer van dergelijke initatieven voor het welzijn van onze 
medemens op weg naar een betere wereld. 

 

 

Rob Meijer 
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