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gebieden in de Kaukasus en het Zwarte-
Zeegebied of de Balkan naar Egypte 
gebracht om hier, na bekering tot de 
islam, intensief te worden getraind in 
het vechten te paard. Na voltooiing 
van hun opleiding werden deze slaaf-
soldaten als vrij man opgenomen in een 
van de privélegertjes van de krijgsheren. 
De bekwaamsten onder hen werden uit-

Napoleons 
woestijnruiters

Napoleon was een meester in propaganda. Hij begreep hoe hij bij vriend 
en vijand indruk kon maken door aan zijn garde een eenheid ruiters toe 
te voegen die met hun woeste uiterlijk vrees en ontzag inboezemden. 
Jos Gabriëls vertelt hoe Napoleon aan die exotische krijgers kwam.

I toen al sinds 1250 de mammelukken. Zij 
vormden een militaire kaste onder lei-
ding van 24 krijgsheren, die de macht in 
het land onderling hadden verdeeld en 
de bevolking op brute wijze uitbuitten. 
De mammelukken waren namelijk geen 
Egyptenaren, maar vreemdelingen. 
Zij waren allen, van hoog tot laag, in 
hun jeugd als slaven vanuit christelijke 

n juli 1798 landde een expedi-
tieleger onder generaal Napo-
leon Bonaparte bij Alexandrië. 
Met deze verrassingsaanval 
op Egypte wilde Frankrijk de 

strijd tegen erfvijand Engeland naar het 
Midden-Oosten verplaatsen. Het doel 
was de Britse belangen daar schade 
toe te brengen. In de Nijldelta heersten 
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leon zat hierdoor in zijn eigen verove-
ring gevangen. In het besef dat aan de 
Egyptische expeditie weinig eer viel te 
behalen, keerde hij eind augustus 1799 
met zijn getrouwen heimelijk terug naar 
Frankrijk. Tweeënhalve maand later 
greep hij er met een militaire staats-
greep de macht.

Gevluchte collaborateurs  
Ondertussen stonden de generaals aan 
wie Napoleon het leger in Egypte had 
overgedragen, voor een onmogelijke op-
gave. Terwijl versterking uitbleef, moes-
ten zij het hoofd bieden aan  binnen-
landse oproeren én een Britse en Turkse 
invasiedreiging. In hun pogingen de 
Franse gelederen aan te vullen lijfden zij 
niet alleen inheemse soldaten in, maar 
vormden ze tevens afzonderlijke lokale 
korpsen. De Franse bevelhebbers rekru-
teerden deze eenheden uit de bevol-

dene charges te pletter op de hechte 
formaties van de Franse infanteristen. 
Vervolgens trok Napoleon zegevierend 
Caïro binnen.
Het Franse bewind over Egypte was ech-
ter tot mislukken gedoemd. De vernieti-
ging van de landingsvloot door een Brits 
eskader onder admiraal Nelson verbrak 
de verbinding met het vaderland. Napo-

gekozen om de krijgsheren op te volgen. 
Zo werd de vitaliteit van de mammeluk-
kenheerschappij gewaarborgd. 
De mammelukken waren formidabele 
woestijnruiters. Toch lukte het Napo-
leon hen in de slag bij de Piramiden 
te verslaan. Onverschrokken maar 
ongeorganiseerd reden de mammeluk-
ken zich binnen twee uur in verschei-

Generaal Napoleon 
voor de sfinx van Gizeh 
in 1798, door Jean-
Léon Gérôme. Hearst 
Castle, San Simeon, 
Californië.

Miniatuur van een trainende mammelukse 
krijger, 16de eeuw.
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voormalige mammelukken. Het korps 
weerspiegelde de bonte samenstelling 
van de vluchtelingengemeenschap in 
Marseille en omvatte in meerderheid 
Syriërs, Egyptenaren en Grieken. Er 
dienden meer christenen dan moslims, 
die op hun beurt weer verdeeld waren in 
verschillende geloofsrichtingen. De Ara-
bische taal was het enige wat zij gemeen 
hadden.

Een klein keurkorps
De heterogene samenstelling van het 
mammelukkenkorps werkte onderlinge 
spanningen in de hand. Napoleon ver-
trouwde de leiding daarom toe aan Fran-
se officieren, omdat die zich daarboven 
konden plaatsen. Het werd hun taak 
deze ongeregelde troep vechtersbazen 
te disciplineren en vertrouwd te maken 
met de Franse legerroutine. Hoe goed 
zij daarin slaagden, bleek voor het eerst 
tijdens de slag bij Austerlitz op 2 decem-
ber 1805. Hier chargeerden de mamme-
lukken met een heroïsch fanatisme en 
veroverden zij twee Russische vaandels.

kingsgroepen die zij als hun natuurlijke 
bondgenoten beschouwden. Dit waren 
in de eerste plaats christenen – kopten, 
Grieks-orthodoxen en Syrische katho-
lieken – die in het islamitische Egypte in 
velerlei opzicht werden achtergesteld. 
Maar ook voormalige mammelukken uit 
de legertjes van de verslagen krijgsheren 
traden in Franse dienst.
Deze aanpak mocht niet baten: in de 
zomer van 1801 moest het Franse leger 
in Egypte capituleren voor een Brits-
Turkse invasiemacht. Hierbij werd be-
paald dat de Fransen op Britse schepen 
zouden worden gerepatrieerd. Beducht 
voor de gevolgen van hun collaboratie 
besloten vele inheemse militairen die 
in het Franse leger hadden gediend hen 
te volgen. Samen met hun gezinnen en 
verwanten gingen zij vanaf september 
1801 in Marseille aan land. Hoeveel het 
er waren is onzeker, maar het ging om 
vele honderden personen. De vergelij-
king met de Ambonese ex-KNIL-militai-
ren die in 1951 naar Nederland werden 
overgebracht, dringt zich op.

Bewust woest-oosters uitgedost 
Al direct na aankomst vroegen de ‘réfu-
giés égyptiens’, zoals de autoriteiten hen 
aanduidden, of zij ook in Frankrijk als 
militairen mochten dienen. Napoleon, 
de grootmeester van de propaganda, 
zag hier meteen iets in. De toevoeging 
van oosters uitgedoste woestijnruiters 
aan zijn gardetroepen zou een blijvende 
herinnering vormen aan de Egypti-
sche veldtocht. Hij wilde dat zij de 
toeschouwers zouden intimideren met 
hun woeste, ongetemde voorkomen en 
fascineren door hun exotische allure.
In de eerste helft van 1802 werd er in-
derdaad een korps van 150 ruiters uit de 
ex-militairen uit Egypte samengesteld. 
Napoleon noemde dit het ‘Escadron 
des Mamelouks’. Hij bepaalde dat zij 
gekleed en bewapend zouden zijn zoals 
de mammelukken in Egypte (zie kader).
Welbewust verbond hij dus de vrees 
inboezemende reputatie van zijn voor-
malige vijanden aan het korps. Alleen 
dekte de vlag de lading niet: de een-
heid bestond slechts voor een zesde uit 
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Met eenzelfde gedrevenheid en trouw 
zouden zij tot de val van het keizerrijk in 
april 1814 aan Napoleons veldtochten 
deelnemen. Deserteurs waren er nau-
welijks. Wel vielen er in de strijd steeds 
vele gewonden. De meeste mammeluk-
ken – en zeker de officieren – hadden 
dan ook diepe littekens over hun gehele 
lichaam en moesten de blijvende last 
van kneuzingen en botbreuken dragen.
Toch was het aantal gesneuvelden in 
hun gelederen aanvankelijk gering. Het 
grote sterven begon tijdens de terug-
tocht uit Moskou in 1812, toen tal van 
woestijnruiters achterbleven op de Rus-
sische sneeuwvelden. Maar al eerder, 
tijdens de oorlog in Spanje, was het 
dodental opgelopen. Dit is te zien op 
het beroemde schilderij Dos de Mayo 
dat Francisco de Goya maakte van de 
volksopstand tegen de Franse bezetting 
in Madrid op 2 mei 1808. Het toont hoe 
enkele mammelukken worden afge-
slacht door de opstandelingen die zich, 
gezien het Moorse verleden van het 
land, met des te meer haat tegen deze 
‘moslims’ keren (zie p. 16).
Het werven van voldoende nieuwe 
mammelukken was vanaf de oprichting 
van het korps een probleem. Enerzijds 
hield Napoleon namelijk onverkort vast 
aan de oriëntaalse samenstelling van de 
eenheid, terwijl hij anderzijds niet wilde 
schipperen met de militaire kwaliteit 
van deze elitetroepen. Aangezien er 

meer veteranen werden afgekeurd dan 
er rekruten werden toegelaten, slonken 
de gelederen steeds verder. Daarom was 
al in 1804 van het eskadron een com-
pagnie van 125 ruiters gemaakt. Maar 
zelfs deze bescheiden omvang bleek 
niet te handhaven: in 1808 telde de 
gehele eenheid nog maar 86 man.
Het grote aantal slachtoffers dat de Rus-
sische veldtocht eiste, dwong Napoleon 
begin 1813 zijn standpunt op te geven 
en het korps open te stellen voor niet-
oosterse militairen. Vanaf dat moment 
raakten de Moestafa’s, Ibrahims, Has-
sans en Abdoellahs ver in de minder-
heid. Er traden tal van Franse rekruten 
toe, evenals Duitsers, Italianen en man-
nen uit het huidige België en Neder-
land, die bij Frankrijk waren ingelijfd. 
Vandaar dat onder deze met tulband en 
pofbroek uitgedoste nieuwkomers ook 
dienstplichtigen te vinden waren uit 
plaatsen als Rotterdam en Den Haag, 
Maastricht en Bergen op Zoom, Oolt-
gensplaat, Strijen en Aarlanderveen. 
Veel soelaas bracht deze verruiming 
de keizer overigens niet: toen 
eind 1813 diens zaak verloren 
leek, namen de niet-oosterse 
mammelukken massaal de 
benen.

Vrees en fascinatie
Napoleons slaagde in zijn bedoeling 
om met zijn woest ogende woestijn-
krijgers te intimideren én fascineren. 
Militaire tegenstanders waren vooral 
bang. Zo dachten zowel de Russen bij 
Austerlitz als de opstandelingen in Ma-
drid geschrokken dat de Franse keizer 
‘Turken’ op hen afgestuurd had. En 
telkens wanneer hij de hoofdstad van 
een verslagen mogendheid binnentrok, 
liet Napoleon zijn oosterse ruiters in 
zijn directe gevolg meeparaderen om de 
toeschouwers eenzelfde angstig ontzag 
in te boezemen.
In zijn eigen hoofdstad daarentegen 
overheerste de fascinatie. Bij de perio-
dieke troepenschouw en uiteraard bij 
de grote plechtigheden en festiviteiten 
van het keizerlijk regime stalen de 
mammelukken steevast de show. Het 
Parijse publiek was dol op hen. Vrouwen 
gingen tulbanden dragen of lieten hun 
haar in de vorm van een tulband kap-
pen, terwijl zij hun kinderen uitdosten 
als mammelukjes. Vanwege hun kleur-

Tot de tanden gewapend
Geen enkele mammeluk zag er hetzelfde uit. Het enige ‘uniforme’ waren het hoofd-
deksel en de broek. Op het hoofd had iedereen een rode cilindervormige kahoek, 
waaromheen een witte sjaal als tulband was gedrapeerd. Ook droeg ieder een 
saroewal, een doorgaans rode pofbroek die tot op de voeten reikte en uitzonderlijk breed 
was; het verhaal ging dat elk van de pijpen een volwassen man moest kunnen omvatten. De 
Mammelukken waren tot de tanden gewapend. Niet alleen beschikten zij over een Turkse 
sabel, maar in de sjerp om hun buik staken ook nog eens een dolk en twee pistolen, terwijl zij 
soms ook een karabijn of een donderbus om de schouder droegen. De paarden waren naar 
Turkse snit getuigd, met veel kwastjes en franjes aan het hoofdstel en het zadelkleed. Opval-
lend waren de stijgbeugels die de vorm hadden van licht gekromde bakjes waarvan de rechte 
voorkanten messcherp waren geslepen, zodat zij tevens als wapen konden dienen tegen 
vijandelijke infanteristen. Indruk maakte ook de ‘staartdragers’ (porte-queues): vier mamme-
lukken die aan weerszijden en achter de standaard van het korps reden, met als taak deze te 
beschermen. Dit viertal sprak sterk tot de verbeelding, omdat elk van hen een aan het Turkse 
leger ontleende toeg vasthield. Dit was een 2,70 meter lange koperen buis, bekroond met 
een kunstig bewerkt koperen uiteinde waaraan een lange paardenstaart wapperde. Vanwege 
hun dapperheid in de slag bij Austerlitz stond Napoleon zijn mammelukken in 1806 toe de 
stok van de korpsstandaard te bekronen met een goudkleurige keizerlijke adelaar.

De Fransen verslaan de mamme-
lukken in de slag bij de Piramiden, 
prent door George Cruikshank, ca 
1823. Library of Congress. 

‘Napoleon vergeeft de mam-
melukse opstandelingen’, door 

Pierre-Narcisse Guerin.

Mammeluk van de 
keizerlijke garde, 
uit P.-M. Laurent 
de L’Ardeche, 
Histoire de 
Napoleon (1843).
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Een ambachtsheerlijkheid anno 2017

Jos Gabriëls is als senior onderzoeker verbon-
den aan het Huygens Instituut voor Nederlandse 
Geschiedenis in Amsterdam. Hij werkt aan een 
boek over Roestam de Mammeluk, de lijfwacht en 
lijfknecht van Napoleon.



  Ronald Pawly, Napoleon’s Mamelukes, 

Osprey, 2006
  Darcy Grimaldo Grigsby, Mamelukes in 

Paris. Fashionable Trophies of failed Napole-
onic Conquest, University of California, 1996; 
beschikbaar via internet: http://escholarship.
org/uc/item/3q92j4g2

VERDER LEZEN

rijke verschijning waren zij een geliefd 
onderwerp van schilders, zij sierden 
serviesgoed en ze figureerden in romans 
en vaudevilles. Deze rage is wel aange-
duid als ‘mammelukkomanie’.
Tegelijkertijd ontwikkelde er zich ook 
een zwarte legende rond de mamme-
lukken. In pamfletten en spotprenten 
schilderden Napoleons tegenstanders 
hen graag af als de ideale handlangers 
van deze wrede despoot naar oosters 
model. Gehoorzaam en gewetenloos 
zouden deze vreemdelingen opdrachten 
voor hem uitvoeren die het daglicht niet 
konden verdragen. Er werd gefluisterd 
dat generaal Pichegru, de ‘veroveraar 
van Holland’, in 1804 door mammeluk-
ken in zijn gevangeniscel was gewurgd. 
Een andere vermeende samenzweerder 
tegen Napoleons regime, de hertog van 
Enghien, zouden zij in hetzelfde jaar 
standrechtelijk hebben geëxecuteerd. 
En admiraal Villeneuve, die de Franse 
vloot in de zeeslag bij Trafalgar verloren 
had laten gaan, zouden zij in 1806 als 
straf heimelijk hebben doodgestoken. 
Het woord ‘mamelouk’ werd in het 
Frans het synoniem van een volledig 
toegewijde dienaar, die zonder aarzelen 
de bevelen van de heerser opvolgt.

De ‘Witte Terreur’
De mammelukkengemeenschap in 
Marseille moest zwaar boeten voor haar 
onvoorwaardelijke trouw aan Napoleon. 
In maart 1815 namen de inwoners van 
deze anti-bonapartistische stad aanstoot 
aan de provocerende wijze waarop de 
oosterlingen vierden dat ‘hun’ keizer was 
teruggekeerd van Elba. Na de nederlaag 
bij Waterloo, drie maanden later, kwam 
de vergelding. Amper was Napoleons 
tricolore vervangen door de witte lelie-
vlag van de Bourbons of een uitzinnige 
menigte, opgehitst door koningsge-
zinde agitatoren, trok plunderend en 
brandstichtend door de ‘Egyptische’ 
wijk. Enkele tientallen inwoners werden 
vermoord. Anderen vluchtten groeps-
gewijs de heuvels in, maar werden hier 
door de plattelandsbevolking aangeval-
len. Vervolgens brachten de autoriteiten 
de overlevenden van deze ‘politieke 
pogrom’ onder in gevangenissen en for-
ten. Officieel zaten zij er voor hun eigen 
veiligheid, maar in werkelijkheid leek 
het meer op een internering. 
De slachtoffers van deze ‘Witte Terreur’ 
in Marseille waren gepensioneerde 
veteranen en verwanten van het mam-
melukkenkorps. De militairen zelf, 

gekazerneerd in Melun nabij Parijs, 
ontsprongen de dans. Maar ook voor 
hen bleef de definitieve val van Napo-
leon niet zonder gevolgen. Zij werden 
door de Bourbon-regering uit het leger 
ontslagen en op half soldij geplaatst. 
Het allerergst vonden zij echter, wan-
neer wij tenminste de Franse historicus 
die een boek schreef over Melun mogen 
geloven,‘dat zij zich nooit meer moch-
ten vertonen in de oosterse kledij, die 
zij met zoveel dapperheid in ontelbare 
veldslagen hadden gedragen’.

Goya vervaardigde dit doek over de aanval op de mammelukse 
gelederen getiteld El dos de mayo de 1808 in 1814 in opdracht van de 
Spaanse regering. Het is tegenwoordig te zien in het Prado in Madrid. 


