
Tussen 1898 en 1904 beschreef 

N.J.A.P.H. van Es, 

destijds kapitein bij het 

Korps Rijdende Artillerie, 

de geschiedenis van dit korps 

vanaf de oprichting in 1793 tot 1898 

onder de titel:

'Het Historisch Museum van het Korps Rijdende Artillerie', 

één in tien foliobanden gebonden boekwerk verlucht 

met vele prenten van onder andere 

Jan Hoynck van Papendrecht 

en van van Es zelf.
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Dit "boekwerk is het eigendom

van de Stiohting_^sa^__der
Rijdende Artillerie. Opgenomen
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OEN op den 2'^®'^ April 1810 te Parijs de editverbintenis tusschen KEIZER NAPOLEON en
de AARTSHERTOGIN MARIA LOUISE met buitengemeene pracht was gevierd, had de

KEIZER tevens het toppunt van macht en grootheid bereikt.

Alles scheen voor hem te moeten bukken.

Reeds was de Kerkelijke staat in het Keizerrijk ingelijfd en zuchtte de Paus in ballingschap.

In Maart 1810 was Hannover mét het Koninkrijk Westphalea vereenigd en het tot Groot-Hertogdom
verheven Frankfort tot erfdeel van den ONDERKONING VAN ITALIËj PRINS EUGENIUS aange

wezen. Thans was de beurt aan Holland.

Had KONING LODEW^JK zich mogelijk nog gevleid met de hoop, dat het door hem

genomen besluit, waarbij hij den troon aan zijn zoon afstond, door NAPOLEON zou worden
geëerbiedigd, aangezien zijn zoon door de Constitutie onder de voogdij van Frankrijk was geplaatst
en NAPOLEON dus feitelijk toch over Holland zoude regeeren, het strookte geenszins met den aard
des KEIZERS om zich met een regentschap te kunnen vereenigen. Zoodra de mededeeling van de plaats

gehad hebbende gebeurtenissen door NAPOLEON was ontvangen, schreef hij uit Rambouillet, dd. 9 Juli
1810, aan den Heer VAN DER HEIM een brief, waarin o. m. de volgende zinsnede voorkwam:

ne puis donner mon assentiment a ce que l& Grand-Duc DE BERG^ 7non neven ei pupüle^

soit ROI DE HOLLANDE"

Bij den brief was gevoegd „Ie Décret Impérial", waarvan rArticle i®*" luidde:

„La Hollande est réunie k l'Empire."
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Zoo deed thans één machtwoord van NAPOLEON datgene, waarvoor in den loop der tijden

de machtigste vijandelijke legers waren gezwicht.

Het Vaderland verloor zijne onafhankelijkheid en niemand gevoelde zich sterk genoeg om

een poging tot verzet tegen des KEIZERS onherroepelijken wil te wagen: het eenige protest tegen

de inlijving ging uit van LODEWIJK NAPOLEON, den onttroonden KONING.

De beweegredenen, die tot 's KEIZERS besluit aanleiding gaven, vinden wij vermeld in het

„Memorial de Sainte Hélène". Daar lezen wij op pag. 184—185 van Tome VI;

^^Que me restait-il a faire? Fallaif-il laisser la Hollande a la disposition de nos ennemis?

Fallait-il nomnier un nouveau Roi? Mais devais-je aüendre de lui plus que de mon frere? Tous

ceux que je faisais nagissaient-ils pas a peu prh de mème? Je réunis la Hollande et ioïitefois eet

acte eut Ie plus mauvais effet en Europé"^

en verder op pag. 260 en 261 van Tome III:

t^Louis n'eut-il point fui Amsterdam^ je ne me serais pas vu contraint de réunir son Royaume^

ce qui a contribué è me perdre en EuropeP
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IJ hetzelfde Besluit, waarbij Nederland ^ijne onafhankelijkheid prijs gaf, waar

voor het 80 jaren had gestreden, en daarmede uit de rij der Staten verdween,

werd LE BRUN, DUC DE PLAISANCE, PRINCE — Architrésorier de

l'Empire, benoemd tot Lieutenant-général over de Hollandsche departementen.

Amsterdam werd tot de derde stad des rijks verheven. Nog werd bepaald, dat

de Officieren te land en ter zee, van welken rang zij mochten wezen, in hunne posten

werden bevestigd en dat hun brevetten zouden worden uitgereikt. De Koninklijke

Garde zou met de Keizerlijke worden vereenigd.

Reeds had de Maarschalk OUDINOT den Juli door de Muiderpoort zijne

intrede gedaan binnen de Amstelstad, die hem met alle eer ontving.

LE BRUN volgde den Juli, om als Keizerlijk Stedehouder de inliiving in

het Fransche Keizerrijk voor te bereiden; zijne functien zouden met den eersten van

Louwmaand 1811 ophouden, op welk tijdstip de Fransche administratie hare werkzaam

heden moest aanvangen.

Aan het begin van dit Deel plaatsten wij het portret van Z. Exc. den Luitenant-

Generaal FREDERIK CAREL LIST, eene reproductie naar een photographisch cabinet- '

portret, van zijnen zoon den Generaal-Majoor C. L. SCHEIDLER LIST ten geschenke

ontvangen en naar eene in diens bezit zijnde schilderij vervaardigd.

Op het tijdstip der hier geschetste gebeurtenissen was F. C. LI.ST Luitenant

bij de Garde Rijdende Artillerie; hij werd tot ordonnans-officier benoemd en ontving den

last om vóór den Overtoom LE BRUN op te wachten, van waar deze naar het Paleis

moest worden begeleid. De troepen waren langs den weg, dien de PRINS passeeren

zou, geschaard en hadden order ontvangen ,,Vive l'Empereur" te roepen. Hoe ver

nederend zulks ook voor een rechtgeaard Hollander zijn mocht, moest dit gegeven bevel

niettemin worden opgevolgd.

Aangespoord door het hoofdbestuur, werd door de Officieren van de Garde een

diner aangeboden aan de Officieren der Fransche troepen, die Amsterdam kwamen bezetten.

Kort daarna werd de Koninklijke Garde door den Maarschalk OUDINOT over

genomen om bij de Keizerlijke Garde te worden ingelijfd.

De Garde bevond zich daartoe voor het paleis te Amsterdam; de Artillerie was

op den Rechtervleugel geplaatst. Deze bewaarde het stilzwijgen; de Grenadiers en de

Cavalerie riepen echter:

leve de KEIZER, leve NAPOLEON!

De Officieren werden aan den Maarschalk OUDINOT voorgesteld en hun werd

de eed van Trouw aan den KEIZER afgenomen.

De Kapitein KUYTENBROUWER kreeg bij die gelegenheid een toeval, hetgeen

hem van het afleggen van den eed ontsloeg.
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MTRENT de veelbewogen loopbaan van dezen als Generaal-Majoor gepensionneerden

MARTINUS ANTONIUS KUYTENBROUWER zij hier thans het volgende medegedeeld;

Den juni 1777 te Venlo geboren, trad hij den Mei 1793, op aanraden

van de Generaals VAN GEEN en PARAVICINI Dl CAPELLI, die in het jaar 1793 bij de familie

KUYTENBROUWER te Venlo ingekwartierd waren geweest, en het patronaat over hem en zijn

jongsten broeder op zich hadden genomen, in dienst als Cadet bij het Korps Artillerie te Voet, werd

den iC'®" April 1794 bevorderd tot Bombardier, woonde den Veldtocht van 1793 en 1794 in Vlaan

deren bij, en werd in 1794 in een gevecht bij Tuyl (tegenover Bommel) gewond.

Na op den 13''®" Juli 1795 aangesteld te zijn tot 2*^® Luitenant, volgde reeds den 6^®" Augustus

d.a.v. zijne benoeming tot i^''^ Luitenant.

In 1797 werd hij geëmbarkeerd op de reede van Texel op het schip de Utrecht, Commandant

DIRK HENDRIK KOLFF, met de 15000 voor den inval in Ierland bestemde landingstroepen ̂ tenge

volge van het niet doorgaan der expeditie werd ook hij 3 maanden later ontscheept en vertrok toen

naar Amersfoort. Hij nam deel aan den Veldtocht in Noord-Holland, werd den 28®'^" Mei 1801 tot

Tweede Kapitein bevorderd en den 29^'®" October 1804 tot Kapitein-Commandant.

Den 285's" Juli 1805 volgde zijne overplaatsing bij de Garde Artillerie.

Ingedeeld bij de Noorder Armee, diende hij in 1806 in Pruisen onder KONING LODEWIJK

NAPOLEON. Den nden December 1806 werd hij aangesteld tot Kapitein der i^'® Klasse bij de Garde

Rijdende Artillerie. Over deze prachtige Compagnie bleef hij tot aan de inlijving het commando voeren.

Uit particuliere correspondentiën blijkt, dat hij in 1808 in Pruisen reisde om de Artillerie te

inspecteeren; het volgende jaar treffen wij hem in Zeeland aan; nog voor het eindigen van den veld

tocht echter keerde de Compagnie Garde Rijdende Artillerie op last van KONING LODEWIJK naar

Amsterdam terug.

Bij de inlijving van Holland bij Frankrijk werd KUYTENBROUWER geïncorporeerd in de

Garde, en geassimileerd aan den rang van Luitenant-Kolonel; den 17^^" Juli 1810 nam hij zijne demissie,

daar het met zijne beginselen streed om de wapenen langer te dragen. Hij trad in het burgerlijk
leven terug en vestigde zich te Utrecht; doch nauwelijks was de dageraad voor ons hernieuwd volks

bestaan aangebroken, of hij schaarde zich aan de zijde dergenen, die het bewijs gaven, dat zij goed
en bloed voor het Vaderland veil hadden.

KUYTENBROUWER was een der eersten, die nog vóór het vertrek der Franschen uit ons

land, zich met het Oranjelint tooide. Te Utrecht organiseerde hij een korps rustbewaarders te paard
en dempte door persoonlijken moed een bedenkelijken opstand, die in het tuchthuis was uitgebroken,
en de rust der stad in ernstige mate bedreigde: de booswichten, die op het punt waren te ontvluchten

en reeds tot aan de hoofdpoort genaderd waren, drong hij met het pistool op de borst terug en
herstelde zoo op krachtdadige wijze de orde.

Hij was het, die den 28="" November 1813 op eene regelmatige wijze de overgave der stad
aan de voorhoede van het geallieerde leger bewerkte; hij bracht de eerste Kozakken binnen en rukte
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dadelijk met een vijftal hunner de Tolsteegpoort uit om de vluchtende Fransche troepen te achter

halen, met zulk een gelukkig gevolg, dat hij twaalf man der arrière-garde van MOLITOR gevankelijk

binnen bracht.

Verder stond hij zoo lang de doortocht der talrijke geallieerde troepen duurde, de stedelijke

regeering van Utrecht ijverig bij; door zijne militaire bekwaamheden hiertoe in staat gesteld, bewees
hij haar uitnemende diensten waarvoor hij de dankbetuiging van Utrechts ingezetenen mocht ver

werven.

Na het herstel onzer onafhankelijkheid weder in Nederlandschen dienst getreden, werd KUYTEN-
BROUWER den 9^®" Januari 1814 aangesteld tot Luitenant-

Kolonel bij het Korps Rijdende Artillerie, doch den 2''^" November

van hetzelfde jaar in dien rang overgeplaatst als Commandant

van het 4'^® Bataljon Artillerie Nationale Militie.

In deze functie in het jaar 1823 te Amersfoort in garnizoen

zijnde, verkreeg hij de vergunning van den Grootmeester der

Artillerie Z. K. H. PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN,

om de Heeren Professor G. MOLL en Dr. A. VAN BEEK

behulpzaam te zijn bij de proefnemingen aangaande de snelheid

van het geluid, welke op de heide bij Amersfoort gehouden werden.

Aan den ijver en het beleid van de Officieren en onder

officieren van zijn onderhebbend Korps, die al het mogelijke deden

om dezen kleinen wetenschappelijken veldtocht te doen gelukken

'en het den proefnemers zoo gemakkelijk mogelijk te maken, is het voornamelijk te danken dat deze
moeielijke en omslachtige proefnemingen, welke door buitenlandsche geleerden bijna eenparig als
de beste en meest nauwkeurige van alle tot hiertoe genomene beschouwd werden, zoo uitnemend
geslaagd zijn.

Het Provinciale Utrechtsche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, hulde doende aan

den ijver en de verdiensten van den Heer KUYTENBROUWER, benoemde hem gedurende deze
bemoeiingen tot meHelid.

KUYTENBROUWER beoefende ook de schilderkunst en gaf daarvan welgeslaagde blijken op

onze vaderlandsche tentoonstellingen en op die te Antwerpen. Vooral legde hij zich toe op het
landschap, dat hij met figuren, paarden, runderen en schapen stoffeerde.

Het Historisch Museum ontving den 9^^" Juni 1892 van den gepensionneerden Majoor der
Infanterie M. A. A. J. VAN NECK, behalve een photographisch portret (Carte de visite) in lijst, voor
stellende den Generaal-Majoor MARTINUS ANTONIUS KUYTENBROUWER, ook ten geschenke
eene schilderij in olieverf van zijne hand. De schilderij stelt een landschap voor met mannen- en
vrouwenfig^en en paarden en is rechts onderaan gemerkt „KUYTENBROUWER f. 1818.

Mevrouw de Douairière KUYTENBROUWER, wonende te Zeist, is in het bezit van 2 portretten

m
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van den Oud-Rijder, waarvan het eene, dat waarschijnlijk geschilderd is door FONTENAY, den
Kapitein M. A. KUYTENBROUWER voorstelt in de uniform van Kapitein der Garde Rijdende Artillerie.

De kleuren der uniform op dit portret zijn de volgende:

Blauwe rok met staanden rooden kraag; blauwe borstkleppen met roode biezen afgezet; rood

vest met staanden rooden kraag met goud borduursel langs den rand, even zichtbaar tegen den kant

van den kraag; gouden knoopen en lissen; gouden epauletten en nestel.

Op zijne borst prijkt de ridderorde van de Unie.

Het andere portret dat eene groote gelijkenis met het eerste bezit en waarschijnlijk door

denzelfden schilder is vervaardigd, stelt den Oud-Rijder voor in de uniform van Luitenant-Kolonel der

Nederlandsche Rijdende Artillerie in 1814.

Van beide portretten schonk de Majoor VAN NECK aan het Korps photographische afbeel

dingen ; Z.H.E.G. deelde tevens mede, dat het in i S92 door het Korps ontvangen portret eene reproductie is

naar de laatstbedoelde schilderij; de reproductiën der portretten als Kapitein en Generaal-Majoor namen

wij in ons werk op.

De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam vereerde KUYTENBROUWER

in 1822 met het lidmaatschap.

Het Commando over het 4'^® Bataljon Artillerie Nationale Militie verwisselde hij den

Augustus 1826 tegen de betrekking van Directeur in de 4'^® Artillerie Directie. Den 20®'®° December

1826 volgde zijne benoeming tot Kolonel.

Tijdens den opstand in België was hij in de vesting Breda, doch kwam in 1833 weder als

Directeur te Nijmegen terug, en werd bij Koninklijk Besluit van 13 Februari 1834 N°. 69 benoemd tot

Generaal-Majoor. Het Ridderkruis van den Nederlandschen Leeuw werd hem toegekend bij Koninklijk

Besluit van 6 December 1840 N°. 8. Reeds toen was hij versierd met de Orde van den rooden

Adelaar van Pruisen.

KUYTENBROUWER werd bij Koninklijk Besluit van i Januari 1841 op pensioen gesteld en

overleed te 's Gravenhage den Augustus 1850 op 73 jarigen leeftijd, nalatende o. m. een zoon

MARTINUS ANTONIUS, die als schilder zeer bekend is.

Het Stamboek der Officieren (Dep. van Oorlog) vermeldt aangaande de Veldtochten, die dooi

den Oud-Rijder werden bijgewoond en de door hem bekomen wonden:

„1793 en 1794. In Fransch Vlaanderen en in de actie bij Tuil (over Bommel).

1797- Geëmbai-keerd op de reede van Texel. 1799. In Noord-Holland.
1805. Bij de Noorder-Armee. 1806. In Pruisen. 1809. In Zeeland.
1832. In de Vesting Breda tijdens den opstand in België.
1833. Als voren in de Vesting Nijmegen.

Door een geweerslag den rechterschouder uit het lid in de actie bij Tuil in 1794."
De naam van KUYTENBROUWER zal bij het wapen der Artillerie zeer zeker steeds met

eere worden genoemd.
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LS gevolg van het aan den Luitenant-Kolonel KUYTENBROUWER verleend eervol
ontslag, ontstond er eene vacature van Kapitein bij de Garde. Deze werd door den
Maarschalk OUDINOT aangevuld en de Kapitein Graaf DE CARAMAN, een uitgeweken

Fransch edelman, die zijne opleiding in Pruisen had genoten, daarna door Franschen

invloed en tot nadeel der Hollandsche Officieren bij de linie-artillerie was geplaatst, nam thans de

plaats in, die rechtmatig aan een Officier van de Garde toekwam.

Het vertrek van de Garde naar Parijs werd op den 30^"" Juli bepaald; wel is waar marcheerde

men dien dag naar Utrecht, doch aldaar werd de order ontvangen, dat de marsch naar Parijs eerst
den Augustus zou worden voortgezet. Zulks geschiedde inderdaad.

Op den bepaalden dag zat de Garde reeds vroeg in den zadel. Op den heenmarsch hield de
Compagnie eene rust in de nabijheid van Vincennes, waar zij luisterrijk onthaald werd door den oom
van den Kapitein DE CARAMAN. De latere Officier der Rijdende Artillerie KOHL, toenmaals nog
korporaal, was hierbij tegenwoordig.

Den i"«" September te Parijs aangekomen, werd de Compagnie onmiddellijk op Vincennes

gedirigeerd. Zij werd daar kameraadschappelijk ontvangen door den Luitenant-Generaal, Inspecteur der
Artillerie LARIBOISIÈRE, door den Kolonel DROUOT, commandant van de Artillerie der Keizerlijke

Garde en door nog meerdere Officieren.

Reeds dadelijk was men nieuwsgierig, om eenige manoeuvres der Rijdende Artillerie te zien j tot

algemeene tevredenheid werden deze uitgevoerd, alhoewel men een langen marsch achter den rug had.
Den 2^^^ September moest de Hollandsche Rijdende Artillerie des avonds te 6 uur met de overige

korpsen der Garde voor den KEIZER de revue passeeren.

De Generaal MOUTON commandeerde te paard.

De KEIZER hield te voet eene inspectie. Tegen 9 uur werd er gedefileerd, waarbij het terrein

met flambouwen werd verlicht.

Aan het hoofd van de Fransche Garde Rijdende Artillerie geplaatst, werd door het oud-

Hollandsche Korps uitstekend gedefileerd; traditioneel is de naam geworden, die onze Rijdende Artillerie

zich ook in dit opzicht verworven heeft!

Weder in Vincennes teruggekeerd, werd de dienst aldaar als volgt geregeld:

„Des morgens na den staltijd van 6'/^ tot 9 uur Polygone (schieten naar de schijf); van 11 tot

I  uw excercitie met de vaste batterij; daarna tot 3 uur oefening in de vuurwerkerij en van 5 uur

totdat het donker werd exercitie te paard."

Zeker een wel bestede dag!

Eiken Zondag werd eene inspectie gehouden over de Artillerie te Voet en te Paard, waarbij alle
Officieren tegenwoordig moesten zijn.

De Artillerie te voet was daarbij gekleed in „rok, wit vest met panden, korten nanking broek,

witte kousen en schoenen met koperen gespen-, de Officieren met witten broek, witte zijden kousen,

schoenen met vergulde gespen en gedekt met den hoed."
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De Officieren der Garde Rijdende Artillerie in „frak met epauletten en nestel, rood vest met

gouden tressen, geel nanking pantalon in de laarzen, die met een gouden galon geboord en van

gouden kwasten voorzien waren, den hoed op en den degen op zijde."

Natuurlijk leverden dergelijke inspectiën over een uitgelezen Korps, dat reeds zoo vele blijken

van moed en volharding in Veldtochten en bij groote Veldslagen gegeven had, een prachtig eerbied

wekkend schouwspel op.

In de ,,Memoires" van den Commandant der gewezen Hollandsche Rijdende Artillerie, lazen wij

verder nog het volgende:

„Eenigen tijd daarna hadden wij de groote revue voor den KEIZER. De Generaal LARIBOISIÈRE

vroeg mij of ik naar aanleiding van de bijgewoonde Revue nog altijd op mijn ontslag bleef aandringen,

daar de KEIZER zich zeer goedkeurend had uitgelaten over de Rijdende Artillerie en bepaald had, dat

dezelve evenals de Kavallerie en Grenadiers een Korps op zich zeiven zouden uitmaken waarop ik Zijn

Edele zeide, dat ik nimmer iets schooners dan deze revue gezien had, dat zeer op mijn gevoel gewerkt had,

dat het zeer vereerend voor mij was de goedkeuring van Z. M. te hebben mogen erlangen, maar dat ik

van gevoelen was, dat de Grenadiers en Kavallerie zonder eenig bezwaar korpsen op zich zeiven konden

blijven uitmaken, doch dat ik geloofde dat zulks voor de Artillerie in het vervolg onaangenaamheden zoude

kunnen veroorzaken, daar de dienstbetrekkingen der beide Artilleriën te naauw aan elkander verbonden

waren en in hunne menigvuldige werkzaamheden elkaar steeds moesten aanraken. De Generaal nam deze

opmerking met goedheid aan, en zeide dat hij bij de eerste gelegenheid deswegens met den KEIZER

zoude spreken, hetwelk dan ook tengevolge had dat weinige dagen later de order verscheen dat de Rijdende
Artillerie in die der Oude Garde ingelijfd werd."

De incorporatie had op den 25='"" September werkelijk plaats; bij het overnemen der Administratie
betuigde de Kolonel DROUOT zijne tevredenheid; o. m. „was'de kas in een voordeeligen staat." De
betrekking van Luitenant-Kolonel verviel, daar de bestaande organisatie deze niet toeliet en de Oud-Comman
dant keerde naar Holland terug. De Officieren werden bij de Artillerie te Voet of a Ia suite ingedeeld,
de manschappen bij de Rijdende Artillei'ie of bij de Artillerie te Voet, naarmate er vacaturen waren.
Volgens de Mémoires van den Generaal LIST was het door den KEIZER aangaande de Rijdende
Artillerie genomen besluit aanvankelijk eene groote teleurstelling; later zag men er evenwel het
overwegende nut van in: als afzonderlijk Korps toch had, men zeker nimmer in de voorrechten der
oude troepen gedeeld, terwijl nu aan de Hollandsche troepen geen enkele gunst werd onthouden.

Hoewel de Luitenant LIST aanvankelijk een verzoek indiende om als Kapitein bij de linie
in Holland geplaatst te worden, gevoelde hij hierover nochtans bij nadere overweging berouw en ver
zocht den Generaal LARIBOISIÈRE om de aanvrage als niet gedaan te willen beschouwen: deze wierp
het stuk in het vuur en wenschte LIST met zijn besluit hartelijk geluk.

Later vernemen wij, dat LIST tot Versailles uitgeleide deed aan DE LA SARRAZ die order
gekregen had, om met een Detachement jonge Garde naar Spanje te marcheeren.

Aan den Luitenant DE VRIES werd het commando van Kapitein eener Compagnie
Rijdende Artillerie opgedragen.
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LIST ontving een langdurig verlof naar Holland en werd gevoerd k. la suite van de Artillerie te

Voet; den i®ten juni 1811 was hij te Parijs terug. Hij vond aldaar zijne aanstelling tot i^'e Luitenant bij

de i®'« Compagnie Rijdende Artillerie van de Garde, die zich in Spanje bevond. Zijn verzoek om zijne

nieuwe bestemming te mogen volgen, werd hem echter geweigerd, en in plaats daarvan werd hij

geplaatst bij de Compagnie Rijdende Artillerie, die te Parijs in garnizoen lag.

Later werd de Compagnie naar la Fère verplaatst, alwaar zich ook de Artillerieschool van de

Garde bevond. LIST bleef voorloopig daar in garnizoen.

In de eerste helft der maand April treffen wij de Compagnie Rijdende Artillerie N®. 2 nog te

Breda aan; het juiste tijdstip, waarop zij bij het Depót te 's Gravenhage terugkeerde, is ons niet

bekend. Op den 13^®" April had de Kapitein BIJLEVELD zich, ingevolge order van den Minister van

Oorlog, naar den Haag begeven, teneinde aldaar het commando van de nog niet geïncorporeerde
iste Compagnie over te nemen van den i®'®" Luitenant KRAHMER; zulks geschiedde op den i6<^®" d.a.v.

De incorporatie der voormalige i®'«Compagnie was den 2 Mei geëffectueerd; de Kapitein BIJLEVELD

vervoegde zich toen weder bij zijne Compagnie, die volgens zijn Dagboek op dat oogenblik in garni

zoen was te Zwolle; hij bleef aldaar tot den 17^®" Augustus en begaf zich vervolgens naar Amsterdam,

om ingevolge bekomen order te dienen bij den Staf van den Inspecteur-Generaal DULAULOY. De

i®'® Compagnie Rijdende Artillerie vertrok mede derwaarts.

Bij Decreet van den KEIZER van 18 Augustus 1810, te St. Cloud geteekend, werden de be

palingen betrekkelijk de inlijving vastgesteld.

De Brigade Rijdende Artillerie ging over in het „7® Régiment dArtillerie è cheval"; het Bataljon

Treinsoldaten werd „Ie 14® bataillon principal du Train d'Artillerie". De Garde Artillerie werd den
ijden September 1810 ingedeeld bij de „Artillerie légère de la Garde Impériale".

De Luitenant-Kolonel VERKOUTEREN bleef met het commando over het 7® Regiment

Rijdende Artillerie belast.

Nog werd den November 1810 bepaald, dat de detachementen in Spanje zouden zijn a la

suite en slechts voor memorie bij hunne korpsen zouden gevoerd worden. De Compagnie Rijdende

Artillerie kwam a la suite van het 7® Régiment d'Artillerie a cheval en werd later ingedeeld bij het 4®.

Het 7® Régiment d'Artillerie a cheval had geen lang bestaan: den 31 «te" Maart 1811 werd het

opgeheven; de Compagnie Rijdende Artillerie N°. i ging over bij het i®, de Compagnie N°. 2 bij het

4® Regiment van het wapen.

Ter uitvoering van voornoemde besluiten werden de Compagnie N°. i en het depót van het
7* Regiment Fransche Rijdende Artillerie in het begin der maand April 1811 door den Luitenant-Kolonel
VERKOUTEREN te Amsterdam aan eenen commissaire-ordonnateur van het Fransche leger ter indeeling

overgegeven. VERKOUTEREN werd als Chef d'Escadron d'Artillerie k cheval naar Maintz gezonden.

In zijne Mémoires lezen wij dienaangaande;

„Na behoorlijke overgave en afrekening van het onder mijne bevelen staande Regiment, kreeg ik de

order mij naar Maintz te begeven om aldaar voorloopig als Sous-Directeur bij het constructie-arsenaal te
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dienen en vertrok dientengevolge met vrouw en kinderen en knecht in April uit 's Hage over Utrecht,

Nijmegen, Cieef, Köln, Bonn, Coblenz, S. Goar na Maintz, ondervond aldaar van den Directeur van de andere

autoriteiten en verdere officieren eene welwillende ontvangst, enz. . . . . . . .

in het begin van September bekwam ik de order om mij te begeven na Spanje om aldaar in mijne

kwaliteit te dienen bij de Armee van Catalogne."

VERKOUTEREN keerde toen naar 's Gravenhage terug en vertrok den 17^611 September van

daar naar Parijs, alwaar hij den 23®^»» aankwam. Hem waren brieven medegegeven voor den Generaal

der Artillerie GASSENDI, Chef de Division bij het Departement van Oorlog, door wien hij zeer
welwillend werd ontvangen en door wiens invloed hem als entrée de campagne eene gratificatie van
700 francs werd uitbetaald. Te Versailles vond hij bij het Regiment roode Lanciers van de Keizer

lijke Gardes, samengesteld uit de vroegere Hollandsche Gardes te paard en uit het 3* Huzaren

Regiment, waarbij hij vroeger had gediend, vele oude vrienden en kennissen, die hem zeer vriend

schappelijk ontvingen.

Den s'ie'» October verliet hij per diligence Parijs en arriveerde den I2<i«» October te Toulouse.

Den 14^6" d.a.v. ontmoette hij te Perpignan den Divisie-Generaal COMTE TARIEL, Commandant der
Artillerie van de Armee van „Catalogne", die zich aldaar voor herstel van gezondheid bevond en
hem zeer voorkomend bejegende.

Hier kocht VERKOUTEREN paarden en het benoodigde voor den Veldtocht. Den 20®'®"
October 1811 vertrok hij naar La Jonquière aan de grens, van waar den volgenden dag een konvooi
naar Spanje moest vertrekken; hij nam echter een verkeerden weg en verdwaalde in de Pyreneëen.

Aangraande den verderen tocht lezen wij:

„na een paar maaien met mijn paard gestort te zijn, bereikte ik eindelijk een klein dorp waar voor
geld een gids verkreeg, die mij in de Nacht in de Col genaamd La Portus, gelegen onder het Kasteel of
Fort Belle Garde aanbragt, en waar ik besloot den nacht te blijven, aldaar kwam eenigen tijd na mij aan
een groot convooy met zieken en geblesseerden van de Armee, die een treurig tafreel daar van gaven, en
mij verhaalden dat de Geele koorts in de Armée heerschende was, en regementen die 3 Bataillons te velde
hadden, geen drie Komp: onder de wapens konden brengen, tijdingen niet zeer geschikt om mij op te
frisschen, den volgenden morgen vertrok ik met het aan breken van den dag, en kwam vroegtijdig genoeg
te La Jonquière om met het convooy te vertrekken en dienzelfde dag na het wisselen van eenige geweer
schoten, tusschen onze dekking en de Spaansche Miquelets kwamen wij te Figueras, welke stad veel geleden
had. melde mij den anderen dag bij den Brigade Generaal PROBST die bij afwezenheid van den Generaal
TARIEL de ArtUlerie van de Armee kommandeerde, en zijn hoofdkwartier te Villa Bertran had; mijne
ontvangst was ook hier allervoorkomendst, en voorloopig wierd mij het Commando der Artillerie van het
Fort St. Fernando te Figueras, en langs de kusten van de Golf van Rosas tot aan Toureille de Mont Gris
opgedragen."

VERKOUTEREN vinden wij in het vervolg van ons verhaal in Spanje terug. Ook de Kapitein
BIJLEVELD, den 1810, bij Besluit van den Minister van Oorlog DUC DE FELTRE benoemd
tot Kapitein der i®^® klasse.
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Train d'Artillerie — Artillerie a piecl.
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AN af 22 Juni 1810 tot 6 Januari 1811 werden verschillende Wetten, Arresten en

Decreten, In Frankrijk van kracht, van toepassing verklaard op de Hollandsche

departementen. Niet het minst gewichtige was de invoering der conscriptie op den
18''« October 181 o, waarvoor KONING LODEWIJK het land nog steeds had weten te vrijwaren.

Door den KEIZER werd den 19^®" September 1811 eene reis naar Holland

ondernomen. Den Qctober deed Z. M. te paard door zijnen staf omringd en verge
zeld van H. M. de KEIZERIN, die in een rijtuig met 8 witte paarden bespannen
gezeten was, zijne plechtige intrede in Amsterdam; het was een schitterende stoet.

Verschillende besluiten werden door NAPOLEON in deAmstelstad genomen. Den
October vaardigde Z. M. het volgende Decreet uit: „L'Ordre Royal de I'Unionest

éteint et supprimé. Les Grand-Croix, Commandeurs et Chevaliers du dit ordre feront

partie dans leurs qualités respectives, de l'Ordre Impérial de la Réunion."

AI degenen, die met het Kruis der Unie waren begiftigd geworden, ont
vingen werkelijk in de plaats daarvoor („Ie Croix de la Réunion") doch werden verplicht
den volgenden eed te doen:

„Je jure detre fidele a l'Empereur et a sa dynastie; je promets, sur mon honneur de me

dévouer au service de Sa Majesté, a la défense de sa personne, et a la conservation du territoire

de TEmpire dans son intégrité; de n'assister a aucun conseil ou réunion contraire a Ia tranquilHté
de l'Etat de prévenir Sa Majesté de tout ce qui se tramerait a ma connaissancc, contrc son honneur,
sa sureté, ou de tout ce qui tendrait a troubler l'union et Ie bien de I'Empire."

Reeds in het ? Deel van het Historisch Museum, bladz. 51, gaven wij eene
teekening van het Ridderkruis der orde, zooals het gedragen werd door den Oud-Rijder
P. IN DE BETOU. De volledige beschrijving van de orde vinden wij in de „Histoire

Numismatique de la Hollande pendant la réunion a I'Empire Francais" van NAHUYS

en in „de Uniformen" bladz. 114. Het Ridderkruis gaf de Majoor J. RAMAER ons ter

bezichtiging; wij gaven daarvan de teekeningen.

De orde werd den juü (jogr KONING LODEWIJK XVIII opgeheven.

De bepalingen betreffende het Legioen van Eer, ingesteld 19 Mei 1802, en nader

geregeld bij de Wet van 2 Juli d.a.v., werden ook voor de Hollandsche departementen

van kracht verklaard, zoomede die betreffende ,.l'Ordre des Trois Toisons dor".

De KEIZER zette zijn reis door het land voort. Op de heide te Amersfoort werden den
systen October de troepen door hem geïnspecteerd. Z. M. gelastte in de vlakte van Zeist het

bouwen van steenen kazernen voor 12000 man en stallen voor 4000 paarden (de Rijdende

Artillerie maakte daarmede in latere jaren veelvuldig kennis); den inspecteerde hij

te Zwolle het 2®, 3® en 125® Regiment Infanterie en het 23® Regiment Jagers te paard.

Den 11'^®" November i8ir waren de KEIZER en de KEIZERIN in het Keizerlijk

Paleis te St. Cloud teruggekeerd.
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ANGAANDE kleeding, uitrusting en tenue werd gedurende de inlijving in de eerste

plaats bepaald, dat van af den Juli 1810 bij het voormalige Hollandsche leger de

Fransche cocarde moest worden gedragen.

Voorts werd den 9*^" Februari 1811 bevolen:

„Les régiments hollandals incorporés dans l'armée franpaise prendront, chacun selon leur arme,

l'uniforme frangais, au fur et a mesure des renouvellements qui auront lieu aux époques déterminées

par les lois qui les régissaient".

Uniforme de l'Artillerie a cheval, dite Artillerie légère de la Garde impériale:

„La même coupe d'uniforme que les Chasseurs a cheval. Dolman, pelisse et pantalon collant de

drap bleu de roi, ornés de galons, ganses, cordonnets et olives en laine rouge. Parements rouges au
dolman. Gilet bleu, ganses et tresses rouges. Bottes a la hongroise, bordées et ornées dun gland

rouge. Ceinture bleue et rouge. Sabretache fond bleu, portant un aigle sur deux canons croisés, et

bordée d un large galon rouge. Porte-manteau rond en drap bleu. Colback a flamme rouge; plumet

rouge. Le petit uniforme de TArtillerie est sembable a celui des Chasseurs a cheval, mais bleu et

ornés de ganses rouges. En été un pantalon de nankin".

Uniforme du Train d'Artillerie de la Garde Impériale:

,,Habit-veste, en drap bleu de ciel; collet, revers droits et carrés, parements ronds; pattes de

manches a trois pointes, en drap bleu de roi, liséré rouge; doublure des basques en drap bleu de roi,

liséré rouge; passepoil des poches figurées en drap écarlate, rctroussis garnis de grenades en drap
écarlate; petits boutons blancs a I'aigle. Epaulettes et dragonne rouge. Gilet bleu de ciel caché par l'habit.
Pantalon collant de même drap, garni de ganses rouges, a la hussarde. Manteau bleu de ciel.

Schakot conime ceux des régiments de ligne, garni auteur du haut dun galon de laine rouge; cordon

rouge-, grand aigle couronné avec jugulaires en cuivre et chainons de cuivre; visière garnie dun eerde

de même métal; plumet rouge. Bottes a la russe avec cordonnet et gland en laine rouge. Giberne
garnie dun aigle sur deux canons. Sabre-briquet d'Infanterie."

Den Februari werd aangaande de cocardes nog bepaald:

„Le bleu doit être placé au centre, le rouge en suite, et le blanc a Ia circonférence."

De Uniform en de tenue der Officieren van de Artillerie te voet en te paard werd vastgesteld
bij Decreet van 4 Juni 1811.

Den i3<ien werd voorgeschreven voor:

TArtillerie è pied et a cheval. Genie et Train d'Artillerie:

„On conservera I'aigle impériale aux schakos au lieu de la plaque avec une grenade."
Eindelijk werd den 19'^®" Januari 1812 bepaald:

La seule diftérence entre l'Artillerie a pied et k cheval consistera en ce que cette dernière
aura les épaulettes rouges, des parements a pointes et des boutons a la hussarde."

De „couleurs distinctives", waarvan wij voor de verschillende wapens een tableau vinden samen

gesteld, op bladz. 119 „de Uniformen" waren;
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(tenue de Campagne.)
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Voor de „Artillerie è Pied et è. Cheval":

„Habit bleu; Collet bleii; Epaulettes bleu, Hséré écarlate; Revers bleu, liséré écarlate; Parements
écarlate; Pattes bleu, liséré écarlate; Poches figurées en long, liséré écarlate; Retroussis écarlate, liséré
écarlate; Doublure taille et basques, cadis écarlate; Ornements, grenade couleur bleu; Boutons plats,
couleur jaune; Oi'nements; Numéro et canons en sautoir."

Voor de „Train d'Artillerie" (besluit van 7 Februari 1812):

„Habit, gris de fer; Collet bleu, liséré gris de fer; Epaulettes (i) gris de fer, liséré bleu;
Parements bleu, liséré gris de fer; Pattes gris de fer, liséré bleu; Poches figurées en long, liséré
bleu; Retroussis bleu, liséré bleu; Doublure taille et basques bleu; Ornements, grenade couleur gris de
fer; Boutons plats blanc, ornements numéro et canons en sautoir."

Nog werd den Februari voor de „Artillerie légere (ou a cheval)" bepaald;
„L'habillement sera composé d'un habit-veste (conforme au modèle de Tlnfanterie légère; maisles

manches seront un peu moins larges, les parements seront faits de même. Les poches ne serontpoint
figurées a l'extérieur, mais il sera placé sur les deux plis du bas de la taille, une patte a trois pointes,
garnie d'un liséré; la patte descendra sous Ie retroussis; l'écusson de cette patte portera Ie bouton
de la taille. 11 sera placé un second bouton au-dessous du premier), d'un gilet sans manches (drap
blanc), d'une veste d'écurie (tricot bleu), d'une culotte hongroise de drap (conforme a celle des hussards,

si ce nest que la tresse qui garnit la couture montera jusqu'a la ceinture) d'un caIe?on de toile (pareil

a celui de l'Infanterie), d'un pantalon de cheval (tricot bleu) et d'un manteau a manches (drap bleu).
Les Trompettes d'Artillerie légère porteront l'habit pareil a celui des tambours, sauf la grenade

au retroussis et l'epaulette, qui seront semblables a celles que portera Ie régiment.

De uniform der Rijdende Artillerie bleef bestaan totdat er bij Kon. Besluit van 31 December

1813, N°. 9 nieuwe bepalingen daaromtrent werden gegeven.

Teekeningen van Fransche Rijdende Artillerie 2ijn te vinden, o. a. in:

P. M. LAURENT DE l'ARDECHE, Histoire de l'Empereur NAPOLÉON, lllustrée par
HORACE VERNET. HIPPOLYTE BELLANGÉE et FRANgAIS.

EMILE MARCO DE SAINT HILAIRE, Histoire de la Garde Impériale, lllustrée par H. BEL

LANGÉE, E. LAMY, DE MORAINE et Cn. VERNIER.

A. DE MOLTZHEIM, Esquisse historique de l'artiilerie franpaise.

De Kapitein TEN RAA en de Heer HOYNCK verschaften ons de gegevens aangaande de bijzonder

heden der uniformen (door de voormalige Hollandsche Rijdende Artillerie onder het Keizerrijk) gedragen.

De Fransche schilder EDOUARD DETAILLE zond aan den Heer HOYNCK VAN PAPEN-

DRECHT nog eenige van aanteekeningen voorziene schetsen, die niet bekend waren. Daar wij in

het bezit kwamen van bedoelde teekeningen, waren wij in staat om, evenals zulks van de Rijdende

Artillerie onder KONING LODEWIJK het geval was, ook van de geheele Artillerie légère onder het

Keizerrijk een meer volkomen beeld te geven.

(Ij De epauletten waren eigelijk pattes d'épaule (schouderlappen); de trein van de Garde had epauletten, docli deze u-aren rood.
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Het door ons geschrevene betreffende de kleeding van de Rijdende Artillerie onder het Keizer
rijk (Gedenkboek bladz. 26) wordt hierdoor aangevuld.

Aangaande de tenue der Keizerlijke Garde Rijdende Artillerie schreef de beroemde Fransche schilder;

„La grande tenue pour Tartillerie a cheval se composait d'un dolman avcc pelisse en sautoir, mais
la tenue portee en campagne était plutót I'habit avec aiguillettes rouges a gauchepourlatroupe, tandis que
les aiguillettes en or se portaient a droite pour un officier."

De nestels (aiguillettes) waren ongeveer dezelfde als thans nog bij het Wapen der Koninklijke
Marechaussée worden gedragen.

„Gilet bleu a la hussarde. Culotte hongroise bleue, recouverte en route par Ie pantalon boutonné de
cóté, dit pantalon charivari.

La grande tenue en campagne consistait dans 1'addition du plumet avec tresses rouges; plumet et
tresses a gauche; la flamme du colback (kolbakzak) a droite. Le pompon était tricolore avec un aigle

jaune brodé en laine, par dessus les couleurs tricolores."

De kolbak was een muts met bonten rand, waarvan de rand bij ons o. a. alleen kolbak werd
genoemd, en de zak eigenlijk een onafscheidelijk deel er van, er los van werd gemaakt, om het
verschil van groote- en kleine tenue te kunnen aangeven.

Op eene der schilderijen van het Historisch Museum, voorstellende „De Rijdende Artillerie

manoeuvreerende op de Leusdensche heide bij Amersfoort" (omstreeks 1847) zijn de Officieren in

marschtenue gekleed-, ook bij hen is de kolbak voorzien van de kolbakzak.

Het hoofdtooisel werd dus toen nog op dezelfde wijze gedragen als vóór 1812.

„Pour I'artillerie de la ligne, la tenue en 1812, 13, 14 et 15 n'a presque

jamais été reproduite. On représente toujours I'artilierie a cheval habillée a la

hussarde; or cette tenue a êté supprimée en 1812 et remplacée par un habit veste,

semblable a celui des chasseurs a cheval (sauf les basques)

(panden) avec épaulettes rouges.

Cet habit veste agraffé par devant, était bleu a passepoils

rouges; retroussis (overslagen van de panden der rok) rouges,

grenades bleues; parenients (opslagen der mouwen) rouges;

ceinturon porté en dessous; culotte hongroise bleue; bottes hus-

sards. Shako sans plumet, même pour la grande tenue, en feutre

noir, galonné de rouge, plaque en cuivre avec canons en croix.

Pour Ia tenue dos officiers en campagne elle était trés simplifiée.

Shako recouvert de toile cirée, pompon or; habit bleu long, taillé en rond par

devant, boutonnant droit; boutons ronds, dorés; pantalon chari\-ari bleu, garni de

cuir; bande (streep langs de broek) rouge. Giberne avec couverture maroquin noir

et boutons dorés; ceinturon noir, épaulettes dorées; sabre acier avec garnitures dorées.'

De heer DETAILLE merkte aangaande deze tenue op:

„ce n'est pas très-élegant, mais c'était la tenue, peu connue des Officiers d'artillerie légère."
Naar aanleidino- van de ontvangen mededeelingen werd door den Heer HOYNCK VAN

liabit-vcste. 1812.

liabit-veste. 1812.
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De Rijdende Artillerie op de Leusdensche Heide bij Amersfoort (1847).
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PAPENDRECHT aan den Heer DETAILLE de teekening gezonden van het portret van den Kapitein

BIJLEVELD, waarvan wij in het IP Deel op bladz. 82 de reproductie gaven, en de vraag gedaan

welke uniform eigenlijk door BIJLEVELD was gedragen.

Tot nu toe was altijd verondersteld — en in de Catalogus van het Korps werd zulks

ook aangegeven — dat BIJLEVELD was afgebeeld in de uniform der Fransche Rijdende Artillerie.

Volgens den Heer DETAILLE is dit niet het geval. Z.E. schreef:

„Lc portrait en habit et gilet rouge et tresses est sans hésiter un uniforme hollandais transformé.

Les artilleurs frangais portaient Ie collet bleu.

Je vous ai envoyé la tenue de 1812, 13, 14, 15, mais ü faut bien supposer que beaucoup d'officiers

usaient leurs anciennes tenues et continuaient de les porter longtemps. En temps de gucrre ct de guerres

longues et lointaines il faut admettre bien des diversités de tenues.—"

BIJLEVELD vertrok naar Spanje vóór het jaar 1812, dus nog in de Hollandsche uniform. In

Spanje was zeker niet veel tijd om zich met uniformveranderingen bezig te houden; evenmin in de
daaropgevolgde campagne van 1813.
>•

De tenue, waarin BIJLEVELD staat afgebeeld, is dus nog die, welke door de Rijdende Artillerie

onder KONING LODEWIJK werd gedragen met verandering van de kleur van den kraag.

Aangaande het dragen der sabeltasch, die niet voorkomt op de teekening van den Officier der

Fransche Rijdende Artillerie, werd door den Franschen schilder medegedeeld:

,Je ne crois pas que la sabretache fut portée bien souvent avec la petite tenue, que jc vous ai

dcssinée, mais cola est possible et dans ce cas clle devait être recouverte d'unc couverture en cuir noir sans

ornements."

Van de uniform, door den train d'Artiilerie onder het Keizerlijk gedragen, gaf de Heer

HOYNCK VAN PAPENDRECHT ons de volgende beschrijving:

„Habit-veste gris de fer; collet, revers, parements bleus; pattes de manches a 3 pointes grisdefer;

passepoils des poches bleus; retroussis bleus avec grenades gris de fer; boutons blancs; sabrc avec
dragonne rouge; giberne avec grenade; manteau gris de fer; porte-manteau bleu.

Culotte et gilet jaune; schakot avec plaque blanche; pompon plat."

In een volgend schrijven deelde de Heer DETAILLE nog mede, dat de platte pompon van

den trein donkerblauw was. Verder;

..La tenue verte des trompettes date de 1812: C'était la livrce impériale avec les galons de la

{iyj-ée aigle et N alternés. L'aigle de 1'artillerie a cheval de la garde ne portc pas de numéro;

Ie numéro est réservé pour les tro.upes de ligne et est Ie N°. du régiment. La sabretache de rartilleric legére

avant 1812 (a Ia hussarde) était en drap bleu, galon rouge, canons cn cuivre et N»., ct par conséquent les

officiers portaient Ie galon d'or sur drap bleu,

On recouvrait souvent la sabretache avec une enveloppe de cuir noir, sur laquellc étaicnt répétés les

ornements.

Les officiers avaient aussi comme dans les hussards pour faire campagne, la sabretache en cuir ou

maroquin simulant renvcloppc."
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Dat de ornamenten ook op het overtrek voorkwamen stemt niet overeen met hetgeen DETAILLE

vroeger schreef. Wij vermeenen dus te mogen aannemen, dat aangaande het al of niet aanbrengen
dier ornamenten geen eenstemmigheid heerschte.

Het vorenstaande geeft ons den sleutel van het ontstaan der lederen sabeltasch en giberne,

welke thans nog door de Officieren der Rijdende Artillerie gedragen worden.

Ten slotte schreef nog Z. E.:

„les tenues étaicnt loin d'ctre uniformes et il règnait une fantaisie très-grande dont les contemporains

ne noiis ont pas leguó les sccrets et les détails."

De beroemde Fransche schilder eindigde zijn schrijven met de woorden;

„J'ai vu en Hollaiide des battcries du régiment d'artillcrie a chcval; c'est une des plus belles tenues

que jc connaissc peur rartillerie "

Op het gebied der uniformkunde zijn de ons door den Heer DETAILLE gedane mede-

deelingen, en ook de ontvangen schetsen zeker van veel belang te achten; wij zien daaruit tevens,

welke studiën op dit gebied door den historieschilder moeten gemaakt worden om een juist beeld te

kunnen geven van vervlogen tijden, waarbij het in de eerste plaats aankomt op zeer juiste en tot in

de kleinste bijzonderheden doorgevoerde teekeningen;

de volledige waarheid vormt het geraamte, dat door de fantaisie wordt aangevuld.

Mogen wij hier met eenen wensch besluiten, dan is het deze, dat de uniform der Rijdende

Artillerie, door de traditie geheiligd, ook in de toekomst een der symbolen van het Korps blijvc

uitmaken; dat de met goud geborduurde dolman, geschonken door ZIJNE MAJESTEIT KONING

WILLEI^I II, wiens heldenloopbaan in Spanje wij in de volgende bladzijden zullen schetsen, ons steeds

moge blijven toeroepen den duren plicht, ook door dien Vorstelijken voorganger nimmer verzaakt,
nl. dien van steeds onder de eersten gereed te zijn, waar het geldt de rechten en de belangen te

verdedigen van ORANJE en NEDERLAND.'
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EER dan 30000 gevangenen, en 52 kanonnen —

mijn schoon paard was doodgeschoten en mijn oppasser,

die in gedrang was geweest, had mijn muilezei zich

laten ontnemen, zoodat ik als het ware naakt was.

Zoo lezen wij in het journaal van P. A. RAMAER

na zijne beschrijving van het roemrijk aandeel, dat door de

Compagnie Hollandsche Rijdende Artillerie aan den gedenkvvaar-

digen slag van Ocana was genomen, waarin AREIZAGA nog

daarenboven zijn gcheelen trein en al zijne vaandels verloor.

I^OSKAMftHOYNCK
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AMAER werd echter in de gelegenheid gesteld om ^ich van de geleden

verliezen te herstellen.

Hij schrijft dienaangaande:

„De Generaal FAULTRIER gelastte mij om te Ocana te blijven, waar alle

artilleriepaarden en muilezels op den vijand veroverd, aan mij zouden worden over

gegeven. Ziedaar, zeide hij, gelegenheid om uwe verliezen te herstellen; welk een pleister

op dc wonde. De commissie heb ik tot genoegen uitgevoerd, en mij zelvcn hersteld; na

acht dagen kwam ik bij mijne Compagnie te La Guardia. In December ging de Chef

d'Escadron TRIP (hij was L' Kolonel geworden) en ik naar Madrid, waarheen wij eene

commissie kregen, ik had Peseta's in de zak, en nog twee muilezels, die ik in Madrid ieder

voor 1000 francs verkocht, ik equipeerde mij en liet mij daar niets ontbreken, ik zag al

het merkwaardige der hoofdstad, ik was van alle zorgen vrij en amuseerde mij. Daar hoorden

wij dat wij de Siërra Morena zoude overtrekken; hoewel het in den aard der zaak leij, kwam

ons dc brief den 31 December te vroeg, dat wij direct de batterij moesten rejoigneeren.

Den 4 January hadden wij gelegenheid door het vertrek van een detachement, om

de armee te rejoigneeren; over Aranjuez en Lillo vonden wij de batterij en de armee te

Los Infantos; in dit adelijk stadje, zij beschouwen zich daar als de eerste adel in Spanje

(1810). Het is ook hier een schoon land, doch had veel geleden doordat er vele schermutse

lingen hadden plaats gehad en beurtelings bezet was door Franschen en Spanjaarden. Ik

voor mij was weder in de beste orde geëquipeerd, de troep smolt, doch wat er was,

was goed.

Als bepaald wierd opgegeven, dat wij het schoonc Andalusiën zouden intrekken,

dat land van beloften, inderdaad ik verlangde om den keten zwart gebergte aan welks voet

wij waren, over te trokken, wij verdeelden ons dus in het land van Don Quichotte. —"

De Compagnie volgde nu de bewegingen van het IV* Legerkorps, aangevoerd

door den Maarschalk SOULT, en marcheerde over Baëza, Ubeda, Jaën, Alcala la Real

en Granada naar Malaga.

Het jaar 1810 scheen thans werkelijk de onderwerping van Spanje te zullen

voltooien. Het land werd door Fransche, Italiaansche, Poolschc, Duitsche en Neder-

landsche troepen overstroomd.

Over de wilde Siërra Morena drong het Legerkorps in het heerlijke Andalusië:

achtereenvolgens werden Cordova, Sevilla, Granada en Malaga bemachtigd; slechts

Cadix stuitte den overwinnaar.

De opperste JUNTA, uit Sevilla derwaarts geweken, had den tijd gehad om de

stad in staat van tegenweer te brengen, en besloten haar tot het uiterste te ver

dedigen.

De pogingen van den Maarschalk VICTOR om Cadix te bemachtigen waren

vergeefsch: haar bleef de zee, welke levensmiddelen, munitie en strijders in ruime mate

deed toevloeien, en het moreel der verdedigers hoog hield.
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PIETER ANTHONY RAMAER,
Geb. 1783. — Gest. 1849.

(In (ie uniform van Wachtmeester der Bataafschc Rijdende Artillerie),
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IJZONDERHEDEN aangaande het optreden der Rijdende Artillerie op weg naar Andalusië,

en ook daarna, waren tot heden bij het wapen niet bekend. Daarom zijn wij den Majoor

J. RAMAER erkentelijk ons in staat te hebben gesteld, het verdere optreden der Rijders

in Spanje in een helderder licht te Runnen plaatsen.

Aangaande den opmarsch van het IV' Legerkoips lezen wij in het Journaal het volgende:

„Den 14® January ging de armee in beweging, de Maréchal SOULT (Majoor-Generaal) waarbij de

Spaansche KONING JOSEPH was (i) hield het centrum, over Carolina, de Maréchal VICTOR van Ciudad-

Real en wij SEBASTIANI van Los Infantos. Den 20® troffen wij den vijand te Barancondo, na een kort

doch gedugt gevecht, liet de vijand 3000 gevangenen en al zijn artillerie (l2 slechte stukken).- Van het

Centrum kwam ook de tijding, dat de groote passage geforceert was, waarmede wij deze veldtogt, de inne

ming van geheel Andalusiën als geëindigd (wat het vechten betrof) beschouwden. De weg die wij moesten

passeeren, was voor geene Artillerie geschikt. Aan mij wierd de last opgedragen, om de voertuigen, die

niet konden volgen, trachten bij te krijgen, de 200 man, die de arrière-garde uitmaakten, bezetten do hoogte

(1810) doch die waren in het gehucht gegaan, toen ik de wagens op de hoogte had en alles in order had

doen maken, wilde ik op het spoedigste de armee volgen, dan daar zag ik de geheele achterwacht, met

Spaansche boeren genielleerd, in zeer luidruchtige stemming en zeker op het punt om te worden aangetast,

want zag van alle zijden Spanjaarden aankomen; ik gelastte mijn onderoff'' om gesloten mij te volgen wees

hun het gevaar, ik deed daar het cordaatste stuk, dat ik ooit heb verrigt. Ik reed met spoed vooraf, riep

de bevolking toe, dat ik direct den Alcalde (Burgemeester) moest spreken, vloekte, toonde haast, zeide in

Fransch en Duitsch (er waren ook vele Polen) dat zij moesten vlugten, zelde aan de Alcalde, dat hij aan

de huizen moest doen aanzeggen, dat er 600 man binnen korten tijd kwamen, om daar te overnachten, mijne

brutaliteit bracht een moment schrik, de wagens waren gepasseerd, de manschappen volgden; ik zag zeer

wei dat eenige Spanjaarden den berg opklommen om de troepen, die moesten aankomen, te zien; ik volgde

dus de colonne, en spoedig daarna kwamen van alle zijden gewapende Spanjaarden; ik had een cavallerist

de colonne nagezonden, die ons dan ook tegemoet kwam.

Na 2 uuren marsch kwamen wij bij de batterij, die voor een berg stond, waar wij den geheelen nacht

moesten doorwerken, om de voertuigen daarop te krijgen. O wat is het wapen der Artillerie ondankbaar,

alleen dan als de vijand staat, dan wordt toegejuicht. ,,Allons braves en avant."

Op een uur afstand zagen wij de schoonc steden Ubeda en Baëza. Daar ley de infanterie cn Cavallerle

in overvloed, wij mankeerden alles en moesten met alle gevaren omgeven, werken. Den 24 (1810) kwamen

wij te Ubeda; gelukkig dat wij ons weder wat konden herstellen, wij gevoelden reeds dat wij in een schoon

land kwamen na eenigzins te zijn hersteld, ging de marsch op Jaën; over Alcala Real kwamen wij den

3oen January te Granade, des anderen daags moest de artillerie naar Santa Fé, een klein benauwd stadje,

ligt 2 uur van Granade in de schoone vruchtbare Vega, enz. . . . . . . . .

de Generaal wilde dat Ik zoude gechargeerd worden om het Alhambra in staat van verdediging te brengen,

doch ik kondc bij de batterij niet gemist worden, te meer daar het heette, dat de Spaansche arméc, 5OCOO

man, te Malaga verzameld was, waartegen wij moesten optrekken.

Den February marcheerden wij op Loja, toen op Antequera, schoone volkrijke landstreken, woeste

10 De tot 300(xx> strijders vermeerderde Fransche armee, was geplaatst onder de l)evclen van KONING JO.SEPH. Zijn iieve! was echter
denkbeeldig. SOULT commandeerde in werkelijkheid.
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bergen, vol met de vruchtbaarste valleyen; den 5 de verlieten wij Antequera en daalden langzaam naar de

Middellandsche Zee, tegen den avond zagen wij de schoone stad, de zee vol met kleine en groote schepen;

na cene kleine schermutseling trokken de troepen de stad Malaga in "

Den 6''®" Februari kwam de Compagnie Rijdende Artillerie te Malaga in kantonnement en

bleef aldaar eenige dagen tot de armee order ontving om weder terug te gaan. Er bleef echter eene

bezetting achter. De Luitenant-Kolonel TRIP werd benoemd tot Directeur der Artillerie over alle

forten tot aan Gibraltar. Deze vroeg om RAMAER als Adjoint (eene betrekking te vergelijken met

die van Kapitein van het Materieel). Het verzoek werd toegestaan en RAMAER bleef te Malaga.

Tengevolge van de doorgestane vermoeienissen werd hij echter ongesteld en kon zijne functie

eerst na eenige weken aanvaarden.

De aanteekeningen en brieven door den als Majoor Plaatselijken Artillerie-Commandant, in dato

5 April 1841, gepensionneerden Oiid-Rijder P. F. DE SEYFF nagelaten, komen zeer we! overeen

met hetgeen RAMAER in zijn Journaal mededeelt, en vullen hier en daar nog het een en ander aan.

Wij lezen:

„January i. Een nieuwjaarsbrief uit Madrid aan mijne vrouw gezonden, en haar gemeld dat wij weer

opmarscheeren.

13. Los Infantos. druk met den vijand slaags en wij passeeren den berg Los SiereMorena, altijd

attaqueerend-gewijze, zoo bij overwinning op Andalousie los.

18. Tores de Jtian Navar. Mijne vrouw geschreven dat wij daar met IVe Korps zijn aangekomen,

en dat wij den 25 de Siërra Morena attaqueeren zullen, dat wij aan vivres en fourage gebrek

hebben en dat er slecht aan te komen is.

24. Ubeda. De berg stormenderhand ingenomen, dezelve links en rechts doorkruist om den vijand te

achtervolgen, vele gevangenen gemaakt. Door de koude in deze streken veel uitgestaan, doch nu

hebben wij het goed, de burgerij doet al het mogelijke om ons van alles te voorzien; evenwel zijn

zij niet te vertrouwen, vooral de boerenstand.

Wij staan gereed om op Grenada te marscheeren.

Februari i. Voorgisteren arriveerden wij voor Sanla-fé; deze stad gaf zich zonder tegenstand over; de

generaal SEBASTIANI beveelt de troepen de ingezetenen te ontzien; ook die der omliggende

dorpen; hiervoor is de stad 5 miUioen Realen opgelegd; wij worden hier uitbetaald. Wij staan

gereed op Malaga te trekken, waar de vrouwen en kinderen de wapenen tegen ons zullen voeren,

ja zelfs van 15 tot 60 jaren ouderdom enz.

9. Wij hebben dan deze stad den dezer ingenomen, hoewel met veel tegenstand; alles stond

voor de stad in slagorde, priesters met groote Christusbeelden aan het hoofd, vrouwen, kinderen

van 14 jaren af, waren van wapenen voorzien. De monniken met groote krusifiksen in de hand,

leidden hen in het vuur, waardoor velen van hen gedood zijn. Toen de inwoners van de stad

hunne nederlaag bemerlcten, legden zij de wapenen neder, verzochten den Generaal SEBASTIANI

genade te vcrleenen, en zijne protectie voor de stad; om voor plundering bevrijd te zijn, waarvoor

zij eene aanzienlijke som aanboden, waarop een bevel is uitgevaardigd de order te bewaren en de

troep voor de stad te laten bivakkeeren, doch wij trokken de stad in en ik kreeg mijn logies bij

den Meer HENDRIK VAN SANDEN, een zeer rijk Hollander en wel uit Amsterdam geboortig,
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doch daar sedert 30 jaren uit. Het mankeert mij daar aan niets, ook niet de troepen. Ik heb

daar voor de Batterij zooveel laken ontvangen, waaruit zoowel de Officieren als manschappen zich

hebben kunnen kleeden.

De stad Malaga is eene zeer schoone stad, gelijkt veel op de Hollandschc koop.steden; wij

staan weer klaar om op marsch tc gaan, waarheen mij onbekend. Alles is hier voor geld verkrijgbaar."

Uit het Journaal van RAMAER blijkt verder, dat de Hollanders in Malaga persone grate waren.

In alle aanzienlijke huizen werden de beide Hollandsche Officieren met achting en onderscheiding

ontvangen; de mindere Spanjaard zeide: „es ollandes hombre de bien." Voorwaar eene vleiende getuigenis!

De Franschen maakten het er in Spanje niet naar, om op dezen lof aanspraak te kunnen maken.

Bij den Gouverneur waar steeds open tafel van 25 couverts was, voorzien van délices uit

alle werelddeelen, moesten de Officieren minstens driemaal 's weeks aanzitten (de provincie droeg
daarvan de onkosten).

RAMAER's werkzaamheden werden geregeld door den Luitenant-Kolonel TRIP. Er moest

veel worden gewerkt vooral tengevolge van de belangrijke expeditiën voor de belegering van Cadix.
Er werden twee Spaansche compagnieën artillerie geformeerd, welke goede diensten bewezen, daar zij
uit goed geïnstrueërde elementen bestonden.

Meest alle maanden moest RAMAER eene reis maken langs de kust tot voor Gibraltar, teneinde

de Middellandsche Zee-forten te inspecteeren en van de noodige artilleriebehoeften te voorzien. Zoo

moest hij o. m. het fort Fuengiroia, op 4 uur van Malaga gelegen, met kanonnen bewapenen, die over
land daarheen moesten worden overgebracht. (Bij de slechting van de meeste dezer forten door de

Engelschen waren de kanonnen door hen weggevoerd).

Het werk werd met veel moeite volbracht, waarbij RAMAER geëscorteerd werd door slechts

eenige Cavaleristen, terwijl zijn getrouwe oppasser, de kanonnier HOEKVELD, steeds aan zijne zijde was.
Van dezen vergezeld, bezocht hij iedere maand Mejas, dat door hooge bergen is omringd. Het

verblijf aldaar was niet altijd zonder gevaar, daar de guerilla's in de omstreken rondzwierven.

Eens moest hij zich door eene overhaaste vlucht redden; het paard van zijn oppasser werd
daarbij gewond. In zijn rapport aangaande het voorgevallene, meldde hij dat de Alcade van het

dorp hem juist nog bijtijds waarschuwde om de vlucht mogelijk te maken. Uit dankbaarheid bevrijdde
hij het dorp van brandschatting en plundering; de inwoners hadden hem steeds de meeste gastvrij
heid betoond.

In de bergen van Gibraltar en Ronda werd het allengs zeer onveilig; in het geheele gebergte
vertoonden zich gewapenden; troepen van eenige honderden te paard waren te Santa Croisade geene
zeldzaamheid; het waren meest jonge uit hunne kloosters verdreven monniken, die een Regiment te
paard hadden geformeerd, hetwelk door zekeren Kolonel CORTES gecommandeerd werd.

Teneinde de guerilla's terug te drijven, verzamelde de Gouverneur van Malaga eene aanzien
lijke macht uit de drie wapens bestaande. Al de beschikbare artillerie werd onder het commando gesteld
van RAMAER; de Luitenant-Kolonel TRIP was met het opperbevel belast.
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Over Antequera werd gemarcheerd naar Ronda. De guerilla-benden volgden hun gewone

tactiek en verdwenen in de bergen, waar eene vervolging uitgesloten was. Te Ronda bleef men

3 dagen. Aldaar leefde nog de laatste afstammeling der MONTEZUMA's die den titel van Graaf

voerde. Aan dezen 83-jarigen eerbiedwekkenden grijsaard werden de Officieren voorgesteld.

De colonne keerde naar Malaga terug, zonder met den vijand in contact te zijn geweest.

Eenigen tijd daarna trad de Kolonel BERTON op als Gouverneur van Malaga; deze was een

zeer knap en actief man. Hij formeerde onder bevel van RAMAER eene mobiele colonne uit

300 man infanterie, 100 cavaleristen en 4 stukken berggeschut samengesteld.

De overtuiging bezittende dat de vijand eenen aanval beoogde, wilde de Gouverneur hem

voorkomen. Mitsdien trok hij hem tegemoet. De eerste etappe was Alhorin; om geen arg^vaan te

wekken, werd aldaar een bal gegeven, doch terwijl dit in vollen gang was, verlieten bijna alle

Officieren de balzaal, en werd de marsch voortgezet: slechts eene kleine bezetting bleef achter, ter

bewaking van alle uitgangen en zoodoende te voorkomen, dat de vijand gewaarschuwd werd. Men

marcheerde tot het aanbreken van den dag. Toen werd door de voorhoede bericht, dat er vele

troepen gesignaleerd waren.

Onmiddellijk deed BERTON attaqueeren blazen en viel in een ommezien den vijand op het

lijf, die dadelijk in wanorde geraakte. Meer dan 200 man werden neergesabeld; de infanterie noch

de artillerie hadden echter geene gelegenheid om in te grijpen: de Spanjaarden vluchttéh met de

snelheid van een gems over de bergen, waar zij weder niet konden worden gevolgd.

Te Malaga teruggekeerd, vernam RAMAER dat het Vaderland reeds gedeeltelijk bij het

Fransche Keizerrijk was ingelijfd. Zoowel hij als de Luitenant-Kolonel TRIP, waren geboren in het

gebied ten Zuiden der groote rivieren, zoodat zij dus feitelijk Franschman waren geworden. Beiden

wilden echter liever Hollander blijven en gaven daarom op boven de rivieren te zijn geboren. Was

RAMAER ingeschreven geworden als Franschman, hij zoude dadelijk tot Kapitein zijn bevorderd;

nu behield hij zijn rang en bleef voorloopig nog te Malaga.

Den 9^^®" Februari stond volgens het schrijven van DE SEYFF de Compagnie weer gereed

om op marsch te gaan; dc afmarsch had werkelijk plaats; den 15"'^" d.a.v. vinden wij in zijne aan-

teekeningen:

,,Februari 15. Santa Fé. Wij zijn dan gisteren hier aangekomen. Wij wachten hier de Garde van

den KONING JOSEPH NAPOLEON, die ons zal aflossen; wij trekken aan op Murcia, om den vijand

daar op te zoeken. Zij wachten ons daar; verslaan wij ze, en \vij hadden Cadix, dan kondc men denken,

het werk was afgeloopcn, nu brengt mon er veel bclegcringgeschut naar toe."

De marsch naar Murcia werd voortgezet en de vijand in de omstreken van Murcia aangetroffen.

De aanteekeningen van DE SEYFF geven ons aangaande de plaats gehad hebbende gebeurte

nissen ecnige bijzonderheden; ook over het verblijf der Compagnie te Guadix.

Uit Santa Fé dd. 6 Mei vinden wij aangeteekend:

,,Ilv ben hier öm geld te ontvangen uit Giiadix, voor de Compagnie of wei voor de Batterij, wij zijn
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op Murcia gemarcheerd, den vijand opzoekende, die wij gevonden hebben, en verslagen. De Generaal

SEBASTIANI ontvangt van de regeering van Murcia een groote som, op muilezels geladen om de sclioone

stad tc protegeercn. de troepen bivacquecren, ontvangen 2 dagen soldij, brood en wijn tot gratificatie.

De environs zijn goddelijk schoon, ook het stadje, het gelijkt wel een klein Paradijs. In Guadix retour-

neerendc, zijn wij in de ledige huizen gelogeerd en hebben het daar slecht.

Juli I. Guadix, Men hangt hier menige Spaanschc boeren op, die zich hebben schuldig gemaakt

Fransche troepen te hebben vergeven of vermoord.

Sedert kort zijn wij van hier tweemaal op Murcia getrokken om den vijand tc attaqueeren, doch zij

willen niet staan blijven.

Het dorp Casorca en Carao hebben wij met al wat er in was verbrand, omdat de boeren zich

verdedigd Iiadden; alle vrouwen, kinderen en grijsaards, die zich door de vlucht redden wilden, werden

doodge.schoten.

Cadix wil zich nog niet overgeven.

Augustus 1. Guadix. Hier een schoon paard gekocht van Doctor SCHAURICH ; het is al tc schoon, om

in de Bataille het te laten dood schieten. Heden trekken wij weer naar Baza j het is een zeer schoon stadje.

Wij vonden hier zeer lange ijzeren stukken, nog van de tijden van MARIA THERESIA. Dezelve worden

uit malkander geslagen en het ijzer wordt naar het groote park van Grenada gezonden, ais zijnde het ijzer

van de beste kwaliteit.

September 27 Kapitein VAN BRIENEN is den 15 dezer te Madrid overleden. Men

zegt, dat wij afgelost zullen worden, om naar Holland terug te keeren, doch men gelooft niet dat het

spoedig gebeuren zal.

October 2. Grenada. Mij is de sabel van eer toegekend voor de Bataille van Talavcra de laReyna

den 28 July 1809 wegens bekomen blessuren. Hier ben ik om geld voor de Compagnie tc ontvangen.

Deze nacht om half een vertrekken wij weer door het gebergte naar Guadix, omdat de nachten meer veilig

zijn, dan over dag,

December i. Guadix. Den 2* November hebben wij cene expeditie gedaan op Baza, alwaar wij

slaags zijn geweest den 4^6" tegen 13 duizend Spaansche troepen.

Onze sterkte was 1600 man Cavallerie met Vj batterij. In 4 uren tijds hebben wij H20 man gevan

gen gemaakt en ruim 1000 dooden, 5 kanonnen, i caisson en eenige wagens.

De vijand, in de grootste wanorde, retireerde op Murcia; wij hebben slechts 40 dooden en 25 gebles

seerden, nu zullen wij weder wat rust hebben.

De verandering met Nieuwjaar staat de Hollandschc armee niet aan. want de vermindering der

soldij is dan i franc, wat anders een gulden was. Ook zal het overmaken van geld mocijclijk zijn.

Men vraagt mij als Adjudant bij het Korps in Holland. Ik hoop dit spoedig gebeuren zal.

Deze brief schrijf ik 's nachts om i2'/i uur. Wij zijn hier altijd onzeker om vermoord of om ver

giftigd te worden. . . ."

De Compagnie bleef tot de maand April i8ir te Guadix.

Uit Granada, alwaar DE SEYFF zich den Januari 1811 bevond, om gelden voor de

batterij te ontvangen, schreef hij dat men den „Eed van Trouw" aan NAPOLEON had afgelegd.
Voorts werd gemeld, dat er bij den trein veel desertie voorkwam, zoodat de Compagnie zelfs
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door den Franschen trein moest worden bediend. De treincompagnie, die tot nu toe bij DE SEYFF
in betaling was geweest, ontving toen ook het tractement van Fransche zijde.

De Compagnie maakte sedert den Februari „de f Compagnie 4' Regiment Rijdende
Artillerie uit en was ingedeeld bij de 2' Divisie du Grand-Duché de Varsavie. (IV® Legerkorps)."

Het vooruitzicht om naar Holland terug te keeren, ging daardoor verloren. De overgang was,
zooals wij reeds aangaven, financieel nadeelig; ook wat de bevorderingen betrof.

De Luitenant-Kolonel TRIP en de Kapitein PAETS zonden echter aan den Luitenant-Kolonel

VERKOUTEREN eene attestatie en den Staat van Dienst van DE SEYFF, ten einde dezen voor

bevordering voor te dragen.
ö  Ö

De Luitenant COUSIJNSE van den trein werd ingedeeld bij het 5® Bataljon trein en ver
vangen door den Luitenant GROOTJASPER (in 1802, nog Inspecteur zijnde, voor de betrekking van

,,Train-Officier" voorgedragen en als zoodanig benoemd). Eerstgenoemde stond op het punt om met

,,de caducque manschap naar Holland te retourneeren."

Door den Kapitein PAETS was aan RAMAER geschreven, dat hij reeds herhaaldelijk had
aangevraagd om hem weer bij de batterij terug te mogen hebben, hetgeen eindelijk was toegestaan.

RAMAER ontving dan ook bevel om als hij zijne werkzaamheden kon overgeven naar Guadix

te vertrekken; hij was op dat tijdstip als eenig artillerie officier op het fort Gibraltaro, dat de stad

domineert, belast met de bewapening dezer sterkte. Na 3 weken kon hij de reis aanvaarden, zeer

tevreden over alles wat hij gezien en genoten had en met een goed gevulde beurs; bij iedere

gelegenheid waren hem n.l. voor de verrichte werkzaamheden gratificatiën toegekend.

Zeer waardeerend schrijft hij in zijn Journaal over de landstreek, waar hij zich had bevonden,

en over zijne verhouding tot den Luitenant-Kolonel TRIP.

„Het land dat ik herhalend tot voor Gibraltar en Cadix doorkruist heb, zal mij zooveel aangename

herinneringen geven, de tochten langs de Middellandsche Zee cn in het gebergte, welk een bijzonderheid;

nooit zal Ik de gezigten uit het geheugen verliezen, onbeklimbare rotsen, de vruchtbaarste valeyen en

goede mcnschen, ja met vele brave familiën was ik zeer gelieerd. Ik had mij toegelegd en gereüsseerd

in de Spaansche taal, waarmede ik zeer goed teregt kon, en het alles afdoende, ik was Hollander en dus

Honibre de bien. Het zoude mij wel aangenaam geweest zijn te Malaga te blijven, evenwel verheugde

het mij, dat ik weder geheel bij mijn landslieden kwam.

Met TRIP zaten wij dikwijls over de algemeene zaken te praten, dat er gedugte veranderingen te

wachten waren. Dat wij van elkaar moesten, was voor ons beiden zeer penible, vier jaren te zamen

geweest, soms als Vorsten, alles overvloed, en soms was een stuk brood lekkernij.

Hij was een eerlijk braaf mensch. Hij gaf mij een lange gouden ketting van veel waarde tot

aandenken ; dit blijk was mij aangenaam. Voor mijn vertrek kwam de Heer COREO bij mij (Spaansch

Intendant-Gouverneur) hij was nog maar kort aangekomen. Hij gaf mij brieven van den Vicarius van

Guadix; nadat ik als oude goede kennissen van de familie had afscheid genomen, was ik geheel reisvaardig."

Den 12'^^" Janauri 1811 tegen middernacht verliet RAMAER Malaga, onder bedekking van

50 gewapende manscliappen. De wegen waren overal zeer onveilig, daar sedert de nederlagen der
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Franschen in Portugal, de Spanj'aarden, die voor KONING JOSEPH hadden dienst genomen, deserteerden
en zich overal tot guerillabenden formeerden.

Tegen den morgen van den 13'ien was de troep de passages voorbij', die steeds ten koste van
vele dooden moesten worden geforceerd. Over Antequera kwam hij den 16™ te Guadix en werd
daar zeer aangenaam ontvangen; hij was „zeer tevreden weder bij zijne landslieden te zijn." Guadix
is een stadje van 5000 inwoners, dat zeer hoog is gelegen; op dat tijdstip was het er reeds koud en
lag er dik sneeuw.

Slechts eenige dagen verbleef hij er en werd toen door den Generaal der Artillerie naar Granada

dat op 8 uren van Guadix gelegen is, ontboden.

Aldaar aangekomen wilde men hem belasten met de bewapening van het Alhambra, het oude
Paleis van KEIZER KAREL V; onverwacht kreeg hij echter bevel om met de armee mede te mar-

cheeren en zijne Compagnie te rejoigneeren.

Onder commando van den Generaal SEBASTIANI begaf het Leger zich op marsch en trok

over Baza en Lorca naar Murcia (volgens RAMAER waarschijnlijk met het doel om Carthagena te

belegeren). Te Guadix zou een belegeringpark worden bijeengebracht.

De troepen keerden echter spoedig weder naar Guadix terug. RAMAER ontving de order

om zich naar Almeria, 20 uren ten Z. van laatstgenoemde plaats te begeven; hem werden eene

Instructie en bevelen voor den aldaar commandeerenden Generaal ter hand gesteld.

Den Februari te Guadix aangekomen, moest al het aanwezige belegeringgeschut te zijner
dispositie worden gesteld. De Generaal LÉGER-BELAIR was hem zeer behulpzaam en stelde eene
plaats aan zijn disch voor hem beschikbaar.

De voorbereidende maatregelen tot het bijeenbrengen der vuurmonden werden getroffen.

RAMAER maakte eene inspectiereis en bezocht alle forten westwaarts tot Motril en oostwaarts

tot aan het fort St. José, 6 uren van Carthagena; hij was vergezeld van zijn vasten ordonnans, een

duchtig kanonnier, die altijd bij hem bleef, en voorts geëscorteerd door eenige infanteristen. De meeste

dorpen langs de zee waren door detachementen bezet; de forten, met behulp van kleine kust

vaartuigen van levensmiddelen voorzien, verkeerden over het algemeen in slechten staat. Aanvankelijk
tegen de Afrikaansche roovers en tot beteugeling van den smokkelhandel aangelegd, waren ze nu

gedeeltelijk gedemoleerd, terwijl het grootste gedeelte der kanonnen in zee was geworpen en de

nog aanwezige waren vernageld. Talrijk waren de moeielijkheden, welke overwonnen moesten worden;
de handigheid der Spaansche artilleristen en de medewerking door alle autoriteiten verleend, deden

nochthans alle bezwaren overwinnen. Reeds op den Februari waren te Almeria 20 zware

kanonnen bijeengebracht. Deze werden naar Guadix vervoerd op eigenaardige wagens (een soort
van Triquebal) die door ossen werden getrokken. Na 6 dagen kwamen zij te Guadix aan en werden

daar ontnageld.

RAMAER toont zich in zijn Journaal bijzonder ingenomen met de streken, die hij bezocht. Wat

de bewoners betrof, hunne intellectueële ontwikkeling had geen gelijken tred gehouden met de voort-
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brengende kraclit van den bodem; het waren nog halve Mooren, goede menschen, doch zonder eenige

wetenschappelijke ontwikkeling. Hunne valeien gaven hun overvloed, de zee gaf hun visch. Hadden

zij' dan nog wat chocolade en tabak, dan waren hunne wenschen vervuld. Prachtig waren de uitzichten,

welke men van Capo del Gato genoot; de wegen langs de zee waren echter op vele plaatsen,

vooral te paard, onbegaanbaar.

De kustbewoners waren doortrapte lieden, die geheel van den smokkelhandel leefden, en dikwijls

gemccne zaak maakten met de bewoners van de Barbarijsche kusten.

RAMAER ontving van den Generaal DAGEREAUX (op dat tijdstip Chef der Artillerie) de

grootste lofbetuigingcn over de zoo spoedig door hem volbrachte zending. Nu kwam weder een

plan ter sprake tot het in staat van verdediging brengen van het Kasteel, dat geheel in ruïne lag, en

zoodanig moest worden ingericht, dat eene kleine bezetting daar kon gehuisvest worden om de bevolking

in ontzag te houden. Daar een Officier der Genie niet aanwezig was, verzocht de Generaal DAGEREAUX

aan RAMAER om een bestek op te maken; dit werd door werkvolk uit de provincie zeer tot ge

noegen van den Generaal uitgevoerd.

Spoedig daarop ontving hij van den Commandant der Artillerie uit Granada last, om naar Bacares

te gaan ten einde de ijzermijnen en fabrieken aldaar op te nemen. Met een zeer vertrouwden gids en

eene escorte van 150 man, begaf hij zich den 25^^^" Februari op marsch derwaarts; zijn weg voerde

langs ongebaande, altijd met sneeuw bedekte bergpaden. Na 2 dagen werd de vallei bereikt,

vier schoone dorpen lagen voor hem, toebehoorende aan den Graaf DE PUEBLO, die de kolonie had

gesticht, daarmede veel geld had verworven, en door het Gouvernement tot den hoogsten adelstand

was verheven. Tal van bijzonderheden deelt RAMAER mede; de rijkdom aan ijzerhoudende ertsen,

waarvan het veelvuldig voorkomen van smederijen, die alle door bergstroomen gedreven werden, het

gevolg was. Het grootste gedeelte der inwoners had buiten hunne vallei niets gezien; zij leefden

gelukkig, daar de grond overvloed voor hen opleverde.

RAMAER diende spoedig rapport in van zijne bevindingen, waarvan het gevolg was, dat uit

Baza een detachement gezonden werd, ter verkrijging van de voor de belegering benoodigde materialen.

Langs een anderen weg keerde hij daarop, zonder één opstandeling te hebben gezien, naar

Almeria terug. Daar ontving hij van den Generaal DAGEREAUX de mededeeling, dat door den

Generaal LEGER-BELAIR de order was gegeven, dat hij voorloopig te Almeria zou blijven.

Hij was aldaar de eenige artillerie-officier en kon niet worden gemist. Andalusië was wel is

waar door drie legerkorpsen onder het opperbevel van den Maarschalk SOULT bezet, doch al de

beschikbare artillerie was voor Cadix benoodigd. Bij het Korps, dat Granada tot hoofdkwartier had,

en de landstreek van Gibraltar tot Murcia bezet hield, was in' het geheel geen artillerie.

Te Almeria teruggekeerd, vond RAMAER het Castillo-forto voor een coup de main beveiligd;

hij liet nu eenige kanonnen plaatsen, die de stad behcerschten.

Met de meeste waardcering wordt door hem verder van zijn verblijf aldaar gewag gemaakt.

Door den Generaal LÉGER-BELAIR'was veel gedaan om de stad een ander aanzien te geven.
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Het ZOU ons te ver voeren dit alles in details weer te geven. Geruimen tijd bleef RAMAER

nog te Almeria. Nog voor dat hij van daar zoude vertrekken (i8 Maart) om een tocht te gaan doen
in de Alpugares, teneinde de loodmijnen te bezoeken en den daar aanwezigen voorraad naar boven

genoemde plaats te dirigeeren, ontving hij de tijding, dat Holland bij het Fransche Keizerrijk was
ingelijfd. Dienaangaande lezen wij in het Journaal;

^yMij is het doen van een eed nooit gevraagd^ ik zou dien zeker geweigerd hebben^ zonder dat

ik bepaald was, wat te doen"

De eed is door RAMAER inderdaad nooit afgelegd. Het bleef in het vergeetboek.

In de Sierra-Nevada of Alpugares, een woest land met geen andere wegen dan voor draag-

dieren (ezels) geschikt, vinden wij als curiosum vermeld, dat door RAMAER groote hoeveelheden lood

werden gevonden, die naar Almeria werden vervoerd.

Van een priester, met wien hij in laatstgenoemde plaats zeer bevriend was geworden, vernam

RAMAER, dat de Engelschen en Portugeezen tegen Sevilla marcheerden en dat de Spaansche armee

van Valencia tegen Granada optrok. Over Adra, een heerlijk punt aan de Middellandsche Zee, keerde

hij nu naar Almeria terug, alwaar hij den S®'®" April aankwam en de order vond om naar Guadix te

retourneeren; den ii^ien d.a.v. vertrok hij derwaarts.

Alles was bij zijne aankomst in de grootste beweging; de Spaansche armee was in vollen

aantocht. Eenige aangelegde werken moesten dadelijk door hem worden geslecht; de bezetting moest

de kust verlaten en op Granada aanmarcheeren.

De Kapitein PAETS was reeds met de helft der Batterij naar Sevilla in afmarsch; diens functiën

werden door RAMAER overgenomen.

Alvorens thans echter de Compagnie te volgen, nog een enkel woord over de in het Oosten

van het land plaats gehad hebbende krijgsverrichtingen, alwaar het geluk de Fransche wapenen, sedert

het begin van het jaar iSio had vergezeld; als ook over het optreden der Hollandsche troepen na

hun terugkeer te Burgos.
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ADAT de Maarschalk SUCHET, een zeer bekwaam legeraanvoerder, Commandant van
het IIP Legerkorps, Aragon van de guerillabenden onder den jongen chef MINA had
gezuiverd, werd hem de verovering van Catalonië opgedragen, alwaar de Fransche Generaals

zich slechts met moeite hadden staande gehouden en aanhoudend hadden moeten strijden tegen de
guerilla's en tegen de geregelde troepen van CARO, BLACKE en O'DONNEL.

Om aan de opdracht te voldoen, moest SUCHET van de bergen van Saragossa afdalen in de

vlakten van Tarragona en Valencia. Alvorens hiertoe echter over te gaan, moest het bezit van Aragon
verzekerd zijn en werden binnen eenige maanden (van 4 April—14 Juni 1810) de grensvestingen
lialaguez, Lerida, Meguinenza en Morella veroverd.

Nu lagen de wegen naar Valencia en Tortosa open: deze laatste stad werd als eerste object
gekozen. De Spaansche Generaal CARO had haar eerst willen verdedigen, doch bij de nadering van
SUCHET trok hij overhaast terug. Deze wachtte nochthans met Tortosa aan te vallen, tot het

VIH'^ Legerkorps hem de gevraagde versterkingen had gezonden Toen ze in den loop van de maand

December 1810 waren aangekomen, werd Tortosa belegerd en reeds den i®'®" Januari 1811 wapperde

de Fransche vlag van de wallen.

In Aragon hadden intusschen weder eenige ongeregelde benden de grenzen overschreden;

SUCHET wilde het door hem behaalde succes niet in de waagschaal stellen en besloot daarom eerst

weder dit gewest van de guerilla's te zuiveren. De drie aanvoerders VIELECAMPA, l'EMPECINADO

en de oude MINA werden tot wijken gebracht: beide eerstgenoemden trokken in de provincie Cuenga

terug, MINA in de bergen van Navarra.

SUCHET begaf zich op nieuw op marsch naar Catalonië en sloeg met 40000 man het beleg

voor Tarragona. De stad was een der bolwerken van den opstand in het Noorden van het

Schiereiland; binnen hare wallen bevonden zich 8000 man, die van over zee steeds van levensmiddelen

konden worden voorzien. Na 2 maanden, het was den 21®'®" Juni 1811, werd de stad stormender

hand ingenomen. De KEIZER, die steeds het meeste gewicht hechte aan beslissende ovei-winningen

in Spanje, was over dit succes zeer verheugd; SUCHET werd verheven tot Maarschalk van het

Keizerrijk.

Op Tarragona volgde de bezetting van Mont-Serra. De schoonste dagen uit de oorlogen in

Duitschland en Italië schenen te zullen terugkeeren.

Het Spaansche bewind, bevreesd dat ook Valencia het lot der overige vestingen zoude deelen,

gaf het eene bezetting van 10000 man onder de orders van BLACKE: de vesting moest SUCHET's

triumftocht stuiten. De kasteelen Gropesa en Sagonta werden in staat van verdediging gebracht, doch

waren niet bestand tegen den onstuimigen moed der Fransche troepen. Het kasteel Gropesa werd

gemakkelijk genomen; dat van Sagonta werd op den 26®'®" Gctober 1811 na een hardnekkigen strijd

eveneens genoodzaakt te capituleeren. Aan het hoofd van 25000 man had BLACKE de verdediging

ondersteund, docli in een bloedigen veldslag, welke hem meer dan 5000 man kostte, werd de Spaansche

Generaal volkomen verslagen.
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SUCHET had de verovering van Catalonië voltooid; weldra zette hij de kroon op zijne daden

door de onderwerping van het vruchtbare Valencia.

In een vorig hoofdstuk vermelden wij reeds dat de Hollandsche troepen onder CHASSÉ in het
begin van het jaar 1810 te Burgos waren teruggekomen; hem werd de opdracht verstrekt tot het

bijeenbrengen van levensmiddelen en het heffen van oorlogsschattingen in het gebied van La Mancha.

Daarbij was het dikwerf noodzakelijk om handelend tegen de guerilla-benden op te treden.

Groote werkzaamheid en waakzaamheid moesten door CHASSÉ worden ontwikkeld, zonder

daarbij geëvenredigden roem te verwerven. Het mocht hem echter eene voldoening zijn te ervaren,

dat hij door zijn diep gevoel van recht en billijkheid en het ten strengste tegengaan van rooven en

plunderen — wat zoo velen in die dagen, vooral in een overwonnen land, als een recht van den

krijgsman beschouwden — zoowel door vriend als vijand geacht en geeerbiedigd werd.

Ongehinderd bewoog CHASSÉ zich op de marktpleinen, te midden van talrijke vijanden zoodat
de Alcade der stad hem meermalen hierover zijne bezorgdheid te kennen gaf. Doch zoo diep was

de eerbied, dien de ruwste Gueriila's voor hem gevoelden, dat zij bij het oplichten van een post alles

wat voor CHASSÉ was. bestemd, brieven en pakketten ja, zelfs vruchten en dergelijke ongehinderd

lieten passeeren.

Te Almagro werd CHASSÉ door KONING LODEWIJK in 1810 tot Baron verheven.
Zoodra de Hollandsche troepen in het Fransche leger waren ingelijfd, begon CHASSÉ met

strenge maatregelen tegen desertie te nemen: het stellen van een paar voorbeelden was voldoende,

om de Hollandsche troepen trouw hunne vanen te doen volgen.

Tot in het midden van het jaar 1813 bleef hij met het oppergezag in krijgs- en burgerlijke

zaken in de provincie La Mancha bekleed en hield als zoodanig verblijf te Almagro; gedurende dien

tijd nam hij aan geene krijgsbedrijven deel; daarna vinden wij hem echter weder terug op de met

bloed gedrenkte velden van Vittoria.

Zien we thans, wat in het Westen van het Schiereiland was voorgevallen, nadat de Spaansche

armee bij Ocana (19 November 1809) was vernietigd en wat de aanleiding was tot de groote beweging,

die te Guadix heerschte, toen RAMAER den April i8ii aldaar terugkeerde.

De ongelukkige uitslag der krijgsverrichtingen van 1809 had WELLINGTON het besluit doen

nemen, om voorloopig niet meer aanvallend te werk te gaan, maar zich tot de verdediging te bepalen.

Daar hij eenen nieuwen inval der Franschen te gemoet zag, en het behoud van Portugal's hoofstad

gebiedend noodzakelijk was, mocht WELLINGTON zich niet blootstellen aan de mogelijkheid

om van de zee afgescheiden en ingesloten te worden; hij trok zich terug achter de vermaarde

liniën van Torres Vedras, (8 uur ten N. van Lissabon) en bracht deze in geduchten staat van

tegenweer.

WELLINGTON had juist geoordeeld.

Een Fransch leger onder den Maarschalk ANDRÉ MASSÉNA, HERTOG VAN RIVOLI,
PRINS en HELD VAN ESSLINGEN, sloeg het beleg voor de vestingen Astorga en Ciudad Rodrigo,
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beide nabij de Portugeeschc grenzen gelegen, en nadat deze in MASSÉNA's handen waren gevallen
(10 April en lo Juli) trok hij Portugal binnen.

Almeida moest zich den 27'''®" Augustus bij verdrag overgeven. Daarna rukte het leger over

Coimbra voorwaarts in de richting van Lissabon.

MASSÉNA had hierbij gerekend op de ondersteuning van het leger in Andalusië, doch deze
ontbrak.

SOULT, die als overwinnaar Andalusië was binnengetrokken, de débris van het Spaansche

leger vervolgende, had wel is waar van NAPOLEON de aanwijzing ontvangen om zoo spoedig

mogelijk uit het Zuiden van Spanje naar den Taag op te rukken en zich aldaar met MASSÉNA te

verecnigen, d{.»ch betoonde weinig voortvarendheid om aldus te handelen. Gedeeltelijk werd hij wel is

waar weerliouden door de aanwezigimid der Engelsche-Spaansche troepen van Algésiras en Gibraltar,

welke niet alleen Andalusië, maar ook de oostwaarts gelegen kuststreek bedreigden, doch het is niet

onwaarschijnlijk, dat bijkomende omstandigheden te Granada op SOULT's handelingen van invloed

waren. Eerst toen de pertinente last van NAPOLEON kwam om MASSPiNA te ondersteunen, rukte

SOULT op. De aanwezigheid der grensvestingen Olivenza en Badajoz beletten hem toen echter een

krachtig offensief optreden; en bij de inname van Badajoz op 11 Maart 1811 was MASSÉNA reeds
door den Iiongcr gedwongen zijne stelling bij Santarem te ontruimen (6 Maart).

Zonder veldslag overwonnen trok MASSÉNA, door den vijand op den voet gevolgd en onder
het leveren van vele gevechten naar de Spaansche grenzen terug, welke hij op den 5'''^" April 1811

overschreed. Hij legerde zich in den omtrek van Salamanca en herstelde zijn leger weder zooveel

mogelijk van de doorgestane ellende en ontberingen.

■
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ENGEVOLGE van de plaats gehad hebbende gebeurtenissen was het niet te

verwonderen, dat er te Guadix, zooals RAMAER in zijn Journaal vermeldt,

bij zijne aankomst groote beweging heerschte, en er op uitgebreide schaal

troepenverplaatsingen bevolen waren.

De halve Compagnie Rijdende Artillerie kwam echter voorloopig niet verder dan tot

Granada, hetgeen blijkt uit een brief van DE SEYFF van 26 April. In dien brief schrijft hij

ook, dat de wegen zeer gevaarlijk waren en er voortdurend gemoord en geplunderd werd.

Spoedig werd Granada weder door de Rijders verlaten; den 30^'®" April mar

cheerden zij met het V® Korps vereenigd, van Granada naar Sevilla, alwaar men den
isten ]y[ei arriveerde.

Den 8^'^" Mei meldt DE SEYFF uit Iderena (halverwege tusschen Sevilla en Badajoz):

„Wij zijn hier van de voorpo.sten teruggekomen om te fouragceren. De brief bij

gebrek aan inkt met potlood geschreven. De orders zijn om vooruit tc trekken, om eene

groote Bataiüe te voeren, zoo ik daar weer goed af kom, schrijf ik u."

Werkelijk zou het spoedig tot eenen strijd komen.

MASSÉNA, op nieuw de Portugeesche grenzen overgetrokken, had het verbondene

leger bij Fuentes de Onore aangetast ̂ 5 Mei) en na een onbeslisten strijd het bevel over

gegeven aan MARMONT, HERTOG VAN RAGUSA, die de bezetting van Almeidatot

zich trok en naar Salamanca terug ging.

Inmiddels was Lord BERESFORD, bevelhebber van het Portugeesche leger, de

Spaansche grenzen overgetrokken en had Olivenza veroverd (15 April). Hij sloeg ver

volgens het beleg voor Badajoz. WELLINGTON was in persoon bij het leger tegen

woordig en bezielde daardoor de partij van den opstand met nieuwen moed.

Toen nu SOULT zich naar het oorlogstooneel spoedde, en tot ontzet van Badajoz

kwam opdagen, had er tusschen hem en WELLINGTON, den aanvoerder van het ver

bondene leger, nabij Albuhera (lóMei 1811) een slag plaats, waaraan de Rijdende Artillerie

deelnam en waarvan wij uit de brieven van DE SEYFF vele bijzonderheden vernemen.

„17 Mei. Albuera. 3 uren van Badajoz op het slagveld. Wij rukten op Badajoz

los om de troepen te verlossen, die daar opgesloten waren, 's morgens ten 7 uren op dc

hoogte stonden daar 60 duizend man, Engelsche, Portugesche Cavallerie en infanterie

benevens eenige Spaansche troepen. Wij waren onder de orders van den Maarschalk

SOULT 5® korps en een gedeelte van het 4' korps. Onze sterkte was 20 duizend. Dc

divisie van den Generaal WARLIER heeft veel geleden. Dc verliezen aan beide zijde

wordt berekend op ruim 18 duizend man dooden en vele geblesseerden; dc doodcn zijn

allen bijeengebracht en verbrand, tot voorkomen van de pest. Het slagveld is niet gewonnen.

Heden nacht trekken wij af in groote stilte naar Sevilla, de communicatie is zeer gestremd,

de stad is gesloten. Was het den vijand bekend hoe onze toestand was, zonder slag of

stoot zouden zij ons kunnen gevangen nemen. Het 2= korp.s zal ons tot hulp komen, dan
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gaan wij weder voorwaarts. De HERTOG VAN DALMATIË heeft zeer onze batterij, geprezen over
hun goed gedrag; hij heeft mij omarmt en omhelst en beloofde mij zorg te dragen dat ik tot Luitenant

bevorderd werd. Ik stond met de halve batterij aan de brug, het 27® Reg^ Cavallerie van den HERTOG

VAN HARDENBERG met 4 stukken, tegen den middag kreeg ik last de brug te passeeren. De vijand

dit ziende, kwam in galop op de batterij; ik retireerde en aan deze zijde van de brug stelde ik mij in

batterij, gaf mitraillc vuur, waardoor de vijand veel dooden kreeg en wij behielden het slagveld. De

generaal WARLIER com. van BRETT sneuvelden, generaal GARAN, mijn persoon, korpl. LANGENHOOFT,

vuurwerker OMGES en MERTZ en kanonnier VOORISF geblesseert en 6 paarden doodgeschoten, ook

het mijne. Mijn blessure op de borst en onder het linkeroog is niet gevaarlijk (i). De Maarschalk SOULT

vroeg voor mij, wachtmeester GRIJSBACH, brigadier TEGELAAR en MERTZ, kanonnier VOORISP het

Fransche kruis Legioen van Eer aan, wegens hun goed gedrag in het vuur.

De Poolsche Lanciers hebben zich bij uitstek goed gedragen en zich door de Engelsche Carré's heen

gedrongen; zij hebben 2 Veldstukken en 1600 man gevangen gemaakt. Had zich het 50 korps naar

evenredigheid zoo gedragen als die van het 4' korps, dan was het grootste gedeelte der Engelsche armee

gevangen geweest en wij hadden een tijd lang de kantonnementen kunnen betrekken; het geval zal nu

wel niet zoo zijn, de levensmiddelen zijn schaars, gebrek aan alles, sedert 6 dezer hebben wij geen brood

gezien en voor geld niet te bekomen, ook geen wijn. het vleesch daarentegen in overvloed, wij koken de

tarwe als rijst in "d<^sOep, sedert ons vertrek uit Scvilla zijn wij niet uit de kleederen geweest. Deze brief
heb ik onder een caisson op een kogelkistje geschreven, zoodra de gelegenheid beter is schrijf ik u."

De halve Batterij Rijdende Artillerie bivakkeerde den Salanas

18 en 19 »  te Fuente Mestre

21 »  > Los Souchera

22 »  » Villa francas

23 >  > Biene Venida

24 >  > Villa Garcia

25 >  » Usaore.
0

Bij Usagre kwam het weder tot een treffen.

Wij lezen dienaangaande:

„27 Mei. U.sagrc. Op het slagveld. Hoezeer weinig rust schrijf ik u toch. Mijn bureau is weder
onder een caisson. Den 25"= dezer '.s morgens ten 5 uren stonden de Engelschen, Portugeezen en Span
jaarden, alles Cavallerie in slagorde in de vallei tusschen de beide hoogten van het dorp. Het gevecht
ging spoedig aan den gang, de aftairc was enkel cavallerie gevecht, het kanonvuur van beide zijden ging
eerst aan den gang, toen het cavallerie gevecht, het kanonvuur zweeg, het gevecht duurde 5 uren, onze
cavallerie raakte in wanorde, moest toen retireeren, verloren veel volk in de défilé. Ik rukte bij het zien
van onze nederlaag met 2 veldstukken vooruit en bezette de beide zijden van dien hollen weg en gaf toen
een aanhoudend vuur, belette toen het doordringen; de Engelschen verloren door het Mitraille vuur van
mijne beide stukken vele mcnschen; het 4= Regiment Dragonders verloor bij dit gevecht 20 man en hun
Kolonel.

(1) Ia het Stamboek der Olliciereii van het Korps vinden u-ij aan-eteekend : ,.i6 Mei iSir. Een schot onder het linkeroog door een
mnsqnetkogel en een l)ajonet>Leek in de linkerzijde in de liatuille tegen de Engelsche en Spaansche Armee bij Albnchera in Estramadura in Spanje."
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Het 20« dragonder Regiment verloor hun groot-majoor. Bij het nazien van het slagveld vinden

wij vele dooden.

Den 26e heeft de cavallerie niets als getirailleerd. De vijand heeft een achterwaartsche beweging

gemaakt, onze batterij heeft tot groote verwondering geen dooden of geblesseerden. Nu ontvangen wij

vivres in overvloed, daar wij in de kerk een groot magazijn van levensmiddelen hebben gevonden. Vroeger

den 24 en 25 tot 26 dezer kregen 30 man een brood, doch nu is het vetpot, i brood voor 12 man en een

zak meel per compagnie; het varkensvleesch is hier in overvloed, de paarden hebben fouragc in oveivloed,

eten tarwe, rogge en gerst en gras van het land; het zal niet te verwonderen zijn zoo in het volgende jaar

in deze streken hongersnood is, daar de armeeën alles vernielen of ravageeren. Ik koop daar even een brood

voor 5 francs van een dragonder, ik regaleer mij dus goed. De moed zou men haast laten zakken dewijl

men haast geen uitkomst ziet, nacht of dag weinig rust, sedert 17 des nachts zijn wij in beweging.

Ik raad u dus komt toch in Godesnaam niet naar mij toe, gij weet niet hoe gevaarlijk het hier is.

Voor dat gij bij mij kunt zijn ben ik waarschijnlijk niet meer in leven, want het sort der vrouwen zal zijn,

dat zij hunne mannen niet meer zien zullen daar wij aanhoudend slag leveren moeten . , . . .

Wij wachten weer om op te trekken, waarheen is niet bekend."

De Rijdende Artillerie bleef tot den Juni te Usagre. Toen vertrok zij naar Albuhera;

daar komende waren de Engelschen geretireerd en werd er weer gemarcheerd op Badajoz.

Sedert den April waren de Wachtmeester VAN DEN BROEK en de Korporaals VAN

DEN STEEN en CELHORST, als ongeschikt voor den militairen dienst afgekeurd en naar Holland

vertrokken (de Wachtmeester VAN DEN BROEK werd onder weg vermoord).

In een brief, in dato 21 Juni 1811, meldt DE SEYFF verder:

„21 Juni kwamen wij te Elvas, 4 uren van Badajoz, een sterke vesting; wij wierden daar weer slaags

en vonden de Engelsche en Spaansche Cavallerie. De vijand heeft geleden, wij hebben veel gevangen genomen.

25 Juni keeren wij terug en arriveeren den 26 hier. Onze kanonniers, paarden en manschappen zijn

zeer vermoeid. De levensmiddelen zijn schaars, een brood voor 4 man, dus ̂  tC per hoofd.

Het garnizoen van Badajoz heeft zich voorbeeldig gedragen; hadden zij zich den 16 dezer overge

geven dan waren wij totaal verloren geweest; ruim 6 duizend dooden en 5 duizend geblesseerden van de

Engelsche en Spaansche troepen. Zij staan op het punt Estramadura te verlaten en wij wachten order

om op Grenada te gaan, daar wij tot het 4® korps behooren. De Maarschalk SOULT heeft mij in tegen

woordigheid van den divisie generaal Comte RUTY en den Generaal GODINAU beloofd dat ik beloond

zal worden voor mijn gehouden onverschrokken gedrag in differente affaires en batailles."

Eerloos daarentegen was het gedrag van enkele minderen, onder anderen van den trompetter VAN

BREEMEN en den oppasser van den Kapitein PAETS, die met hunne paarden en die van den Kapitein,

onder voorwendsel de paarden aan de rivier Albuera te laten drinken, naar den vijand overliepen, en

dadelijk dienst namen bij de Engelsche Cavalerie. Ook bij den Hollandschen trein was veel desertie.

Op denzelfden dag dat de Rijdende Artillerie onder Kapitein PAETS Badajoz binnenrukte,

was de Kapitein A. BIJLEVELD, aan wien den 18''®" Januari 1811 de order was verstrekt om in

Spanje de Compagnie Rijdende Artillerie te gaan commandeeren, te Guadix aangekomen.
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Dienaangaande lezen wij in zijn Dagboek het volgende:

„Den Januari 1811 bekwam ik de order om mij naar Spanje te begeeven, om aldaar de
vacante holl: Comp'= Rijdende Artillerie te gaan commandeeren; ik vertrok dienzelfden dag volgens de

marschroute welke tot Bayonne was opgemaakt gaande over de volgende plaatsen als

23 Jaiiuary 1811 Antwerpen

30 — Cambray

9 February Parijs

21 — Poitiers

4 Maart Bordeaux

17 — Bayone.

Van Bayone kreeg ik eene nieuwe marschroute op Madrid, dog men kon niet in Spanje reizen dan

met escortens, wijl de wegen door de Guerilla's, of Partijgangers (Brigands genaamd door de Franschen)

zeer onveilig waren. Ik vertrok den 21 Maart 1811 van Bayone om de Pyreneën door te trekken,

neemende de route op Madrid, gedurende mijn verblijf te Bayone wierd het 7® Regim^ Rijd: Artillerie bij

decreet van den KEIZER gesuprimeerd en mijn Comp'® werd de 7® Comp'® van het 4*^ Regiment.

24 April 1811 Madrid

28 — Consuegra

24 Mey Grenada

26 Juny Guadix.

Te Guadix was mijne destinatie en vond aldaar mijne compagnie."

Aangaande de verdere krijgsverrichtingen der Rijdende Artillerie in Spanje, vermeldt het

Dagboek niet veel.

BIJLEVELD schrijft;

„Ik zal hier nu verders maar de datums aanhaalen, wanneer ik op verschillende plaatsen geweest

ben, wijl ik niet meer mij rappeleeren kan, de omstandigheden die tot ons avanceeren of retireeren oorzaak

gegeeven heeft, wijl mijn Journaal bij mijn gevangenneming (dit was in September 1813 aan de Katzbach)

verloren is geraakt.

12 December 1811 Baza

19 January 1812 Valadolid

6 February — Burgos

20 September — Vittoria

4 December — Haro

24 Januari 1S13 Vittoria."

Het Journaal van RAMAER en de brieven van DE SEYFF geven ons meer bijzonderheden

aangaande de verdere lotgevallen der Rijders.
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OEN de halve Compagnie Rijdende Artillerie, welke onder den Kapitein PAETS den
óósten Juni 1811 te Badajoz was teruggekeerd, op het punt stond om deze stad weder te

verlaten, aangezien zij ingedeeld was bij het IV' Legerkorps, en dus de order wachtte

om op Granada te marcheeren, verkondigde eene begroeting van vijf en twintig kanonschoten, dat
een Engelsch oorlogschip op den Taag aangekomen, een Vorstelijk persoon aan boord had. Het was
de ERFPRINS VAN ORANJE, die den Mei 1811 aangesteld was tot Luitenant-Kolonel en
Aide-de-Camp in het Engelsche Leger, en als zoodanig den veldtocht in Spanje kwam bijwonen.

Het bleek echter spoedig na s PRINSEN aankomst te Quintade de St. Joao in het hoofd

kwartier van Lord WELLINGTON op 6 Juli, dat het oorlogstooneel aan de westelijke grenzen van

Spanje niet veel belangrijks zoude opleveren. Het ongezonde Idiniaat van Estramadura en de buiten
gewone hitte van het jaargetijde deden het raadzaam zijn om de kantonnementen binnen de grenzen
van Portugal te blijven betrekken.

Uit een strategisch oogpunt achtte WELLINGTON het noodzakelijk eerst de vestingen Ciudad-

Rodrigo en Badajoz in zijn bezit te hebben, alvorens de Spaansche grenzen te kunnen oversclirijden

en handelend te kunnen optreden.

Zijne plannen vereischten echter de noodige voorbereiding^ overmacht aan gene, en een

ontzettend aantal zieken aan deze zijde, nog een gevolg van de koortsen, door het Engelsche Leger

in Zeeland opgedaan, geboden voorzichtigheid.

Middelerwijl hadden de bewegingen van BLACKE en BALLESTEROS den Maarschalk SOULT

bewogen met zijn onderhebbend Korps naar Sevilla terug te gaan. MARMONT bleef ageeren in
Noordelijke richting.

SOULT organiseerde eene expeditie tegen de opstandelingen van Siërra de Ronda en vertrok

zelf naar Granada.

Aldaar was het aanvankelijk te Guadix achtergebleven gedeelte der Compagnie Rijdende Artillerie,

ook in het begin van Juli aangekomen.

Omtrent de krijgsverrichtingen van dat gedeelte der Rijders lezen wij in het Journaal van

RAMAER het volgende:

„Den 20® Mei kwam dc Generaal SEBASTIANI te Guadix met alles wat disponiblc was; cenc

verkenning werd gedaan, dc vijand wierd 5 uren van Guadix gevonden waar hij zich sterk had verschanst;

een sterk kanonvuur, een van mijn beste kanonniers wierd daar doodgeschoten, en eenige paarden; wij

trokken terug, ik vroeg den generaal en chef zelfs, wat ik met die schoonc belegeringskanonncn enz. moe.st

verrigten, daar er geene mogelijldieid bestond om ze te evaqueeren. Ik moest de kanonnen dan maar in dc

rivier werpen, ik betoogde alweer de onmogelijkheid, daar ik geen menschcn had, enz, toen kwam de

decisie, dat ik moest handelen naar omstandigheden; toen is het gegaan zooals het gewoonlijk gaat.

vernielen en laten liggen. Wij gingen terug naar Granadc, ons boeltje %vas klein en niet veel beduidend,

terwijl men als gewoonlijk in tegenspoed overal neerslagtigheid bemerkte; ik wierd belast om dc Alhambra mede

te fortifieeren, en ook de bergstokken in orde te maken, spoedig waren 4 kanonnen van 3 met dc affuiten

in orde, en de noodige muilezels om die op te laden; wij manoeuvreerden daarmede dat zeer goed ging.
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Dc tijding (1811) dat de Maarschalk SOULT de bataille van Barancoiide had verloren, verbeterde

onze omstandigheden niet; die fameuse krijgsman had het toch zoo ver gebragt dat de Engelsche armee,

onder BRRESFORD, niet vooruit kwam; in 't begin van July kwam de Maréchal te Grenade, wij rukten

voorwaarts, de vijand retireerde, tot bij Baza; door eene colonne onder den Generaal GODINOT van

Jaën, wierd hij ook in de flank aangetast en deed hem met verlies op Lorca en Murcia vlugten. Wij

bleven te Velez-el-Rubio en Blanca, het was weder Krieg, en alles wat daarbij wordt bedoeld. Dat de

Partijgangers (Guerillas) van alle zijden vermeerderden was natuurlijk, een mobiele colonne wierd gefor
meerd, 400 infanteristen, 60 kavallerie, en ik met 4 bergstukken; dit was een aardige tocht, de vijand

vlugtte waar wij kwamen, overal was overvloed, die streken waren nog niet door de Franschen bezocht

geweest enz."

Uit de brieven van DE SEYFF blijkt, dat aan het gevecht bij Baza ook door het uit Sevilla

teruggekeerde gedeelte der Compagnie Rijdende Artillerie werd deelgenomen.

Wij lezen:

„Van Guadix zijn wij 5 en 6 July frisch aan schermutseling geweest te Baza, dicht bij Fuente
Beaul; de vijand was 8 duizend; wij moesten van Jaën den vijand in den rug vallen, de Maarschalk SOULT

en het 4® Korps zamen.

De vijand raakte in groote confusie, wij maken veel gevangen en bagage en munitie en bivacqueerden
nu voor Lorca. De manschappen, die zich wagen in de kelders om wijn te drinken worden door de

boeren vermoord, zooals BAAKMAN, STOKS en BERKENHAGEN."

Door RAMAER wordt verder medegedeeld, dat hij zich in Juli te Velez-el-Rubio bevond;
de Maarschalk SOULT was weder naar Sevilla vertrokken; de Generaal SEBASTIANI was op weg
naar Frankrijk, terwijl de Generaal LAVAL het commando over het IV^ Korps had gekregen. Fr
moest opnieuw worden georganiseerd, de Artillerie en de Cavalerie moesten van paarden worden
voorzien. RAMAER ontving den last, om die voor de Artillerie te Jaën te ontvangen. Zijne commissie
was verre van gemakkelijk; toch kwam hij alle bezwaren te boven en was in staat om naar de

verschillende Artilleriekorpsen te Sevilla, Cordova en Granada een 400-tal paarden te zenden. Daarna
ontving hij de order om naar Granada te gaan, alwaar hij den 15^0^ Augustus aan kwam; hij vond
er den Kapitein BIJLEVELD, die het commando voerde over de Compagnie en al het mogelijke deed,
om deze, die door verliezen en ziekten zeer gedund was, weder te herstellen. Er was echter gebrek
aan geld, de kleeding was versleten en veel ontbrak aan de uitrusting. BIJLEVELD ontving een 50-
tal Fransche soldaten, gekleed in Infanterie-Kapotjassen, zoodat de schoone Hollandsche Compagnie,
die in 1808 ieders bewondering opwekte, thans vrijwel het aanzien had van eene saamgeraapte bende.

In het Journaal lezen we:

„trouwens het had er veel van want de soldaten, die gezonden waren, om de Komp'= te komple-
teren waren uitvaagsels."

RAMAER werd belast met het verrichten van werkzaamheden op het Alhambra. Op het laatst
van October werd hij van zijne commissie ontheven, en rejoigneerde zijne Compagnie, die aanschrijving
had gekregen om zich marschvaardlg te maken.
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Tijdens het verblijf der Compagnie te Granada dineerde RAMAER dikwijls met vele vrien
den bij den Generaal-en-Chef, den Generaal LAVAL. De Chef van den staf, Comte DE BOUILLI

(van ouden adel) en de Generaal BOURGAED, Chef van de Artillerie, waren daarbij tegenwoordig.

Van dezen hoorde hij veel aangaande den stand van zaken, doch weinig opbeurends. Ook vernam

hij aan het hoofdkwartier, dat het IV® Korps versterking aan de armée van Portugal moest zenden

en dat ook de voormalige Hollandsche Compagnie Rijdende Artillerie daartoe bestemd was.

,.Welk eene situatie," zegt RAMAER, ,,wij konden zonder geheel gemonteerd en geëquipeerd te

worden niets meer doen, en men wachtte dus een dugtige troep die n.b. tegen de Engelschen moest

vechten; welk eene ontvangst stond ons te wachten."

Het duurde nog tot den 15^^®" December 1811 alvorens door de Compagnie BIJLEVELD de

marsch op Andujar werd aanvaard. Daar moesten de detachementen zich vereenigen om gezamenlijk

de Siërra Morena te passeeren.

In het Dagboek van BIJLEVELD vinden wij geene bijzonderheden opgeteekend aangaande den

terugtocht der Compagnie; slechts staat vermeld:

„12 December 1811 — Baza."

Uit de brieven van DE SEYFF blijkt, dat de Compagnie daar weder vereenigd was, hetgeen

tot nu toe niet altijd het geval was geweest; irhmers nog op den 17'^^'^ Augustus was DE SEYFF

met een gedeelte der Compagnie te Velez-el-Rubio, van welke plaats hij den September vertrok.

Het detachement ter sterkte van 360 man, werd op den weg naar Granada door Spaansche

Cavalerie overvallen die zich in hinderlaag bevond: 28 treinsoldaten en 31 paarden werden gedood,

vele anderen gewond.

Den s''®" September waren de Rijders in Granada. Men had bij terugkomst aan veel gebrek.

BIJLEVELD zegt in zijn Dagboek, dat hij zich de omstandigheden niet kan herinneren, die tot

het avanceeren of retireeren der Compagnie aanleiding gaven.

Den iitïen October vinden wij DE SEYFF weder terug te Velez-el-Rubio. Vandaar meldde

hij aan zijne vrouw, dat hij bij Zijner Majesteits Decreet van 6 Augustus 1811 was aangesteld tot

Luitenant bij de 7'^''= Compagnie van het 4''^ Regiment Rijdende Artillerie.

Verder;

„Kapitein PAETS en de Vuurwerker MERTZ zijn beide Ridder van het Legioen van Eer geworden.

Bij dc eerste aftaire wacht ik ook de orde tot ridder; uit handen van den Generaal der Artillerie heb ik

mijn brevet ontvangen, en bij zijn Ed. tc dinecreii geweest."

Uit Baza schreef DE SEYFF in dato 11 December o. m.:

„Den loeu dezer is de Luitenant VERDOREN verplaatst bij de je Gompie van dit 4e Regiment en

gaat naar het Depot te Yerojia (Italië) doch komt eerst te Amsterdam zijn vader den Admiraal bezoeken."

Van uit Baza zou dus door de Compagnie Rijdende Artillerie de marsch op Andujar worden

aanvaard. Alvorens echter de Rijders op hun verderen tocht te volgen, wenden we nog eerst het

oog naar het Westen.
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EEDS werd door ons medegedeeld, dat de Maarschalk SOULT in het begin van Juli

1811 weder van uit Granada naar Sevilla was vertrokken.

Het Leger van WELLINGTON, dat uit de kantonnementen aan de Caya was

opgebroken, was toen reeds dichter tot Ciudad Rodrigo genaderd en weldra kon tengevolge van de

getroffen voorbereidingen het voornemen van den Engelschen Bevelhebber om zich het allereerst van

deze plaats meester te maken, voor de Fransche Generaals niet langer verborgen blijven.

Een in cijferschrift geschreven brief, door den Franschen Generaal MONTBRUN aan den

Opperbevelhebber van Ciudad Rodrigo gericht, viel aan WELLINGTON in handen. In dit schrijven

werd gemeld, dat de Maarschalk MARMONT het voornemen had, om een groot transport van allerlei

voorraad in de vesting te brengen; de dag waarop dit zoude plaats hebben was nochtans niet te

ontcijferen. Uit onderscheidene berichten bleek voorts, dat er aan eene bemachtiging van Ciudad

Rodrigo nog niet te denken viel en dat er zelfs geen hoop bestond om den vijand te beletten de

vesting van het benoodigde te voorzien. Immers, twee Fransche legers bevonden zich ter bescherming

van de vesting in hare onmiddelijke nabijheid; deze maakten zich nu gereed om haar opnieuw te

approviandeeren. Het eene zgn. Noorderleger onder den Generaal DORSENNE, was 20000 man sterk

en stond tusschen Salamanca en de Duero; het andere onder MARMONT telde 50000 strijders en

bevond zich tusschen Bejar en Plasencia.

Reeds had het Noorderleger vorderingen gemaakt in Gallicië, alwaar de krijgsmacht van den

Generaal ABADIA tegen de Franschen geen stand kon houden.

Daar het bezit van Gallicië voor WELLINGTON van het grootste gewicht was, was hem
0 0 '

de tijding zeer welkom, dat ook het Noorderleger een aanzienlijk gedeelte zijner macht moest afzonderen

om het convooi te dekken.

Ofschoon er geen hoop bestond, om het binnenbrengen der transporten te beletten, welke toch

door een leger van 60000 sabels en bajonetten en meer dan 100 stukken geschut gedekt werden,

nam WELLINGTON niettemin eene dreigende houding aan. Dientengevolge werd de aandacht van

het Noorderleger van Gallicië afgeleid en koesterden de Fransche Generaals de hoop om eerst met het

Engelsche leger te kunnen afrekenen.

De voorwaartsche beweging van het Fransche leger leidde tot de gevechten bij El Bodon,

Guinaldo en Aldeo da Ponte; het Engelsche leger trok na een vierdaagschen strijd in goede orde
terug en bezette den September eene sterke, vooral in het centrum goed gedekte, stelling; den

linkervleugel nabij het dorp Rendo aan de Coa geleund, den rechter aan Siërra de Meras. MARMONT

inziende, dat de kans hem was ontglipt om zijn tegenstander in het open veld aan te tasten, zag van
een verderen aanval af; hij had Ciudad Rodrigo van leeftocht voorzien, daarentegen de gunstige

gelegenheid, om in Gallicië te vallen, laten voorbijgaan.

De behouden terugtocht van WELLINGTON na het gevecht bij El Bodon zoomede het

behouden blijven van het belegeringspark, dat bestemd was tegen Ciudad Rodrigo op te treden, waren

beslissend voor den oorlog in Spanje.
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Bij de bovenbedoelde vierdaagschc operatiën was de ERFPRINS VAN ORANJE tegenwoordig
geweest. Op het slagveld van El Bodon had Z. H. den vuurdoop ontvangen en vleiend voor den
PRINS waren de woorden door WELLINGTON o. a. aan het einde van het legerbericht op 29 Sep

tember 1811 uit Quadraseis aan den „Earl of Liverpool, Secretary of State" geschreven:

„/ZA Serene Highness, the Hereditary PRINCE of ORANGE accompanied me during

the operations which I have detailed to your Lordship and was for the first time in jire;
and he conducted himself with a spirit and intelligence winch afford a hope, that he will

become an ornament to his professionP

De PRINS toonde reeds bij El Bodon, dat het bloed zijner onversaagde Voorvaderen ook hem

door de aderen stroomde. Later bij de bestorming van Ciudad Rodrigo zou hij nog meer bewijzen

van moed «^even door aan het hoofd der bestormers met de eersten in de bres te springen. In den

verderen veldtocht zou steeds zijn beleid worden geroemd.

Met de wisselvallige kansen van den oorlog maakte de PRINS reeds dadelijk kennis.
Toen nl. de vijandelijke legers voor Ciudad Rodrigo tegenover elkander stonden, werden

twee rijknechts van Z. H. met een zijner rijpaarden en een bepakten muilezel door de Fransche voor
posten gevangen genomen en in de vesting opgebracht.

De twee rijknechts werden door de Franschen teruggezonden, maar het paard en de muilezel
bleven prijs verklaard.

Door MARMONT werd van het plaats gehad hebbende feit eene zeer overdreven voor

stelling gegeven.

In de eerste drie maanden na de geschetste gebeurtenissen kon door het Engelsch-Portugeesche

leger geenerlei aanvallende beweging worden uitgevoerd. Zware regens, toenemende ziekten, en vooral
de moeielijke aanvoer van levensmiddelen uit Oporto en Lissabon waren oorzaak, dat slechts eene
zwakke insluiting van Ciudad Rodrigo kon onderhouden worden.

Middelerwijl raakten de operatie-plannen van NAPOLEON tegen Rusland meer en meer bekend.

In Spanje werd deze veldtocht door eene geheel nieuwe organisatie der Fransche legers voorbereid,
terwijl tevens door den KEIZER een bevel werd uitgevaardigd waarbij 40000 man gezonde troepen van

de daar opereerende strijdmacht naar Frankrijk werden opontboden.

De legers in het Zuiden van Spanje hadden te veel geleden, om als gezonde troepen te

kunnen worden aangemerkt; de versterking moest dus van het Noorden uitgaan. Eene aanzienlijke

macht bleef evenwel tegenover WELLINGTON noodzakelijk, en het is dus niet te verwonderen dat

het IV® legerkorps, waarvan althans een gedeelte feitelijk in het Zuiden het best kon worden gemist,

naar het Noorden versterking moest afzenden.

Het is weder het Journaal van RAMAER, dat ons aangaande den marsch der troepen en de

plaats gehad hebbende gebeurtenissen vele bijzonderheden geeft.

Wij lezen:

„Den 152" December namen wij de mar.sch aan op Andujar, daar moesten van alle zijden de deta-
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chementen zich verccnigen, om gezamentlijk de Siërra Morena te passeeren, want die kon niet zonder

zich als het ware door te slaan worden doorgetrokken; welk een massa van allerlei individu's er waren,

Polen, Franschen, Hollanders, allerlei Duitschers, Italianen enz,; er waren ook Generaals bij en andere

grooten, zooals commissarissen, enz., zoodat genoegzaam zorg wierd gedragen, dat wij veilig door kwamen;

(wij hadden onze kanonnen te Granada gelaten) Wij maakten met onze manschappen te paard een

gedeelte der voorhoede uit; ik had mijne equipage zoo ingericht, dat ik overal kon passeren, dezelve

bestond uit niet minder dan 3 paarden en 2 brillante muilezels. Wij kwamen den eersten dag te Baylen,
daar waar de eerste nederlaag der Franschen, onder DUPONT, was ondervonden; welke gebeurtenissen

zijn daar niet opgevolgd. (1811)."

RAMAER geeft verder eene beschrijving van de landstreek, die hij doortrok, van den zuidrand

van 't zwarte gebergte, en van het provinciestadje Andujar.

De marsch werd voortgezet op Carolina, zonder noemenswaardig te worden verontrust door

de gewapende benden die den geheelen omtrek onveilig maakten.

Aangezien men te Carolina een transport aantrof, dat aldaar was achtergebleven wegens gebrek

aan een voldoend geleide, werden de voorzorgsmaatregelen na het passeeren dier plaats uitgebreid.

De colonne waarin men verder marcheerde was zeker een uur lang. Al spoedig werd van de hoogten
geschoten en het passeeren der dikwerf nauwe en moeilijke défilés leverden vele gevaren op.

Toen de voorhoede te El Viso, een dorp aan den voet van den Siërra Morena, aankwam, werd

de achterhoede krachtig aangevallen tengevolge waarvan zij verscheidene verliezen leed. Nochtans

kwam de colonne behouden te Santa-Cruz aan; hier was zij in veiligheid, daar dit evenals in La Mancha

de meeste dorpen o. a. door Hollandsche Infanterie bezet was.

Over Val de Penas werd den 24^^^" December Manzanares bereikt, waar zich de Generaal

CHASSÉ met den staf der Infanterie bevond. „De Hollandsche troepen zagen er flink uit."
De colonne, of zooals het heette ,,de karavaan", werd hier ontbonden. De Rijdende Artillerie,

door een klein escorte gedekt, marcheerde verder over Vilhaste, Madriedejos en Mora en kwam den
2 8sten December te Toledo. Hier was'de order ontvangen tot reorganisatie der voormalige Compagnie

Hollandsche Rijdende Artillerie, aangezien deze zoodanig gesmolten was, dat zij in den tegenwoordigen
staat niet meer was te gebruiken.

Te Toledo vond men reeds tal van invalide manschappen bijeen; duizenden die naar lichaam

en geest uitgeput, vurig verlangden om weder de Pyreneën te passeeren.

Na aankomst werd de Compagnie gemonsterd, en haar bekend gemaakt dat zij 4 dagen te
Toledo zoude blijven, om daarna den marsch aan te nemen op Valladolid en bij de „Noorder-Armee"

in de sterkte te worden gevoerd. Er zou weder worden gemarcheerd met ééne groote colonne;

Madrid zou bij den opmarsch niet worden aangedaan.

De Rijdende Aitillerie telde nog 25 goed bereden in alle opzichten valide manschappen; met
200 goed bewapende Infanteristen werd zij aangewezen om de achterhoede te vormen. Van de overige
troepen was het grootste gedeelte „non en état de battre."

Den 2^e" Januari 1812 ging ,,de karavaan" op marsch; het was een schoone winterdag.
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De Kolonel, die met het algemeen bevel was belast, gaf de strengste bevelen met het oog op

de waarschiinlijkheid, dat men door den „Medico", het medisch hoofd der Giierilla's (eene bekende

figuur) zou worden aangevallen. Deze beschikte over niet minder dan 800 man te paard en

1000 man voetvolk.

De marsch ging zoo goed als dit, gelet op het groot aantal aanwezige kreupelen, zieken en

vrouwen, maar mogebjk was. De totale sterkte werd geschat op 5000 man aan combattanten.

Nadat men drie uren had gemarcheerd vertoonde zich de Medico. Toen hij dicht genoeg was

genaderd, werd hij door de achterhoede aangevallen: zijn troep geraakte in venvarring en vluchtte i

eene vervolging was echter uitgesloten.

Er werd thans zoo snel mogelijk doorgemarcheerd; nu en dan zag men nog kleine vijandelijke

benden, doch deze belemmerden den marsch niet 5 eenmaal nog werd El Escurial zelf gezien. Zoo

passeerde men op den vierden dag den Guaderama, een bergketen, welke Nieuw- van Oud-Castilië

scheidt. De mist, die aanvankelijk het marcheeren bemoeielijkte, maakte weldra plaats voor een

hevigen sneeuwstorm; een scherpe wind stak op en deed de koude ondragelijk zijn. Velen bleven

als slachtoffers van het klimaat in dit onherbergzame oord achter: mogelijkheid om hulp te verleenen

bestond niet, zoodat men rekent dat 10 procent dier door koude bevangen ongelukkigen op marsch

zijn omgekomen.

Den Januari arriveerde de gedunde colonne te Valladolid, alwaar de Commandant van

de Noorder-armee, Generaal Comte DORSENNE, met zijn hoofdkwartier was gevestigd. Tien dagen

hield de Rijdende Artillerie aldaar verblijf: gebrek aan levensmiddelen en fourage was oorzaak, dat

zij naar Tudela werd verplaatst.

In de brieven van DE SEYFF lezen wij nog omtrent het voorgaande;

„Januari 24 Valadoiid. Wij liggen hier 3 uren van dit plaatsje in het dorp Tudela. Ik ben naar

Valadolid om geld te ontvangen en verder de administratie te regelen als Officicr-payeur.

Den 16®" dezer is de Luitenant VERDOREN naar Amsterdam vertrokken; van daar vertrekt hij

naar Verona: Denkelijk krijg ik order om goederen af te halen van Bayonne."

In Tudela, aan het vruchtbare Duero-dal gelegen, was een Regiment Jonge Garde en eene

Batterij Rijdende Artillerie van de Garde gekantonneerd. Het ontbrak hier aan niets. Ook werd men

in deze vlakke landstreek niet door de Guerilla's verontrust, welke zich nimmer buiten de bergen

vertoonden.

Wij laten nu weder RAMAER aan het woord, overtuigd dat de volgende regelen met

belangstelling zullen worden gelezen. Het betreft toch de Episode bij Sassamon, welke wij in beeld

vereeuwigden, alwaar de Rijders weder met het ridderlijke zusterwapen hand aan hand gestreden

hebben. Evenals Cordes bij Castricum zien wij ook nu RAMAER, aan het hoc^fd der zijnen aan den

offensieven geest van het wapen getrouw blijven.

,,In het begin van Maart ging dc Noorder-armee terug op Burgos. Daar waren dc levensmiddelen

schaars, wij moesten met een Regiment Garde naar Castro-Xeritz (waar wij in November i8o8 gepasseerd
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waren) hier was overvloed van levensmiddelen, doch daar het bergachtig is en aan Asturië grenst, moest
men hier op zijne hoede zijn; Spadilla met zijne Guérilla's was geducht. Drie of vier weken leefden wij
daar; vele familien hadden de fransche partij genomen en hadden zich naar elders begeven, daar het te
voorzien was, dat de Engelschen zouden triompheren. WELLINGTON met zijne geduchte armee maakte

dat alles de wapens opvatte, waar de Engelschen waren, was overvloed, want hun goud maakte het
onmogelijke mogelijk; wij moesten zoeken en wierden niet betaald. De Garde kreeg eene andere destinatie;

wij moesten naar Sassamon, vier uren noordwaarts; daar waren verscheidene detachementen van kavallerie
gendarmes, artillerie enz.; wij waren 300 m n, waarvan men (1812) 100 te paard kon brengen, deze
geheele bende was onder bevel van een Dragonder-Overste LAFITTE, een jong moedig aardig mensch;
na eene algemeene beraadslaging was besloten, om het plaatsje te fortifiecren, waartoe het zich zeer goed
eigende; na eenige dagen was het een bevestigd plaatsje, de kerk was tot magazijn en laatste reduit
ingerigt; de troep wierd geëxerceerd, en zoo waren wij in staat de insurgenten, die zeer talrijk waren en

ons omsingelden, het hoofd te bieden; wij deden uitvallen, waarbij wij altoos de overwinning hadden, dit

maakte ons brutaal. Spadilla vertoonde zich daagelijks; eens stond hij met 200 man te paard digt voor

onze vesting, wij deden als na gewoonte een uitval, hij retireerde, en wij met 80 man te paard vervolgden
meer dan een uur ver; de woeste LAFITTE wilde naar onze waarschuwing niet luisteren, en zie, meer

dan 400 kavalleristen kwamen uit een hinderlaag, na een kort sabelgevecht was alles pelle a mèle, van

onze 80 bleven 40 op het slagveld, mijne redding had ik aan mijn brillant paard te danken, 2 kleine
blessuren en mijn paard een houw, die ons geen letsel overlieten.

Wij wierden spoedig door andere troepen vervangen en gingen naar Burgos waar wij in Mei aan
kwamen; deze stad was vol onvergenoegde neerslagtige menschen, de geest, die bij de Fransche armee

heerschte, bestond niet meer, ieder wenschte Pyreneën te passeren

Do Hollandsche Infanterie was ook bij de Noordarmee gekomen, zoodat ik weder met Hollanders was."

Uit Burgos schreef DE SEYFF o. m.:

„Februari 15. Burgos. Den 4^=" dezer ben ik luer. De y" Comp'^ ligt te Castro-Xeritz. Ik moet

hier 5 maanden geld ontvangen."

Alvorens de verdere wederwaardigheden der Compagnie mede te deelen, en haar te

vergezellen op haren tocht door de Pyreneën, keeren we terug tot het Engelsch-Portugeesche Leger,
en wenschen nog even in herinnering te brengen wat tot het vertrek der Rijders uit Spanje
aanleiding gaf.ö c> ^
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De Rijdende Artillerie bij Sassamon 1812.
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GOUDEN EERE-MEDAILLE

toegekend aan

Z. K. H. DEN ERFPRINS VAN ORANJE.
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OOR het beleid en de standvastigheid van den Britschen Veldheer, ARTHUR
WELLESLEV, HERTOG VAN WELLINGTON was Ciudad-Rodrigo gevallen.

De ERFPRINS VAN ORANJE had hier blijken gegeven van groote heldhaftig

heid. We vermeldden toch reeds hoe hij onder de eersten behoorde, welke de bres besprongen.

Naast zijn moed bleek zijn groot medelijdend hart, waar het gold zieken en gewonden op te beuren.

Als Aide-de-Camp van WELLINGTON bleef de PRINS de verdere krijgsverrichtingen volgen.

De inname van Ciudad-Rodrigo had aan den oorlog op het Schiereiland eene nieuwe wending

gegeven. Daarnaast was de bemachtiging van Badajoz, waarvoor men tweemaal het hoofd had gestooten,

een tweede stap op den weg ter overwinning.

Laatstgenoemde vesting was op de meest heldhaftige wijze verdedigd door den Franschen

Generaal PHILIPPON, doch viel den 7^=" April 1812 ten twee ure na middernacht in handen des

vijands. Wel is waar had het Engelsch-Portugeesche leger een verlies te betreuren van 3700 man

aan dooden en gekwetsten, tei^vijl van de 7 Generaals die de troepen hadden aangevoerd, 6 waren

gewond, doch dit verlies werd ruimschoots vergoed door het groote voordeel, dat WELLINGTON

verkregen had door het bezit eener vaste basis van waaruit aanvallend kon worden opgetreden.

Ook bij de belegering van Badajoz had de PRINS VAN ORANJE opnieuw WELLINGTON's

tevredenheid opgewekt en diens waardeering van de door den PRINS bewezen diensten, blijkt uit de

voordracht om Z. H. de ,,gouden eermedaille" toe te kennen, welke was ingesteld om tot onder

scheiding te strekken van Britsche Officieren, die als bevelvoerder van eenige troepenafdeeling zich

in Spanje loffelijk hadden gekweten.

De op de voordracht betrekking hebbende brief van WELLINGTON aan „the Earl of

LIVERPOOL" luidde:

Fziente Guinaldo^ loth Jnne 1812.

,,/ wish to know from yonr Lordship zvhether it conld be possible io give the medal

to the PRINCE OF ORANGE. He has been in the action at El-Bodo7i. and m the siegcs

of Cindad-Rodrigo and Badajoz; and although he is not cxactly in the sitnation which wonld

cntitle him to it, he has the rank, and certainly reserves it, and wonld be highly Jlattered

at obtaining it. I shall be much obliged to yonr Lordship if yon will let me know if it

caii be given to hun.

Believe ine etc.

WELLINGTON.

The Earl of Liverpool.

Het duurde tot in de maand November eer de PRINS het eeremetaal ontving: maar toen

prijkte het ook nog met den naam „Salamanca".
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Bovenstaande bijzonderheden vinden wij in:

Het leven van WILLEM DEN TWEEDE

KONING DER NEDERLANDEN

en

GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG

beschreven door

JOHANNES BOSSCHA.

Dit werk werd door ZIJNE MAJESTEIT KONING WILLEM III ten geschenke gegeven aan

het Korps. De toezending ging vergezeld van den volgenden brief:

's-Gravenkage den 20® Maart i8gi.

De KONING heeft mij den last gegeve^i U het hierbij gevoegd Exemplaar van het

leven van WILLEM DEN TWEEDEN te doen toekomen^ met verzoek hetzelve als ee^i

geschenk vari ZIJNE MAJESTEIT in de Bibliotheek der Heer en Officieren vajz Uw

onderhebbend Korps te plaatsen.

Bon. FORSTNER VAN DAMBENOY.

Aan den Heere Kommanderenden Officier van het

Regiment Rijdende Artillerie te Amersfoort.

In het boek van den Vorstelijken schenker prijkt de opdracht:

c

JDLOMJ
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Het behoeft niet gezegd te worden dat dit werk in de Bibliotheek van het Korps eene eere

plaats inneemt; eene eereplaats ook vooral daarom, omdat de schenking van dit boekwerk een der

bewijzen is, hoezeer ons Korps Rijdende Artillerie zich steeds heeft mogen verheugen in de bijzondere

gunst van het Vorstelijk Huis. Zulks werd ook door den Generaal-Majoor H. BEIJERMAN, Adjudant

in Buitengewonen Dienst van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, in den avond van den 20^"=" April

1893 het einde van zijne Feestrede zeer terecht gereleveerd.

De bewijzen dezer gunst — wij mogen zulks met diepe erkentelijkheid betuigen — zijn ook

onder het Regentschap van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN-MOEDER, en onder de regeering

van HARE MAJESTEIT KONINGIN WILHELMINA het Korps niet onthouden.

Van den Kolonel F. DE BAS ontvingen wij de oorspronkelijke vermeldingen uit WELLINGTON's

Dispatches, welke door Z.H.E.G., tijdens zijn verblijf in Londen in de jaren 1896 en 1897 werden

bijeengezameld.

Bedoeld verblijf had plaats ingevolge eene opdracht van Regeeringswege tot het verrichten van

nasporingen betrekkelijk den Veldtocht van 1799 in Noord-Holland.

In hoofdzaak strekten zij zich uit in het jaar 1896 over het ,,Public Record Office and British

Museum", terwijl het terrein der onderzoekingen in 1897 meer bepaaldelijk werd aangegeven door het

„Apsley-House" en „Strath-fieldsay", zijnde woning en lustslot van Lord WELLINGTON (III), alwaar

de archieven van den HERTOG VAN WELLINGTON (I) worden bewaard.

Op Apsley-House werd de Kolonel, op verzoek van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN

REGENTES, geintroduceerd door de HERTOGIN VAN ALBANY.

Slechts op Apsley-House werden de Engelsche brieven en citaten aangetroffen, welke in dit

gedeelte van ons werk staan veimeld.

Wij stellen het zeer op prijs door den Kolonel DE BAS in de gelegenheid te zijn gesteld, om

het resultaat van zijn onderzoek — voor zoover ons onderwerp betreft — te mogen openbaren.

Voorts verwijzen wij nog naar de Biographische aanteekeningen betreffende KONING WILLEM II,

door genoemd hoofdofficier in de Uniformen van de Ned. Zee- en Landmacht (2® en 3® Afl.)

aangebracht.
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IJ keercn naar het hoofdkwartier van het Engelsch-Portugeesche leger terug. WELLINGTON's

plan, om na de inneming van Badajoz in Andalusië te vallen, den Maarschalk SOULTaan

de Guadalquivir tot een beslissenden veldslag te dwingen, en na behaald succes de Fransche

magazijnen te Sevilla te gaan vermeesteren, kwam niet tot uitvoering door de verontrustende berichten,

die in het Engelsche hoofdkwartier werden ontvangen. MARMONT, die ingevolge den stelligen last

des KEIZERS in het Noorden van Portugal was gevallen, bedreigde Ciudad-Rodrigo en Almeida, en

moest derhalve in de allereerste plaats worden teruggedreven.

Nadat de zekerheid was verkregen, dat de Maarschalk SOULT op het vernemen van den val

van Badajoz was teruggetrokken, passeerde WELLINGTON met zijn leger den Taag en bevond zich

weldra wederom te Fuente Guinaldo; uitgebreide kantonnementen werden betrokken en voorbereidingen

getroffen om over Salamanca in het hart van Spanje door te dringen.

Op den April werd de Aguëda door MARMONT overschreden; enkele maanden later,

den 13''^" juni, trok het Engelsche leger over dezen stroom en de hoogst merkwaardige veldtocht van

1812 nam een aanvang. Steunende op de grensvestingen Badajoz — Ciudad Rodrigo rukte het Engelsche

leger voorwaarts in de richting van Madrid. Ook nu weder bevond zich de ERFPRINS VAN ORANJE

in het Engelsche Hoofdkwartier.

Ten koste van eiken prijs trachtte MARMONT den vijand van zijne verbindingen af te snijden,

en talrijke schermutselingen waren hiervan het gevolg. Bij een daarvan — het was nabij Castrejon —

werd OR.^NjE bijna krijgsgevangen gemaakt. MARMONT slaagde er niet in eenig succes van

beteekenis te verkrijgen en werd eindelijk volkomen geslagen bij Salamanca aan de Tormes op den

juli 1812. MARMONT had getracht om het voorbeeld van zijn grooten Meester bij Wagram

te volgen, en door eenen flankmarsch om den rechtervleugel zijns vijands heen zich in diens rug te werpen.

De Engelsche legeraanvoerder doorgrondde evenwel MARMONT's voornemen, en het verlies

van den veldslag bij Salamanca of volgens de Fransche geschiedschrijvers bij „Dos Arapylos", was

het gevolg; WELLINGTON behaalde eene beslissende overwinning; het Fransche leger werd krachtig

vervolgd; meer dan 6000 krijgsgevangenen, verscheidene Adelaren en vaandels, een geheelelegertrein

en tal van vuurmonden vielen den overwinnaar in handen.

Ofschoon in den slag onder de rechterknie gekneusd, nam de PRINS VAN ORANJE in de

vervolging een werkzaam aandeel, en dwong zelf persoonlijk een Franschen dragonder om zich krijgs

gevangen te geven.

In het legerrapport van WELLINGTON gedateerd Flores de Avilla 24 Juli 1812 en gericht

aan den Minister van Oorlog „Earl BATHURST, Secretary of State" schitterden de woorden:

„/ pai'ticularly rcquest your Lordship io draw the atimtion of His Royal Highncss

the Prz7icc Regent^ io His Serene HigJmcss the hercditary PRINCE of ORANGE^ whose

co7iducf t?i the field as well as zip07i evcry other occasioji^ eiititles hizn to my highest C077imen-

dati07?^ and has acqnircd for hint the rcspeet a7id regard of the whoJe arznyi' (i)

(I) Tlie Di-;palclies of FioM-Mni-ecli.il tlic Dnke of ̂ V1•XLT^'GT0N. A new Etlillon. Volume the niiith 306.
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Het Engelsch-Duitsche legioen, opgericht in 1803 en sedert 1811 in zijn geheel in Spanje, blonk

in den slag van Salamanca boven allen uit, en verwierf zich WELLINGTON's bijzondere tevredenheid.

Ook het Korps van den HERTOG VAN BRUNSWIJK-OELS, dat in Spanje den bijnaam van

„les diables noirs" had verworven en eenmaal voor de Rijders het onderspit had moeten delven mocht

zich des HERTOG's gunst verwerven.

Op een tijdstip dat in Duitschland zicli nog niemand tegen NAPOLEON durfde verzetten, of

openlijk de stem tegen hem verheffen, oogstten beide korpsen veel roem in.

KONING JOSEPH, die tijdens den slag bij Salamanca een leger te Blasco-Sancho had bijeen

getrokken deed nog eene poging om zijne hoofdstad te dekken, en was voornemens zich te Aranda-

de-Duero met de troepen van MARMONT te vereenigen. Toen hij vernam dat deze evenwel naar

Burgos terugtrok, verliet hij, wel begrijpende dat Madrid het object des vijands zoude zijn, met zijn
leger de hoofdstad, en trok naar Valencia waar zich het leger van SUCHET bevond. Den Generaal

ESPERT liet hij te Segovia achter met eene kleine macht, welke voornamelijk uit ruiterij was
samengesteld.

MARMONT trok over Arevalo en Olmedo op Valladolid terug.
Het Britsche hoofdkwartier werd achtereenvolgens gevestigd: op 25 Juli 1812 te Olmedo, 30

Juli te Roeullo (nabij Valladolid), 31 Juli te Mojados, i Augustus te Cuellar, 5 Augustus te Mosonecllo
in op 9 Augustus te St. Ildefonso.

Nadat WELLINGTON te Cuellar op den 4<=n Augustus van den PRINS VAN ORANJE het
bericht had ontvangen, dat de Generaal ESPERT Segovia had verlaten en afgetrokken was over St.
Ildefonso, ving hij den volgenden dag den marsch over Segovia aan en deed den Augustus, door
de Porte San Vicente, o. m. vergezeld van den PRINS VAN ORANJE zijnen intocht in Madrid.
Daags te voren was hij nog genoodzaakt geweest bij Malajabonda een hoe\vel onbeteekenend gevecht
te leveren. Het gedeelte van de Fransclie bezetting der hoofdstad, dat in het Buen-Rctiro was achter

gebleven, capituleerde.

Schitterend was de ontvangst aan WELLLNGTON en zijn leger bereid. Het vreugdebetoon was
algemeen; de Cortès benoemden den overwinnaar van Salama.nca tot Opperbevelhebber van al de
Spaansche legers.

Die betuigingen van vreugde van de zijde der Spaansche natie waren echter niet voldoende,
om den Britschen Veldheer in staat te stellen den veldtocht met kracht voort te zetten. Gebrek aan

geld aan de eene en de volstrekte onkunde der voorloopige regeering in Staats- en Oorlogszaken aan
de andere zijde werkten in hooge mate belemmerend. Daarbij gevoegd de naijver tusschen de onder
ling onafhankelijke Spaansche bevelhebbers en vooral hun afgunst op WELLINGTON's succes, laat
zich gereedelijk verklaren, dat de Engelsche aanvoerder na zijn zegepralenden intocht in Madrid zelfs
moest melden dat hij de middelen niet had om édn enkel kanon naar buiten te vervoeren.

Van een vervolgen der behaalde voordeden was dan ook geen sprake en WELLINGTON zag
zich weldra genoodzaakt om met zijn leger tot den terugtocht naar Portugal te besluiten.
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ET doordringen van het Engelsch-Portugeesche leger tot Madrid, had de hoofdbevelhebbers
der Fransche krijgsmacht op het Spaansche Schiereiland doen besluiten hunne troepen enger
samen te trekken.

Het bezet houden van Andalusië was niet meer mogelijk. De Maarschalk SOULT deed dien

tengevolge het beleg voor Cadix opbreken, Estramadura door den Generaal DROUET, Graaf d'ERLON,
ontruimen, trok terug over Granada en Murcia en vereenigde zich met SUCHET te Alicante, slechts
flauw vervolgd door den hooghartigen BALLESTEROS, die naijverig op WELLINGTON's roem, den
Franschen slechts weinig afbreuk wilde doen.

Alvorens de vereeniging der Fransche legers te beletten wilde WELLINGTON zijne gemeen

schap over Ciudad-Rodrigo door verdedigingswerken aan de Duero verzekeren, voorts de Fransche
troepen onder AUGUSTE, Graaf CAFFORELLI welke tot algemeene reserve bestemd waren, en
waarbij zich de Generaal CLAUSEL uit Valladolid had aangesloten, verdrijven, en voorts trachten om
door de bemachtiging van Burgos een steunpunt te verkrijgen tegen het Fransche Noorderleger.

Terwijl LORD HILL met eene krijgsmacht van geringe sterkte doch uit de beste Engelsche
troepen bestaande, nabij Madrid werd achtergelaten, marcheerde WELLINGTON den September
1812 met het gros van zijn leger over Valladolid en Torquemade naar Burgos. Het Fransche leger
nam stelling bij Briviesca; de verdediging der citadel, welke na vier jaren arbeids volgens de regelen
der kunst versterkt was, werd aan den Generaal JEAN LOUIS DUBRETON overgelaten.

Voor WELLINGTON ontstond thans de noodzakelijkheid om tot eene geregeld beleg in de

onmiddellijke nabijheid van een vijandelijk leger over te gaan. De berenning der vesting geschiedde
op den 19^^" September.

Terwijl nu het Engelsche Leger werd gebonden door de belegering, was de Fransche krijgs
macht tusschen Burgos en Vittoria aangegroeid tot 45000 man, waarover de Generaal JOSEPH, Graaf
SOUHAM, het bevel voerde. Deze, onderricht van het voornemen van KONING JOSEPH om Zijne
hoofdstad te heroveren en tevens van den afmarsch van Maarschalk SOULT uit Granada naar den

Taag, besloot Burgos voor het Fransche leger te redden. De troepenverplaatsingen op den i8'ï<="
September wekten echter argwaan in het Engelsche kamp. Daarenboven kwamen berichten in dat de
Generaal BALLESTEROS, La Mancha onverdedigd liet en de omliggende gewesten met hunne hulp

bronnen ter beschikking van SOULT had gelaten. Een en ander wettigde bij WELLINGTON de
vrees om bij een eventueel terugdringen van Lord HILL, wellicht te zullen worden afgesneden en
deed hem dientengevolge besluiten om de belegering op te breken en den terugtocht aan te nemen.
Teruggaande wilde hij beproeven om het Korps van HILL en de troepen rondom Madrid achtergelaten
tot zich te trekken en zoodoende zijne geheele krijgsmacht weder te vereenigen.

Zoo werd dan in den nacht van den October de aftocht langs den kortsten ofschoon den

gevaarlijksten weg aanvaard, en wel zonder dat zulks door SOUHAM werd bemerkt.
Het beleg van de citadel van Burgos had vier en dertig dagen geduurd, en wei*d ook bijge

woond door den ERFPRINS, die den September door den PRINS-REGENT VAN ENGELAND
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(later KONING GEORGE IV) tot Hoogstdeszelfs Adjudant was benoemd. De belegering was weder

een machtig middel om 's PRINSEN krijgservaring te vermeerderen terwijl Z. H. opnieuw in de gelegen

heid was om doorslaande bewijzen van onverschrokkenheid en beleid te geven.

Ook gedurende den terugtocht over ValladoHd achter de Pisuerga met name bij het gevecht

van Villa-muriel, waar de PRINS, onder een geweldig geweer- en kanonvuur, een opdracht van

WELLINGTON volvoerde, werden zijne groote krijgsmansdeugden bij herhaling geroemd.

Inmiddels had het overmachtige leger van KONING JOSEPH Lord HILL doen wijken. Slechts

flauw vervolgd ging deze over Arevalo en Alba de Tormes terug, en sloot zich hier aan bij het hoofd

leger, dat naar de Portugeesche grenzen terug trok.

Den 2^®" November deed KONING JOSEPH voor de derde maal zijne intrede in Madrid.

De Franschen legden bezetting aan de Tormes en de Duero; de geheele beschikbare krijgs

macht in Spanje, 80 a 90000 sabels en bajonetten, onder het opperbevel des KONING's was nu voor

het front van WELLINGTON's leger vereenigd.

Een veldslag scheen waarschijnlijk, doch WELLINGTON, die wel is waar 64000 man in het

vuur had kunnen brengen, nam dezen voorshands niet aan, en week naar de boorden van de Aguëda

om zijn leger aldaar te doen overwinteren.

Een half jaar bleef het Engelsche leger in Portugal gekantonneerd, en bereidde zich voor tot

een nieuwen Veldtocht.

I

lifi
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UCHET had met de inneming van Tarragona, 28 Juni 1811, de onderwerping van Catalonië

voltooid. De kroon zette hij op zijn werk door de vermeestering van Valencia, op

9 Januari 1812. Toen moesten de Fransche troepen vooral in het Noorden van eerst

genoemde Provincie bij voortduring zeer op hunne hoede zijn tegenover de Guerilla's; ook

was de eilandengroep Los-Medas, gelegen op 1200 M, tegenover het fort Figueras, nog steeds in de

macht der Spanjaarden, die geholpen door de Engelschen, van daaruit de kustvaart tot aanvoer van

levensmiddelen enz. naar Barcelona zeer bemoeielijkten. Aan den Luitenant-Kolonel VERKOUTEREN,

Commandant van het fort St. Fernando te Figueras, werd eindelijk de opdracht verstrekt om tegenover

deze eilandengroep batterijen aan te leggen en de verbinding langs de kust te herstellen.

De uitvoering van de verstrekte opdracht ging met vele moeielijkheden gepaard: de bodem

bestond enkel uit graniet en het werkvolk was geheel ongedekt tegen het vijandelijk vuur. Grond

voor de dekkinofen moest in zandzakken worden aaneevoerd en het zware
O  ö

materieel kon slechts in kleine vrachten naar boven worden oreheschen.
O

Ondanks deze bezwaren werd het werk toch tot stand grebracht:
O  "

niettemin werd het beoogde doel niet bereikt.

In de Mémoires van VERKOUTEREN lezen wij hieromtrent:

„De batterijen openden hun vuur, dan dit vuur was zeer bepaald door

dat men zuinig met de amunitie moest wezen, daar de voorraad of hetgeen

men voor dat nest over had niet groot, en de toevoer ook zeer bezwaarlijk

was, en het bleek al ras, wij hen met dat artillerie vuur niet zouden ver

drijven daar tegen onze kogels goed gedekt waren en de meeste bommen

langs de rotsen in zee vielen, en het was dan ook van gevolg, dat na een

paar weken vergeefsch de munitie en menschen verspild te hebben wij

onverrigte zake weer terugkeerden."

Aan VERKOUTEREN werd nu door den Luitenant-Generaal, Comte TARIEL, nog vóór diens

vertrek uit Spanje opgedragen, om met bijbehoud van zijne toemalige betrekkingen onder algemeen

bevel van den Divisie-Generaal QUENEL, het Commando over de eerste Divisie Artillerie te aan

vaarden. ,,Hij kreeg dientengevolge 150 francs 's maand's meer inkomen; welk geld punctueel werd

uitbetaald." Nog ontving hij van den Generaal TARIEL tot aandenken ten geschenke diens Batterie

de Cuisine en „eenige flesschen précieusen wijn."

Onder de werkzaamheden, die hem verder werden opgedragen, behoorde ook het inspecteeren

der kustbatterijen.

Op een dezer tochten — het was in het begin van Januari 1812, en na den val van Valencia —

was hij bijna het slachtoffer geworden der guerilla-benden.

In de Mémoires lezen we dienaangaande, zoomede met betrekking tot zijne verdere weder

waardigheden :

eenmaal van zoo een c.Npeditie met een klein Escorte te Paard terugkeerende, wierd mij

den weg door de Spaansche Miquelets afgesneden; ik zogt hun om te rijden, maar had het ongeluk met

W. J. VERKOUTEREN,

Liiiteiiaiit-Colonel,

Command.int van het Fort St. Feraando.
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mijn Paard in een afgrond te storten, en zoude onvermijdelijk in handen van hun zijn gevallen, en volgens

hunne gewoonte moordadig zijn omgebragt, zoo niet tot mijn groot geluk, juist een Detachement Jagers te

Paard van Gerona terug komende onze Positie bemerkte en ons bevrijde en mij zonder bewustzijn gedeelte

lijk onder mijn Paard liggende terugvonden, en na het Fort St. Fernando terug bragten, waar ik eenige tijd

daarna weer bij kennis kwam, en alleen zware kneuzing aan linker schouder en arm hebbende, na eenige

dagen weer geheel hersteld mij bevond. Hoezeer er geene batailles plaats hadden, slechts eenige gevechten

op onderscheidene punten, zoo was men toch dagelijks in gevaar om op eene treurige wijze zonder roem

om te komen, en den vijand nam alle middelen te baat ons te vernielen. Onder anderen was door een

Priester het plan beraamd om ons te vergeven, door middel van Arsenicum (rottekruid) en door eenige

Spanjaarden, die in de Veldbakkerij arbeidden, waren 6000 rations brood met dit vergift bereid, waardoor

eenige militairen zijn bezweken, maar gelukkig spoedig ontdekt werd en daardoor veel ongeluk is voorkomen.

Ik heb in de bakkerij nog een lederen zak met 75 2 Arsenicum gevonden; de Priester aanlegger van

deze helsche daad heeft het weten te ontvlugten, maar drie zijner handlangers zijn dadelijk opgehangen,

waarvan zich de vijand heeft gevengeert door in ons gezicht even zooveel Fransche gevangen soldaten

helzelfde te doen.

Zelden dat couriers of transporten uit Frankrijk kwamen of het koste menschenlevens, onderscheiden

malen zijn wij heen en weer op Gerona naar Metaro, naar Montserrat enz. getrokken, bij welke gelegenheid

wij meer en min hevige gevechten hadden te verduren; bij Montserrat zijn veel gevangenen Engelschen en

Spanjaarden gemaakt."

Dat men de diensten van den Commandant van het fort St. Fernando op hoogen prijs stelde,

bliikt uit zijne benoeming tot Ridder der Ordre de la Réunion. Het ordeteeken werd hem, vergezeld

van een vleienden brief, toegezonden en door den Generaal DALMARD te Figueras uitgereikt.

Het Legioen van Eer, waarvoor hij ook was voorgedragen, ontving hij eerst later, zooals we

reeds vroeger mededeelden.
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LAAN we thans nog weder een blik in het Journaal van RAMAER, dien wij te
Burgos verlieten.

Van hieruit schreef de Oud-Rijder:

„Na de bataille van Salamanca^ waar de armee van Portugal geheel geslagen was, en

de Maarschalk MARMONT geblesseerd, moesten eenige troepen van de N: Armee oprukken; ik was daarbij
met 2 stukken; de Engelschen bleven staan, zoodat wij teruggingen, de geheele Noord Armee trok naar

Vitoria; wij kwamen te Haro en toen te Domingo, aardige landstadjes aan de Ebro, wijn, druiven en

graan, men kan zich geen vruchtbaarder land voorstellen als de boorden van de Ebro, tot Logronje heb

ik tourneën gemaakt

Wij zagen uit op de order dat wij de Pyreneën moesten overtrekken.

Wij kregen in December bevel om naar Vitoria te marcheren, daar waren wij tegen onze verwachting

zeer wel; hier zagen wij ellende, vele kloosters waren tot hospitalen ingericht, die allen vol waren, de oude

regimenten wierden door conscripts, vele uit Braband en Holland aangevuld; die ongelukkige jongelingen

(1813) waren met een heimwee bevangen, die de sterften zeer talrijk maakten, nu verlangden wij al meer

en meer om de order te ontvangen die dan ook volgde.

Den 18 P'ebruaiy vertrokken wij, een karavane van zeker 1500 van allerlei geslachten en natiën ge

ëscorteerd door een talrijke troep, hetgeen zeer noodig was, want de fameuse MINA had de bas-Pyreneën

met meer dan 6000 man bezet. Wij verlieten het land waar wij voor vijf jaar inmarcheerden. de schoonste

batterij die konde bestaan; van de 6 officieren was ik nog alleen daarbij (de meeste hadden andere desti-

natiën gekregen) van de 250 man waren er nog een 20-tal; wij hadden manschappen, doch ongekleed, een

akelige boel. Ik had dikwijls het voornemen opgevat, om zoodra ik in Frankrijk zou aangekomen zijn, om

dan mijne demissie te nemen. Onder deze plannen, voortspmitende uit eene ontevredenheid ging de marsch

over Mondragon, Tolosa, Irun op Bayonue. Te St. Jean de Luz. het eerste Fransche stadje vergaderden wij ons,

Kapitein BIjLEVELD, ik en DE SEYFF (deze was van opperwachtmeester Luitenant geworden) onder

een goed glas wijn bij een copieus dejeuner beloofden wij elkaar, om bij den troep te blijven, geen tentames

te doen, maar het kader, dat allen nog Hollanders waren, te beschermen; in Bayonne bleven wij nog 2

dagen stil, daar ontvingen wij geld, waaraan het niet mankeerde; evenwel hielden wij nog 18 maanden

soldij te goed."

BIJLEVELD vermeldt in zijn Dagboek:

„24 Januari 1813. Vittoria. Het was op dit tijdstip dat vele troepen naar Duitschland wierden

teruggeroepen en mijne Comp'® ofschoon alstocn nog maar 33 man en 13 Paarden sterk, kreeg ook order

om naar Italië te gaan, krijgende een marschroute op Verona alwaar ons depót lag. Wij kwamen dan

23 Februari 1813 te Bayonne aan."

De krijgsverrichtingen der voormalige Compagnie HoIIandsche Rijdende Artillerie hadden op het

Iberische Schiereiland een einde eenomen.

Niet verre van hare laatste standplaats in de velden van Vittoria zou eerlang het lot der nog

achterblijvende troepen worden beslist en Spanje bevrijd van de Fransche overheersching. Hierover

nog een enkel woord.
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AN af het oogenblik, dat de Cortes aan WELLINGTON het OpperlTevel der geheele
krijgsmacht m Spanje hadden opgedragen, was eene betere aanwending van alle strijd

middelen in de plaats getreden van vroegere krachtsverspilling. De onderscheidene Spaansche

legers, gereorganiseerd en opnieuw uitgerust, hadden door de eenheid in het Opperbevel eene kracht

gekregen, welke zij vroeger niet bezaten. De gezamenlijke strijdkrachten bedroegen ongeveer 240000

strijders, waarvan het leger bestaande uit 45000 Engelschen en 28000 Portugeezen, onder WELLING-

TON's persoonlijke leiding, de kern uitmaakte.

Waren de troepen der Verbondenen verbeterd en in aantal toegenomen, die der Franschen

waren in getalsterkte verminderd en in gehalte achteruit gegaan.

De sterkte bedroeg wel is waar nog 200000 man, doch 20000 oude en beproefde soldaten

(waaronder wij ook de nog overgebleven officieren en manschappen der Hollandsche Rijdende

Artillerie mogen rekenen) waren naar Duitschland teruggeroepen; 30000 door ziekte en ver

wonding uitgeputte strijders vulden de hospitalen.

De nederlaag van het „Groote Leger" bad de zedelijke kracht der Fransche Korpsen gebroken.

De Maarschalk SOULT, HERTOG VAN DALMATIË, was uit Spanje teruggeroepen; de samen
werking der overige Generaals, die in KONING JOSEPH slechts weinig vertrouwen stelden, had

opgehouden.

Dit alles werkte mede om bij WELLINGTON de hoop te doen herleven op blijvend succes

in den veldtocht, dien hij reeds lang met bedaardheid had overwogen en in den slag bij Vittoria

tot zulk een schitterend einde bracht.

KONING JOSEPH bleef omtrent de voornemens van WELLINGTON in het onzekere. Zelf

aanvallend op te treden was niet mogelijk, daar zijne strijdkrachten te veel waren verspreid: 70000

man waren o. a. nog steeds in Aragon, Valencia en Catalonië gebonden.

Het Fransche leger waarover KONING JOSEPH in naam het bevel voerde, doch waarvan de

operatiën inderdaad bestuurd werden door den Majoor-Generaal JEAN BAPTISTE JOURDAN, nam

derhalve eene afwachtende houding aan.

WELLINGTON daarentegen met den ERFPRINS VAN ORANjE als Aide-de-Camp aan zijne
zijde, rukte op den 22*^"" Mei van uit Freneda voorwaarts volgens het eenmaal door hem vastgestelde

operatie-plan. Recht op zijn doel afgaande, liet hij zich nimmer weerhouden door de moeielijkheden
van het terrein, dat vooral voor de Artillerie en den Trein ongeloofelijke bezwaren opleverde. Nu

eens daalden de wegen, welke door de verschillende evenwijdig aan elkaar voortschrijdende marsch-

colonnes werden gevolgd, in diepe dalen en kloven af, dan weder moest een hooge bergrug worden
overgetrokken. Meer dan bovenmenschelijke krachtsinspanning werd dikwerf vereischt om in dit ge

accidenteerde terrein door het geschut en de voertuigen alle hinderpalen te doen overwinnen en den

marsch geregeld te vervolgen. Niettemin werden de bezwaren welke de landstreek ten Noorden van

de Duero opleverde glansrijk te boven gekomen en WELLINGTON's dispositiën met juistheid ten
uitvoer gebracht.
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OEN KONING JOSEPH van den strategischen opmarsch der vijandelijke

strijdkrachten kennis droeg, besloot Z. M. Spanje met zijne legers te ontruimen,

en gaf daartoe de noodige bevelen.

De tijding van NAPOLEON's overwinning bij Bautzen, op den 2isten jyjgi 1813,

deed hem echter nog eene laatste poging wagen voor het behoud zijner kroon en voor

de eer van Frankrijk.

Met de overblijfselen der zoogenaamde legers van het Zuiden en van het

Centrum waarbij een deel van het leger uit Portugal werd gevoegd, een totaal uit-

* makende van 60000 strijders, hield KONING JOSEPH stand voorwaarts van Vittoria.

Op meesterlijke wijze is de slag, die hier werd geleverd, beschreven in het werk

^ van JOHANNES BOSSCHA, „Het leven van WILLEM 11."

Voor de bijzonderheden behoeven wij dan ook slechts hiernaar te verwijzen.

De uitslag van den veldslag is bekend. WELLINGTON behaalde den Juni 1813

eene beslissende overwinning: vele duizenden gevangenen, al het zware geschut, het

grootste gedeelte van de door den KONING medegevoerde schatten, zelfs de Maarschalks

staf van JOURDAN vielen in handen des overwinnaars. In alle richtingen verstrooid en

totaal gedemoraliseerd ijlden de vluchtenden langs zijwegen — de groote weg naar

Bayonne was reeds door den tegenstander bezet — naar Pampeluna en van daar door

den pas van Roncevalles naar Frankrijk. JOURDAN had de fout begaan, niet voor eenen

goeden terugtochtsweg zorg te dragen.

Aan den slag van Vittoria was ook door CHASSÉ met de onder zijne bevelen
, geplaatste troepen een werkzaam aandeel genomen. Vóór het begin van den veldslag

had hij aan JOURDAN eenige opmerkingen willen maken met betrekking tot de plaatselijke

^ gesteldheid van het terrein, welke de vijand met voordeel zou kunnen benutten. Wrevelig

werd hem ten antwoord gegeven; ,,Generaal! het is de eerste maal niet, dat ik eenen

veldslag win."

JOURDAN had te veel op zijn gelukkig gesternte vertrouwd. In den slag van

Vittoria ging Spanje voor Frankrijk verloren.

De Opperbevelhebber volhardde in zijne eenmaal genomen dispositiën en CHASSÉ
kweet zich in de benarde omstandigheden zoo goed mogelijk van de hem ver

strekte opdracht, hield tot het laatst stand, dekte met zijne brave Nassauers den

terugtocht, en voorkwam door het opofferen van een gedeelte zijner macht nog grootere

verliezen.

De roem van JOURDAN ging bij Vittoria met dien der Fransche wapenen

geheel te gronde, terwijl WELLINGTON's naam daarentegen allerwege door de faam

" verbreid werd; de overwinning door hem behaald was zoo onbetwistbaar, dat van

Fransche zijde zelfs geen legerbericht van den slag in 't licht is verschenen.
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ET door den Britschen Veldheer, in dato Salvatierra 22 Juni 1813, aan Earl BATHURST,

Minister van Oorlog, gezonden rapport was met de grootste juistheid opgemaakt. Daarin

I kwam de volgende zinsnede voor;

^^Colonel His Serene Highness the Hereditary PRINCE OF ORANGE was in the

field as my Aide-de-Cainp, and conducted Himself ivith his ttsual gallantry atid inielligencel'

Dapper onder vele dapperen had de ERFPRINS zich op het slagveld van Vittoria gekweten,

deze schoone gelegenheid om den aandrang van zijn heldenhart te volgen, terwijl ook zijne bekende

intelligentie zich daar geen oogenblik verloochende.

Na den slag was WELLINGTON's leger nochtans niet in staat om door eene onmiddellijk

ingestelde vervolging alle vruchten van de overwinning te plukken: de begeerlijkheid der zegevierende

soldaten naar de buit geworden schatten was sterker dan de krijgstucht. Bovendien had WELLINGTON

op zijn beide flanken nog rekening te houden zoowel met de krijgsmacht van den Generaal FOY,

waarvan hij de sterkte niet kende, als met die van den Generaal CLAUSEL, die nog ongeschokt was,

aangezien zij niet tijdig het slagveld van Vittoria had bereikt. Hij bepaalde zich, na de verkenning

van de vallei van Roncevalles op 25 Juni 1813, tot eene belegering van de vestingen Pamplona

(Pampeluna) en van San-Sebastian en bedreigde de terugtochtswegen des vyands. Deze had zich in de

voor verdediging zeer geschikte vallei van Baztan verzameld; doch ook hier moesten de Franschen

wijken na een verwoed gevecht, dat gevoerd werd in eene dikke mist, welke de bergen geheel in

wolken hulde. De Engelschen drongen na dit succes door tot Isurita en Puerto de Maya (7 Juli).

Spanje's noorder-frontier, tusschen Roncevalles en de monden van de Bidasoa, was nu op alle

punten door WELLINGTON's leger bezet, en in het open veld was geen Fransch soldaat meer in

Spanje te zien. Nog was echter de strijd niet ten einde.

Toen de Fransche KEIZER in zijn hoofdkwartier te Dresden de tijding had ontvangen, dat

WELLINGTON de Ebro was overgetrokken, had hij den Maarschalk SOULT, die bij het leger van

Saksen was, met onbepaalde volmacht bekleed om alles te bewerkstelligen wat hij noodig zou oordeelen,

ten einde te trachten den verloren grond te herwinnen.

Juist eene maand na den slag van Vittoria stond SOULT met een nieuw leger van 30000 man,

het „Leger van Spanje" genaamd, strijdvaardig in de Pyreneën.

Eene reeks van gevechten volgde, o. a. bij Villaba, Huarte en in de vallei van Roncevalles,

waaronder er waren die den naam van veldslagen verdienen. Het tooneel des strijds was de berg

streek tusschen Pamplona, San Sebastian, Bayonne en St. Jean Pied de Port; al deze operatiën werden

aan de zijde van WELLINGTON door den PRINS VAN ORANJE bijgewoond.

Er werd met afwisselend geluk gestreden. Aanvankelijk schenen de oorlogskansen SOULT

zelfs zeer gunstig; zoo op den 255'®" bij de Col de Maja, alwaar zich de kranige CHASSÉ in die
mate onderscheidde, dat hij door den Opperbevelhebber voor den rang van Luitenant-Generaal werd

voorgedragen. Weldra echter keerde het krijgsgeluk weder ten gunste van WELLINGTON: in den

driedaagschen slag, die naar de Pyreneën genoemd is (28—30 Juli), moest het Fransche leger het
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onderspit delven en werd het tot den terugtocht genoodzaakt. Nog werd op den 2^^^ Augustus eene
offensiefbeweging, door 6000 man onder den Generaal CLAUSEL beproefd, door de Brigade van den
Generaal BARNES nabij Puerto de Echalar verijdeld en zoo kon de algemeene verkenning door
WELLINGTON op den volgenden dag ondernomen, aan dezen de overtuiging schenken, dat de
laatste poging van SOULT om in Spanje te dringen, was mislukt.

Groot waren de vermoeienissen die de wederzijdsche strijdkrachten te verduren hadden gehad.
Vele waren de gevaren waaraan ook de PRINS VAN ORANJE was blootgesteld geweest.

Op den 27^^011 ju]i de vallei van de Lanz bij Sorauren dankte Z. H. het slechts aan de snelheid

van zijn paard, dat hij eene zekere gevangenschap ontging; op den werd den PRINS bij het
oprijden eener hoogte een paard onder het lijf doodgeschoten; weinige oogenblikken later stond Z. H.

koelbloedig te midden van eene hagelbui van kogels, waardoor verscheidene officieren van WELLING-

TON's gevolg werden gekwetst; op den 2^^=" Augustus ontsnapte hij bij Puerto de Echalar nogmaals
als door een wonder aan de projectielen des vijands.

Den PRINS viel voorts de eer te beurt om, als volkomen bekend met de situatie van het

leger en alle plaats gehad hebbende operatiën, de Depêches, welke de gevechtsrapporten inhielden,

naar Engeland over te brengen.

Den 5^^" Augustus 1813 werd hem hiertoe de last verstrekt en op den d.a.v. kweet Z. H.

zich hiervan te Londen alwaar hij na eene scheiding van vier jaren Hoogstdeszelfs Doorluchtigen

Vader terugzag. Op den 16'^'-'" September scheepte hij zich aan boord van de ,.Achates" in en bereikte

den 2 weder het Engelsche hoofdkwartier dat zich toen te Lesaca bevond.

In den toestand op het oorlogstooneel was inmiddels weinig verandering gekomen: alleen was

San Sebastian stormenderhand ingenomen, nadat alle pogingen van SOULT om die vesting te ont

zetten, vruchteloos waren gebleven.

Tot de bezetting behoorde ook de Luitenant der Rijdende Artillerie Th. F. J. dANGUERAND,

die tijdens zijn verblijf in Spanje na de incorporatie bij het 4^® Regiment Fransche Rijdende Artillerie

in verschillende functiën was werkzaam geweest.

Dat hij ook aan de verdediging deelnam, en het lot der bezettingstroepen na de inname moest

deelen, moge blijken uit de mutatie in het Stamboek Officieren Dep. van Oorlog:

„gewond door een musquetkogel in de regter zijde bij St. Sabastien in Spanje.

9 September 1813 aldaar gevangen genomen."

In de Aanteekeningen der Stamboeken Krg. Archief vonden wij vermeld:

,,In 1810 in Spanje tot 1813 en gewond bij St. Sebastien."

Opnieuw was de PRINS VAN ORANJE aan WELLINGTON's zijde toen deze gevolg gaf aan

zijn voornemen, om het leger op Franschen bodem te doen overgaan en den 8^^®" October de

Bidasoa overtrok, hetgeen door SOULT niet kon worden belet. Er verliep echter nog eene maand

voor verder werd gerukt: immers zoolang Pamplona nog niet was gevallen, vormde deze vesting eene

voortdurende bedreiging van WELLINGTONS rechtervleugel.
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Toen zij zich echter den 31^"" October zonder bloedvergieten had overgegeven, en de inmiddels
ingetreden regentijd weder voorbij was, viel WELLINGTON den Maarschalk SOULT aan in diens
versterkte stelling aan de Nivelle (linker zijrivier van de Adour) en verdreef hem daaruit door meesterlijk
geleide operatiën. De ERFPRINS verwierf zich opnieuw WELLINGTON's bijzondere tevredenheid.

Het Fransche leger, ofschoon geslagen, ontkwam aan eene volkomen nederlaag.
De PRINS VAN ORANJE, door eene oogziekte aangetast, verliet nadat deze was geweken, het

oorlogstooneel en keerde den 29^'®" November 1813 uit St. Jean de Luz over Londen naar het Vader
land terug, alwaar zulke gewichtige gebeurtenissen hadden plaats gegrepen.

ORANJE's zon, lang achter wolken verborgen, schitterde daar weder met vollen luister.
De ERFPRINS werd in December 1813 voor Hoogstdeszelfs in Spanje bewezen diensten be

vorderd tot Generaal-Majoor in Engelschen dienst.

mn
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ERWIJL SOULT werd teruggedrongen was ook SUCHET, die reeds in

Juli 1813 Valencia had moeten ontruimen, gedwongen geworden tot den

terugtocht naar Barcelona, in de nabijheid van welke plaats hij in de maand
September eene stelling innam en deze versterkte.

Aangaande den toestand bij dit gedeelte van het leger geven de Mémoires van
VERKOUTEREN ons eenige bijzonderheden.

Wij lezen :

„Al spoedig kwam ons ter ooren de slegte afloop van de Campagne van 1812 in

Rusland; onze toestand wierd daardoor meer en meer ongunstig, vereischte meerdere sur

veillance, daar de vijand stouter wierd en de Engelsche ondersteuning krachtdadiger wierd;

de nieuwe Spaansche Dinastie KONING JOSEPH BONAPARTE, Broeder des Franschen

KEIZERS, vond zich gedwongen Madrid te verlaaten, en met zijn Gardes en Gouvernement

evenals de Fransche krijgsmacht de Fransche Grenzen te naderen; de verlooren Veldslag

bij Vittoria had den geheelen terugtocht ten gevolge.

KONING JOSEPH begaf zich na Parijs, de Fransche armee concentreerde zich en

nam Positie in de omstreken van Bayonne, onder het opperbevel van den Maarschalk SOULT,

hebbende de Spaansche en Engelsche macht onder den HERTOG VAN WELLINGTON
tegenover hun.

In Valence, Aragon en Catalogne bevond zich nog in goede staat het Korps d armee

van den Marchalk SUCHET DUC d'ALBUFORA, en ons Corps darmee altijd onder de

bevelen van den Kap. Generaal DECAN; de omstandigheden geboden echter eene rugwaartse

beweging van den eerstgenoemde Veldheer die zich met zijn armee op Barcelona en om-
streelcen terug trok, en met wien alstoen onze armee vereenigt wierd; de Generaal DECAN,
wierd tot andere functiën na Frankrijk teruggeroepen. De Artillerie kwam alstoen onder

de bevelen van den Divisie-Generaal COMTE VALLÉE; ik bekwam order deel te maken

van eene Militaire beweging met een gedeelte van ons Legercorps na Barcelona, alwaar

na eenige onbeduidende ontmoetingen in Augustus binnen kwamen, en mij wierd opgedragen
de vestingwerken der Stadt tegen eene Belegering te bewapenen, terwijl twee andere hoofd
officieren zulk een opdragt voor het Fort Mont Joui en voor de Citadelle ontvingen, alles
onder het opperbevel van den Artillerie Kolonel FABER, wordende de Stadt en Vesting
(alwaar ook de Maarschalk zijn Hoofdkwartier had gevestigt) door den Divisie-Generaal
MAURITZ MATHIEU gekommandeert. — De armee onderging veel veranderingen en
vermindering daar veele Kaders en groote troupen na Frankrijk terug moesten, om zooveel
mogelijk in de geleden verliezen te voorzien, dit maakte onze positie niet beter, ook wierd
een schoon regiment Nassauwers, die goede diensten hadden bewezen, krijgsgevangen ver

klaart, dewijl hun Regiment bij de armee van den Maarschalk SOULT na den vijand
was overgegaan. Onderscheiden gevegten hadden plaats, bij Col d'Ordal later Pont Majer
en andere, waar bij wij steeds overwinnaars bleeven, Spaansche en Engelsche gevangenen en

Geschut veroverden, dan dit alles belette niet, dat de omstandigheden het vorderden van
meer en meer terug te gaan en de Fransche grenzen te naderen."
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ET in den tekst geplaatste portret van den Luitenant-Generaal W. J. VERXOUTEREN

is gereproduceerd naar de teekening, welke in het bezit is van den Generaal-Majoor
H. M. VERKOUTEREN te 's-Gravenhage, en indertijd te Barcelona werd vervaardigd

door den Kolonel HOWEN, denzelfden, die te Amsterdam in het begin van 1808 tegen den Generaal
CHASSÉ zeide: „Generaal, ik ben verblijd u nog hier te vinden, daar ik in last had om wanneer
gij onverhoopt reeds vertrokken waart, u een tegenbevel te brengen."

„Nu," zeide CHASSÉ, „dan blijf ik hier."
„Neen gij gaat naar Spanje."

„Ook goed," was het eenvoudige antwoord.

Het portret stelt VERKOUTEREN voor in de uniform van Luitenant-Kolonel, Chef de Bataillon,

der Fransche Artillerie te voet (8® Regiment Artillerie) 5 op de borst prijkt de „Ordre de la Réunion."

De teekening draagt het volgende opschrift:

W. J. VERKOUTEREN

Luitenant-Kolonel bij de Rijdende Artillerie

geteekend te Barcelona

19 September 1813

door zijn vriend Kolonel HOWEN.

Tegen het einde van 1813 waren Barcelona benevens de vestingen Figueras en Rosas de

eenige plaatsen, welke nog eene Fransche bezetting hadden.

De KEIZER zocht thans de Spaansche natie voor zich te winnen door te Valen^ay vrede te

sluiten met den nog steeds gevangen FERDINAND VII, waarbij hij dezen als KONING VAN SPANJE

erkende, en FERDINAND de verplichting om op zich nam, de Engelschen tot de ontruiming van het

Schiereiland te bewegen. Het Spaansche Regentschap en de Cortès verwierpen echter dit verdrag.

VERKOUTEREN verhaalt nu verder aangaande de gebeurtenissen in Spanje en zijne terugreis

naar het Vaderland :

„In January nadat Barcelona van alles voorzien was, begon onze armee eene rug\vaartsche beweeging,

trokken langzaam over St. Seloni, Ostalrich na Geronne en vervolgens na Figueras terug, alwaar na

kleine vijandelijke ontmoetingen zoo bij Grenouilles als Ostalrich, en waarbij mijn bagage nog een oogen-

blik in vijaod's handen was, dog nog gered wierd, en in welke laatste plaats op nieuw mij mijn vroeger

kommandement wierd opgedragen. De Marschalk SUCHET verplaatste zijn Hoofdkwartier voorloopig na

Geronne, deed later eene beweegiiig oostwaarts na Barcelona met voornemen den vijand slag te leveren,

die zich echter, evenals de Marschalk later, terugtrok; tegelijkertijd trok de Generaal op Wiek om aldaar

den vijand te bestooken waarin bij den terugtocht van den Marschalk door deze zoude ondersteund worden,

clan deze daarvan afgezien hebbende, wierden tegenbevelen gegeven, die echter niet ontvangen wierden,

en wij door overmagt op Mont-Salut wierden teruggedrongen en in een allerliaggelijkste positie geraakten, daar

alle munitie verschooten wa.s, en zeker zouden bezweeken zijn, zoo de Marschalk, ons vuur hoorende en

begrijpende zijne latere orders niet ontvangen hadden, tot onze hulp snelde en ons uit deze benauwde

stelling verlost en wij na een vrij aanzienlijk verlies konden terugtrekken; ontving later order om de kust-
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batterijen te ontwapenen en te vernielen; alle sterkten, die door ons verlaten wierden, deet men springen,

bij het wegvoeren van het Geschut van Cadaques en San Selva, dat over bijna ontoegankelijke Rotsen

moest geschieden, en men nooyt als op een muilezel gezeten komen kon, waaren veel zwarigheden te overwinnen,

te meer daar zulks onder het vuur van Engelsche scheepen moest geschieden, dan toch met de grootste

bedaardheid en beleid van braave knappe geoefende artillerie onderofficieren ten uitvoer is gebragt.

Verscheidene Regimenten Infanterie en Artillerie waarbij ook mijn Divisie, bekwamen order om met

geforceerde marschen na Lyon te trekken en de armee van den Maarschalk AUGEREAU aldaar door de

Oostenrijksche armee bestookt, te versterken; wij verlieten Spanje over Perpignan; te Narbonne bekwam

order om aldaar te verblijven en deze stadt tegen een coup de main te verzekeren, en verder depots van

Munitie daar te stellen te Beziers, Meze, Pesenas en te Montpellier.

Intusschen kwam KONING FERDINAND VII na zijn land terug en de Fransche armee trok als

nu geheel Frankrijk binnen; en nadat ik de mij opgedragene bevelen had uitgevoerd en in de maand

April te Montpellier aankwam, wierd daar dienzelfde dag de tijding verspreid dat de KEIZER afstand had

gedaan, en er een provisioneel Gouvernement was daargesteld: wiert door de daar kommandeerende

Generaal SABOT uitgenoodigt deswege vreugdeschoten te laten doen, maar daar ik aan deze tijding geen

geloof konde hegten, en mij schriftelijk was bevoolen geen orders te gehoorzamen als die van de Marschalk

SUCHET zoude ontvangen, durvde ik daaraan niet voldoen; dit gaf aanleiding tot groote onaangenaam

heden tusschen het opgewonden gemeen en mijne onderhebbende, zoodat ter voorkoming in een oude

Citadelle moest terugtrekken, en dadelijk een Officier zond om bij het Hoofdkwartier toen te Narbonne

nadere beveelen te ontvangen, welke officier na een afwezigheid van ongeveer 24 uuren, waarin wij ons

niet op ons gemak bevonden, de bevestiging van opgen: tijding bragt, met last om mij nu na de beveelen

van den te Montpellier komm: Generaal te gedragen; liet toen frisch op schieten, en wisselde de driekleurige

coucarde met de witte en wierd daarna met mijne onderhebbende in de stadt gebilletteert.

In zeven maanden had ik geene berigten van mijne vrouw nog uit Holland en het was zeer verwart

alles hetgeen wij omtrent die landen wisten; ik begreep het dus mijn belang was, om een verlof aan te vragen

na Parijs ten einde aldaar als meer in de nabijheid, iets meer stelligs te zullen vernemen, en die maatregelen

te kunnen nemen, die met eere in mijn belang en dat der mijnen moest aanwenden; ik bekwam dit verlof

met een zeer vleijende brief van de Generaal VALLÉE, en na eenig verbleif te Montpellier en mijn Divisie
en dienst behoorlijk aan den Kapitein DILLON te hebben overgegaan, verliet ik deze stadt den 4 Mei,

reizende over Nimes, Avignon, Orange, Valence na Lyon, van daar over Moulins, Nivers, Montarges,

Nemours, Fontaineblau na Parijs, en dit bij kleine dagreizen in aangenaam gezelschap zeer vermakelijk, met

goed helder maan, kout weer, dat meer en meer gevoelig wierd, hoe meer wij het Noorden inkwaamen;

kwamen aldaar den 16 Mei aan en na mij aldaar bij het Departement van Oorlog gemeld te hebben, bij

den Hollaiidschen Ambassadeur FAGEL, bij PRINS FREDERIK VAN ORANJE mijne opwagting gemaakt

en informatici! wegens mijn geboortenland en toekomstig bestaan bekomen te hebben, verzogt en bekwam

ik mijne Demissie als Chef de Bataillon van het 8ste Regiment Artillerie uit den Franschen dienst. Parijs

leverde alstoen veel opmerkingswaardig op dewijl zich alstoen LODEWIJK den rS^e op den Troon,

de KEIZERS VAN RUSLAND, VAN OOSTENRIJK, KONING VAN PRUISSCHEN, HERTOG

VAN WELLINGTON met hunne Ministers, hooge bevelhebbers enz. er bevonden, en men de straaten

door alle denkbaare troupes tot den Cosac en Baskier, zag passeeren en de grootste contrasten opleverde,

den 24 Mei verliet ik Parijs en kwam over Amiens, Rijssel, Gend, Antwerpen en Breda den 28 Mei te 's Hage."

Tot zooverre de Mémoires van VERKOUTEREN.
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Was SUCHET genoodzaakt geworden, Spanje te ontruimen, ook de Maarschalk SOULT was

op den duur niet bestand geweest tegen de overmacht van WELLINGTON. Wel was de tegen

stand dien hij bood hardnekkig en roemrijk, doch de kracht van zijn legér verminderde van dag tot

dag, te meer omdat hij zijne beste ti'oepen ter ondersteuning van NAPOLEON moest afzenden, en

daarvoor slechts ongeoefende en jonge soldaten in de plaats kreeg.

Tegen het einde van Januari had hij nog slechts 40000 man onder zijne bevelen, waarmede hij

op den rechteroever der Adour eene stelling had ingenomen, den rechtervleugel bij Bayonne aangeleund.

WELLINGTON noodzaakte hem in het midden van Februari echter door eene eenvoudige

bedreiging in de flank deze te verlaten.

Van nu af aan was het voordeel beslist aan de Engelsche zijde. SOULT rukte ten slotte

naar Toulouse, wierp hier sterke verdedigingswerken op, doch werd door WELLINGTON nogmaals

geslagen (10 April), en trok daarna op Castelnaudary terug.

Inmiddels was reeds den i3den Maart door NAPOLEON aan KONING FERDINAND de

vergunning verleend om naar zijn Rijk terug te keeren, terwijl wij uit de Mémoires van VERKOUTEREN

zagen, op welke wijze het leger van SUCHET naar Frankrijk terugtrok.

De operatiën der Franschen op het Iberische Schiereiland waren geëindigd.
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L wie ooggetuige was geweest van het schouwspel, dat op den ^ssten Juni 1807 aan'de

Niemen plaats greep: ALEXANDER en NAPOLEON voor het paviljoen van een midden

in de rivier liggend vlot, zich in elkanders armen werpend en aan de legers, welke aan

beide oevers waren opgesteld, blijken gevende van oprechte verzoening, zou zeker niet

aan een duurzamen vrede gewanhoopt hebben.

En dit te minder, als hij dacht aan de woorden op den Juni t. v. door den Grooten

Veldheer tot het leger gericht:

„Vous rentrerez eti France^ couvert de tous vos lauriers, après avoir oèteim nne paix

glorieuse^ qui porie avec elle Ie garanti de sa durée."

Den volgenden dag had nogmaals aan de Niemen een bijeenkomst tusschen de beide KEIZERS

plaats, welke thans ook ten deele door den KONING VAN PRUISEN werd bijgewoond. Drie dagen

werden daarop ter eere van de heugelijke gebeurtenis in een vreugderoes doorgebracht, welke gansch

Europa van de hechtheid der aangeknoopte vriendschapsbetrekkingen moesten overtuigen.

Nog werd dat bewijs versterkt, toen op den Juli na een laatste onderhoud, dat 3 uren

had geduurd, NAPOLEON uit Tilsit den RUSSISCHEN KEIZER te paard vergezelde naar den linker

oever van de Niemen, alwaar de inscheping plaats had, en hem bleef nastaren, totdat de andere oever

was bereikt.

Niemand had op dat oogenblik kunnen vermoeden, dat 5 jaar later, ongeveer op dezelfde

tijd van het jaar, NAPOLEON aan het hoofd zijner heirscharen dezelfde rivier zoude overgaan, om

in plaats van den bondgenoot een vijand te ontmoeten, die hem zou doen nederstorten van het hooge

standpunt door hem in Europa ingenomen.
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FSCHOON aanvankelijk de tusschen de beide Monarchen gesloten vriendschapsbanden

door de bijeenkomst te Erfurt nog op hechtere grondslagen schenen gevestigd, werkten

reeds spoedig verschillende oorzaken mede, om KEIZER ALEXANDER te weerhouden,

de vriendschap van NAPOLEON langer te beschouwen als „eene weldaad der Goden", zooals

Z. M. zich eenmaal had uitgedrukt.

Zonder te bedenken, dat voortdurende uitbreiding van macht aan den KEIZER aller

Russen niet welgevallig kon zijn, was NAPOLEON op den eenmaal ingeslagen weg voortgegaan,

en had de plaats grijpende gebeurtenissen dienstbaar gemaakt, om de suprematie van Frankrijk in

Europa nog hechter te vestigen.

Hevig had het den KEIZER gegriefd, dat bij de eigendunkelijke inlijving van het noordwestelijke

deel van Duitschland, ook de HERTOG VAN OLDENBURG, die met den Russischen KEIZER

verwant, en wiens zoon met zijne zuster gehuwd was, van zijn gebied werd beroofd.

Ook had de vrede van 1809 de Fransche grenzen nader bij de Russische gebracht. KEIZER

ALEXANDER achtte zulks niet zonder gevaar en vond het aan hem bij het verdrag van Weenen

als schadeloosstelling toegekende gedeelte van Gallicië, geen voldoenden waarborg voor de toekomst.

Wat echter den CZAAR boven alles hinderde, was de stichting bij den vrede van Tilsit van het

Groothertogdom Warschau, hetwelk hij onmogelijk had kunnen beletten. De CZAAR vreesde, dat

gelijk een phoenix uit de asch het Koninkrijk Polen uit dit Groothertogdom nog eenmaal met her

nieuwde kracht zoude verrijzen.

De gedachtenwisseling over deze zaak met het kabinet der Tuileriën gevoerd, en het verdrag

naar aanleiding daarvan door den PVanschen gezant CAULINCOURT, HERTOG VAN VICENTIA,

op den Januari 1810 met den CZAAR onderteekend, stelde Z. M. wel is waar op dit punt

eenigszins gerust, doch NAPOLEON weigerde, toen het er ten slotte op aan kwam om het voor-

loopig gesloten verdrag te bekrachtigen.

ALEXANDER's onwil om het Continentale-stelsel krachtig- te handhaven, ja de wijze waarop

deze zelfs den invoer van koloniale waren onder onzijdige vlag in sommige havens van zijn rijk

bevorderde (31 December 1810), maakte NAPOLEON in hooge mate verbolgen, zoodat hij er niet

meer aan dacht om ter wille van Rusland's 'KEIZER een zijner meest geliefkoosde ideëen vaarwel

te zeggen.

Zoo bleef NAPOLEON volharden bij het sedert lang opgevatte denkbeeld, om het Koninkrijk

Polen te herstellen: zoolanq- zulks niet geschied was — drukte de Wereldveroveraar zich uit — bezat
O  O

Europa geene grenzen aan den kant van Azië!

Evenwel, ook de CZAAR bleef volharden in zijn tegenstreven. Opnieuw werd er onderhandeld,

doch zonder resultaat. Ten slotte verklaarde PRINS KOURAKIN op hoog bevel des CZAREN

aan den Franschen KEIZER, dat eene langere weigering om aan diens wenschen te voldoen,

zou worden aangemerkt, als een zeker teeken, dat NAPOLEON ten gunste van Polen geheime

bedoelingen koesterde.
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APOLEON, over dit gezegde meer verbitterd dan beangst, antwoordde scherp;

prétend la Russie par un tel langage? Veut-elle la g7terre? Sifavais

voulu rétaèlir la Pologne^ je l'aurais dit^ et je n aurais pas reiiré mes iroupes de

l Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . .

Mais je ne veux point me déshonorer en declarant gtie Ie royaume de Pologne ne sera

jamais rétabli, me rendre ridicule en parlant Ie langage de la divinité, Jiéirir ma mémoire

en meitant Ie sceau a eet acte cfune poliüqtie machiavélique; car dest plus quavouer Ie

partage de la Pologne., de déclarer qiielle ne sera jamais rètablie. Non je ne puis pas

prendre l'engagement de niarmer contre des getis., qui 7>iont biett servi., qui m'ont témoigné

une bonne volonté constante et un grand dévouement. . . . . . . . .

jFe ne dirai pas aux Francais: II faut que votre sang cojde pour mettre la Pologne

sous Ie joug de la Russie. Si jamais je signais que Ie royaume de Pologne ne sera jamais

rétabli., eest que j'aurais lintention de la rétablir., et linfamie d^me telle déclaration., serait

effcuée par Ie fait qui la démentiraiti

Het oogenblik om eene vijandige houding aan te nemen was voor KEIZER ALEXANDER

nog niet gekomen. Echter lag het bondgenootschap met Frankrijk feitelijk uiteen, en toen NAPOLEON

meer en meer ging overhellen tot de Oostenrijksche Staatkunde in de Oostersche kwestie,

brak eindelijk de CZAAR openlijk met de door hem betreffende het Continentale-stelsel aangegane

verbintenissen. Den Januari 1811 vaardigde hij eene Ukase uit, waarbij de invoer van Fransche

producten, zooals luxe-artikelen en wijnen, werd verboden, terwijl mede door de vaststelling van

lagere tarieven de invoer van koloniale waren werd begunstigd: bij overtreding zouden de Fransche

koopwaren worden verbrand, de koloniale waren daarentegen slechts worden geconfiskeerd.

Op het vernemen dezer acte werd NAPOLEON hevig vertoornd; heftig waren de bewoor

dingen waarin hij zich dienaangaande tegen den Russischen ambassadeur uitliet; Z. M. eindigde met

de intrekking der Ukase te verzoeken. KEIZER ALEXANDER, die de gevolgen van den door hem

genomen maatregel zeer wel had voorzien, wiens vriendschappelijke gezindheid voor NAPOLEON

daarenboven nog aanmerkelijk bekoeld was na diens vermaagschapping met het Huis van Oostenrijk —

de KEIZERIN MOEDER had zijn aanzoek om de hand van GROOTVORSTIN ANNA PAULOWNA,

na scheiding van JOSEPHINE, van de hand gewezen — weigerde beslist op zijn eenmaal genomen

besluit terug te komen, en helde zelfs tot een nieuw bondgenootschap met Engeland over.

De Ukase bleef derhalve van kracht en de concentratie van troepen aan de grenzen van het

Groothertogdom Warschau, welke voor de uitvaardiging reeds was aangevangen, werd voortgezet.

Van de andere zijde verzuimde NAPOLEON ook niet om zijne strijdkrachten in Duitschland

en Warschau te versterken. Op ruime schaal werden troepenverplaatsingen in Duitschland bevolen;

o. m. werden de bezettingen van Danzig en van de Oder-vestingen aanzienlijk versterkt.
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LEXANDER vroeg opheldering. NAPOLEON antwoordde, dat hij slechts voorzorgs
maatregelen nam tegen de vijandige houding, welke door zijnen bondgenoot was
aangenomen. ALEXANDER bleef volhouden, dat zijne bedoelingen zeer vredelievend

waren, doch uitte bij hernieuwing zijne grieven betrekkelijk Polen en Oldenburg.
Feitelijk was dus de verhouding tusschen de beide Monarchen zeer gespannen; de aanhangige

politieke kwesties bleven onopgelost en het was dus wel te voorzien, dat vroeg of laat het zwaard
zou moeten beslissen.

Toch wilde NAPOLEON geen oorlog beginnen zonder nog te hebben getracht de zaak in
der minne te schikken. Herhaaldelijk schreef hij op zeer gematigde wijze; zoo o. m.:

7ic me reglerai que sur ce que fera Votre Majesté\je nattaquerai ja77iais^ mes
h'oupes 7ie savanceroiit que lorsqtLe Votre Majesié aura déchiré Ie traité de Tilsit. Je serai
Ie premier a désarmer si Votre Majesté veut revenir a la méme conjia^tce. A-t-elle jamais
eu a se repeiitir de la co7ifia7ice qtielle via témoiguée

NAPOLEON s woorden brachten ALEXANDER tot de overtuiging, dat eene vredebreuk door
hem werd gevreesd. In deze zienswijze werd de CZAAR door de rapporten, welke hij uit Parijs
van DE ROMANZOV kreeg, versterkt.

De overtuiging bezittende, dat NAPOLEON niet met hoop op succes den oorlog zoude kunnen
voeren, vermeerderde hij zijne troepenmacht aan de Weichsel en liet door zijnen gezant te Parijs eene
nieuwe Nota overhandigen, waarin nogmaals werd aangedrongen op het verlaten van Danzig en het
ontruimen van het Hertogdom Warschau.

Begrijpelijkerwijze werden de voorstellen niet aangenomen en in het Mémorial de St. Hélène
komen de woorden voor van NAPOLEON:

crus alors la guerre déclarée; depuis lougtemps je nétaisplus habitué a un pareil ton,
ye 7iétais pas dans niabitude de me laisser prévenir. ye pouvais mar oker a la Russie a la

tcte du reste de rEurope; rentreprise était populaire,, la cause était européenne: cétait Ie
dernier effort qui restait a la France; ses destinées,, celles du nouveau systéme européen^
étaient au bout de la lutteP

Uit het voorgaande zoude men reeds mogen besluiten, dat NAPOLEON den oorlog niet
wenschte noch direct uitlokte, doch als het ware er toe genoodzaakt werd.

In de Mémoires van den Maarschalk GOUVION St. CYR wordt zulks bevestigd.
Dat NAPOLEON den Veldtocht naar Rusland uit een algemeen staatkundig oogpunt in het

belang van Frankrijk en van zijne dynastie echter onvermijdelijk achtte, blijkt al weder uit de volgende
zinsnede van het Mémorial;

guerre de Russie deveuait une conséquence nécessaire du systéme continentale Ie
jour oü l Empereur ALEXANDRE violait les conventions de Tilsit et d'Erfurt,, mais une
consideration d'une importance bien plus majeure y détermina NAPOLÉON. Lempire
frangais., quil avait créé par tant de victoires serail infailliblement démontré a sa mort et Ie
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scepire de l"Europe passerait dans les mains dlun CZAE, s'il ne rejetait les Rnsses au delh

du Borysiène et ne releverait Ie tröne de Pologne, barrière naturelle de l'Empire

NAPOLEON ne devait-il pas croire Ie moment arrivé de consolider eet immense cdijice guil

avait élevé^ mais sur Ie sommet duquel la Russie péserait de tout Ie poids de sa puissance^

aussi longtemps quelle pourrait^ a son gré porter ses nombreuses armées sur l'Oder.

ALEXANDRE était jeune et plein de force^ comme son empire; tl était a présumer qnil

survivrait a NAPOLÉON.

Voila tout Ie secret de cette guerre."

De bezwaren aan eenen tocht naar Rusland verbonden ontveinsde de KEIZER zich geenszins;

men vermeent zelfs dat de operatie hem afschrikte.

De Kolonel BOUTOURLIN, Adjudant van Z. M. DEN KEIZER VAN RUSLAND beweert in

zijne „Histoire militaire de la Campagne de Russie en 18x2", dat NAPOLEON de kans van over

winnen als twijfelachtig beschouwde, voor welke zienswijze hij als bewijs aanvoerde, dat door NAPO

LEON de maatregel werd genomen, welke hij nog nimmer had toegepast, • om in Frankrijk de

beschikking te verkrijgen over eene talrijke strategische reserve, uit mannen van 20 tot 60 jaren

bestaande.

Volgens genoemden schrijver blijkt hieruit dat de KEIZER de oorlogskansen juist berekend

had, en zeer goed inzag, dat hij bij het overgaan der Niemen het gevaar liep van op den Rijn terug

geworpen te worden.

Hoe dit ook zij, NAPOLEON zelf heeft zich omtrent deze punten in geen zijner geschriften

uitgelaten.

Wel gingen er reeds spoedig na den aanvang der operatiën stemmen op, die de mogelijkheid

van een gedwongen terugtocht naar den Rijn volstrekt niet wegcijferden.

In de Mémoires van Generaal LIST lezen we o. a.:

„Op een avond, het was prachtig weder, wandelde ik met eenige officieren, waarbij de overste PION,

op de Paradeplaats te Wilna. Plotseling bleef de overste staan en vroeg ons elk in het bijzonder, wat wij

van den oorlog dachten, waarin wij gewikkeld waren. Eenstemmig waren wij van gevoelen, dat het

Russische leger bij een algemeen treffen het onderspit zou delven en ons naar Moskou of St. Petersburg

zou voeren.

„Ik deel dat gevoelen," hernam de overste, „maar weet gij wel," en ditmaal richtte hij zich speciaal

tot mij, „wat wij te Moskou of te St. Petersburg gaan doen?" „Wel," antwoordde ik: „wij gaan daar den

vrede aan de Russen voorschrijven".

„Gij verkeert in dwaling," vervolgde hij, „maar ik zal het U zeggen. Wij trekken op een dier beide

hoofdsteden om de Kozakken te halen en ze binnen een jaar aan den Rijn te brengen."

Eenparig verhieven wij onze stemmen tegen den ongeluksprofeet, daar wij ons onmogelijk zulk een

noodlottig einde van den oorlog konden voorstellen. En toch is die voorspelling in hoofdzaak bewaarheid

geworden." . . . . . . . . . . . . . . . .
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ERWIJL de onderhandelingen tusschen de beide groote Rijken vruchteloos gevoerd werden,

verzamelde NAPOLEON zijne legers, om ingeval het tot eene vredebreuk mocht komen,

den strijd met kracht te kunnen voeren, en sloot hij respectievelijk op 24 Februari en 14

Maart 1812 geheime verdragen met Pruisen en Oostenrijk.

Beide mogendheden verbonden zich om den KEIZER bij eenen eventuëelen oorlog tegen

Rusland met een hulpkorps terzijde te staan; Pruisen nog daarenboven, om bij den tocht van

het Fransche leger over het Pruisische grondgebied, ■ voor het onderhoud der troepen te zullen

zorgdragen.

Het hulpkorps van Pruisen ter sterkte van 20000 man, zou onder de bevelen van eenen

Franschen Maarschalk worden gesteld; dat van Oostenrijk daarentegen een eigen bevelhebber

behouden.

Al de overige aan NAPOLEON onderworpen landen moesten hunne contingenten leveren.

Ofschoon de oorlog nog slechts dreigde, werden steeds meer troepen naar de Weichsel

vooruitgeschoven.

NAPOLEON zelf had den 9^®" Mei Parijs verlaten om zich aan het hoofd te stellen van een

leger, zooals de wereld nimmer, althans niet sedert de tijden van XERXES en ATTILA aanschouwd

had; den 17^®" d.a.v. bevond hij zich te Dresden.

Vóór zijn vertrek had hij zijnen Adjudant den Graaf NARBONNE met eene geheime opdracht

naar den CZAAR gezonden, teneinde dezen te bewegen zich aan den invloed van Engeland te

onttrekken en met NAPOLEON's politieke voornemens in te stemmen.

Bij aankomst te Dresden gaf de KEIZER zijnen gezant te St. Petersburg, den Generaal

LAURISTON, den last om naar Wilna te gaan, alwaar KEIZER ALEXANDER zich ophield, en de

laatste voorstellen tot eene minnelijke schikking te doen.

Middelerwijl waren bijna alle Fransche korpsen naar de Weichsel opgemarcheerd; in de eerste

dagen van Juni was de opstelling van de legerkorpsen zooals op de algemeene overzichtskaart, aan

het einde van dit gedeelte van het IV' Hoofdstuk geplaatst, is aangegeven.

De Luitenant-Kolonel F. H. A. SABRON had de welwillendheid, ons de opname van deze

kaart, welke in zijn werk: ,,Geschiedenis van het 124^^^ Regiment Infanterie van Linie onder KEIZER

NAPOLEON 1" voorkomt, toe te staan.

De Keizerlijke Garde en de reserve Cavalerie onder JOCAHIM MURAT, KONING VAN

NAPELS, waren nog in opmarsch; het 9'''= Korps onder den Maarschalk VICTOR, dat bestemd was

om voorloopig te Berlijn te blijven, was eveneens nog niet ter plaatse aangekomen.

Tengevolge van de door NAPOLEON genomen maatregelen stond thans een van alles wel
voorzien leger van 400000 man aan de Weichsel; achterwaarts waren depóts gevormd, van waar

successievelijk nog 80000 man als versterking naar het groote Leger gezonden werden.

Toen de Maarschalk VICTOR later oprukte, trad als reserve in plaats van zijn korps eene

50000 man sterke afdeeling onder AUGEREAU.
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Het leger was met inbegrip van de Keizerlijke Garde en het Oostenrijksche hulpkorps in
12 legerkorpsen ingedeeld; daarenboven telde het vier korpsen reserve ruiterij.

Snmenstellmg van het leger onder Keizer NAPOLEON I,
tijdens den veldtocht van 1812. (i)

Namen

en

Korpsen

Namen

der

Bevelhebbers

Sterkte

aan

Infanterie

Sterkte
naa Cavalerie

Sterkte
aan •tillerieenz.

Aantal lurmonden

< >

iste Korps Maarschalk Davout 64800 3600 5400 240

2de > > OUDINOT 32500 2500 2900 114

3de » Ney 36775 4500 2500 90

4de > Onder Koning Eugène 46456 3800 2540 IOC

Sde » Prins PONIATOWSKV 43173 4200 3500 140

6de > Generaal Gouvion St. Cyr 25658 3120 1222 50

7de » » Regnier 24240 2850 1000 40

8ste » Koning JERÖME 25766 2140 884 46

9de > Maarschalk VlCTOR 29969 3000 1600 70

lode «

1

>

>

Macdonald

Lefèbre

25000 2500 2400 lOO

Garde > Mortier

Bessières

1  40700 5605 5723 150

Oostenrijkers Prins Schwarzenberg 23500 4500 2000 90

iste Korps Cav, Generaal Nansouty 10395 400 24

2de » » » Montbrun 10574 400 24

3de > » > Grouchy 8681 400 24

4de > » > Latour Maubourg 6700 400 24

418537 71665 33269 1326

(i) De opgave is overgenomen uit het werk ^•an clcn Luitenant-Kolonel SABRON op bladz. 93 genoemd.
Zij komt ook voor in PRINS FREDERIK cn zijn tijd, Ile Deel.

De Oud-Minister van Oorlog Z. Exc. de Luitenant-Generaal C. D. H. SCHNEIDER geeft in

zijn werk: „Het 126^^'^ Regiment Hollandsche Infanterie in Rusland in 1812" aan, dat de strijdmacht

van NAPOLEON welke de Russische grenzen overtrok, met inbegrip van de aanvullingstroepen

625896 man en 1242 veldstukken bedroeg.

In de Mémoires van Generaal LIST lezen we — en ook de Luitenant-Kolonel SABRON deelt

deze meening — dat de Korpsen aan de Weichsel 400000 strijdbare mannen telden, waarbij 1000 vuur

monden ingedeeld waren. Daar in den loop van den Veldtocht nog belangrijke versterkingen volgden,

kan met zekerheid worden aangenomen, dat van Fransche zijde tusschen 6 en 700000 man tegen

Rusland in het veld zijn gebracht; het juiste cijfer is nochtans moeielijk te bepalen.
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APOLEON voerde in eigen persoon het Opperbevel over de Fransche krijgsmacht; de
vier korpsen ruiterij werden aangevoerd door MURAT. Bijna alle natiën van het vasteland
waren bij het leger vertegenwoordigd; alleen Zweden en Turkije bleven daarvan uitgezonderd.

BERNADOTTE, KONING VAN ZWEDEN, had zich van Frankrijk afgewend en zich bij verdrag
van 5 April 1812 aan de zijde van Rusland geschaard, al had de CZAAR hem ook Finland ontnomen.

Turkije, dat in oorlog met Rusland was gewikkeld, teekende den Mei 1812 door bemiddeling
van Engeland, onder zeer gematigde voorwaarden, den vrede van Bucharest en zulks niettegenstaande
NAPOLEON alles had aangewend om het herstel der goede verstandhouding tusschen de beide oorlog-
voerende mogendheden te beletten.

Verder sloot Engeland op 12 en 18 Juli te Oerebro vrede met Zweden en Rusland, terwijl te
VVeliky-Luky tusschen den CZAAR en het Spaansche Regentschap te Cadix een verdrag van weder-
zijdsche bescherming en vriendschap tot stand kwam.

Ofschoon ALEXANDER eveneens aanzienlijke strijdkrachten op de been had gebracht, waren
deze toch in getalsterkte verre aan de Fransche ondergeschikt: volgens de opgaven van BOUTOURLIN
kunnen zij gesteld wordén op 243700 man met 924 stukken geschut.

De Luitenant-Kolonel SABRON geeft de volgende sterkteverhoudingen aan;

Samenstelling en sterkte van de Russische legers in het Westen,
op het einde van Juni 1812.

Iste Leger, onder bevel van den Generaal der Infanterie
BARKLAY DE TOLLY.

iste Korps onder Lt.-Generaal
2de > > > >

3de > > > >
4de 1 > > >
5 de > > Grootvorst
6de > > Generaal der Inf.
iste Korps Cav. onder Lt.-Generaal
2de » > > Generaal-Maj.
3de > > > t 7
Kozakken Korps

WiTTGENSTEiN . . . 23000 man
Bagavout 16500 >
Tuschkov. . . , . . 18500 »
SCHUWALOF 13500 »
CONSTANTIJN .... 205OO >
Doctorow .... 17500 >
UWAROW 3000 >
Korf 4000
Pahlen II 3000

Generaal der Cav. Platow 7000 »

Ilde Leger, onder bevel van den Generaal der Infanterie
Prins BAGRATION.

7de Korps onder Lt.-Generaal
8ste > » » »

27ste Divisie > Generaal-Majoor
4de Korps Cav. onder » >
Kozakkenkorps » s »

Raefskoi 16500 man
Borosdin 15000 *
Neverofskoi . . . 8500 >
SlEWERS (
HoWAISKOR I • • ■ 7500 *

Illde Leger, onder bevel van den Generaal der Cavalerie
TORMASSOF.

iste Korps onder Lt.-Generaal
2dc > » > »

3de > > > > .
Korps Cavalerie onder Generaal-Maj.

Kamenskoi 10000 man
Markoff 12000 >
Sacken 6000 »
LaMBERT .• 12000 >

te zamen

126500 man
en 57Ó

vuurmonden.

te zamen

47500 man

en 168

vuurmonden

te zamen

40000 man

en 18

vuurmonden,

I
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Het contingent, dat door Holland aan het Groote Leger werd geleverd, bedroeg ongeveer

15000 man, 2 Regimenten daarvan, het 3' Regiment Grenadiers en het 2' Lansiers, behoorden tot de

zoogenaamde Oude Garde des KEIZERS, welke niet dan in de meest beslissende oogenblikken werd

ingezet en een keurkorps vormde uit de meest geoefende krijgslieden samengesteld; dit Korps stond

zoo hoog aangeschreven, dat de onderofficieren, die bij de jonge Garde overgingen, onmiddellijk tot

Officier werden bevorderd.

De overige Hollandsche troepen zijnde: het 33" Regiment Ligte Infanterie, het 123', 124°,

125® en 126® Regiment Infanterie van Linie, het 14® Regiment Kurassiers, het 11® Regiment Huzaren,

de Compagnie Pontonniers, het Regiment Artillerie te Voet, de Rijdende Artillerie (voormalige

Hollandsche Compagnie N". 1), waren gedeeltelijk door eigen Officieren geëncadreerd; doch ook bij

sommige Fransche regimenten waren Hollandsche Officieren ingedeeld. Daaronder bevonden zich twee

Generaals; de een, DAENDELS, was Divisie-Generaal onder den Maarschalk VICTOR, de ander,

MARTUCHEWITZ, diende als Generaal der Artillerie onder den Maarschalk NEY.

De Regimenten Infanterie van linie werden respectievelijk geplaatst: N°. 33 bij het I® Korps,

N°. 123 en 124 bij het II®, N°. 125 en 126 bij het IX® Korps.

Het 14® Regiment Kurassiers werd ingedeeld bij het II®, het 11® Huzaren bij het III® Korps.

De Compagnie Pontonniers (11® compagnie du i®' bataillon de Pontonniers) en het Regiment

Artillerie te Voet (9® Regiment d'Artillerie), zoomede de Compagnie Rijdende Artillerie, maakten onder

deden uit van het I® Legerkorps van DAVOUT.
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IJ deelden reeds mede, dat de voormalige Compagnie Hollandsche Rijdende Artillerie N°. i
te Amsterdam door den Luitenant-Kolonel VERKOUTEREN den ii^^" April i8u aan
eenen Commissaire-Ordonnateur ter indeeling was overgegeven.

Met eene divisie artillerie, onder commando van den Luitenant-Kolonel d'ARANCY, kwam zij den
Augustus 1810 te Haarlem in garnizoen alwaar zij tot den November d.a.v. verblijf hield, en

vertrok toen op last van den Maarschalk OUDINOT naar Lingen en vervolgens naar Hamburg.
Den Januari 1811 had zij in de nabijheid dezer stad te Barmbeek kantonnementen betrokken

en werd aldaar geïnspecteerd door den Maarschalk DAVOUT, PRINS van ECKMÜHL, Commandant

van het P Legerkorps. Een onderdeel van het i'' Regiment Fransche Rijdende Artillerie uitmakende,
dat ingedeeld was bij de Divisie MORAND, zou zij de bewegingen van dit Korps volgen.

Zoo rukte zij den Maart x8ri uit Lübeck op naar Prenslow en Baldenburg; den 242^^^
April bevond zij zich te Mielenz bij Marienburg, op het eiland, dat gevormd wordt door de Weichsel
en de Nogath, alwaar toen ongeveer 160000 man vereenigd waren. De Compagnie stond toen onder
de onmiddellijke bevelen van den Kapitein C. E. J. HOGERWAARD, terwijl tot het verdere officiers
kader behoorden de Luitenants A. J. W. H. VAN RHEMEN, J. P. en E. PARAVICINI Dl CAPELLI:
eerstgenoemde was in de maand Januari 1811 bij de Compagnie aangekomen.

De Luitenant L. J. WORBERT was den 23^^00 October van datzelfde jaar bevorderd tot
Kapitein, en in het begin van April 1812 naar elders verplaatst.

De Korpsen van de garde, die zich nog in Spanje bevonden, ontvingen in den aanvang van
1812 de order om zich weder bij het Groote Leger te voegen. Daartoe behoorden ook de twee

Compagnieën Rijdende Artillerie. De Luitenant F. C. LIST ontving de order om deze Compagnieën
te Saint-Denis te rejoigneeren. Hier nam hij het commando over en geleidde ze naar la Fère.

Al de Officieren hadden verlof gekregen om zich naar hunne familiebetrekkingen te begeven,
en zich voor den aanstaanden Veldtocht te equipeeren.

De Compagnieën hadden na den oorlog met Oostenrijk in 1809 steeds in Spanje gestreden en
zeer geleden; vele manschappen werden als ongeschikt ontslagen, tal van paarden moesten op reform
worden gesteld, in kleeding en harnachement moest worden voorzien. De geheele maand Februari en
de helft van Maart waren dientengevolge gemoeid, met het weder in slagvaardigen toestand brengen
van den troep.

LIST werd in dien tusschentijd benoemd tot 2^'^ Kapitein, onder bepaling, dat hij als
Luitenant bij de Artillerie van de Keizerlijke Garde zou blijven dienen.

In deze functie maakte hij kwartier voor de compagnieën, die den 15'^e" Maart marschvaardig
waren; deze kwamen den April te Mainz aan, alwaar een rustdag werd gehouden. Het gros

van het leger bevond zich toen reeds dieper in Duitschland.

De marsch werd verder over Frankfort en Würzburg voortgezet, welke laatste stad den 13''®°
werd bereikt; ook hier werd weder rustdag gehouden. De Officieren maakten daar hunne opwachting bij
den PRINS GROOTHERTOG VAN WÜRZBURG, welke hen in zijn paleis op de minzaamste wijze ontving.
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Den 1 werd de marschrichting op Dresden genomen, alwaar de batterijen den 30^'^" April

arriveerden, nogmaals rustdag hielden, en 7Ach vereenigden met de beide andere batterijen Rijdende

Artillerie van de Garde, welke hier reeds eenigen tijd te voren waren aangekomen. De Garde

Rijdende Artillerie, welke nu 4 batterijen sterk was, verliet op den 2^^" Mei Saksen's hoofdstad, even

voordat NAPOLEON zich daar zoude vertoonen in al den glans en luister Zijner Keizerlijke Majesteit.

Nimmer wellicht Iieeft vóór noch na dat tijdstip zulk eene aureool van macht en aanzien om het hoofd

van eenig Monarch geschitterd

Over Königsbrück, Hoijerswerda, Spremberg en Muskau ging het verder. Van den 5^^^" Mei

tot den 24^^^^" d.a.v. werden in de districten Bunzlau en Löwenberg van de provincie Silezië kantonne-

menten betrokken.

De Compagnie HOGERWAARD kwam den Mei nagenoeg voltallig en met al hare

Officieren te Danzig aan.

Ook waren bij het 9*= Regiment d'Artillerie verscheidene Hollandsche Officieren ingedeeld, die

reeds vroeger bij de Rijdende Artillerie eene eervolle plaats hadden ingenomen; maar behalve deze

zouden ook vele andere Officieren aan de Krijgsoperatiën deelnemen, welke eerst later bij het Korps

hebben gediend en op den eerenaam van Oud-Rijder aanspraak kunnen maken.

In de eerste plaats treffen wij bij voornoemd Regiment de namen aan van; D. E. BODE,

W. B. E. PARAVICINI Dl CAPELLI, A. PETTER, A. R. W. GEY, ]. A. H. DE LA SARRAZ,

G. A. KUYTENBROUWER. M. DE VRIES en N. C. AMPT.

Als behoorende tot de tweede categorie vonden wij:

J. C. VAN WINTER, J. F. MULLER, J. N. SPIES en H. W. REINTJES en de Kapitein

P. R. FALTER, die bij het 6^= Regiment Fransche Artillerie was ingedeeld. De Paardenarts J. C.

ABELMAN, die den Juni 1S14 als zoodanig bij het Korps Rijdende Artillerie werd aangesteld

maakte den Veldtocht mede bij het 14" Regiment Kurassiers.

De Oud-Commandant der Garde Rijdende Artillerie onder KONING LODEWIJK was ingedeeld

bij de 30^^^ Divisie, deel uitmakende van het Legerkorps onder den Maarschalk MACDONALD.

Onder de minderen, welke later met eere als Officier bij het Korps Rijdende Artillerie gediend

hebben en aan de operatien hebben deelgenomen, wijzen wij op E. AUGUSTIJNS, J- A. KOHL en

P. WIND, welke toenmaals respectievelijk opperwachtmeester, wachtmeester en bombarbier waren.

Eerstgenoemde maakte deel uit van de Compagnie HOGERWAARD, welke nagenoeg geheel in de

ijsvelden van Rusland een heldengraf vond.

N het IL'^ Deel van ons werk gaven wij reeds de Biographie van den Commandant der
Compagnie Rijdende Artillerie N°. i ; sedert ontvingen wij van zijn kleinzoon, den Kapitein-
Ingenieur C. E. J. DE LILLE HOGERWAARD, nog eenige gegevens op de loopbaan van

den Oud-Rijder betrekking hebbende.
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In de eerste plaats ontvingen wij dan een miniatuurportret van CHRISTIAAN EVERHARD

JOHAN HOGERWAARD, hem voorstellende in de uniform van 2^® Luitenant

bij de Artillerie te Voet, van welk portret wij de reproductie in ons werk

opnamen. Verder zijne aanstelling onder de Bataafsche Republiek van Cadet-

Elève tot „2'^® Lieutenant bij het Battaillon Artillerie; in-plaats van den

tot Lieutenant geavanceerden 2^^ Lieut: J. B. COUBTO/S."

Daar het Museum nog geene aanstelling van dien aard in bezit had, en

de daaraan gehechte zegels zeer gaaf gebleven en zeker de bezichtiging over

waard zijn, geven wij ook dit Document als facsimilé.

Eindelijk ontving het Museum ten geschenke den Staat van Dienst van

den Oud-Rijder, eigenhandig geschreven en onderteekend door den Luitenant-

Kolonel VERKOUTEREN.

C. E. J. HOGERWAARD,

Luitenant der Artillerie te Voet.

ANGEZIEN de Majoor-Magazijnmeester der Artillerie J. G. J. PARAVICINI Dl CAPELL!

ons had toegezegd nog een nader onderzoek te zullen instellen naar den inhoud van de

papieren, nagelaten door de Oud-Rijders onder zijne familieleden, hadden wij gehoopt, dat

daaruit wellicht nog het een en ander zoude gevonden worden wat op de lotgevallen
der Compagnie Rijdende Artillerie een nog helderder licht zoude doen schijnen; helaas het onderzoek

leverde geene resultaten op. De Luitenants J. P. en E. PARAVICINI Dl CAPELLI lieten geen van

beiden papieren na, terwijl stukken, betrekking hebbende op de loopbaan van den Generaal-Majoor

W. B. E. PARAVICINI Dl CAPELLI, waarvan ons welwillend inzage werd verstrekt, hoe belangrijk

zij op zich zelf ook mogen zijn, alleen betreffende de krijgsverrichtingen in Rusland vermelden:

ELIAS PARAVICINI Dl CAPELLI: „deze fs in 1812 in Rusland gesneuveld." JACOB PETER

PARAVICINI Dl CAPELLI: „deze is in 1812 in Rusland in het hospitaal te Wilna gestorven."

Toch kunnen wij uit den Staat van Dienst en enkele andere bescheiden nog eenige aanvullingen

geven op het vroeger door ons medegedeelde (Zie Deel I bladz. 53 en 54).

De Oud-Rijder maakte de Veldtocht van 1812 mede als Luitenant-Kolonel Sous-Directeur bij

het Groote Park, en was in genoemden rang op i Januari 1811 bij de Keizerlijke Fransche Artillerie

overgegaan. Onder de rubriek „gedane Veldtochten, enz." vonden wij:

„1812

1813

In 1812 de beide voeten bevroren.

Was tegenwoordig bij de navolgende marquante affaires als:

bij Smolensk

„ Crasnoë

„ de Berezina

„ Wilna

In Rusland Saxen en Bohemen.

in i8i2.'
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In 1802 was W. B. E. PARAVICINI Dl CAPELLI weder in dienst der Bataafsche Republiek,

zooals blijkt uit de acte van Aanstelling van den vijftienden April 1802 tot Capiiein bij het
Vijfde Bataillon Artillerie gedestineerd naar Cabo de Goede Hoopy

Ook deze acte namen wij op, ten einde de serie van aanstellingen der Oud-Rijders onder het

Bataafsche bewind te completeeren.

De aan de aanstelling gehechte zegels zijn nog in gaven toestand.

Uit de stukken blijkt verder dat „W. B. E. PARAVICINI Dl CAPELLI Onder Lieutenant in de

rijdende Artillerie

den Staat der Vereenigde Neederlanden wel en getronwelyk gediend hebbende^ Ons verzogt

heefty om hem zyne demifjie uit den Dienjt van den Staat voornoemd^ te willen verkenen:

ZOO IS ' Ty dat Wy hem dezelve hebben geaccordeert^ geevende hem permijfie en verlof

zyne bevordering elders te mogen zoekeji^ en ordonneerende over zulks Ojjicieren en Soldaaten^

om hl dienft van deezen Staat zynde^ en onder Onze gehoorzaamheid f taande^ hem vry en onver

hinderd te laten paffeercn en repaffeere^i werwaards hy goedvinden zal zich te begeeven, zonder

hem daar in te doen eenig hinder of belet^ maar ter contrarin alle Imlpe en afjiftentie te bewyzen.

Aan de Kaap de Goede Hoop deed hij dienst als Aide-de-Camp bij den Generaal JANSSENS;

redenen van gezondheid noopten hem echter om zijne overplaatsing na'ar het Vaderland te vragen.

Onder nadere goedkeuring van het Staatsbewind werd hem ̂^deszelfs honorable demisse uit zijne Charge

verleend, wordende hem door den Gouverneur-Generaal gelast., hem geweesen Aide-de-Camp onverhinderd

te laateUy in het zich begeeven na de Bataafsche Republiek., maar zelfs des versogd zijnde., alle hulp en

faciliteit te geeven, zoals wij in gelijke gevallen aan anderen volkomen zullen reciproqueeren."

Dat ,,de Gouverneur en Generaal en Chef voor de Colonie de Kaap de Goede Hoop" tevreden

was geweest over de door PARAVICINI bewezen diensten, blijkt uit den eigenhandig door Zijne
Excellentie geschreven brief, welke wij eene plaats geven op bladz. 102.

Onderweg naar het Vaderland werd hij door de Engelschen krijgsgevangen gemaakt, doch wist
te ontsnappen.

Teruggekeerd, ontving PARAVICINI, in dd. 21 September 1806, van „den Colonel Inspecteur-
Generaal van het Korps Artillery" J, C. PARAVICINI Dl CAPELLI de mededeeling, dat hij ingevolge
Zijner Majesteits Decreet van den 11 «'«n September 1806 N°. 15 was benoemd tot diens „eerste
Aide-de-Camp te Velde."

Als zoodanig was hij bij de mobiele Armee in 1806 in Duitschland.
Zooals wij uit het Extract-Stamboek zien, was hij als Kapitein-Compagnies-Commandant van

i3o7—1809 werkzaam op de kusten van Zeeland en in 1810 aan de kusten der Zuiderzee. Ver
schillende opdrachten werden hem aldaar verstrekt met betrekking tot het aanleggen en bewapenen
van kustbatterijen.

Op den i®"" Januari 1811 trad hij in Franschen dienst en werd als Kapitein bij het „g""® Régiment
d'Artillerie ei pied" ingedeeld.
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In de maand September bevond zich dit Korps in het Kamp van Boulogne en aldaar ontving

hij de mededeeling van zijne aanstelling tot Ridder van het Legioen van Eer, vervat in onderstaanden brief:
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Et Staats-Bewind der BataafTche Republiek j
hebben goedgevonden

ute commiiteren, gelyk dezelve gecommitteerd wordt by deze,

O-'

des zal hy gehouden zyn voor het aanvaarden van deze zyne Bediening, in handen van den Pr^fident
van den Raad van Oorlog, afteleggen den navolgenden Eed;

Ik zwere trouw aan het Bataaffche P^olk, gehoorzaamheid acm de TFetten^ aan het Staats-Bewind
en aan myne Bevelhebberen, en onderwerping aan de Krygstucht; en belove voorts te zullen achtervolgen de
bevelen der ', ttig Geconjiitueerde Magten^ tot voorkoming of demping van Oproer en toe handhaving van
rust, goede orde en politie.

Hetwelk gedaan zynde, lasten en bevelen Wy allen en een iegelyk dien het aangaat, den voornoem

den als voorf. is te

kennen en re^ecteren, en dit alles tot wederzeggen, want "Wy zulks tot dienst van den Lande

bevonden hébben te behoren. Gegeven in den Haag 1^.

■Uit naam v<(fKaenR^ van Oorlog. Ter ordonnantie van het Staacs-Bewind.
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EXTRACT UIT HET STAMBOEK der HEEREN OFFICIEREN van opgemeld KORPS.

NAAM EN VOORNAMEN.
Namen der Ouders, datum van geboorte,

Geboorte- of laatste woonplaats.
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Omtrent de verdere loopbaan van den Oud-Rijder geeft de Staat van Dienst ons nog vele

bijzonderheden. Zoo bekleedde hij onder de regeering van KONING WILLEM I zeer gewichtige

betrekkingen; later zullen wij nog gelegenheid hebben op een en ander terug te komen.

Uit den inhoud van den als facsimilé gegeven brief zien wij tevens bevestigd dat de Majoor

C. F. KRAHMER DE BICHIN, den September 18 ii, het Ridderkruis van het Legioen van Eer ontving.

Ofschoon ons uit de officieële stukken niet is gebleken dat de kanonnier WAGENER Rijdende

Artillerist was, zij het ons echter vergund dien braven militair van het wapen der Artillerie hier met

eere te vermelden.

EERDERE bijzonderheden aangaande de bij het F Legerkorps plaats gehad hebbende

gebeurtenissen vinden wij vermeld in de Biographie van den Oud-Rijder, den gepensionneerden

Kolonel der Artillerie van het Indische leger A. R. W. GEY VAN PITTIUS, ons ter

inzage gegeven door den 1=^^*^ Luitenant J. SEELIG van het Regiment Grenadiers en Jagers, wiens vader met

de dochter van den Oud-Rijder gehuwd was. Zij worden aangevuld door Aanteekeningen van den

Luitenant-Generaal F. C. LIST, betreffende den Veldtocht in Rusland, en door mededeelingen vervat in

de brieven van den Kapitein F. K. V. R. Graaf DE CARAMAN en van den U Luitenant E. AUGUSTIJNS

aan Mevrouw de .Weduwe C. E. J. HOGERWAARD gericht.

Over den V Luitenant A. R. W. GEY spraken wij reeds in het IIP Deel, waar wij opmerkten,

dat hij bij Besluit van Z. M. KONING LODEWIJK, in dato 13 November 1809, geplaatst werd bij

de Compagnie Rijdende Artillerie N". 2, gecommandeerd door den Kapitein F. W. VAN BRIENEN

VAN OOSTEROM; evenwel traden wij nog niet in bijzonderheden aangaande zijn militaire loopbaan

vóór zijne overplaatsing bij de Rijdende Artillerie.

Het volgende vinde daarom thans eene plaats:

ADRIAAN RUDOLF WILLEM GEY VAN PITTIUS, (de naam van PITTIUS werd later na

bekomen Koninklijke volmacht bij den geboortenaam gevoegd) afstammende uit een oud geslacht, dat

reeds meer dan vier eeuwen in Nederland bekend is, werd den 28^^^" Juni 1805 benoemd tot 2"^ Luitenant

der Artillerie en Adjudant van zijn vader, den als Kolonel-Directeur der Artillerie overleden
ADRIAAN GEY, destijds belast met het bevel over de Artillerie, die voor de kustverdediging in
Zeeland bestemd was.

Toen de oorlog in i8oó tegen Pruisen uitbrak werd GEY, op zijn verzoek, geplaatst bij de
Veldbatterij, die onder bevel stond van den Kapitein ARENTZ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA—■ in 1812 in Rusland overleden ■
en woonde zoodoende den aanval bij op de vesting Hameln. Opnieuw werd hij aangesteld tot Adjudant
van zijn vader, toen deze als Luitenant-Kolonel het bevel kreeg over het gedeelte der Artillerie,
dat aan het opereercnd leger in het Noordwesten van Duitschland werd toegevoegd. In deze betrekking'
was hij in iSoS tegenwoordig bij de belegering van Stralsund,



Kolonel A. R. W. GEY VAN PITTIUS,
Geb. 2 December 1787 — overl. 6 Maart 1865.
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Na de inname van deze belangrij'ke vesting en het bezetten dei- eilanden Daenholm en Rugen

(het stormenderhand nemen van eerstgenoemd eiland woonde hij vrijwillig bij) werd de 2^® Luitenant

GEY, bij keuze, als zijnde',,een der zich gedistingeerd hebbende officieren" bevorderd tot i Luitenant

bij de Brigade Rijdende Artillerie en alsnu gedetacheerd bij de Militaire Rijschool te 's-Gravenhage,

ten einde na afloop daarvan bij zijn Korps op te treden als Instructeur voor het in te voeren Fransche

Reglement op de Exercitiën der Cavalerie.

Tegen het einde van 1810, na de inlijving van Holland bij het Fransche Keizerrijk, werd hij

naar Hamburg gezonden, alwaar toen het Hoofdkwartier der Groote Armée was gevestigd. Bij zijne

aankomst aldaar, werd hij door den Maarschalk DAVOUT, die het bevel over het leger in Duitschland

voerde, belast met het begeleiden van een transport van een millioen franken, bestemd voor het Groote

Artillerie-reserve Park te Minden.

Kort daarna werd hij gezonden naar de kusten der Oostzee te Warnemünde bij Rostock om

aldaar het bevel te voeren over een belangrijk fort, dat gebouwd was tot het beschermen van de

monden der Warno en van een gedeelte der vloot in de Oostzee.

In diverse actiën tegen Engelsche vaartuigen kweet hij zich uitnemend van zijne taak, zoodat

de Generaal Baron V. I3ALTUS, destijds Commandant der Artillerie van de Armée in Duitschland,

hem in zeer eervolle termen verzocht zijn Adjudant te willen worden.

GEY aanvaardde deze betrekking en begaf zich naar het Hoofdkwartier te Hamburg, vanwaar

hij in Maart 1812 met den Generaal BALTUS vertrok, om deel te nemen aan den Veldtocht tegen
Rusland. Van zijne krijgsbedrijven zullen wij bij het bespreken der operatiën gewag maken.

Reeds hier wenschen wij op te merken, dat GEY elke bevordering in rang en ook al zijne

decoratiën op het slagveld of wel kort daarna verdiende, ter belooning van de schitterende wapen
feiten door hem verricht. Tot vier malen toe werd hij voor den vijand gewond.

Te recht mag het Korps er trotsch op zijn, eenen man als GEY onder zijne roemruchte
voorgangers te tellen, en zeer zeker zal zijne beeldtenis die wij in ons werk opnamen (een facsimilé
naar een familieportret, dat ons door den i®'® Luitenant SEELIG welwillend ter opname werd afgestaan)
eene edele heldenfiguur in herinnering brengen.

Het ,,Historisch Museum" is in het bezit van eene potloodteekening door den toenmaligen i"®
Luitenant der Rijdende Artillerie J. W. P. VAN HOOGSTRATEN, vervaardigd naar het lithograpliisch
portret bovengenoemd, welke teekening door Z.W.E.G. aan de Historische Verzameling ten geschenke
is gegeven: het portret stelt den Kolonel voor in de uniform der Oost-Indische Artillerie.

Verder mogen wij ons verheugen in het bezit van eene bariet met decoratiën, die eenmaal
door den oud-Rijder werd gedragen, bevattende:

de gesp voor 50-jangen dienst, de Militaire Willemsorde 3" klasse, het Metalen Kruis, het Ridder
kruis van het Legioen van Eer, de Java-medaille, het Ridderkruis van den Nederlanclschen Leeuw en
de St. Heiena-medaille, alle in klein formaat. Boven de gesp voor 50-jarigen dienst is een zilveren
kroon aangebracht, boven het Metalen Kruis een gouden lauwerkrans, eveneens boven de Java-niedaille.
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Op de zilveren barret zij'n gegraveerd de namen:

„Moskow, Smolensko, Valutino, Malojaroslawitz, Bérézina, Lutzen, Dresden, Culm, Leipzig,
Quatre-Bras, Waterloo, O. Indië, Belgie;' de drie laatste namen zijn blijkbaar later toegevoegd.

Boven de barret is een zilveren plaatje bevestigd, waarop de linten der verschillende decoratiën
in kleuren zijn aangegeven; het lint voor de dienstgesp is hierop aangegeven rood-wit en blauw, dat
voor het Metalen Kruis heeft de kleuren van het Eereteeken voor belangrijke krijgsbedrijven groen en geel.

De barret werd in bruikleen afgestaan door Mevrouw zijne dochter, de Echtgenoote van den
oud-Luitenant Kolonel der Artillerie van het O.-I. Leger, J. SEELIG.

De aanvrage om deze reliquie in het Museum een eereplaats te mogen geven, werd gedaan
op den i5^en December 1879; daarop werd bij schrijven dd. 24 December d.a.v. een welwillend

antwoord ontvangen van den Luitenant-Kolonel SEELIG.

Bij dat schrijven werd nog de aanbieding van een St. Helena-Medaille, groot formaat met lint
in uitzicht, gesteld; bij een lateren brief (van 9 Januari 1880) werd nochtans op deze toezegging
teruggekomen.

TI? /? ^ i "C7X.M,LEI?^ 4 (, e n f?

Zilveren barret met decoratiön gedragen door den Kolonel A. R. W. GEY VAN PITTIUS.

Toch bezit het Museum eene dergelijke Medaille, n.1. die welke gedragen is door den kanonnier

DUMOULIN, alsmede nog eene medaille klein formaat, toebehoord hebbende aan den Kolonel

PETRUS RUTGARDUS FALTER.

Voorts is in het „Historisch Museum" aanwezig de Eeresabel met scheede, welke indertijd aan

den Kolonel ADRIANUS RUDOLPH WILLEM GEY VAN PITTIUS door de Officieren der Artillerie

in Oost-Indië werd aangeboden.

Op de kling bevindt zich de volgende opdracht:
Dc Kolonel Meisz^ Commandant en Chef der Artillerie in Ned: Oostindië,

namens de Officieren van genoemd corps,

rtttu irm i^oloncl 21. tl. tt). Dan
Ridder der Militaire Willems-Orde, 3'^^ KI: der Nederlandsche Lcemo,
van het Legioen van Eer, en van het Fransche Keizerryk, enz, enz.
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Verder staan nog aan beide zijden van de kling de verschillende Veldtochten en Veldslagen

vermeld, die door den Kolonel zijn bijgewoond.

Op de linkerzijde:

^^HoofdveldslagC7i.

Smolensk, Mosaisk

15. 17. September 1812.

Lutzen, Dresden,

Culm, Leipzig.
16. 18. October 1813.

Ouatre-Bras,

Waterloo.

16, 18. Junij 1815.

Gevechten.

Witepsch, Wilna, Mohilef,
Bérésina, Wiasma 1812.

Sumatra. 1821.

Celebes, Gombora, Brambana

18 September 1825.

Java Vorstenlanden,
Salarong.

26 Sept^®'' 4 October 1825.
D'Joucjacarta.

25 October 1825.
2 November 1825.

Pisangang,
Pleret.

19 Januarij, 17 April 1826.

Op de rechterzijde:

Signai, Badjoua
(Celebes)

16. 27. Maart 1825.

Citadel te Erfurth.

23. November. 1813.

Wonden.

Leipzig.

18. October. 1813.
Erfurth 1813.

Lequesnoy en Valenciennes. 1815.

Soupa (Celebes). 1825.

Belegermgen.

Hameln 1806.

Straalsundt 1808.

Gevechten ter Zee.

Indischen Archipel
25. Januarij 1825.

Brussel,

S' Joris Winga, Leuven
1830. 1831.

Kalitan, -

Jenoe.
5 April, 13 Mei 1827.

Boejelalie,

Java Vorstenlanden
I. 2Ó. September. 1826.

Kraton-Pleret,

Berg Para, Amblon.
9. 28. Junij, 7 Julij. 1826."

De scheede is van zwart haaienvel, versierd met zwaar verguld koperen banden en sleepplaat.

Onze teekeningen geven het aan den Oud-Rijder aangeboden Eererapier in details terug.
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AN zijne Excellentie den Luitenant-Generaal FREDERIK CAREL LIST volgden wij de
militaire loopbaan slechts van af zijne plaatsing bij de Garde Rijdende Artillerie van KONING
LODEWIJK; volledigheidshalve voegen wij hier het nog onaangeroerde uit zijne militaire

carrière aan toe. Wij doen dit met te meer liefde, omdat reeds in de eerste dienstjaren van den
grooten man zijn uitstekend karakter en schitterende militaire gaven helder uitblonken.

De militaire stand had voor LIST reeds als kind eene groote aantrekkelijkheid; hij was voor
soldaat in de wieg gelegd.

De gebeurtenissen, die in de jaren 1793—1/95 oris Vaderland plaats grepen, lieten eenen
diepen indruk bij den flinken knaap achter. Bij de belegering van 's Hertogenbosch had hij bij de
batterijen vertoefd, en reeds den dood van aangezicht tot aangezicht leeren kennen. De officieren
hadden schik in den jongeling, die het gevaar niet vreesde.

In zijne Mémoires lezen wij:

„Wanneer alles in diepe rust was, sloop ik naar buiten

om de bommen door de lucht te zien vliegen. Op een nacht

vloog er mij een over het hoofd, maakte in mijne nabijheid

een diep gat in den grond en sprong met een zwaren slag

uiteen. Op een avond stond ik met een meisje te praten, dat

zich met een emmer naar eene pomp wilde begeven om water

te halen, toen zij door een kanonskogel, die de straat enfileerde^

doodelijk werd getroffen. Daar mijne tante weinig acht op

mij sloeg, was ik den ganschen dag buiten 's huis, dan met

Zwitsersche officieren op de batterijen, dan met Fransche

Officieren buiten de Vuchterpoort, waarbij ik meermalen in

levensgevaar verkeerde."

Later woonde LIST (i) te Vianen, waar 4 Compagnieën

van het V Bataljon der 2" halve Brigade Infanterie onder

.  commando van den Kolonel STEWART JEAN BRUCE in

garnizoen lagen, en nimmer ontbrak hij bij de door die troepen

uitgevoerde exercitiën. Hij werd hier opgemerkt door den

Kapitein VAN RAPPARD, die hem op zekeren morgen
aansprak en hem vroeg of hij lust voor den militairen dienst gevoelde. Toen hierop een toestemmend
antwoord werd ontvangen, stelde de Kapitein hem voor om cadet te worden bij zijne Compagnie,
welk voorstel met blijdschap werd aangenomen.

(I) De handteelcening geplaatst onder het in den tekst opgenomen Portret — eene penteekening naar het origineele Portret in het Museum
aanwezig — vonden wij in verschillende officieöle stukken.
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Het Stamboek vermeldt, dat LIST den 24®^®" Juni 1797 Cadet werd bij de 2* '/a Brigade

Infanterie en in 1797 geëmbarkeerd was op de reede van Texel.

Het scheepsleven was zeer eentonig, zoodat hij blijde was toen in October de ontscheeping

weder volgde. Het bataljon waarbij hij was ingedeeld, kwam in garnizoen te Hoorn; hem werd

toegestaan eene kamer in de stad te bewonen.

Aldaar werden door hem opnieuw bewijzen gegeven, dat hij zich geene vrees liet aanjagen.

Toen hij de eerste wacht moest betrekken op den wal bij het kruitmagazijn, deden de manschappen

hem van te voren allerlei verschrikkelijke verhalen en stelden voor de schilderuren van hem over te

nemen. LIST weigerde zulks beslist.

Na een half uur op post gestaan te hebben zag hij eene witte gedaante, die langzaam naderde.

Snel laadde hij zijn geweer, haalde de haan over en deed de gebruikelijke aanroeping, verzekerende

vuur te zullen geven, als men zich niet dadelijk verwijderde. De gedaante verdween en sedert hadden

de spookverschijningen opgehouden.

In 1798 werd LIST geplaatst op de Militaire school te Breda en kwam onder leiding van

den Luitenant-Kolonel J. F. SEEGER, den Oud-Rijder. Het volgende jaar werd hij echter, op verzoek,

overgeplaatst op de Militaire school te 's Gravenhage, waar zooals wij reeds vroeger mededeelden

de Luitenant-Kolonel DIATZ VAN VIVANO Directeur was.

Zijn ontslag uit het wapen der Infanterie — naar aanleiding van familieomstandigheden voor hem

aangevraagd — volgde weldra. Echter vroeg zijn oom onmiddellijk eene aanstelling als „Cadet-elève

bij het 2' Bataillon Artillerie", welk verzoek den 23^''=" Februari 1800 werd toegestaan.

Den 5''®" Juli 1802 volgde LIST's benoeming tot 2' Luitenant bij het 2° Bataljon Artillerie in

garnizoen te 's Gravenhage, ter vervanging van den 2' Luitenant J. H. WEYTLANDT die tot

Luitenant was bevorderd.

Met genoemd Bataljon kwam hij in het laatst van 1802 te Breda in garnizoen, en werd daarna

met dit Korps naar Vlissingen verplaatst, om tot het in staat van defensie brengen der vesting mede

te werken. Het garnizoen bestond toen alleen uit Fransche troepen: het 72!>'« Regiment Infanterie en

4 Compagnieën Artillerie.

De Generaal MONNET voerde te Vlissingen het bevel, terwijl de Artillerie gecommandeerd

werd door den Majoor, later Kolonel d'ABOVILLE.

Met het oog op de veelomvattende werkzaamheden, ook op het eiland Walcheren, werden nog

3 Compagnieën Hollandsche Artillerie in Vlissingen gelegerd.

LIST, die naast de Hollandsche ook de Fransche taal machtig was, werd met de leiding der

verschillende werkzaamheden belast.

Toen in 1803, reeds kort na het sluiten van den Vrede van Amiens, de vijandelijkheden tusschen

Frankrijk en Engeland weder waren hervat en de Zeeuwsche kust door de Engelsche schepen werd

'geblokkeerd, ontving hij de opdracht om eene batterij aan te leggen aan de noordzijde van Noord-

Beveland, welken last hij, ondanks de vele bezwaren, naar behooren volvoerde.
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Dat de jonge Officier toen reeds eene groote mate van energie bezat, blijkt nit de wijze waarop
hij eene omvangrijke opdracht uitvoerde, tijdens het verblijf van NAPOLEON BONAPARTE te

Vlissingen, n 1. het vervaardigen eener kaart van de defensiewerken van Walcheren in verband met de

omliggende eilanden, stroomen en peilingen. Voor deze opdracht was slechts één enkele dag tijd
gegund en den ganschen nacht zat LIST over zijne werktafel gebogen; den volgenden dag te twaalf

uur mocht hij dan ook het genoegen smaken eene uitstekende kaart te kunnen overhandigen aan den

Adjudant van ,,Frankrijk's Heerscher".

Tijdens zijn verblijf te Vlissingen werd hij nog opgenomen in de Orde der Vrijmetselaren,

door de Loge „VAstre de l'Orient" ; zulks op uitdrukkelijk verlangen van zijn oom.

Van af het najaar van 1804 tot het voorjaar van 1805 was LIST te Westkapelle Commandant

van een Detachement; daarna verzocht hij wegens particuliere aangelegenheden zijne overplaatsing,

die in Mei 1805 volgde bij het Bataljon Artillerie. Hij kwam te Delft in garnizoen en betrok

daarna met de 2^^^ Compagnie het Kamp van Zeist.

De nieuwe Staatsregeling der Bataafsche Republiek van April 1805 bracht eene groote veran

dering in het leger. LIST verliet het Kamp van Zeist om naar den Haag te vertrekken en zijne

bestemming te volgen, zijnde ingedeeld als 2^^ Luitenant bij de Compagnie Artillerie te Voet der

Lijfgarde van den Raadpensionaris (5 Juli 1805),

Zooals we reeds mededeelden in den aanvang van het IIP Deel, ging de Garde van den Raad

pensionaris, bij het aanvaarden van de regeering door KONING LODEWIJK, over bij de Garde des

KONINGS; zij werd uitgebreid en Fransche Officieren werden daarbij met rangsverhooging in hare

gelederen opgenomen.

De Generaal TARAYRE kreeg het Commando over de Infanterie en de Artillerie. De Garde

Artillerie vertrok in het najaar van 1805 naar het Kamp van Zeist, en werd aldaar gemobiliseerd om

aan den Veldtocht tegen Pruisen deel te nemen.

Vele vermoeienissen en ellende moest de Garde gedurende dezen Veldtocht doorstaan, al was

hij voor haar van korten duur; het bivakkeeren bij gestadig slecht weer en aanhoudende regens

bezorgde LIST eene rheumatische aandoening, welke hem bijna genoodzaakt had den dienst te ver

laten en waarvan hij op lateren leeftijd nog dikwerf de gevolgen ondervond.

In den loop van ons verhaal, de Krijgsverrichtingen der Rijders in Rusland betreffende, zullen

we verder zien welk aandeel ook door hem aan dezen Veldtocht werd genomen en gaandeweg zijne

Biographie vervolgen.

Tegenover het portret van Zijne Excellentie den Luitenant-Generaal FREDERIK CAREL LIST

plaatsten wij het Officierskruis van het Legioen van Eer, dat hem door KEIZER NAPOLEON bij

Besluit van 2 April 1814 was toegekend, en met welk eeremetaal hij den 24^^^" Juni 1814 in het

Vaderland terugkeerde.

Naast LIST was H. R. TRIP een der beide Officieren der Hollandsche Rijdende Artillerie welke

deze hooge onderscheiding verwierven.
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Behalve het hiergenoemde portret en de reeds vroeger genoemde boekwerken die door den

Generaal C. L. SCHEIDLER LIST als hulde aan zijnen onvergetelijken vader zijn samengesteld en

aan het Korps werden vereerd, bezit het Museum nog een Hthographisch portret, voorstellende Z. Exc.

den Luitenant-Generaal. Onder het portret (buste) is eene teekening geplaatst, voorstellende evolutiën

van Rijdende Artillerie (geschenk van wijlen den toenmaligen Kapitein M. J. E. VIRULY VAN

POUDEROYEN).

Van den Generaal-Majoor SCHEIDLER LIST, destijds Kolonel-Commandant van het 4® Regiment

Huzaren, ontving het Korps nog ten geschenke het eenmaal door zijnen vader gedragen Commandeurs

kruis van de Militaire Willemsorde en het Metalen Kruis.

LIST is de eenige Oud-Rijder geweest aan wien de eer te beurt viel de hooge onderscheiding

te verwerven van benoemd te worden tot Commandeur onzer hoogste militaire Orde.
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ENDEN wij ons thans weder naar Dresden, dat den Mei door de Garde Rijdende

Artillerie uit Spanje was verlaten en alwaar NAPOLEON den 17^^" d.a.v. vergezeld van

de KEIZERIN MARIE-LOUISE was aangekomen.

KEIZER FRANS JOZEF en Zijne Gemalin waren derwaarts gereisd om hun schoonzoon te

begroeten, terwijl ook de KONINGEN VAN PRUISEN en SAKSEN, zoomede de VORSTEN van

het Rijnverbond, ter plaatse waren om NAPOLEON hunne opwachting te maken.

Reeds in den vroegen morgen, nog voor het ,,lever de Sa Majesté", dat ongeveer te 9 ure

plaats had, wachtten PRUISEN en SAKSEN s KONINGEN, welke door hunne gevolmachtigde Ministers

vergezeld waren, eerbiedig het oogenblik af waarop zij geroepen zouden worden om voor den Gebieder

van bijna gansch Europa te verschijnen. De ontmoeting tusschen NAPOLEON en de gekroonde

hoofden getuigde van groote innigheid; KEIZER FRANS omhelsde zijn schoonzoon en gaf herhaal

delijk te kennen, dat hij ter wille van het algemeen belang, op Oostenrijk kon rekenen.

Ook de KONING VAN PRUISEN gaf blijken dezelfde gevoelens te zijn toegedaan.

Dag aan dag werden er schitterende feesten gegeven. Doch verre van daarmede de algemeene

aandacht af te leiden, trokken zij aller oogen op de grootsche figuur, op dien ,,roi des rois", welke

over het lot van schier geheel Europa beschikte, en op het punt stond om nog meer volkeren voor

zijn ijzeren wil te doen bukken. Immers reeds was de oorlog met Rusland onvermijdelijk; den 28^'^

Mei keerde NARBONNE te Dresden van zijne zending terug: zijne reis had geen doel getroffen.

Om onder de gegeven omstandigheden op alle eventualiteiten voorbereid te zijn, beval de KEIZER

dat het leger van de Weichsel zou opbreken naar de Niemen. Voordat deze rivier zou zijn bereikt

hoopte NAPOLEON zekerheid te hebben omtrent den afloop der zending van Generaal LAURISTON.

Voor elk der Korpsen werden de te volgen wegen en kantonneeringsdistricten opgegeven: de

algemeene richting voor het ? Korps was naar de lijn Goldap-Gumbinnen. De KEIZER verliet daarop

den 31ste" Mei Dresden en vertrok naar Praag. Hier nam hij afscheid van zijn gemalin.

Vergezeld van MURAT en BERTHIER bezocht hij Danzig, alwaar de Generaal RAPP, om

zijne dapperheid en openhartigheid door hem het meest geacht, het bevel voerde. Ofschoon RAPP

eene vredebreuk betreurde, was hij met MURAT en BERTHIER van oordeel, dat het beter was thans

den oorlog te beginnen, dan een voor Frankrijk ongunstig vergelijk te treffen.

De KEIZER verliet Danzig den Juni en bereikte den volgenden dag Koningsbergen.

Ondenveg inspecteerde hij het Korps van DAVOUT, dat zich toen in de omstreken van Elbing bevond.
Bij monde van zijnen gezant te Warschau, DE PRADT, had hij de Polen met het herstel

hunner onafhankelijkheid gevleid, die dan ook niet in gebreke bleven, in grooten getale zijne partij te

kiezen.

Bij de voorbereiding voor den mogelijken oorlog was het voornamelijk de zoo uiterst moeilijke
zorg voor eene goede legerverpleging, welke 's KEIZERS aandacht in hooge mate bezig hield. Het
kwam niet zelden voor, dat de groote Veldheer uit de hooge sfeer zijner strategische berekeningen

tot de kleinste bijzonderheden, welke het lot van den eenvoudigen soldaat betrofien, afdaalde.
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Hij achtte het niet beneden zich om schoenen en kapotjassen, trektuigen en kookketels e. d. tot voorwerpen

zijner persoonlijke beschouwing te maken. Dienaangaande was hij kwistig met het geven van beschik

kingen en orders.

Een gedeelte van den nacht hield hij zich meermalen met het overwegen van detailzaken bezig;
zoo kwam het eens voor, dat een Generaal op één dag 7 orders van NAPOLEON kreeg, die alle op
hetzelfde onderwerp betrekking hadden.

Zoo iemand de gevaren inzag, welke voor de tucht en de gevechtsvaardigheid van het leger
uit gebrek aan levensmiddelen moesten voortspruiten, dan was het voorzeker de KEIZER. Zijn

gevleugeld woord mépris de 1'adminisiration liesi qne Ie mépris des hommes" m]st d3.SLX vo\doe.ndi& o"^.
Zelfs tijdens den eigenlijken oorlog ging er nagenoeg geen order van NAPOLEON aan zijne Korps

commandanten uit, of de verpleging van den soldaat werd daarin nog direct of indirect besproken;

zoo was O. m. steeds zijn streven er op gericht om zijne soldaten altijd brood te verschaffen.

NAPOLEON's laatste poging om den dreigenden oorlog te voorkomen mislukte; de Generaal

LAURISTON welke in opdracht had om te trachten ALEXANDER persoonlijk te naderen en dezen

de verzekering des KEIZER's over te brengen, dat hij niets liever wenschte dan eene vredebreuk

met zijnen ouden vriend van Tilsit en Erfurt te vermijden, werd noch bij den CZAARJnoch bij diens

Ministers toegelaten.

Toen NAPOLEON den Juni door zijnen Secretaris van legatie PREVOST de beleediging

vernam zijnen gezant aangedaan, werden alle onderhandelingen, welke nog tot eene vredelievende

oplossing hadden kunnen leiden, afgebroken en de bevelen gegeven voor den verderen marsch naar de

Niemen en den overtocht dezer rivier. Met het oog toch op de zeer verspreide opstelling der

Russische strijdkrachten was het een punt van groot gewicht, om zoo spoedig mogelijk offensief

op te treden.

Uit het Hoofdkwartier te Wilkowyszky maakte de KEIZER den 22^'®" Juni 1812 aan het leger

bekend dat de oorlog met Rusland was uitgebroken. De Proclamatie luidde:

,,Z.fz seconde gtierre de Pologne est commencée. La première s'est temninée a Friedlafid ei a

Tilsit: d Tilsit^ la Russie a juré éternelle alliance è la France etguerre è TAngletei're. Elk

viole aujotird"Ind ses serments! Elk ne veut donner atictine explicailon de san étrange conduite,

que les aigks fran^aises naient repassé Ie Rhin, laissant par ld nas alliés d sa discrétion.

La Rjcssie est entrainée par la fataliié! Ses destinées doivent sacco7nplir. Nous croirait-elle

dégénérés ? Ne seriojts-nous donc phis les soldats dAusterlite ? Elk fious place entre k dés-

ho7ine2ir et la guerre. La choix ne saurait Ure douieux. Marchons donc en avant! Passons

Ie Niemen, portons la guerre sur son territoire.

La seconde guerre de Pologne sera glorieuse aux armées fran^ aises comme la première ;

mais la paix que nous cojulurons, portera avec elk sa garantie et metlra un tenue d cette

orgueilkuse infiuence que la Russie a exercée depuis ciuquatite ans sur les affaires de VEurope"
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.  De legerkorpsen waren opgemarcheerd volgens de op de overzichtskaart aangegeven richtingen.
De Garde Rijdende Artillerie had hare kantonnementen in de districten Bunzlau en Löwenberg

den 24='=» Mei verlaten; met uitzondering van slechts drie rustdagen respectievelijk te Posen, Thorn
en Heilsberg, werd aanhoudend doorgemarcheerd en wel langs de lijn Friedland-Insterburg-Gumhinnen-
Stallupöhnen en Wirhallen, in welke laatste plaats de batterijen op den 23='™ Juni aankwamen.

De Compagnie Rijdende Artillerie ISi°. i, die den 28^'™ Mei te Danzig was aangekomen, volgde
de divisie MORAND.

Volgens den schrijver van „de Geschiedenis der oorlogen" waren de hoofdtrekken van het
operatieplan des KEIZERS in het algemeen hierop berekend, den vijand zoo spoedig mogelijk slag te
leveren en daarna snel met de hoofdmacht naar Moskou op te rukken.

Aan NAPOLEOX's scherpen blik was het voorzeker niet ontgaan, dat de groote uitgebreidheid
van het oorlogstooneel hier een machtige bondgenoot des vijands was, en het eenvoudige bezit van
Moskou zonder de totale vernietiging der Russische strijdkrachten den CZAAR nog niet tot den vrede
ZOU behoeven te dwingen.

Toch schreef de KEIZER aan ALEXANDER niet die vastheid van karakter en dien onwrik-
baren wil toe, welke hem inderdaad kenmerkten; en deze psychologische dwaling werd de oorzaak
van alle overige, welke gezamenlijk den vreeselijken ondergang van het leger na zich sleepten.
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OEN door den KEIZER de order werd gegeven, dat de Niemen zou worden gepasseerd,

stonden elf groote Legerkorpsen door de vermaardste krijgslieden der eeuw aangevoerd

in I® linie; op den uitersten rechtervleugel het Oostenrijksche hulpkorps onder PRINS

SCHWARZENBERG, op den linkervleugel het Korps van MACDONALD.

NAPOLEON, die de operatiën persoonlijk leidde, bevond zich in het midden aan het hoofd

zijner Keizerlijke Garden,

Volgens den Generaal LIST had NAPOLEON nog altijd gehoopt, dat KEIZER ALEXANDER

zou toegeven als hij zag, dat de inval ernstig gemeend was. Nog een oogenblik hield hij daarom

aan de Niemen halt en gispte zeer den Generaal Baron KIRGENER DE PLANTA, die als Comman

dant der Genie van het leger met het slaan der bruggen belast was geweest, en bij het bezetten van

het terrein aan de overzijde der rivier door zijne sappeurs en pionniers nog vóór de oorlogsverklaring

eenige Kozakken had doen verdrijven.

Toen ALEXANDER echter bleef zwijgen, voerde de KEIZER in den nacht van 23 op 24 Juni

zijne troepen over de rivier; de overgangspunten nabij het dorp Alexioten waren door hem persoonlijk

verkend. Bij het aanbreken van den dag was het Fransche leger reeds voor een groot gedeelte

aan de andere zijde.

In de Mémoires van Generaal LIST lezen wij aangaande den rivierovergang het volgende:

„De rivier, waarover drie bruggen geslagen waren, maakte eene groote tocht naar onze zijde, terwijl de oever

aan deze zijde verheven en met de 12 ponder batterijen der garde bezet, aan gene zijde laag en vlak was. Eene

brug was bestemd voor de infanterie, eene tweede voor de cavalerie en de derde voor de artillerie en de equipage.s.

„Reeds vroegtijdig had ik last gekregen aan de overzijde der rivier, op den weg van Kowno, een

terrein op te zoeken, geschikt om te parkeeren en te bivakkeeren en waar men ook fourage zoude aan

treffen. Dit was geene gemakkelijke taak, te meer daar de garde-artillerie te Posen met 4 batterijen van

de rijdende artillerie der linie was vermeerderd geworden en wij sedert alzoo 8 batterijen sterk waren.

Gelukkig slaagde ik daarin naar wensch, maar niet zonder veel inspanning.

„Te Kowno aangekomen vond ik noch vivres, noch fourage; de Russen hadden alles vernield of

medegevoerd. Ik nam een uitgestrekt terrein met veel groen voeder in bezit, dat door de manschappen

met zeisen moest worden afgemaaid. Aan de rivier teruggekeerd waren de bruggen door overtrekkende

troepen zóó sterk bezet, dat ik vooreerst geen kans zag om haar te passeercn. Ik legerde mij onder een

boom en zag van daar dat trotsche schouwspel aan: infanterie, cavalerie en artillerie trokken in de beste -

orde met gedeployeerde vaandels en de muziek aan het hoofd de rivier over, om den vijandelijken bodem

te betreden. Schooner, talrijker en moediger leger had men wellicht nimmer vereenigd gezien en hoezeer

het vertrouwen in den uitslag der kampanje moest inboezemen, kwam toch de sombere gedachte bij mij

op, dat tal dezer dappere strijders de Niemen niet zouden terugzien en dat zulks ook mijn lot zou kunnen

zijn, Lang kon ik mij echter met deze bespiegelingen niet bezig houden, daar ik de rijdende artillerie van

de garde over de brug zag deboucheeren en ik alzoo in functie moest treden om haar naar het bivak

te begeleiden.

„Van nu af aan hervatte ik mijne diensten bij de batterij, verheugd van eene moeilijke en zeer

vermoeiende taak ontslagen te zijn, die in het vijandelijk land met nog grooter moeilijkheden zoude gepaard

\
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gaan. Intusschen had ik de bijzondere tevredenheid van den generaal DESVAUX verworverij die mij
voortaan niet alleen met veel onderscheiding, maar zelfs als een vriend bejegende en mij daarvan vele
blijken gaf.

„Den 25 Juni legerden wij ons nader bij Kovvno en bleven daar tot den 27, toen de marsch op
Wilna aangenomen werd. Aan dezen marsch namen deel: de cavalerie van MURAT, het korps van
DAVOUST en de garde, te zamen 120 duizend man. Op onze linkerflank hadden wij de korpsen van
NEY en OUDINOT en op onzen uitersten linkervleugel dat van MACDONALD, dat de Niemen bij Tilsit

overtrok en bestemd was om Koerland en Lijfland te veroveren; op onze rechterflank het korps van
PRINS EUGÈNE, dat bij Prcnn en het korps van PRINS JÉROME, dat meer zuidelijk bij Grodno de
rivier moest passceren en onzen rechtervleugel uitmaakte. Al deze korpsen telden te zamen 400 duizend

strijdbare mannen, waarbij 1000 vuurmonden ingedeeld waren en daar in den loop der kampanje nog belang
rijke versterkingen volgden, kan met zekerheid worden aangenomen, dat van Fransche zijde tusschen de

6cx3 en 700 duizend man tegen Rusland te velde zijn gebracht; het juiste cijfer zou moeielijk te bepalen zijn.

„Een hulpkorps Oostenrijkers onder PRINS SCHWARZENBERG en een hulpkorps Saksers onder

REGNIER waren in aantocht en zouden zich in Volhynië vereenigen, om het leger in den rug en in de

rechterflank te dekken. De maarschalk VICTOR, HERTOG VAN BELLUNE, was voorloopig met het

9® korps achtergebleven om Berlijn te bezetten. Het i P korps van den maarschalk AUGEREAU, HERTOG

VAN CASTIGLIONE, nam geen deel aan den veldtocht, maar hield onderscheidene vestingen bezet.

„De vijandelijke macht, die wij tegenover ons hadden en die in getalsterkte aanvankelijk minder dan

het Fransche leger bedroeg, was in twee legers verdeeld, onder de orders van de generaals BARCLAY

DE TOLLY en PRINS BAGRATION. Het eerste met het hoofdkwartier te Wilna, — alwaar KEIZER

ALEXANDER den overtocht van het Fransche leger over de Niemen in den avond van den 24 Juni

vernam — had zich in noordwestelijke richting tot Rossiena uitgebreid, alwaar het korps van WITTGEN-

STEIN den rechtervleugel der Russen uitmaakte; het tweede was in de omstreken van Grodno gelegerd.

Een korps kozakken onder den hetman PLATOW vormde de verbinding tusschen de beide legers.

Zoodra de nadering van het Fransche leger in het groote hoofdkwartier te Wilna bekend was, werd

tot den terugtocht besloten. De Generaal BARCLAY DE TOLLY kreeg last zijne korpsen op het kamp

van Drissa aan de Duna terug te trekken, aanvankelijk met het doel daar stand te houden en slag te

leveren; PRINS BAGRATION moest over Minsk naar den Dnieper retireeren. Het oogmerk van NAPOLEON

was: de vereeniging dezer beide legers te beletten en ze elk afzonderlijk te slaan.

„Op den weg naar Wilna hadden wij met zeer slecht weer te kampen. Een zwaar onweder, gepaard

met stortregens, dat drie dagen aanhield, maakte de wegen onbruikbaar en deed de temperatuur aanmerkelijk

dalen. De koude en het natte voeder, bestaande uit afgemaaid koren, waarin de halmen nog waren, werkten

allernadeeligst op den gezondheidstoestand der paarden, zoo zelfs, dat toen wij den i Juli te Wilna aan

kwamen, alzoo na een marsch van slechts vier dagen, bij onze batterijen tal van rij- en trekpaarden

gestorven waren, welke door die van de 4 batterijen auxilière artillerie moesten worden vervangen. Maar

niet alleen bij de Garde, bij de meeste korpsen van het leger was de sterfte aan paarden zeer groot; de

wegen waren met doodc paarden en verlaten voertuigen bedekt. Het weer en niet minder de langdurige,

vermoeiende en aanhoudende marschen hadden daarbij een nadeeligen invloed op den gezondheidstoestand

der manschappen en reeds bij het begin der kampanje liet de krijgstucht veel te wenschen over: vele

manschappen verlieten de gelederen, om zich aan maraudecren of desertie over te geven. Plotseling werd

ft
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het weer zeer fraai en warm, ja zelfs zeer heet; wij behielden dat tot in September en het marcheerende

leger was voortdurend in stofwolken gehuld.

„Om eenige verademing aan zijn legers te verschaffen en op de achterblijvers te wachten, besloot

de KEIZER eenige dagen te Wilna, de hoofdstad van Litthauen, te vertoeven, aan de cavalerie, door de

infanterie van DAVOUST ondersteund, de vervolging des vijands overlatende. Dadelijk werden er maat

regelen getroffen om dat gewest behoorlijk te organiseeren.

.,Tot hoofd van het bestuur, geheel op Fransche leest geschoeid, werd de HERTOG VAN BASSANO

benoemd; tot gouverneur van Litthauen de generaal graaf VAN HOGENDORP, adjudant des KEIZERS,

en tot gouverneur van Wilna de generaal JOMINI.

.„Poolsche regimenten infanterie en cavalerie werden opgericht, de stad van veldwerken voorzien,

magazijnen, hospitalen en veldbakkerijen aangelegd. De Polen hadden onze komst in Litthauen met vreugde

begroet en gehoopt, dat hun vroeger koninkrijk zou worden hersteld, doch zagen zich daarin bitter teleur

gesteld. Eene commissie uit de confederatie, die zich te Warsehau gevormd had, werd door NAPOLEON

zeer welwillend ontvangen; maar met hun voorstel, om het oude Polen in zijn voormaligen luister te

herstellen, kon de KEIZER zich niet vereenigen."

In de Biographie van den Kolonel GEY vinden wij het volgende aangeteekend:

„Honderd vijftig stukken kanon van het eerste Korps, sterk twee en zeventig duizend man werden

in den nacht van den 24"®" Juny aan den oever van de Niemen in batterij gesteld, om door middel van

drie pontonbruggen, den overtocht der rivier te bewerkstelligen,

„De I® Luitenant-Adjudant GEY, werd door zijnen Generaal voor den aanvang der operatie langs de

boorden der rivier gezonden om de vijandelijke bewegingen gade te slaan. Vier dagen later had bij Wilna

veel te lijden van den ijskouden regen en hagel, die vele Militairen en tienduizend paarden doodde, dewijl

hem door zijnen Generaal opgedragen was de Artillerie voertuigen, die in de moerassen waren blijven

steken te helpen vereenigen."
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OOALS wij in de samenstelling van het Russische leger op bladz. 94 zagen,

stond het IIP Russische leger, waarover LIST in zijne Mémoires later spreekt,

onder bevel van TORMASSOF; dit leger was ten Zuiden van de Styr zeer

verspreid opgesteld.

De geheele sterkte der 3 Legers bedroeg 214000 man en 912 vuurmonden.

Werkelijk koesterde NAPOLEON bij zijn plan van aanval de hoop om de

concentratie van de Russische legers te beletten en beide hoofddeelen achtereenvolgens

een beslissenden slag toe te brengen, waardoor KEIZER ALEXANDER spoedig tot

den vrede zou genoodzaakt worden.

De Russische legers hielden echter tegenover NAPOLEON geen stand. Wel is

waar werd hunne vereeniging aanvankelijk door hem belet, doch hunne terugtochtslijnen

naderden elkander al meer en meer, en eindelijk had te Smolensko de concentratie van

nagenoeg ALEXANDERs geheele strijdmacht plaats. Slechts het Korps van WITT-

GENSTEIN was achtergelaten om den weg naar Petersburg te dekken.

NAPOLEON bezigde nagenoeg zijn geheele leger om het ? en IP Russische

Wester-leger te volgen. Op zijne rechterflank trad het Oostenrijksche hulpkorps van

SCHWARZENBERG tegen TORMASSOF op, terwijl het X'^ Korps onder MACDONALD

bestemd was om op den linkervleugel tegen RIGA te ageeren.

Het IP Legerkorps was aangewezen om het Korps van WITTGENSTEIN van

de Duna te verdrijven en in de richting van St. Petersburg te vervolgen.

De krijgsverrichtingen van het Korps waarbij het 124^^^ Regiment Infanterie

van linie was ingedeeld, werden den 18^^" Augustus bekroond door de schitterende

overwinning van den Generaal GOUVION St. CYR bij Polotsk, welke daarvoor den

Maarschalksstaf ontving, (i)

In het reeds meergenoemde werk van den Luitenant-Kolonel SABRON zijn die
operatiën op kernachtige en zeer duidelijke wijze beschreven. Wij behoeven voor dit
gedeelte slechts daarnaar te verwijzen. Ook leze men nog in dit werk: de verdere

ontruiming van Polotsk door het IP en VP korps op 19 Augustus en het gevecht bij
Czasnicky op 31 October, bij de vereeniging van het IP met het IX"" Korps.

De hoofdmacht marcheerde den Juli van Wilna op Witebsk aan de Duna.

De Maarschalk DAVOUT had nog voordat Wilna werd verlaten den last ontvangen,

om BAGRATION den terugtocht op de Dnieper te beletten en daardoor de vereeniging
der beide hoofdlegers vooreerst onmogelijk te maken. Daartoe was hij in de richting
van Minsk voorwaarts gegaan; JÉROME zou hem ter versterking volgen. Herhaaldelijk
spoorde NAPOLEON zijnen broeder tot spoed aan. De lange vermoeiende marschen,

(l) In den namidd.-ig vaii don 17011 Augustus werd de Maarschalk OUDINOT ernstig gewond. St. CYR, alhoewel ook licht
gewond, had hel bevel over het Ile en Vle Korps overgenomen.
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het slechte weder in Juni, de hitte in Juli, de onbruikbare wegen en de bezwaren te Grodno bij het

overgaan der Niemen ondervonden, gaven wel is waar aanleiding tot vertraging, doch NAPOLEON

billijkte zulks niet. Hevig vertoornd schreef hij aan den KONING VAN WESTPHALEN:

„// est impossible de manoeuvrer avec plus de maladresse; votis serez cause que

BAGRATION aura Ie temps de se retirer: vouz idavez fait perdrele frtiit des coinbinaiions

les plus habiles^ et la plus belle occasion qui puisse se rencontver dans ceite gtierre."

JÉROME kreeg voorts bevel om zich onder de bevelen van DAVOUT te stellen, zoodra hij
zich met hem zou hebben vereenigd: hieraan wilde hij zich evenwel niet onderwerpen; hij verliet het

leger en keerde naar zijne staten terug.

NAPOLEON's berekeningen -.waren tengevolge van JÉRÖME's langzame bewegingen mislukt.
DAVOUT kon slechts met zijn eigen Korps vervolgen. Hij bereikte den vijand bij Mohilew, en

ofschoon hij slechts 2 Divisiën onder zijne bevelen had, die door de lange marschen zeer waren uitgeput,

aarzelde hij geen oogenblik om den vijand aan te tasten, en behaalde de ovei^vinning, zonder er echter

de vruchten van te plukken, die hij had mogen verwachten.

Gedurende den slag werd de i®'® Luitenant GEY door den Generaal BALTUS naar den

Maarschalk DAVOUT gezonden, om den PRINS mededeeling te doen, dat de zware Veld-Artillerie

weldra aandeel in het gevecht zoude kunnen nemen waarna de Maarschalk persoonlijk, onder een hevig

kanonvuur, hem de in te nemen positiën aanwees.

Inmiddels waren door een gedeelte der hoofdmacht, onder MURAT en EUGÈNE, den 25^'®"
Juli gevechten geleverd bij Ostrowno, waarbij de Cavalerie 7 stukken op den vijand veroverde; den

26 en 27®'®° d.a.v. werd er op nieuw gevochten. De Compagnie Rijdende Artillerie was ingedeeld bij

de reserve. Algemeen hoopte en verwachtte men dat de Russen bij Witebsk zouden stand houden

en den slag aannemen. Toen de troepen er echter den aankwamen was de vijand reeds in de

richting van Smolensko afgemarcheerd en won de overtuiging meer en meer veld, dat men het

Fransche leger steeds dieper het land trachtte in te lokken.

i
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OEWEL het Fransche leger in den aanvang weinig tegenstand ontmoette,

was de toestand al spoedig minder gunstig geworden. Het verplaatsen der

in Pruisen aangelegde magazijnen naar Kowno, Wilna en Minsk kon aan de

legerverpleging niet voldoende te gemoetkomen; de slechte toestand der wegen was

oorzaak, dat de verplegingstreinen het sneloprukkende leger niet konden volgen. Ook

was het onmogelijk om door requisitiën voldoende in de nijpende behoefte aan levens

middelen en aan fourage te voorzien; de hospitalen raakten dientengevolge overvol en

de sterfte aan paarden was groot. Zoo was het leger na het binnenrukken van Witebsk

reeds tot op 250000 strijdbare mannen geslonken, terwijl groot gebrek aan paarden

ontstond. Hoog noodig was het derhalve hier eenige rustdagen te houden, ten einde de

vereischte regeling in zake de verpleging te treffen.

Den Augustus kon de KEIZER Witebsk verlaten. Hij rukte met het leger voort

naar de Dnieper (Ie Boristhène) welke den d.a.v. tegenover Liady werd over

getrokken, terwijl verder in de richting van de vesting Smolensko werd gemarcheerd,

welke NAPOLEON zich voorstelde bij verrassing te vermeesteren.

De voorhoede leverde den 14^^" bij Krasnoi een gevecht, dreef de Russen voor

zich uit, en zette den den marsch voort langs den grooten weg naar Moskou,

gevolgd door de hoofdmacht van het leger. Er werd toen zeker weinig aan gedacht,

hoe spoedig men eerstgenoemde plaats onder geheel andere omstandigheden zoude

terugzien.
O

De vereeniging van het en het Russische Westerleger was eindelijk bij

Smolensko tot stand gekomen; hier kon dus een ernstig treffen worden tegemoet gezien.

Tot nu waren door de Russische bevelhebbers gevechten van beteekenis zoo veel doenlijk

vermeden, overtuigd als zij waren, dat eerst eene meer achterwaartsche concentratie der

hoofdstrijdkrachten moest plaats hebben, alvorens met kans op succes den slag te

kunnen aanvaarden; tevens waren de ontzettende bezwaren aan NAPOLEON's steeds

in lengte toenemende operatielijn van niet gering voordeel te achten.

Zelfs nu nog wenschte BARCLAY DE TOLLY met BAGRATION den terugtocht
van af Smolensko in de richting van Moskou voort te zetten, doch misnoegen in het

leger dwong hem stand te houden; bij het aloude bolwerk van het rijk der Moscovieten
tegen Polen, bereidde hij zijne troepen voor tot het gevecht.

Ook van Fransche zijde werden op den avond van den 16^^" de noodige
maatregelen getroffen.

Ö  O

Nauwelijks was de duisternis gevallen of de Garde Rij'dende Artillerie werd voor

de tenten des KEIZER's in afwachtende stelling geplaatst; de manschappen brachten den
nacht met brandende lonten bij de stukken door.

Met het aanbreken van den dag hing een dichte nevel, die alle uitzicht benam.
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Toen deze eenigszins begon op te trekken, zag men een zwerm Kozakken zich ijlings verwijderen

en bij het doorbreken der zon vertoonden zich de torenspitsen en vergulde koepels van Smolensko's

kerken, zich weldra in het zonlicht badende.

Terwijl de KEIZER, omringd door een groep officieren, het terrein voor de vesting met zijnen

kijker in oogenschouw nam, viel een granaat in Zijn onmiddellijke nabijheid en sprong eenige

oogenblikken later. Dit schot was het sein tot den aanval. De KEIZER steeg te paard, adjudanten

renden in alle richtingen om orders over te brengen; de Rijdende Artilleristen legden de stukken op

en begaven zich naar de stelling, die hun was aangewezen.

Onder aanvoering van DAVOUT Korps), NEY en PONIATOWSKI rukten de troepen naar

de stellingen bij Smolensko ten aanval op, en den ganschen dag werd er door 200000 man aan beide

zijden hardnekkig gestreden. De Russen werden uit de voorgelegen werken en voorsteden verdreven;

de Artillerie der divisiën FRIANT, GUDIN en MORAND, ondersteund door die van den Generaal der

Artillerie SORBIER, slaagde er in bres te schieten en noodzaakte den vijand door sterk gevoed

granaatvuur tot het verlaten der werken, (i) 's Avonds werd de stad in brand geschoten; doch ook

de Russen van hunne zijde hadden de talrijke magazijnen in de vlammen doen opgaan toen het behoud

van Smolensko onmogelijk bleek.

Zich in de stad niet meer staande kunnende houden, werd deze om i uur na middernacht door

de Russen ontruimd; zij trokken over de rivier terug en verbrandden de bimggen. Om 2 uur gingen

de Fransche Grenadiers tot de bestorming over, doch vonden de plaats grootendeels ontvolkt, vernield,

gedeeltelijk in vlammen.

De vijand had te midden der puinhoopen slechts dooden en stervenden achtergelaten.

Schromelijk waren de verliezen aan beide zijden geleden. De overwinning had geen ander

resultaat, dan dat de terugtocht der Russen naar Moskou er door verhaast werd.

Behalve door de Rijdende Artillerie werd ook door het 11'^0 Regiment Hollandsche Huzaren

onder den Kolonel M. J. G. COLLAERT aan de hardnekkige gevechten bij Smolensko deelgenomen.

Het zusterwapen onze hulde op het slagveld van den 17^'" Augustus 1812.

Aan den i® Luitenant GEY was door den Generaal BALTUS de opdracht verstrekt om aan

verschillende batterijen van het Korps, onder het bereik van het kanon- en geweervuur, hunne

stellingen aan te wijzen.

Terwijl hij hieraan voldeed werd de Hollandsche Luitenant der Artillerie H. VAN GEFFEN

naast hem gedood, en de Kolonel D. E. BODE door een kartetskogel in de zijde gewond.

Den geheelen dag verrichtte GEY zijnen dienst, onder het hevigste kanon- en musquetvuur.

De Generaal BALTUS meldde dienaangaande in zijn rapport:

„Z.^ premier Lieutenant GEY a transmis avec beancotip d'activité et de bravoure, sur

les feux de la place, les ordres de san Genéral."

(l) In Neeriands lieldendaden te land door J. BOSSCHA III Deel i>lz, 279 wordt geboekstaafd!
De Hollandsche .Artillerie onder Kolonel BODE wordt gezegd zich daarbij onderscheiden te lichben.
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,,Na de overwinning van Smolensk was GEY de eenige Officier, die. aan het hoofd van

Pontonniers en Voltigeurs, tegen het vijandelijke tirailleurvuur in, de Dnieper overzwom, en zich meester

maakte van het eerste vlot, waarmede onze ligte Infanterie dien stroom, onder protectie van ons kanon-

en geweervuur overzette, om het slaan der bruggen te dekken.

,,Den had de zware Artillerie van het eerste Korps, de hoogten regts van Smolensk tegen

de rivier bezet; het derde Korps (Maréchal NEY) en een divisie van het eerste (Generaal GUDIN)

dezelve overgetrokken zijnde, werden door de Russen allerhardnekkigst tegengehouden, vooral uit oude

retranchementen, tijdens KAREL XII daargesteld, en uit gecreneleerde huizen, waardoor het bloedig

gevecht bij Valontina plaats vond.

,,De Luitenant-Adjudant GEY, na op verkenning derwaarts geweest te zijn, bragt plotseling

in de linker vijandelijke flank eene batterij twaalfponders en houwitsers, die op geweerschotsafstand,

den vijand door kogels en kartetsvuur spoedig de verschansingen deed verlaten en het verder voort

rukken onzer troepen tengevolge had.

,,Hij werd na de verrichtingen dezer dagen met eenige anderen van zijn wapen, ter belooning

tot bevordering in rang aan NAPOLEON voorgedragen, doch een schrijffout, bij welke men hem stelde

als Kapitein-Aide-de-Camp voor wien men den rang van Kapitein vroeg was oorzaak dat hem die

belooning miste, terwijl deze vergissing in de drukte der steeds voorwaarts rukkende en dagelijks

vechtende Armee niet hersteld werd."

Ernstig en bloedig werd er bij Valontina gestreden; de Russen leden een zware nederlaag.

Het Fransche leger had het verlies te betreuren van den hooggeachten en beminden Generaal GUDIN,

wiens beide beenen werden afgeschoten. Naar Smolensko getransporteerd zijnde, overleed hij daar

spoedig na aankomst en werd er met militaire eerbewijzen in de citadel begraven.

De overwinning bij Valontina zoude waarschijnlijk een beslissende geweest zijn, indien JUNOT

stipt de door hem ontvangen orders had uitgevoerd en tijdig was aangekomen om het Korps van

BARCLAY DE TOLLY, dat zich bij het verlaten van Smolensko gescheiden had van dat onder

BAGRATION en op weg was naar St. Petersburg, den terugtocht af te snijden.

De HERTOG VAN ABRANTES bleef echter, niettegenstaande de dringende betoogen van

MURAT en van den Generaal GOURGAUD, werkeloos.

Tenvijl het gevecht bij Valontina plaats had, vertoefde de Garde Rijdende Artillerie te Smolensko,

waar zij eenige dagen verblijf hield. Bijna dagelijks werden door den KEIZER troepen in oogenschouw

genomen en kleine manoeuvres uitgevoerd.

Van uit Smolensko deed NAPOLEON aan den Maarschalk VICTOR den last overbrengen om

met zijn Korps naar Wilna op te rukken.

Nu stonden den Franschen KEIZER twee wegen open: of wèl te Smolensko blijven en de
verovering der Russisch-Poolsche gewesten te voltooien, of het Russische leger naar Moskou te volgen.
Velen verwachtten met het oog op den toestand, waarin het Fransche leger verkeerde, dat NAPOLEON
tot het eerste zou besluiten.
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Huzaar van het Regiment na den slag van Smolensko.
17 Augustus 1812.
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De hoop evenwel dat KEIZER ALEXANDER tot den vrede zou worden gedwongen, wanneer

Moskou door de Fransche troepen werd bezet, en het vurig verlangen, hetwelk den wereldveroveraar

nog steeds bezielde om zich tot KEIZER van het Westen in de oude Wereld te doen kronen, deden

NAPOLEON tot het laatste besluiten.

Inmiddels had het voortdurend wijken der Russische troepen groote ontevredenheid verwekt bij

het Russische volk. De algemeene volksstem verlangde den bejaarden Veldmaarschalk KUTUSOW

als Opperbevelhebber.

Zelf niet in staat om de leiding zijner troepen op zich te nemen, gaf ALEXANDER eindelijk

toe aan den drang, en legde het Opperbevelhebberschap in KUTUSOW's handen.

Deze wilde de aloude als heilig beschouwde hoofdstad der CZAREN niet prijsgeven zonder een

ernstige poging te hebben gedaan om haar te behouden.

Met een macht van ongeveer 120000 man nam hij daartoe op den i"'®" September een

stelling in nabij Borodino, niet ver van de oevers der Moskowa, en a cheval van den grooten weg

naar Moskou, versterkte zijne positie door veldwerken en wachtte den aanval af van het Fransche

leger, dat het zijne in getalsterkte niet overtrof.

NAPOLEON brak den 24^"=" Augustus van Smolensko op en marcheerde over Dorogobusch,

Wiasma en Ghjat in de richting van Moskou, alles op den weg door den vijand verbrand of vernield

vindende. Den September naderde men Borodino. De divisie van den Generaal COMPANS

bemachtigde dienzelfden avond na een hevig gevecht, waarbij de Hollandsche Huzaren groote verliezen

leden, een redoute vóór de vijandelijke hoofdstelling, nabij het dorp Schwardino opgeworpen.

Den 6"^®" was het rustdag, om de troepen in de gelegenheid te stellen zich voor den Veldslag

voor te bereiden, die den 7''®" September zou plaats hebben.

Met het aanbreken van den dag stond alles slagvaardig: alle troepen waren op last des

KEIZER's in groot tenue gekleed. Ook de Rijdende Batterijen en de Compagnie HOGERWAARD

stonden gereed om deel te nemen aan de bloedigste veldslagen, die ooit geleverd zijn.

De Generaal LIST schrijft in zijne Mémoires over dezen slag, die onder verschillende benamingen

in de krijgsgeschiedenis bekend is, het volgende:

„Het dorp Borodino legt op den weg van Moskou en aan dc Kolokza, een klein riviertje,

dat in de Mosko%va uitwatert. Dc Russen hadden het dorp bezet en op dc nabij gelegen hoogten en

eene rij heuvelen, die zich in de richting van Outitza uitstrekken, versterkingen aangelegd, bestaande in
het midden der stelling uit eene groote redoute cn op de flanken uit kleinere veldwerken, die sterk met

Infanterie en Artillerie waren bezet. Dc drie veldwerken op den linkervleugel der vijandelijke stelling en

nabij het dorp Semenowskoi, dat de Russen hadden verbrand, werden door uitgestrekte cn bijna ondoor
dringbare bosschen, waardoor de oude weg naar Moskou loopt, begrensd. Nadat NAPOLEON in den
morgen van den 6, de vijandelijke stelling had verkend, nam hij de volgende dispositiën:

„PRINS EUGÈNE, op onzen linkervleugel, kreeg last zich met een gedeelte zijner strijdkracliten van
het dorp Borodino en de brug over de Kolokza meester te maken en met dc overige troepen een aanval
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Op de groote redoute te doen; de maarschalken NEY en DAVOUST zouden de drie veldwerken

op den linkervleugel des vijands bestormen en PRINS PONIATOWSKI, op onzen uitersten rechtervleugel
moest trachten, door de bosschen gedekt, de vijandelijke stelling om te trekken. De garde zoude voorloopig
achter het midden onzer stelling in reserve blijven; cavaleriekorpsen werden aan de troepen van NEY en

DAVOUST toegevoegd, om werkdadig op te treden, zoodra de veldwerken zouden genomen zijn, en eindelijk
werden tegenover de versterkingen des vijands groote batterijen aangelegd.

„Tijdens den veldslag hield de KEIZER zich achter het midden onzer stelling in de redoute van

Schwardino op, alwaar hij zijne bevelen gaf. In den vroegen morgen van den 7^en September gaf een

kanonschot het signaal tot den aanval, die over de geheele linie gelijktijdig een aanvang nam.

„üm het bezit van de verschansingen des vijands werd een groot gedeelte van den dag met de grootste

verbittering en hardnekkigheid gestreden. Zij werden genomen en hernomen tot dat eindelijk de groote

redoute voor de tweede maal den Russen werd ontweldigd. Dit gelukte met medewerking van de garde-

artillerie, maar niet zonder de grootste krachtsinspanning onzer troepen, die zware verliezen te verduren

hadden. Bij eene charge van 3 Regimenten Curassiers, ondersteund door 2 Regimenten Caribiniers werd

deze prachtige ruiterij als het ware verpletterd en sneuvelde de Generaal CAULINCOURT. De redoute

werd door de artillerie en infanterie bezet en had verwoede aanvallen te verduren, waarbij de Russische

garde eene groote slachting onderging. Om de redoute waren de lijken zoo opgehoopt, dat men haar slechts

met moeite kon naderen. Zij bleef echter in ons bezit, en daarmede was de kracht der Russen gebroken;

zij trokken zich langzaam terug, door een verpletterend kanonvuur bestookt.

„Verschillende Generaals wilden dat de KEIZER het aftrekkende leger door zijne garde zou doen

vervolgen, overtuigd van de geheele vernietiging van de Russische armee. NAPOLEON was daartoe echter

niet te bewegen; van het eenige korps, dat intact was gebleven, wilde hij zich niet beroofd zien, daar zijne

operatielijn reeds buitengewoon verlengd was en nog meer verlengd moest worden, alvorens Moskou te

bereiken. Men beweerde dat de KEIZER ongesteld en daardoor eenigszins vreesachtig was. Hoe het ook

zij, de bataille, de moorddadigste die ooit gestreden is, was gewonnen en de vijand in vollen doch geregelden

aftocht, evenwel zonder dat gunstig resultaat, dat wij na zooveel inspanning hadden mogen verwachten,

„De verliezen aan weerszijden waren zeer groot, grooter zelfs dan bij eenigen anderen dag. Het

gezamenlijk verlies aan dooden en gewonden bedroeg ruim 70 duizend man, waaronder tal van generaals,

kolonels en officieren van minderen rang. PRINS BAGRATION, Commandant van het leger van de Dnieper,

door zijne onderhebbenden en de natie zeer bemind, behoorde tot de gesneuvelden."

„Wij brachten den nacht op het slagveld door. 's Nachts wakker wordende, zag ik eene onbekende

gedaante bij het vuur zitten, waarover de soep voor het morgeneten hing. Naderbij komende bemerkte ik,

dat het een Rus was, die met een verbrijzeld been op handen en voeten naar het vuur gekropen was om

zich te warmen. Gelijktijdig hoorde ik uit een boschje achter mij kermen en schreeuwen en vernam van

mijn oppasser, die reeds op de been was, om de paarden te verzorgen, dat het eene ambulance was. Ik

liet er den Rus heen brengen en verzocht een der officieren van gezondheid hem in behandeling te nemen.

Aanvankelijk weigerde hij het, daar nog vele Franschen zijne hulp behoefden en te meer daar hem bij onder

zoek was gebleken, dat het been moest worden geamputeerd, eene operatie, die veel tijd en zorg vereischte.

Eindelijk gaf hij toe en ik bleef er bij

„De abdy Kolotskoi werd tot hospitaal ingericht, alwaar de gewonden opgenomen en aan de zorgen

van LARRAY „Chirurgien en Chef" van het leger en een tal van geneeskundigen werden toevertrouwd.
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Het sneuvelen van C. E. J. HOGERWAARD bij Borodino 7 Augustus 1812.
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IJ het ochtendgloren van den gedenkwaardigen 7''®" September zat de KEIZER reeds te

paard, gehuld in zijn grijze oveijas, en alleen vergezeld van de Generaals RAPP en

CAULINCOURT, met het oogmerk om een verkenning van de vijandelijke voorposten

en de ingenomen stellingen te ondernemen; slechts een zeer klein escorte van eenige jagers te paard

vergezelde hem. Met opgewektheid ging de KEIZER den slag tegemoet. Zijn zelfvertrouwen sprak

weer uit de dagorde, aan het leger bekend gemaakt, welke luidde:

Voild la baiaille gue vous avez tant désirée. Désormais la victoire dépend de vous; elle

nous est nécessaire; elle nous donnera de bons quartiers dhiver, et ttn prompt retour dans

la patrie! Conduisez-votis comme d Atisterliiz, d Friedland d JViteósk, d Smolensko^ et guela

postérité la plus reculée cite avec orgueil voire conduite dans cette jonrnée; que 1'on dise de vous:

II était d cette grande bataille sous les murs de Moscou!

Au camp Impérial sur les kauieurs de Borodino.

Ie 7 Septembre d deux heures du matin'.

Deze order werd met zeer gemengde gevoelens ontvangen.

In den nacht van den 6'^e" September waren batterijen gebouwd elk voor 60 stukken.

PRINS PONIATOWSKI begon de omtrekkende beweging op den rechtervleugel. Het P'®

Korps van DAVOUT, PRINS VAN ECKMUHL, met de Divisie COMPANS aan het hoofd, ging langs

het boschachtige terrein voorwaarts.

Om 6 uur v.m. opende Generaal Graaf SORBIER zijn artillerievuur 5 ten 7 ure was het gevecht in

vollen gang; duizend stukken braakten aan weerszijden dood en verderf. Om 8 uur waren de vijande

lijke redoutes genomen; de KONING VAN NAPELS deed herhaalde charges, de HERTOG VAN

ELCHINGEN overlaadde zich met roem. Een groote ruiteraanval in front, op last van NAPOLEON

ondernomen, deed de Franschen meester worden van het grootste gedeelte van het slagveld: den

vijand restten nog slechts zijne redoutes op den rechtervleugel. De Divisie van den Generaal Graaf

MORAND ontvangt den last ze te vermeesteren. Snel begeeft de Divisie zich voorwaarts; de Artillerie

leidt het vuur in; na een verwoed gevecht worden de schansen, niettegenstaande het vuur uit 80

Russische stukken haar tegenbliksemt, genomen. De vijand doet echter een retour-offensief en te g uur

is de Divisie, van alle zijden aangevallen, niet meer in staat zich staande te houden, en verplicht eene

achterwaartsche stelling in te nemen. Door dit succes bemoedigd doet de vijand zijne laatste reserves

oprukken, ten einde nog eenmaal te beproeven, meester van het slagveld te worden. De Keizerlijke Garde
rukt voorwaarts en maakt zich tot een aanval op het centrum gereed. Een oogenblik bestaat er gevaar,

dat het dorp Borodino zal worden hernomen. De Divisie FRIANT marcheert op; 80 stukken brengen

de vijandelijke colonnes tot staan, maar nog wijken zij niet en gedurende twee volle uren houden zij

onder het moorddadige artillerie-vuur stand.
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Ten slotte dwingt de KONING VAN NAPELS hen door een charge van het 4'^^ Korps

Cavalerie tot wijken. Daar komt ook de Divisie-Generaal CAULINCOURT, aan het hoofd van het

Kurassier-Regiment zich in den strijd mengen. Hij dringt door tot in de vijandelijke redoute,

alwaar een vijandelijke kanonskogel aan zijn heldenloopbaan een einde maakt: „mort glorieuse et

digne d'envie!"

Terwijl de Divisie FRIANT voorwaarts schreed, bood de Divisie MORAND weerstand aan de

aanvallen der Russen op den rechtervleugel. De Compagnie Rijdende Artillerie stond aldaar in de

slaglinie.

De eerste Luitenant-Adjudant GEY was onafgebroken onder het vijandelijk vuur werkzaam

geweest om de bevelen van den Generaal BALTUS aan de Batterijen over te brengen. Op het

oogenblik, dat hij aan den Kapitein HOGERWAARD de order bracht om zijne batterij van positie te

doen veranderen, werd deze door een kanonskogel getroffen en stierf evenals CAULINCOURT den

heldendood.

De bijzonderheden aangaande zijn tragisch uiteinde, vinden wij vermeld in eenen brief van den

toenmaligen Opperwachtmeester E. AUGUSTIJNS aan Mevrouw de Weduwe C. E.J. HOGERWAARD:

„Mevrouw! UE: gelieve wel geinformeerd te zijn of UE: gesneuvelde man een korte dood op het

slagveld heeft gehad, den 7"^ September 1812 bij Mosaisk; omstreeks voor de middag te 10 a 11 uren wierd

Z.E: door eene kogel van 12 ii" benevens een kanonnier het Hoofd weggenomen, zodat het Lichaam geensints

de minste bewegingen meer maakte; ik stond in persoon er bij, het Bloed van UE: man heeft mij nog

lang op de shaket gczeeten; ik hebbe de eer gehad mijn kapitein benevens twee kanonniers (aan weders
zijden een) van de Kapitein te Begraven . . .

In een anderen brief van AUGUSTIJNS aan Mevrouw HOGERWAARD, vinden wij nog het

vol2:ende vermeld:

„De paarden, kleederen, het scheerservies Etc^ is alles publiek op het Bivouacq den 12®" September

11. in Rusland vcrkogt, de gelden zijn in de kist geworpen, hier is geene rekenschap van gedaan, ik mogte

er in het geheel niet bijkomen; het is alles onder de Officieren van differente Corpsen verkogt; alle dagen

zijn wij gemarcheerd en geattacqueerd na Moscou. Daar gekomen zijnde heeft de Capitein CARAMAN de
Compagnie overgenomen.

„Het Kruis heeft de fourier op het slagveld den 7= September te Mosaisk van UE: gesneuvelde Man
genomen, om het zelve te bewaren en het bij de eerste gelegenheid aan de jonge Heer HOGERWAARD
present te doen "

Op ons verzoek werd het sneuvelen van dezen dapperen voorganger door den Heer HOYNCK
VAN PAPENDRECHT in beeld gebracht.

Naast die afbeelding voegt het ons hier een kort woord van oprechte en dankbare hulde te
brengen aan den Oud-Rijder, welke zijn leven liet op het veld van eer.
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Aan de meeste krijgsverrichtingen, welke vóór en gedurende de regeering van KONING

LODEWIjK plaats hadden, heeft HOGER WAARD een werkzaam aandeel genomen; èn als ondergeschikte

èn als bevelhebber der Compagnie heeft hij daarbij onder de meest verschillende omstandigheden bij

gedragen om den goeden naam der Hollandsche Rijdende Artillerie te handhaven.

Eere zijne nagedachtenis!

De Kapitein DE CARAMAN, dezelfde die later hooge rangen in het Fransche leger bekleedde

en als Generaal voor Constantine overleed, deelde per brief van uit Moskou, in dato 8 October 1812,

aan Mevrouw de Weduwe HOGERWAARD het sneuvelen van haren eclitgenoot mede. Wij laten dat

schrijven hieronder in zijn geheel volgen.

MOSKOU Ie 8 Octobre 1812.

Madame.

„Désigné pour prendre Ie Commandement de la Comp'® d'ArtiIIerie a cheval qu'avoit Monsieur

HOGERWAARD; c'est avec Ie plus profond regret que je remplis !e devoir pénible de vous annoncer sa

mort honorable & glorieuse sur ie champ de bataille de Mosaisk Ie 7 Septembre; cette triste nouvelle

n'ayant pu vous être transmise dans ces momens de troubles; je-suis obligé de confirmer celles qui vous

sont déja parvenues peut-être Indirectement.

„Ayant eu 1'avantage de connoitre personnellem: Mr. HOOGERWAARD; je ne puls Madame que

joindre mes regrets a votre juste douleur & vous offrir de consolation que Ie souvenir honorable & l'estime

qu'ont conservée pour lui, tous ceux qui l'ont connu.

„J'ai trouvé a mon arrivée ni ses effets & chevaux vendus; j'ai pris aussitót soin de teut ce qui lui

appartenoit & j'aurai l'honneur de vous en rendre un compte exact aussitót que Ie tout aura été régularisé.

„Le résultat des recettes & dépenses se monte a environ 550 francs; parcequ' il avoit disposé d'avance

de ses appointemens de Mai & Juin & qu'il se trouvoit quelques dettes a liquider.

„J'aurai soln Madame de vous faire parvenir tout ce que j'ai entre les mains, dès qu'il se présentera

une occasion favorable.

. „Veuillez être persuadée Madame de la peine que me cause Ia commission dont je suis chargé. Tous

les Officiers partagent votre douleur & y prennent un vif & sincère intérêt, s]il se trouvoit quelque chose

en quoi je puisse vous être utüe daignez, je vous prie disposer de moi.

„Je suis avec le dévouement le plus respectueux Madame.

Votre trés obéissant serviteur

(signé) V. DE CARAMAN.

Capit" Command. la 7® Comp'® du i®' d'Art'® a cheval

i®"" Corps d'Armée."

Naast HOGERWAARD brengen wij in den slag aan de Moskowa onze hulde aan den

Luitenant MARTINUS DE VRIES, den Oud-Rijder der Garde Rijdende Artillerie, van wiens optreden

BOSSCHA in „Neerland's heldendaden" het volgende mededeelt:
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„In den slag van de Moskowa (7 September 1812) werd de battery, waarvan hij een sectie kom

mandeerde, door de Russische cavallerie overhoop gereden en kreeg hij een zwaren houw over den arm en

een tweeden in het aangezicht, zoodat hij werd achteraf gedragen om verbonden te worden. Zoodra was

dit niet geschied of hij keerde terug en hervatte koelbloedig het bevel zijner sectie. Zijn Chef, een Fransch-

man, Kapitein BRANDIER, officier van groote verdienste, maar die DE VRIES, wiens snaaksche invallen

hem verveelden, niet gaarne zag, ylde nu naar hem toe met de woorden: „DE VRIES tu es un brave, dès

ce moment je vous offre men amitié". Ook DE VRIES werd te Moskau tot Kapitein bij de Garde

bevorderd. Bij de ontzettende tooneclen van den terugtocht verloor de vroolijke man den moed: hij bleef

te Wilna achter, waar hij met vele anderen het leven liet".

De Kolonel D. E. BODE werd in denzelfden slag door een kanonskogel aan de dij gewond.

De Rijders hadden hun aandeel in de overwinning met hun bloed betaald.
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E slag aan de Moskowa was ongeveer ten 2 ure n.m. ten gunste van NAPOLEON
beslist; het kanonvuur deed zich echter nog tot 4 uur hooren.

In de Mémoires van Generaal LIST lazen we reeds welke ontzaggelijke verliezen

aan weerszijden waren geleden. Volgens Fransche opgaven was de verhouding van het aantal

gesneuvelde Russen tot die aan Fransche zijde van 4: 1; doch deze opgaven lijken ons niet ver

trouwbaar.

De Artillerie, waaraan ongetwijfeld de roem toekomt bij Borodino de hoofdrol vervuld te hebben,

deed in het geheel zestigduizend schoten; toch kon de munitie na den slag onmiddellijk weder worden

aangevuld.

Ofschoon NAPOLEON het gevecht persoonlijk leidde, bracht hij rechtmatige hulde aan zijne

ondercommandanten, een hulde zooveel te meer gerechtvaardigd, waar vrij algemeen tegen de

gevechtsleiding in dezen slag zeer gegronde bedenkingen worden aangevoerd.

Zijn de opvattingen van JOMINI de juiste — men zie diens werk „Vie politique et militaire de

NAPOLEON 2 ième partie pag. 168, —" dan schijnt ook het oordeel van den grooten Veldheer over

zijn eigen optreden op den dag van 7 September minder gunstig te zijn.
In de „Histoire de l'Empereur NAPOLEON par P. M. LAURENT DE L'ARDÊCHE" treffen

wij de volgende hulde van den KEIZER aan de onderbevelhebbers aan:

^Jntrépides heros, MURAT, NEY, PON/ATOWSKI, eest d votis qtie la gloire en

est diLe! — Que de grandes, que de belles actiojis l"histoire aurait d recueillir! elle dirait

comment ces intrépides cuirassiers forcèretit les redoutes^ sabrerent les canonniers sur leurs

pieces; elle raconterait Ie dévoueinent héroïqtie de MONTBRUN, de CAULINCOURT, qui

trouverent la mort att milieu de leur gloire; elle dirait ce que nos canonniers découverts en

pleine campagne, Jirent contre des óatieries plus nombreuses et coiwertes par de bons épaule-

ments; et ces intrépides fantassins, qui au moment Ie plus critique, au lieu d'avoir besoin

(Têtre rassurés par lerir général criaient: —Sois tranqtdlle tes soldats ont tous juré aujourdhui

de vaincre, et ils vaincront! —

Quelques parcelles de tant de gloire parviendront-elles aux siècles d venir!

Ou Ie mensonge, la calomnie, Ie crime prévaudront-ils!"

Men bracht den nacht na den slag bij Borodino op het gevechtsveld door. Vroegtijdig werd

den volgenden morgen in 3 colonnes ter vervolging van het geslagen leger opgerukt. PRINS

PONIATOWSKI vormde de rechter, PRINS EUGENE de linker colonne. NEY marcheerde op den

grooten weg van Mosaisk—Moscou. JUNOT was met zijn Korps achtergelaten om in de bewaking

van de tot hospitaal ingerichte abdij Kolotskoi, en in de verpleging der talrijke zieken te voorzien.

Tegen den middag werd halt gehouden om eeriig voedsel aan man en paard te doen verstrekken.

Volgens ingekomen berichten zouden de Russen vóór Moskou nog eenen slag ter verdediging

der oude hoofdstad wagen. Helaas, spoedig bleek NAPOLEON, dat dit bericht ijdel was en dat de
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hoop, welke hem 200 vurig bezield had om eindelijk den vijand in een laatsten slag te verpletteren,

in rook was vervlogen.

Bij de nadering der Franschen, ontruimden de Russische troepen in den nacht van 13 op 14

September al de voor Moskou ingenomen stellingen. Toen het leger den 14^^" de stad vóór zich zag,
waren slechts de gedoofde vuren uit het Kamp van Tili een aanwijzing, dat hier troepen hadden

gelegerd. MURAT snelt vooruit om den vijand te achterhalen, doch vindt nog slechts eenige kozakken,

die de achterhoede vormen. Deze geven zich over, doch worden vrijgelaten. Op ditzelfde oogenbiik

verschijnt NAPOLEON aan het hoofd der voorhoede en geëscorteerd door de veertig laatst overge

bleven Hollandsche Huzaren voor de poorten der Czarenstad.

In een der voorsteden, Dorogomilow, brengt de KEIZER den nacht door en vestigt zich den
isden in het Kremlin, het verblijf van de Vorsten der Moscoviten.

De Garde Artillerie welke den 14^®" een positie westwaarts van Moskou had ingenomen op het

groote kerkhof dat de stad domineert, had het bezetten van Dorogomilow ingeleid.

De Compagnie Rijdende Artillerie N®. i kwam te Moskou in kantonnement.

NAPOLEON had gemeend, dat de autoriteiten bij het bezetten der stad, den overwinnaar de

sleutels zouden zijn komen aanbieden, doch hoe had hij zich misrekend! Schier elke woning was verlaten,'

en de mindere bevolking, welke nog aanwezig was, ontving de troepen met geweerschoten.

De KEIZER zendt den Generaal LAURISTON met vredesvoorstellen naar het Russische hoofd

kwartier, doch ontvangt geen antwoord.

Intusschen is de toestand van het leger allerbedroevendst geworden. De lange en zware

marschen, de velerlei ontberingen, desertie en bloedige veldslagen hebben de strijdkrachten op

schrikbarende wijze gedund. Het schitterende en dappere leger is reeds tot de helft versmolten.
NAPOLEON heeft nog slechts ± 100000 strijdbare mannen onder zijne onmiddellijke bevelen. En

welke is de toestand waarin ook deze verkeeren! Moskou weldra in vlammen opgegaan, biedt het leger

geen gelegenheid meer om de winterkwartieren te betrekken. Niets blijft NAPOLEON over dan te
besluiten de stad weder te verlaten om, zooals hij in Zijne „Mémoires" mededeelt zijne strijdkrachten in

Polen te doen overwinteren; hij begeeft zich aan het hoofd van zijn leger den 19^^11 October op weg

naar Kaliio-a en laat de order achter om zoodra de laatste colonnes Moskou zullen hebben verlaten,
O

het Kremlin in de lucht te laten vliegen.

Met de vernietio-ine van Moskou en het daaruit voortvloeiende besluit tot den terugtocht waren
O ö ^

de moreele factoren in het door de ontberingen en de aanzienlijke verliezen toch reeds ontzenuwde
leger nog meer gedaald.
Ö  ö O

Zou de ondergang niet volkomen zijn, dan moest de band, welke hoewel slap, nu nog de
deelen van het eens zoo machtige heir samenhield, niet verbroken worden, en dit dreigde, indien
de terugtocht zou worden aangenomen door een landstreek welke bij den opmarsch nagenoeg van
alle levensmiddelen was beroofd. Daarom werd het door NAPOLEON noodzakelijk geoordeeld om
den weg Moskou—Smolensko te ontwijken en zoo mogelijk terug te marcheeren over Kaluga in de
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richting van Minsk, terwijl hij zich dan te Smolensko met den Maarschalk VICTOR zou kunnen

vereenigen. Aan den HERTOG VAN BASSANO die zich te Wilna bevond, schreef de KEIZER:

„ Vers les premières semaines de novembre faurai ramenè mes troiipes dans Ie carré,

qui est entre Smolensk, Mohilew, Minsk et Witebsk Cette nouvelle position me rap-

proche d la fois de Saint-Petersbotirg et de Wilna, et je vais me trouver pour la campagne

prochaine vingt marches plus prés des moyens et du but . . . . Au surplus, dans les affaires

de cette nature, V événement se trouve quelguefois différer beaucoup de ce qui a été prévul^

NAPOLEON's profetische woorden zijn door de nu volgende gebeurtenissen helaas maar al te

zeer bewaarheid geworden

Terwijl de KEIZER op den weg naar Kaluga voorwaarts schrijdt, blijft LIST voorloopig als

Commandant eener compagnie Garde-Artillerie te Voet in Moskou achter. Deze functie bekleedde hij

sedert den October; als officier bij de Garde Rijdende Artillerie was hij toen vervangen door den

Luitenant J. A. H. DE LA SARRAZ, met wien hij van monteering wisselde. Den 235'®" September

t. v. was LIST tot Ridder van het Legioen van Eer benoemd.

Bij de opdracht welke aan den Kapitein LIST door den Chef van den Staf van den Maarschalk

MORTIER werd medegedeeld, vernam hij dat het legerkorps van den Maarschalk, o. a. bestaande uit

2000 man jonge garde, gedemonteerde cavaleristen, die tot bataljons waren geformeerd, en zijne batterij

bestemd waren om het Kremlin te bezetten en tot het uiterste te verdedigen.

De nu volgende gebeurtenissen te Moskou laten wij uit de „Herinneringen van den Luitenant-

Generaal LIST" volgen:

„Ik nam dadelijk maatregelen om den voorraad levensmiddelen en kleedingstukken zoodra mogelijk

naar het Kremlin over te brengen, daar het gevaarlijk was nu langer in mijne positie te blijven. Om ruimte

in de bagagewagens te krijgen, liet ik een groot vuur aanleggen, teneinde de overtollige bagage te ver

branden. Ik gaf het voorbeeld en behield niet meer dan hetgeen in een valies kon worden gepakt, waarna

de officieren, hoewel eenigszins schoorvoetend, ook hun overtollig goed op het vuur wierpen. De meerdere

ruimte, die ik daardoor verkreeg, maakte dat ik op de wagens kon bergen: een okshoofd jenever, voorzien

van een kraan met sleutel, dien ik bij mij droeg; beschuit, eenige zakken meel, rijst, gierst en voor elk man

een paar schoenen. Aan de manschappen werden twee paar nieuwe schoenen uitgereikt: een om dadelijk

aan te doen cn een om in den ransel te pakken. Aan deze voorzorgen had ik het te danken, dat ik de

manschappen bijeenhield; bij aankomst in het bivak en bij vertrek, werd hun een borrel verstrekt en twee

maal daags ontvingen zij rijst en gierst of meel.

„Niettegenstaande de genomen voorzorgen voor het schoeisel, kwam de sergeant-majoor mij na 3 dagen

marsch rapporteeren, dat de manschappen nu-pieds waren, hetgeen ik niet geloovcn kon. Ik liet mij de

schoenen vertoonen en nu bleek mij, dat de zolen verbrand waren en in stukken vielen, daar de manschappen

de slechte gewoonte hadden 's nachts op het bivak de voeten te dicht bij het vuur te houden. Dit noopte

mij, na het uitgeven van het laatste paar, alle avonden de ronde bij de bivakvuren te doen om toe te zien,

dat de manschappen meer zorg voor hun schoeisel droegen.
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„Den 20 October begaven wij ons naar het Kremlin en dienzelfden dag rukte een korps Kozakken

onder bevel van den Generaal WINTZINGERODE Moskou binnen. Daar in het Kremlin geene genoegzame

ruimte voor ons allen was, werd ik met eenige officieren en manschappen in een nabijgelegen paleis onder

dak gebracht. Mijne batterij kreeg last het Kremlin te mineeren, teneinde het in de lucht te doen vliegen,

zoodra wij het verlaten hadden. De vele caissons, met artillerie en infanterie-patronen geladen, die bij

gebrek aan paarden niet te vervoeren waren, werden in het laagste gedeelte van het Kremlin tegen den

ringmuur opgereden en door gezwinde lont met elkander verbonden, om gelijktijdig te kunnen springen,

„Den 23 October ontving de Maarschalk MORTIER de order, in den nacht het Kremlin te verlaten

en het te doen springen. Een gelukkig toeval begunstigde onzen aftocht. Eenige officieren, die buiten het

Kremlin eene verkenning maakten, ontmoetten den generaal WINTZINGERODE en namen hem gevangen;

zijn adjudant, de kapitein NARISCHKIN, die hem van nabij volgde onderging hetzelfde lot. De Russische

troepen, daardoor van hun chef beroofd, lieten ons ongemoeid aftrekken en evenzoo de officieren, 6 a 7 in

getal, belast met het aansteken der mijnen. Ook van het volk, dat zich in groote massa om het Kremlin

vereenigd had, ondervonden wij geen tegenstand; het week uiteen en liet ons ongedeerd gaan, alsook de

bovengenoemde officieren, die nog volgen moesten.

„De generaal WINTZINGERODE, een Wurtemberger van geboorte, werd naar het hoofdkwartier van

den KEIZER opgezonden, die hem zeer onvriendelijk ontving. De KEIZER gelastte, dat hij, onder behoorlijk

geleide, naar Frankrijk zou worden overgebracht; maar nog vóór hij Wilna had bereikt, werd hij door de

Kozakken ontzet en in vrijheid gesteld.

„Wij kwamen behouden buiten Moskou aan en namen positie op de hoogte voorbij het kerkhof, om

de wagens en de achterblijvers gelegenheid te geven, ons te rejoigneeren. Nauwelijks hadden wij ons in

slagorde opgesteld of de mijnen begonnen te werken. Verschrikkelijk was de uitbarsting, vooral van het

kruitmagazijn, dat nog een grooten voorraad kruit bevatte. Uit dezen vurigen krater verhief zich een klomp

vuur, die links van de stad met groote snelheid werd voortgedreven en op een aanmerkelijken afstand met

een zwaren slag ontplofte.

„De uitbarsting der caissons duurde het langst, daar velen met houwitsergranaten waren gevuld, die

na elkander sprongen; het was alsof men een kanongebulder hoorde. De aarde dreunde onder onze voeten

en de ontploffing werd op een afstand van 10 uren door den KEIZER te Fominskoi gehoord. Vele Russen

kwamen daarbij om. Zij waren het Kremlin binnen gestormd om zich van den voorhanden voorraad meester

te maken, zoodra het door ons verlaten was "

NAPOLEONS voornemen om den weg zuidelijk over Kaluga te nemen, wordt door het

bloedige gevecht bij Malo-Jaroslawetz, {24 October), wó.ar PRINS EUGÈNE zich met zijn Korps bijzonder
onderscheidde, verijdeld.

Wel waren de PAanschen tegen het vallen van den avond'in het bezit van de zoo hevig betwiste
stad, doch KUTUSOWs leger had toen zuidelijk van Malo-Jaroslawetz stelling genomen en sloot hier
mede den weg op Kaluga af.

Nadat NAPOLEON den 25^'*-'" persoonlijk een verkenning verricht had, schijnt hij — volgens
sommigen door zijne Generaals hiertoe overgehaald — hel besluit te hebben genomen om een treffen
met den vijand te ontgaan en den voorgenomen marschweg te laten varen.



i#<-- ■ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA■ ' • '

tip'••»» ■ '

g4> irnmUf**. «■ ■ ■ Ifc»»', V.i , ''^ *. ;'-' ' '••

'» "i* '

ftW;y ', . ^ ; , . ' K' ' ',
\* 'C« ' i- . '''" ► • . •

• l ' ! ' 'x^ ,•*. '

SMOLENSKO. 9 November 1812.

Naar de gravure van OniKR.



■ M
- 1^

M

V' t

■  -Sï

l  •.;

• ' ;.k'



DE RIJDENDE ARTILLERIE BIJ DEN VELDTOCHT IN RUSLAND l8l2. 143

Den werd de order gegeven om den terugtocht op Smolensko langs denzelfden weg aan

te nemen, dien het leger op den heenmarsch had gevolgd, en die alzoo door een geheel verwoeste

landstreek voerde. De marsch wordt nu op Wereja genomen, waarbij het Korps van DAVOUT de

achterhoede zal uitmaken.

NAPOLEON zelf bereikte den 31 sten October Wiasma. Aldaar ontving hij de rapporten van

de Maarschalken VICTOR en SAINT-CYR. De eerste was niet meer te Smolensko, SAINT-CYR

had Polotsk verlaten. MACDONALD, in Koerland teruggeworpen, onderhield nog slechts de gemeen

schap met Wilna, en SCHWARZENBERG had niet kunnen beletten, dat de Russische Admiraal

TSCHITSCHAGOW tusschen hem en het Fransche leger was doorgedrongen.

De berekeningen van den KEIZER vielen daardoor in duigen. Daarbij kwam dat de vijand

het offensief genomen had en steeds in grooter getale kwam opzetten.

Tallooze scharen Kozakken onder den wakkeren Hetman PLATOW, omzwermden voortdurend

het terugtrekkende leger. Wel is waar werd de vijand, eerst bij Ghjat door DAVOUT, daarna bij

Wiasma door EUGENE, DAVOUT en NEY teruggewezen, en , werd daardoor de vervolging der

Russen voor een groot deel tot staan gebracht; toch werden de omstandigheden waaronder de terug

tocht plaats had, voortdurend pijnlijker.

Het Korps van NEY werd tot achterhoede bestemd, daar DAVOUT reeds te veel verliezen

had geleden; aanvankelijk ging de marsch nog vrij geregeld.

Doch nu vertoonde zich in al zijne kracht de bondgenoot, die de hoop der Russen geweest

was, die de ondergang van het Fransche leger zijn zou: een der laatste dagen van October viel de

winter in al zijne gestrengheid in. Den 3isten teekende de thermometer van Reaumur reeds 8, den 9''®"

November 12 en de volgende dagen zelfs 17° onder het vriespunt.

De verschrikkelijke koude rukte menschen en dieren bij duizenden weg. Sedert maanden slecht

gevoed, konden zij geen weerstand bieden aan den ijzigen wind, die overal dood en verderf verspreidde.

Als 's morgens de marsch zal worden voortgezet, vindt men tal van paarden, die gedurende den nacht

zijn doodgevroren; de verbijsterende sneeuwjacht, die schier zonder ophouden woedt, eischt telkens

nieuwe offers. Een wit doodskleed bedekt de velden, het terrein is onkenbaar. Voortstrompelend

bewegen de ongelukkigen zich voorwaarts; de ongelijkheden in den bodem, aan het oog onttrokken,

maken den marsch haast ondoenlijk: zij struikelen, vallen en richten zich weer op om weinige oogenblikken

later op nieuw hetzelfde lot te ondergaan; ten slotte blijft de een na den ander liggen om den ellen-

digen dood daar in het vreemde land te verbeiden.

Afgrijselijk wordt het tooneel dat deze tocht biedt.

In onbeschrijfelijken toestand wordt den 8^'®" November Smolensko door de spits van het leger

bereikt, dat thans nog slechts 42000 man en 5000 ruiters sterk is, het overschot van de 104000 man,

waarmede de terugtocht uit Moskou werd ondernomen. Meer dan 30000 achterblijvers, meest onge-

wapenden volgen nog en belemmeren in hooge mate de beweging; de rest zou den vaderlandschen

bodem nimmer wederzien. Ook 350 stukken geschut zijn onderweg gebleven.
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Het Fransche beslag- zonder kalkoenen was op den terugtocht zeer noodlottig voor de Cavalerie,

die daardoor op de spiegelgladde wegen tal van paarden verloor en niet minder voor de Artillerie

die veel voertuigen moest achterlaten.

De Kapitein LIST had vóór zijn vertrek uit Moskau scherp beslag laten vervaardigen. Dit

voldeed zeer goed. Het vlotte tempo waarin hij op een middag het rijtuig van den KEIZER passeerde

ontlokte Z. M. den uitroep; ^^Quelle est cette artillerie ld?''

Ook den pte Luitenant GEY, die den October bij eene Revue op het Kremlin door

NAPOLEON tot Ridder van het Legioen van Eer benoemd was, treffen wij op den terugtocht her

haaldelijk aan in de uitvoering van verdienstelijke werkzaamheden.

Dikwerf werd hem door den PRINS VAN ECKMUHL gelast om treinvoertuigen, welke niet

tot de Artillerie behoorden te doen afspannen, en met deze paarden de bespanningen der batterijen,
die dreigden te blijven steken aan te vullen. Vele bezwaren deden zich daarbij voor, daar het

personeel, bij de in beslag genomen voertuigen ingedeeld, zich met sabel en bajonet daartegen zoo

lang mogelijk verzette. Zelfs moest meermalen eene compagnie grenadiers worden aangewezen, om

aan GEY de uitvoering van dergelijke opdrachten mogelijk te maken.

Ook te Smolensko vond NAPOLEON nog niet de gewenschte rustplaats. ,,Verder, en steeds

verder!" luidt het wachtwoord, dat onverbiddelijk is.

Bijna alle reserves zijn verbruikt-, de aanvulling van levensmiddelen, waarop de KEIZER heeft

gerekend ontbreekt, of zoo er al uitdeelingen plaats hebben, worden deze bij de algemeene wanorde

verspild. Elk oogenblik ontvangt NAPOLEON berichten van nieuwe rampen, die het leger hebben

getroffen: eene geheele divisie heeft zich te Kaluga krijgsgevangen moeten geven ̂ EUGÈNE heeft
bij het overgaan van de Woop, een riviertje dat in de Dnieper uitmondt, 1200 paarden, 60 stukken

geschut, en zijn geheelen trein verloren.

Het gevaar dreigt thans van alle zijden: steeds meer dringt KUTUSOW op, wiens troepen

macht met den dag vermeerdert, beter wordt verpleegd en meer gehard is tegen het klimaat; op de

rechterflank dreigt VVITTGENSTEIN, die het IP Legerkorps heeft teruggedrongen, en nu in zuidelijke

richting voortrukt; op de linkerflank eindelijk is TSCHITSCHAGOW van den Donau in aantocht.

De vrees, dat de Russische legers op zijne flanken zich zullen vereenigen en hem den terugtocht

naar Wilna zullen afsnijden, doet NAPOLEON besluiten Smolensko te verlaten. De terugtocht, eene

benaming die de KEIZER nog steeds niet bezigde, wordt weder voortgezet: den November
marcheert NAPOLEON aan het hoofd zijner Garde af in de richting van Orsza dat als object werd

aangewezen. Den 15^'^'" zou PRINS EUGÈNE volgen, den Maarschalk DAVOUT, en den 17'^^"
het Korps van Maarschalk NEY. Weder kenmerkte zich de terugtocht door nieuwe jammeren en
nieuwe nederlagen.
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EN 15^®" November kwam de KEIZER met zijne Garde te Krasnoi, waaruit de vijand

werd verdreven. Het bleek hier dat de afmarsch uit Smolensko, welke in verschillende

colonnes met eene onderlinge tusschenruimte van een dagmarsch plaats had, noodlottig

voor het Fransche leger zoude kunnen worden, daar KUTUSOW zich hier plotseling op de linkerflank

vertoonde en de voorste colonne reeds nagenoeg omsingeld had.

Het gevaar inziende, dat alzoo elk afzonderlijk marcheerend Korps dreigde, en terecht

begrijpende, dat in de gegeven omstandigheden ook voor hemzelf de kans bestond om door den vijand

te worden afgesneden, besloot de KEIZER den marsch op Orsza met de Garde niet voort te zetten,

maar zijne Legerkorpsen in te wachten.

KUTUSOW trachtte den weg aan de drie volgende Legerkorpsen te versperren en bezette het

ravijn, waardoor de Losswina stroomt, en de over die rivier voerende brug, welke door de naderende

colonnes moest worden gepasseerd. PRINS EUGENIUS offerde een zyner Divisiën op. Den schijn

aannemende van KUTUSOW met zijne geheele macht aan te vallen, liet hij door deze Divisie de

stelling der Russen in front aantasten, en ontkwam door noordwaarts uit te wijken met het overige

van zijn Korps over de sneeuwvelden langs de Dnieper. Zoo gelukte het hem zich met NAPOLEON

te vereenigen.

De tweede colonne, die door DAVOUT werd aangevoerd, kon zulks slechts bewerkstelligen na

groote verliezen te hebben ondergaan. Wel is waar was NAPOLEON zelf met zijne macht den 17^'^''

November uit Krasnoi teruggekeerd om DAVOUT de hand te reiken en had hij daartoe met zijne

Garde stelling genomen op het plateau, dat door het ravijn der Losswina begrensd wordt, doch op

het oogenblik dat de Maarschalk de vijandelijke voorhoede van MILORADOWITSCH tot wijken

bracht, werd hijzelf door een Russisch Korps onder PRINS GALLITZIN, derwijze aangetast, dat aan

ondersteuning van DAVOUT niet viel te denken, ja zelfs moest NAPOLEON den Maarschalk

LEFEBVRE den last geven om door een der Regimenten Grenadiers eene beweging te doen uitvoeren,

waardoor lucht kon worden verschaft. LEFEBVRE koos hiertoe het Hollandsche Regiment, dat reeds

tot op 500 man versmolten was. Aangevoerd door den Overste GEORGE, trok het den vijand, die

reeds door eenen hollen weg in opmarsch was, onverschrokken tegemoet en hield hem zoolang bezig,

tot de troepen van DAVOUT genaderd waren en de Kolonel LENOIR met 600 man van de Jonge

Garde te zijner versterking oprukte.

Geen 40 grenadiers waren er overgebleven. Het schoone Regiment, eens door NAPOLEON

„/o: gloire de la Hollandé" geheeten, had opgehouden te bestaan. De naam zou evenals die van het

Regiment Hollandsche Huzaren na den slag bij Borodino, voortaan op de rollen van het Groote Leger

niet meer voorkomen.

Het Korps DAVOUT, in gesloten colonnes geformeerd, baande zich met de bajonet eenen weg
tot op den hoogen rand van het ravijn, en sloot zich daar bij de Jonge Garde aan; een hardnekkige

strijd ontwikkelde zich, waarin de vier Divisiën van het I® Legerkorps, die tot 9000 man waren ver

smolten — de Divisie FRIANT was aan het III® Korps van NEY toegevoegd — en de Jonge Garde
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zware verliezen leden, doch waarbij het slagveld ten slotte door de Franschen werd behouden.

Terwijl de strijd woedde vernam NAPOLEON, dat de Russische Generaal TORMAZOF Krasnoi

had omgetrokken en zich op den weg naar Orsza stellen wilde, den eenigen, die den KEIZER voor

zijnen terugtocht dienen kon. De Divisie COMFANS bij zich aantrekkende verliet de KEIZER met

zijne Garde het tooneel van den strijd en marcheerde zoo snel mogelijk in de richting van Orsza.

terwijl aan DAVOUT de taak bleef, om met zijne nog overblijvende 3 Divisiën, ongeveer 5000 man,

zonder eenig geschut, aan de aanvallen van 25000 Russen met eene ongeschokte artillerie, het hoofd

te bieden.

Met groot beleid wist DAVOUT die taak te volvoeren. Onder dekking van de Divisie

FRIEDERICHS trok hij zijne macht binnen Krasnoi terug. Nochtans onderging deze Divisie zware

verliezen; het 33^^^ Regiment Ligte Infanterie deelde hier hetzelfde lot, dat ook het Regiment Hollandsche

Grenadiers beschoren was.

Scherp vervolgd had het door zich telkens in carré te formeeren de herhaalde aanvallen der

opdringende vijandelijke ruiterij afgeslagen, doch ten slotte toen ook Infanterie- en Artillerie-vuur de

gelederen telkens meer en meer dunde, was ook zijn roemvolle taak geëindigd: het overschot. 78

man, waaronder slechts 15 ongekwetsten, geraakte in krijgsgevangenschap.

De Maarschalk NEY, die met 3000 man de achterhoede had gevormd, en o.a. tot taak gehad

had om de vestingwerken van Smolensko door mijnen te vernielen, werd op zijnen terugtocht door

100000 Russen ingesloten, en in een allerhaggelijksten toestand gebracht.

Met de stoutmoedigheid, die al zijn daden kenmerkte, wist hij zich echter door een prachtige

manoeuvre aan den vijand, die met eene algeheele vernietiging dreigde, te onttrekken. Toen toch de

dag van den 18^'^" onbeslist was gebleven, en de Fransche bivakvuren s avonds nabij Danikowa waren

aangestoken, deed NEY, na zijne troepen slechts enkele uren rust gegund te hebben, in het geheim

opbreken. De vuren werden niet gedoofd en niets deed in het vijandelijke kamp vermoeden, welke

vermetele ondernemino- de etoote Fransche Veldheer stond uit te voeren. In alle stilte werd afeemar-
O  O O

cheerd in de richting van de Dnieper en tusschen de dorpen Syrekoronie en Gusinoe werd hier de rivier

over het ijs gepasseerd. Ofschoon dit vooral aan de kanten zeer zwak was, zoodat alle voertuigen

moesten worden achtergelaten, gelukte het aan 3000 man en even zooveel ongewapenden om behouden

den anderen oever te bereiken, van waar in geforceerde marschen naar Orsza werd opgerukt.

Terecht wordt deze aftocht door eiken geschiedschrijver hoog geroemd, en ten volle verdiend

zijn de woorden, welke NAPOLEON zijnen kundigen Maarschalk, dien hij reeds verloren waande, bij de

ontmoeting toeriep:

deux cents millions dans les caves des Tuilerics^ je les aurais donnés pour Ie

Maréchal NEY."

Zagen we bij den terugtocht uit Smolensko twee Hollandsche Korpsen te gronde gaan, ook

onze Compagnie Rijdende- Artillerie deelde het zelfde lot. De brieven van AUGUSTIjNS geven ons

hieromtrent de treurige bijzonderheden.
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De compagnie was onder de bevelen van haren commandant, den kapitein de CARAMAN,
met de Divisie MORAND den weg ingeslagen naar Kaluga en bereikte Smolensko trots allerlei ellende
en ontberingen. Van daar vervolgde ook zij de beweging der overige troepen.

Wij lezen dienaangaande o. m.
„Eenige dagen in Moscau gelegen hebbende zijn wij gemarcheerd den weg na Caluga, aldaar kwam

de Honger en retireerden; bij Smolenski hadde ik de wagen nog compleet daar (400.000) Roebels aan papier
van mij in was, voor de paarden had ik geen fourage meer; ik zond twee canonniers uit om fourage te

halen deze wierden met twee paarden gevangen genomen, hier stond ik nog met twee paarden voor de
wagen, en geene fourage; de fourier HERMENTZ en de Wachtm: BONEBAKKER waren bij mij, wij
hebben de wagen 20 lang nagesleept als wij konden, tegens den avond waren wij alle ingesloten, de Kousakken
omringden ons, moesten alles in de steek laten om ons eigen te redden, ik tragte nog om geld uit de
wagen te neemen, maar te vergeefs ik kreeg eenige Lanssteken na mij zo dat ik bijna naakt de vlugt moest

neemen; alles was verloren; de wachtmeester BONEBAKKER en de canoniers wierden bij deze gelegenheid
gevangen genomen, de fourier HERMENTZ en ik zijn die dans ontsprongen.

„De fourier zijn alle twee Benen bevroren en is in Wilna gevangen genomen^ zoo is de eene voor

de andere weggeraakt, wij zijn met ons Drie van de geheele Compagnie over, de wachtm, DE BRUIN,

AREND en ik, de overrest is gesneuveld bevroren en gevangen geraakt, ik ben bij de Bataille te Mozaisk
tot Ridder van de Réunion en AREND van de Legion d'honneur benoemd .. ."

Het Stamboek der H.H. OfEcieren, N°. 118 fol. 7, Dep. van Oorlog, vermeldt aangaande

EYMERT AUGUSTIJNS;

De Veldtocht van Rusland bijgewoond bij de Batailles te Wieteps, Smolens, Mosaik op

de weg naar Caluga, affaires bij Krasnoe, Wiasma, de overtogt der rivier de Beresina
en wegens betoonde dapperheid gedurende de Batailles van Mosaik door besluit van
den 21 September te Mosiow benoemd tot Ridder van de orde de Réunion."

„1812
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ONDER eenig geschut had de Maarschalk DAVOUT de Losswina bereikt; enkele dagen

waren voldoende oreweest om de cavalerie tot voetknechten te maken en de artillerie al
O

hare bespanningen te doen verliezen.

NAPOLEON zegt in zijn 29^^*^ Bulletin:

au 75 et au /6, Ie thermo77tetre 7narqua seize et dix-huit degrês au-dessous de glacé.

Les che^nius fureut couverts de ver glas; les chevaux de cavalerie^ d'artillerie, périssaie^it

ioufes les 7iuits, non par ceniames., mais par milliers^ surtoiit les chevaux de France et

d'Allemag7ie; plus de ire7ite viille chevaux périrent e7i peu de jours; notre cavalerie se

tro7ivait toiite h pied; 7iotre artillerie et nos transports se trouvaient sans attelage: il fallut

abando7mer et détruire utie grande partie de nos pieces et de nos 77iunitions de guerre et de

botiche.

y^Cette ar7née^ si belle Ie <5, était bie7i différe7ite des Ie presque sans cavalerie.^ sans

artillerie, sa7is transports. Sans cavalerie no7cs ne pouvions pas 7io2is éclairer d un quart de

lieu; cepe}ida7it sans artillerie^ nous 7ie pouvmis pas risquer ime bataille et attendre de pied

fer7710; il fallait 77iarcher pour 7ie pas Ure contraint d une bataille^ que Ie défaut de muni-

iions 710US e77ipèchait de desirer; il fallait occuper U7t certain espace pour nètre pas tournes,

et cela safis cavalerie qui éclairdt et qtd lidt les colonnes "

Mogen de bespanningen der Hollandsche Artillerie al meer weerstandsvermogen hebben bezeten

dan de Fransche en Duitsche paarden, het blijkt toch genoegzaam, dat zij niet in staat geweest zijn

om de troepen van DAVOUT te volgen en dat ook de stukken en de voertuigen van het 9" Régiment

d'Artillerie moesten worden achtergelaten.

Ook deze Artillerie leed op den terugtocht schromelijke verliezen; daaronder waren veel

officieren, zooals blijkt uit de Naamlijst der Artillerie-officieren van den Mei 1813, die bij de

Keizerlijke Fransche Artillerie waren overgegaan.

Wij vinden daarin niet minder dan 14 Kapiteins en Luitenants vermeld, achter wier namen onder

de rubriek ,,hoe geëindigd" de mutatie voorkomt: ,,In Rusland overleden". Zij komt ook voor achter

de namen van; HOGERWAARD, VAN RHEMEN, J. P. en E, PARAVICINI Dl CAPELLI.

Zeer groot ook was de materieele schade, die door dit korps geleden werd. Toen de Kolonel

D. E. BODE met den Luitenant-Kolonel W. B. E. PARAVICINI Dl CAPELLI, den kapitein

J. C. VAN WINTER en eenige andere artillerie-officieren den 2^^" November bij het Groote Park te

Smolensko vereenigd waren bracht men hun o. a. de weinig opbeurende tijding, dat de Kapitein VAN

WANSLEVFIN hunne paarden had verspeeld.

De Kolonel BODE werd, zooals zijn Staat van Dienst vermeld, later bij den terugtocht in Polen

krijgsgevangen gemaakt. Onder de zaken die hem daarbij werden ontvreemd, behoorden ook zijne
Ridderorden.

De omstandigheden waaronder de gevangenneming plaats had konden ons door de nog in leven
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DAVOUT

zijnde familieleden van den Oud-Rijder niet worden medegedeeld. In zijn Staat van Dienst vinden wij
alleen vermeld:

„1812 I bij de armee in Duitschland
1813 I en Rusland

als Commandant der reserve-artillerie van het eerste Corps bij den terugtocht in Polen

krijgsgevangen gemaakt."

Onder de marquante affaires bij welke hij tegenwoordig is geweest worden genoemd;

„Srtiolensk, Mosaisk, Krasnoe en z : v."

'iaO''

A ses compagnons de gloire. Sa dernière pensee!
Sainte-Helène, 5 Mei 1821.



1^0 de rijdende artillerie bij den veldtocht in rusland i8i2.

OEN NAPOLEON — om tot de krijgsverrichtingen terug te keeren — op Orsza aanmarcheerde,

in de hoop nog de Berezina te zullen bereiken, voordat WITTGENSTEIN en TSCHIT-

SCHAGOW zich zouden hebben kunnen vereenigen, of zich althans een van beiden van den

overgang bij Borissow zouden hebben meester gemaakt, was hij van alle zijden door gevaren bedreigd.
Zijn rechterflankdekking was tengevolge van het teruggaan van den Maarschalk ST-CYR op het IX^ Korps
als 't ware vervallen, terwijl zijn linkerflank geheel open lag doordat Vorst SCHWARZENBERG voor

den Admiraal TSCHITSCHAGOW — die Minsk bezet hield — naar Polen was uitgeweken.

De laatste troepen van het uit Smolensko terugtrekkende leger, bereikten den 19^^" Orsza dat

aan den rechteroever van de Dnieper gelegen is. Hier werd eene stelling bezet; de nacht werd met

brandende lonten bij de stukken doorgebracht. Den 20^^^" werd er rustdag gehouden, welke een oogenblik

van verademing schepte. Uit de te Orsza aanwezige magazijnen konden weder levensmiddelen worden

verstrekt; een paardendepót voorzag de nog overgebleven vuurmonden van nieuwe bespanningen en

uit het Groote Park, dat achter de stad in gereedheid was gebracht, werd munitie ontvangen.

Was het bovenstaande voor den Keizer bemoedigend, de berichten, die hij te Orsza ontving

waren zulks zeker niet.

Het IP en IX^ Korps hadden er, zelfs vereenigd, niet in kunnen slagen om WITTGENSTEIN

achter de Duna terug te doen gaan, terwijl Minsk, alwaar zich goed gevulde magazijnen bevonden,

door de Russen was bezet.

Van een langer oponthoud kon onder zulke omstandigheden geen sprake zijn.

Volkomen overtuigd van de groote strategische waarde van het overgangspunt bij Borissow had

de Keizer de Poolsche Divisie DOMBROWSKI daarheen gedirigeerd met opdracht deze plaats te

bezetten en tot het uiterste vast te houden. De Divisie was echter te zwak, om aan den last te kunnen

voldoen; zij werd door TSCHITSCHAGOW na een hevig gevecht teruggeworpen, en Borissow bleef in

handen der Russen.

De eenige weg om te ontkomen was derhalve door den vijand bezet. Napoleon stond dus voor

de keuze het overschot zijner troepenmacht geheel te gronde te zien gaan, dan wel Borissow te heroveren

of zich elders een overgangspunt over de rivier te scheppen.

Den Maarschalk OUDINOT werd de last verstrekt zich ten spoedigste naar Borissow te begeven,

dit aan de Russen te ontnemen en de gemeenschap over de Berezina te heropenen. De Maarschalk

VICTOR ontving de even moeielijke als veelomvattende opdracht om den afmarsch van het IP Legerkorps

voor den vijand verborgen te houden en zoodanig stelling te nemen, dat hij hem zoowel van Wilna

en Borissow als van Orsza verwijderd hield. Nog werd den Maarschalk gelast maatregelen te nemen

om zich met zijn Korps den 25^^^" en 26^^®" te Borissow te bevinden, teneinde de achterhoede van het

terugtrekkende leger te vormen.

De Maarschalk OUDINOT kon de hem gegeven opdracht slechts gedeeltelijk volbrengen; hij

vermeesterde wel is waar Borissow, doch kon niet beletten, dat de op den rechteroever der Beresina

terugtrekkende bezetting, de brug over de rivier deed afbranden.
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APOLEON verliet Orsza den 2is'«" November — volgens de Mémoires van Generaal

LIST den 22^'®" — het weer was zachter geworden en de dooi had de wegen in modder

poelen herschapen, waarin tal van soldaten, van vermoeienis uitgeput, den dood vonden.

In ellendigen toestand kwamen de troepen den 25®'®" te Borissow aan.

De KEIZER slaagde er in den vijand te misleiden, en dezen in den waan te brengen, dat hij zou

trachten benedenwaarts van Borissow de Bereslna over te trekken; inderdaad bepaalde TSCHITSCHAGOW

zijne aandacht voornamelijk tot dat punt, en schonk NAPOLEON daardoor de gelegenheid om de rivier,

waarop zich toen een sterke ijsgang voordeed, een eindweegs boven Borissow, en wel bij Studianka te

overbruggen.

In de Aanteekeningen van den Generaal LIST, die met zijne batterij ook den 25®'®" November

te Borissow was aangekomen, lezen wij aangaande den rivierovergang en de daarop gevolgde gebeur

tenissen het volgende:

„  Wij vereenigden ons hier met de Korpsen van VICTOR en OUDINOT — laatst

genoemde had het bevel weder op zich genomen — die zich op de Beresina hadden teruggetrokken, na

vergeefs getracht te hebben het Korps van WITTGENSTEIN over de Duna terug te drijven. Het Korps

van VICTOR bevond zich nog in goeden staat, maar het gebrek aan krijgstucht bij de andere korpsen

deelde zich ook spoedig aan dat Korps mede. WITTGENSTEIN was VICTOR op den voet gevolgd en

dreigde ons in de flank te nemen, en daar wij door TCHITCHAKOW in het front en door de voorhoede

van KUTUSOW in den rug werden bestookt, waren wij alzoo door vijanden omringd, die ons den overtocht

der rivier wilden beletten. Neemt men hierbij nog in aanmerking, dat het vijandelijke leger, dat ons met

de grootste verbittering bestookte, ruim 70000 man bedroeg, en het Fransche leger slechts 30000 strijdbare

mannen telde, met ruim 40000 oiigewapenden en eene groote menigte voertuigen, dan kan men zich

nauwelijks hachelijker toestand voorstellen. Eenige nog goed gemonteerde Officieren vormden zich hier

tot een escadrm sacré, om den Keizer tot lijfwacht te strekken en ingeval geene brug over de rivier kon

worden geslagen, door eene waadbare plaats zoo mogelijk zijn persoon te redden. NAPOLEON verkeerde

hier in het geval van KAREL XII bij Pultawa.

,,Teneinde de Russen omtrent het ware punt van overgang te misleiden werden daartoe bij cn

beneden Borissow overgangsmaatregelen getroffen. De Generaal der artillerie EBLÉ had echter last gekregen

bij Studianka bimggen te slaan, waarmede 's nachts een aanvang moest worden gemaakt. In een nabij

gelegen bosch hadden de voorloopige werkzaamheden zoo bedekt mogelijk plaats. De rivier was uit haar

oevers getreden, de boorden waren met ijs bezet en in het midden .stroomde het water met geweld. Daar

ter plaatse was zij 105 M. breed en 2 M. diep; de rechteroever was zeer moerassig, maar gelukkig tegenover

Studianka slechts zwak door den vijand bezet, daar de Russen in den waan verkeerden, dat de overgang

bij Borissow zoude plaats hebben. Van het bruggen-materieel waren nog slechts eenige wagens met gereed

schappen aanwezig; het noodig achtende den nasleep van voertuigen tot een minimum te beperken, had

NAPOLEON te Orsza last gegeven de pontons te vernielen. Bij gebrek aan drijvend materieel moesten er

alzoo schragen worden aangemaakt, die door de pontonniers — waarbij zich vele Hollanders bevonden —

in de rivier werden geplaatst, een hoogst moeilijk werk, daar de bodem moerassig was en de schragen
dieper in den grond zakten, dan men had berekend. Daar de pontonniers te water moesten om dit werk

te verrichten, is het te begrijpen, dat er velen bezweken of later aan de gevolgen overleden zijn. Door den
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generaal EHLÉ voorgegaan, hebben zij zich met loffelijken ijver voor de belangen van het leger opgeófferd; .
zonder hunne trouwe plichtsbetrachting, had de overtocht der rivier niet kunnen plaats hebben en ware

het leger verloren geweest.

„Er werden twee bruggen geslagen; de linker voor de voertuigen, de rechter voor de voetgangers'

bestemd. In den namiddag van den 26 was de rechter gereed en ging OUDINOT met een gedeelte

van zijn korps naar den rechteroever over, alwaar hij eene vijandelijke afdeeling verdreef en stelling nam.

Eenige uren later kon ook van de linkerbrug worden gebruik gemaakt; maar in den loop van den dag

bezweek zij een paar maal onder den last van het materieel der artillerie, hetgeen groote vertraging veroorzaakte.

„NAPOLEON ging den 27 de brug over.

„Ik pas.secrde haar in den vroegen morgen met de voorhoede van ons korps. De KEIZER had

zich bij de brug opgesteld en order gegeven, dat slechts artillerie-voertuigen mochten overgaan; tal van

rijtuigen waren zelfs op zijn last verbrand geworden.

Aan de brug liad de volgende episode plaats, waarin LIST eene rol speelt, en welke een

helder licht werpt op de schoone eigenschappen van hart en karakter welke hem tot sieraad strekken.

In het eerste bivak, dat na het verlaten van Smolensko was betrokken, hadden zich een heer

en eene dame bij LIST aangemeld. De man was Fransch emigrant, die in het Russische leger gediend

had en in den Perzischen oorlog door een pijlschot aan de dij zwaar gewond was geraakt, tengevolge

waarvan hij kreupel liep en den dienst had moeten verlaten.

In Moskou gebleven toen de inwoners de stad verlieten, had hij hunne terugkomst niet durven

afwachten en was in het gevolg van den Generaal LA BORDE, brigade-commandant bij het legerkorps

van den Maarschalk MORTIER met het Groote Leger teruggetrokken. De Kozakken hadden hun

onderweg alles ontnomen. Met hun lot bewogen stelde LIST den Franschman voor, om zelf de leiding

op zich te nemen van een wagentje bespannen met 4 konjas (een klein soort van Russische paarden),

waarop hij met zijne vrouw kon plaats nemen en waardoor een kanonnier kon worden uitgespaard.

Dankbaar werd dit voorstel aangenomen en de reis per as voortgezet. Na vele wederwaardigheden

kwamen LISTs protégés op den November te Studianka aan. Daar nu slechts Artillerie-voertuigen

mochten overgaan, liet LIST hen plaats nemen in een wagentje waarin zich twee zijner gewonde

ofhcieren bevonden. Een gendarme d elite wilde ook dit voertuig tegenhouden, doch LIST riep met

luider stemme; ,,Ce sont deux de mes officiers grièvement blessés" waarop de KEIZER het bevel gaf;

^^Quc la voitiirc passet

In LIST's mémoires lezen wij verder;

,,.Aan dc overzijde dor brug namen wij stelling en werden in den vroegen morgen van den 28
hevig door dc Russen aangevallen; te laat hadden zij hun misslag ingezien. De strijd was hevig, maar werd

tc onzen voordeele beslist. Een gelukkig uitgevoerde cavalerie-aanval, waarbij de Kolonel IRIP zich bevond,

gaf ons een beslissend overwicht op den vijand. Dc Maarschalk OUDINOT, HERTOG VAN REGGIO,
werd zwaar in dc lendenen gewond; het was zijne 22® wonde. Hij werd door den Maarschalk NE\

vervangen, die met zijne gewone vooilvarendheid den aanval voortzette en den vijand tot staan bracht.
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Het overschot van de korpsen van EUGÈNE, NEY, DAVOUST en PONIATOWSKI ging dien dag ook
naar den rechteroever over; alleen de Maarschalk VICTOR bleef op den linkeroever om de bruggen te

verdedigen en volgde eerst Iaat in den avond. Hij werd dien dag door de troepen van WITTGENSTEIN
en KUTUSOW hevig bestookt en de verwarring op de bruggen, door het gedrang en het vuur des vijands,

was ontzettend. Duizenden achterblijvers waren niet eerder te bewegen geweest de brug te passeeren.

Zich immer veilig achtende., zoolang zij niet door de Kozakken werden verontrust, waren zij 's nachts op

de plaats gebleven, waar zij zich met het vallen van den avond bevonden. Nu echter verdrongen zij zich
om de brug over te komen, waardoor duizenden in de rivier stortten en den dood in den snelvlietenden
stroom vonden.

„Een onzer officieren, BÉRANGER genaamd kleedde zich naakt uit, maakte van zijn kleeding een

pak, dat hij in zijn mantel rolde, begaf zich daarmede te water, het pak al zwemmende voor zich uitstootende
en kwam behouden op den rechteroever aan. Zijn kleeren waren droog gebleven, daar de mantel dadelijk

met een ijskorst was bedekt, die geen water door liet. Dezen officier, later ordonnans-officier van den

KEIZER, werd bij de bataille van Dresden, toen hij een order overbracht, een der dijen afgeschoten, aan

welke wonde hij te Dresden overleed.

„Bij de vele verliezen, die het leger op den linkeroever van de Berezina geleden had viel ook nog

het verlies van de divisie PARTOUNEAUX, behoorende tot het legerkorps van den maarschalk VICTOR

te betreuren. Toen de maarschalk in den avond van den 26 Boriso\v verliet om zich naar Studianka

te begeven, had hij den generaal PARTOUNEAUX te Borisow achtergelaten, met last die plaats nog een

dag bezet te houden. Deze order was voor hem hoogst noodlottig. Reeds den volgenden morgen bleek
het, dat hij afgesneden was en na vergeefsche pogingen te hebben aangewend om zich door den vijand

heen te slaan, waarbij hij hevig door het kanonvuur werd geteisterd, viel hij in den morgen van den

28 met het overschot zijner divisie den Russen in handen en met hem eene menigte ongewapenden, die in

den waan hadden verkeerd, dat de overgang bij Borisow zoude plaats hebben. Slechts éen bataljon was

in den nacht langs de rivier naar Studianka ontkomen.

„De generaal EBLÉ kreeg van den KEIZER last, de bruggen in den morgen van den 29 te
vernielen, opdat de vijand er bij de vervolging geen gebruik van zou kunnen maken. Dit besluit, noodig

in het belang van het aftrekkende leger, was als het ware het doodvonnis voor de achterblijvers, die de

brug nog niet waren gepasseerd. Zij vonden dan ook een jammerlijken dood in de rivier of vielen den

vijand in handen; de Kozakken gingen daarbij vreeselijk te werk.' De ellende aan de Berezina door het

Fransche leger geleden was ontzettend en de gevechten op beide oevers geleverd, waren zeker de bloedigste

van den geheelen terugtocht.

„Hevig door de Kozakken van PLATOW vervolgd, zetten wij den 29 November den terugmarsch

voort. Onze hoop was nu op Wilna gevestigd, maar eene zelfs voor die streken zeldzaam strenge vorst

wachtte ons en slechts weinigen van ons mochten die plaats bereiken. Over een ontoegankelijk moeras,

waarvan het ijs niet sterk genoeg was om een mensch te dragen, passeerden wij eene brug van 7^ uur

lang. Hadden de Russen haar vernield of verbrand, wij hadden ons moeten overgeven, daar ons geen

andere uitweg overbleef. In den laten namiddag van den 5 December bereikten wij Smorgoni. In den

nacht verliet de KEIZER in eene slede het leger, na het commando aan den koning van Napels te hebben

ovei^egeven. Reeds vroeger had hij uit Parijs de tijding ontvangen eener stoute onderneming tegen zijn

gezag, door den gewezen generaal MALET en zoowel dit bericht, als het verlies van zijn leger, deden
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hem besluiten ten spoedigste naar Frankrijk terug te koeren. De maarschalk Duroc, de graaf LOBAU en

de generaals CAULINCOURT en LEFEBVRE-DESN0UETTE5 vergezelden hem.

„Voor mijne batterij was de nacht van 5 op 6 December hoogst noodlottig. Ik had mijn stukken

en caissons op de markt bij den bazar, een groot gebouw uit winkels bestaande, doen oprijden. Het gebouw

was van zware masthoornen vervaardigd en de winkels waren door dunnere hoornen van elkander gescheiden.

De manschappen waren in de vertrekken verdeeld en de paarden onder dak gebracht. Ik lag rustig te
slapen, toen een sterke brandlucht mij deed ontwaken. Ik stond dadelijk op om de ronde in het gebouw

te doen en vond in een der winkels eenige officieren (het waren Hollanders), die om een vuur zaten of

lagen, dat zij midden op den houten vloer hadden aangelegd. Ik was verontwaardigd over deze straf

waardige onvoorzichtigheid, deed hen het vertrek ontruimen en liet het vuur door het opwerpen van sneeuw

uitdooven, waarna ik mij weder ter ruste begaf. Het duurde echter niet lang. of de vlam sloeg in mijn
vertrek. Ik sprong op, greep mijn valies, muts en wapens en spoedde mij om het brandende vertrek en

het gebouw te verlaten, dat weldra in lichte laaie stond. Met moeite redden wij eenige paarden, maar

vele kwamen in de vlammen om, daar zij met geen geweld uit het vuur te verdrijven waren. Door de

manschappen werden de stukken van het gebouw, dat eene vreeseÜjke hitte verspreidde, verwijderd; maar
twee caissons met houwitser-granaten waren nog bij het brandende perceel blijven staan. Ter voorkoming

van groote ongelukken wierp ik mij den mantel over het hoofd en met behulp van een paar krachtige

kanonniers, werden de reeds brandende caissons in veiligheid gebracht. Ik brandde mij daarbij deerlijk
de rechterhand en het gezicht, terwijl mijn mantel en mijn klecderen geheel verzengd geraakten. Ik stond
veel pijn uit en wreef mij gezicht en hand met sneeuw; een mijner manschappen bood mij geschrapte
aardappelen aan om op de brandwonden te leggen, hetgeen mij veel verzachting gaf.

„De stukken en de caissons waren wel uit den brand gered, maar hoe moesten wij ze thans vervoeren,
daar vele paarden met hun tuigen een prooi der vlammen waren geworden. Ik kwam met den Kolonel

HENRIÜN overeen, dat wij ons aan beide uitgangen van het dorp zouden plaatsen, om ons van alle

paarden meester te maken, waarop geïsoleerde manschappen gezeten H'aren. Dat ging niet zonder veel

moeite gepaard; maar het gelukte ons toch de verloren trekpaarden te vervangen. Van drie cantinières.

die 3 paarden bij zich hadden en van welke ik er 2 had weggenomen, had ik veel last. Zij vervolgden
mij den geheelen morgen met scheldwoorden, zoodat ik zelfs genoodzaakt was hen door een korporaal en

een paar man op een afstand te doen houden, totdat ik mij met de batterij verwijderd had. De 6 December

was bovendien nog zeer noodlottig voor mij, daar men mij een fraaien en warmen pels van mijn paard
stal, het eenige klcedingstuk, waarmede ik mij 's nachts kon dekken en dat ik nu nog meer miste, daar

mijn verzengde kleercn mij als stof van het lijf vielen.

„De koude stelde zich opnieuw met schrikbarende kracht in. De wegen waren met lijken bezaaid
en daar de raderen der voertuigen niet meer wilden draaien, maar over den grond voortschoven, bleven
vele lijken met armen of beenea tusschen de speeken hangen en werden op die wijze medegesleept. Op
elk bivak lieten wij lijken achter; vele manschappen ontwaakten niet meer, maar gingen gedurende den
slaap de eeuwigheid in en niet zelden gebeurde het, dat ik tusschen twee lijken den nacht had doorgebracht.
De paarden waren als het ware aan de stukken vastgeklonken, de strengen onbeweeglijk aan de trekhouten
vastgevroren. Vele manschappen werden half bevroren op de stukken medegevoerd; maar daar de paarden
dagelijks in krachten afnamen, moest men daarvan afzien en de zieke manschappen achterlaten. Roerend
en tieflfend was het afscheid dat wij van elkander namen. De kolonel HENRION, anders een vrij hardvochtig
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man, had zich achter een boom geplaatst, toen ik mijn manschappen dit besluit mededeelde; hij barstte in

tranen en luid snikken uit.

„De levensmiddelen waren verteerd, mijne kleeding dekte mij nauwelijks en ik had mij de bottes

a l'écuyère van de voeten moeten laten snijden, de voeten in schapenvacht gewikkeld en deze met riemen

vastgesnoerd. De handen waren verstijfd, geen knoop kon men meer vast- noch losmaken. Het gezicht

was men zoo goed als kwijt; de flikkerende stralen, die de zon den geheelen dag in de sneeuw schoot,

weerkaatsten ons in de oogen, die daardoor pijnlijk waren aangedaan en sterk traanden. Elke traan was

dadelijk bevroren. Aan den neus hechtten zich groote ijskegels, die bij het afslaan, als ze te lang werden,

bloedende wonden veroorzaakten. De knevels en de bakkebaarden waren eveneens met zware ijskegels bezet.

„Den 8"®° verloor ik mijn laatsten onderofficier, L'AMOUR genaamd. Hij was in eene groote schuur

van een posthuis gegaan en had zich daar op een naakt lijk bij een vuurtje nedergezet. Hij had de muts

verloren en was blootshoofds, het haar verwilderd en den staart los. Ik sprak hem vriendelijk en bemoedigend

toe, gaf hem een hoed, van iemand, die juist den geest gegeven had, deed hem opstaan en vatte hem

onder den arm om hem mede te nemen. Hij was echter niet meer in staat een voet te verzetten en

verzocht mij, hem bij het vuur gerust te laten sterven. Hij reikte mij een zakje met geld toe, met verzoek

het aan zijne moeder te doen geworden, indien ik in het leven mocht blijven en Frankrijk terug zien. Dit

zeggende barstte hij in tranen uit. Ik beloofde het hem en heb ook woord gehouden.

„De koude werd zoo ondragelijk, dat men de vogels dood uit de lucht zag nedervallen. Ik stelde

den Kolonel HENRION voor, met de officieren, die niet meer in staat waren dienst te doen en den heer

en de dame, die ons steeds gevolgd waren, te voet naar Wilna vooruit te gaan en mij bij de stukken achter

te laten. Hij nam dat voorstel aan en beloofde te Wilna voor goede kwartieren en levensmiddelen te

zullen zorg dragen. Hun vertrek verlichtte mij den marsch en ontsloeg mij van de zorg voor hun onderhoud.

Nadat wij de Beresina waren overgegaan was mijn knecht met twee mijner paarden naar den vijand over-

geloopen. Ik was verheugd van hem ontslagen te zijn, daar hij mij, evenals de paarden, tot last was;

aanhoudend klaagde hij over honger, dorst en koude. Ik had nu nog één paard over, dat ik aan de hand

hield of aan een kanon bevestigde. Het trouwe dier had als het ware een harnas van ijs op het lijf; het

te bestijgen, was niet mogelijk, men moest te voet en in beweging blijven, wilde men niet bevriezen.

,,Daar men geen knoop meer kon vastmaken, zag ik manschappen met de broek in de hand dood-

vriezen. Dit deed mij besluiten mij de broek van achteren open te snijden en de opening met schapenvacht

te sluiten. Daar mijne muts te Smorgoni was verbrand, had ik mij eene politiemuts a la Maj-ie Louise

weten te verschaffen, ^vaarvan de achterklep los gemaakt over de ooren en den nek geslagen en onder de

keel kon worden vastgemaakt. Ons eenig voedsel bestond nu uit rauw vleesch en als men zoo gelukkig

was voor goud een weinig meel te kunnen koopen, — zilvergeld had geene waarde meer en werd weggeworpen,

daar het te zwaar was — dan maakte men zich eene galelte, die men op de heete asch liet gaar worden,

als men tenminste droog hout kon machtig worden. Brood was niet meer te bekomen en had ook weinig

waarde. Van een gendarme had ik een bevroren stuk brood, zoo groot als een vuist, voor twee gouden

napoleons gekocht. Ik kon het echter niet klein krijgen, noch ontdooien en als ik er de tanden inzette,

liep mij het bloed uit den mond, zoodat ik genoodzaakt was het weg te werpen.

„Na een onbeschrijfelijk lijden uitgestaan en de afschuwelijkste ellende aanschouwd te hebben, kwam -

ik eindelijk den 9 December, tegen het vallen van den avond, in de voorstad van Wilna aan."
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Het onopgesmukte, in eenvoudigen stijl geschreven stuk van FREDERIK CAREL LIST, dat

bet kenmerk draagt van onpartijdigheid, vormt een waardig klaverblad met het „Dagverhaal van
een Hollandsch Officier bij het 126'^''^ Regiment Infanterie van linie" en van „het Dagboek van den
Kapitein D'AUZON DE BOISMINART," waaruit respectievelijk door Z. Ex. den Luitenant-Generaal

C. D. H. SCHNEIDER en den Luitenant-Kolonel F. H. A. SABRON geput werd bij de samenstelling
hunner reeds aangehaalde werken betreffende den Veldtocht in 1812. Die Mémoires lichten den

sluier van het noodlot, dat het deel is geworden van zoo vele dier kloeke Strijders, wier nagedachtenis
wij in de voorgaande regelen hulde brachten. De oevers der Berezina zijn getuigen geweest van
onbeschrijfelijk veel ellende. Zij hebben ook de reinste krijgsmansdeugden aanschouwd, die ons, het

nageslacht van zoovele dapperen ten leerend voorbeeld moge strekken.

Slechts hier en daar wenschen wij thans nog sommige punten uit de Mémoires met een enkel

woord nader toe te lichten, alvorens Rusland's ijsvelden te verlaten. Wij keeren dan terug tot de

krijgsverrichtingen aan de Berezina en wikkelen de verdere operatiën geregeld af.

Reeds den November had de KEIZER de Generaals EBLÉ, CHASSELOUP en JOMINI
met alle beschikbare pontonniers (waaronder dus ook die onder den Hollandschen Kapitein BENTHIEN)

naar Studianka gezonden, met den last om zich onder de bevelen van OUDINOT te stellen, en tot

den bruggenbouw over te gaan.

Ofschoon men met ongeloofelijke bezwaren moest worstelen, is de eerste brug den 26s«n November

ten I ure gereed. Aan den oever staat de KEIZER, altijd zich zeiven gelijk, met de meeste kalmte

den toestand onder de oogen ziende, terwijl hij onafgebroken den blik op de andere zijde gericht

houdt; waarschijnlijk peinst hij reeds over nieuwe strategische berekeningen teneinde te herstellen wat

in dezen noodlottigen krijg verloren ging.

De Maarschalk OL^DINOT, aan het hoofd der Brigade ALBERT, gaat het eerst de brug over.

In het bijzonder aan de Divisie MAISON betuigt de KEIZER zijne tevredenheid over de orde en de

tucht welke hij bij den overgang opmerkte, Allen komen weder onder den betooverenden invloed

van 's KEIZER's tegenwoordigheid, en een ieder is bereid om zijne laatste krachten in te spannen

waar het geldt te volbrengen wat door den KEIZER bevolen wordt.
O  ö

Het IP Korps bestormt de hoogte aan de overzijde van Studianka en drijft de voorste Russische

troepen in de richting van Stakow terug.

OUDINOT stelt zijne voorposten uit in de bosschen, halfweg tussclien Brilowa en Stakow, en

bewaakt den weg naar Zembin.

Tegen den avond is de tweede brug voor de voertuigen gereed; wederom is de KEIZER bij

de brug, en ziet de Artillerie van het IP Korps en van de Garde overgaan.

Achtereenvolgens naderen nu de verschillende afdeelingen van het Fransche leger: het IIP Korps
onder Maarschalk NEY, benevens de Garde, de Kurassiers van DOUMERC en de lichte Cavalerie

van CASTEX.
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De Korpsen van MURAT, DAVOUT en JUNOT te samen niet meer dan 9000 strijders

tellende, worden na den volbrachten overgang tegen Zembin in beweging gezet. Wat nog van de

Compagnie Rijdende Artillerie is overgebleven schrijdt — door den Kapitein de CARAMAN geleid—in

deerniswaardigen toestand voort op den grooten weg naar Wilna. Weldra zal op dezen terugtocht ook hier

alle samenhang en orde ophouden; ieder zal slechts op eigene redding bedacht zijn en de flauwe straal

van hoop om Wilna te bereiken is het eenige wat het sprankje wilskracht dat hun is overgebleven

nog levendig houdt.

De rechteroever der rivier wordt bereikt door de enkele Oud-Rijders, wier namen wij vóór den

aanvang van den Veldtocht noemden.

„De dienststaat van den Luitenant-Kolonel W. B. E. PARAVICINI Dl CAPELLI vermeldt

onder de marquante afiaires: „de Berezina."

De Biographie van den Kolonel GEY geeft de volgende details:

„Bij den terugtocht van de Berezina was zijn Chef, de Generaal BALTUS, door de menigvuldige

vermoeienissen ontberingen en de felste koude afgemat, zijne redding alleenlijk verschuldigd aan den bijstand

van den eersten Luitenant GEY, tenvijl zijn tweede Adjudant en de overige personen tot zijn gevolg

behoorende, reeds bezweken en vermist waren; gedurende het overige gedeelte van dezen aftogt had hij

het geluk met onverminderde zielskrachten, ook die van zijn ligchaam te behouden, waardoor hij belangrijke

diensten aan zijnen Chef konde bewijzen . .. ."

In den loop van den 27"®" werd het overgaan der rivier niet door den vijand verontrust.

WITTGENSTEIN was dien dag niet naar Studianka gemarcheerd, doch naar Staroï-Borissow. Ware

hij tijdig op het overgangspunt aanwezig geweest zoo zoude zulks ongetwijfeld voor het Fransche leger
de noodlottigste gevolgen gehad hebben. Nu werd eerst op den morgen van den volgenden dag
te omstreeks 7 uur door de Russen aan beide oevers van de Berezina het kanonvuur tot inleiding
van den aanval geopend.

Cfi
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OLGENS de opgaven van den Luitenant-Kolonel SABRON was de sterkte der troepen
macht, welke NAPOLEON op dat oogenblik ter beschikking stond, de volgende;

,,Op den linkeroever onder Maarschalk VICTOR:
De divisie GIRARD

»  DAENDELS

>  Cavaleriedivisie FOURNIER

Op den rechteroever onder de Maarschalken NEY en OUDDIOT:
de Poolsche divisie DOMBROWSKY

i'' Linie » Kurassier-divisie DOUMERC

het 2® Korps

loooo strijders.

2® Linie
het 3® en 5® Korps

de divisie CLAPARÈDE

9300 strijders.

5400 strijders.

2200 strijders.

26900 strijders.

4880 strijders.

9000 strijders.

3® Linie, Infanterie van de jonge Garde onder MORTIER

Totaal van de in gevecht zijnde troepen

In reserve te Zaniwki:

De oude Garde en de onbereden Cavalerie

Op marsch naar Zembin :

De Korpsen van MURAT, DAVOUT en JUNOT

Te zamen ± 40000 strijders.

Het aantal non-combattanten, trainards, vrouwen en kinderen, enz. wordt op 40000 geraamd."

De KEIZER was reeds omstreeks i uur in den namiddag van den 27®'®" te paard op den

rechter oever overgegaan. De Divisie DAENDELS welke gevolgd was, kreeg den last weder terug

te keeren, en mede te helpen om den terugtocht te dekken.

Het II® en III® Korps namen eene stelling in, ongeveer een half uur zuid-westwaarts van de

bruggen bij Studianka, a cheval van den grooten weg Brilowa—Stakow.

De Maarschalk \TCTOR, die in den avond van den 27^'®" Borissow verlaten had en naar

Studianka was afgemarcheerd, nam aldaar stelling op den linkeroever. De Divisie PARTOUNEAUX
met de cavalerie-brigade DELAITRE loste hem af in de bezetting van Borissow.

Tegenover VICTOR had WITTGENSTEIN positie genomen met het front, loodrecht op de
Bereziiia en naar Borissow gekeerd, zich uitstrekkende tot den weg van Studianka. De sterkte van
zijn Korps kan op 35000 man geschat worden.

Het uitzicht werd aan weerszijden zeer bemoeielijkt daar het even als den vorigen dag aan
houdend sneeuwde.

OUDINOT streed met succes tegen TSCHITSCHAGOW, doch toen deze onder bescherming
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van een zeer overmachtig artillerie-vuur voorwaarts terrein begon te winnen, bracht de cavalerie van

DOUMERC den vijand tot staan en noodzaakte hem zelfs tot wijken. Even nadat OUDINOT de

cavalerie-brigade het bevel deed overbrengen om te chargeeren en nog vóór dit den Generaal

DOUMERC bereikte, werd de Maarschalk zwaar in de zijde gewond. NAPOLEON die zich in de
nabijheid bevond, droeg het bevel over de op den rechteroever strijdende troepen op aan den

Maarschalk NEY, die onmiddelijk de gegeven order van OUDINOT deed herhalen.

Weldra zag men de Brigade voorwaarts gaan.
„Zoo ooit," zegt de Luitenant-Kolonel SABRON terecht, „dan werd hier aangetoond, welke

diensten door de Cavalerie konden worden bewezen. Hoewel bereden op paarden ,,mourant de
fatigue et d'inamtion" en chargeerende op een vijand, ongeschokt, gedisciplineerd en wel bewapend,
reden de Kurassiers van DOUMERC — waaronder ook het 14® Regiment, het oud-Hollandsche onder bevel

van den Kolonel TRIP — de Russische afdeelingen onder den voet en maakten zij 1800 gevangenen."
Volgens het bekende 29"® Bulletin wordt gewag gemaakt van 6000 gevangenen, 22 vaandels

en 6 stukken geschut.

De hulde door dien hoofdofficier aan het Zusterwapen gebracht is zeker ten volle verdiend;
de uitnemende diensten door den Hollandschen Kolonel DUBOIS bewezen, die aan het hoofd der

Kurassiers chargeerde, werden door den KEIZER beloond door hem op het slagveld te bevorderen
tot Generaal.

Terwijl op den rechteroever het succes aan de zijde der Franschen was, en door de goed
gelukte charge van DOUMERC de strijd aldaar eenige uren tot stilstand kwam, had ook de Maarschalk

VICTOR met goed gevolg gestreden tegen de overmacht van WITTGENSTEIN, hem 600 gevangenen

ontnomen, en hem buiten kanonschots afstand van de brug verwijderd gehouden. Hij verwierf daardoor
's KEIZER's bijzondere tevredenheid. Ook de Generaal TOURNIER, die een goed geslaagde ruiter-
aanval volbracht, mocht daarin deelen.

Onder het voortdurend gebulder van het kanon werden te midden van den fel gevoerden strijd
de bruggen bij Studianka als het ware bestormd door nog achtergebleven troepengedeelten, ongewapenden,
zieken, gewonden, en den verderen nog achtergebleven legertrein.

Wat toen voorviel is zoo menigmaal beschreven en mag van zoo algemeene bekendheid
beschouwd worden, dat wij hierover niet verder zullen uitweiden. Hoe gruwen wij ook van het lot

dier 5000 nog levenden, welke zich op den morgen van den 29®'®" op den linkeroever bevonden, en

de bruggen op bevel van den KEIZER, voor zich in vlammen zagen opgaan! Hun stond slechts de

keuze tusschen de dood door de speeren der van alle zijden aansnellende Kozakkenbenden, of eene

jammerlijke krijgsgevangenschap

Eene voorpauze van enkele uren had in den middag van den 28^"®" TSCHITSCHAGOW moed

doen scheppen voor een hernieuwden verwoeden aanval, doch ook deze werd afgeslagen. Tegen het
vallen van den avond was het succès aan NAPOLEON's zijde.
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Trouw hadden de nog overgebleven Hollandsche troepen zich aan de Berezina van hunne

plicht gekweten, en moedig hadden zij gestreden voor het behoud van den Adelaar,
Aan de volharding der Pontonniers, onder den moedigen kapitein GEORGE DIEDERIK

BENTHIEN, die reeds voor zijne belangrijke diensten in September door den KEIZER tot Ridder

van het Legioen van Eer was benoemd, was het mede te danken, dat het Groote Leger niet geheel

te gronde ging, terwijl de Hollandsche Kurassiers, door hun aandeel aan de welgelukte charge van
DOUMERC, hadden medegewerkt om den overtocht mogelijk te maken.

Met heldenmoed hadden de Hollandsche Regimenten Infanterie van linie gestreden. Het 125®

Regiment dat ook was ingedeeld bij de troepen die den terugtocht moesten dekken, bracht aan den
linkeroever der Berezina den nacht van 28 op 29 November in de sneeuw door, bij een koude van

24°; de overlevenden sneuvelden den volgenden morgen door het geschutvuur of werden halfbevroren
door de Kozakken uitgeplunderd en krijgsgevangen gemaakt. De dappere Kolonel WAGNER stierf

den heldendood; zooals de Fransche Luitenant-Kolonel ROULIN het kernachtig uitdrukt; „Ie Régiment

périt victime de son dévouement."

Het bij de Divisie PARTOUNEAUX ingedeelde 126ste Regiment, waarvan de lotgevallen op

zoo meesterlijke wijze door den Luitenant-Generaal SCHNEIDER zijn geschetst, onderging hetzelfde
lot. De overblijfselen van dit Regiment werden op den morgen van den zp^ten ^en 9 uur met de
wapenen in de hand krijgsgevangen gemaakt. Ook het 124^ Regiment had zware verliezen geleden.
Na afloop van den strijd waren van de tachtig geweerdragenden van het Korps nog achttien ongedeerd
over; van de vijf officieren waren er toen nog slechts 2 in staat de wapenen te dragen.

Dank zij de uitstekende aanvoering dier Korpsen en hunne grootsche plichtsbetrachting, dank
ook aan den moed en de ijzeren volharding, door de Rijders aan den dag gelegd, had de KEIZER
eene operatie volbracht, die zooals de Luitenant-Kolonel SABRON zich volkomen juist uitdrukt ,,eenig
is in de Krijgsgeschiedenis."
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E dag na den overtocht van de Berezina werd op het gevechtsveld doorgebracht.

De KEIZER had voor den verderen terugtocht te kiezen tusschen de twee groote

wegen, voerende naar'Minsk en Wilna.

In het 29®'® Bulletin lezen we:

route de Minsk passé au milieu d'une forèt et de marais inctüiesy ei il eui été

impossible a Varmee de sy nourrir. La route de Wilna au contraire passé dans de très-bons

Pays; l'armée sans cavalerie^ faible en nmnitions^ horribleinent fatiguèé de cingicante jours de

ntarche, trainant a sa suite ses malades et les blessés de tant de coinbatSy avait besoin d'arriver

d ses magasinsl'

NAPOLEON koos dus den weg naar Wilna; evenwel, de vijand liet het Fransche leger ook

nu niet met rust. Reeds was de terugtochtsweg over Minsk door TSCHITSCHAGOWs troepen bezet,

WITTGENSTEIN bedreigde den rechterflank en het hoofdleger onder KUTUSOW was in aantocht.

Trachtende zooveel mogelijk buiten aanraking te blijven met den opdringenden vijand nam NAPOLEON

aanvankelijk zijn weg over Zembin, een door moerassen en bosschen voerend défilé.

Te Wilna, alwaar groote voorraden van allerlei aard waren samengebracht, hoopte de KEIZER

zich van de geleden verliezen te herstellen en weder eene krijgsmacht bijeen te brengen, sterk genoeg

om de eveneens gedunde Russische Korpsen te weerstaan. Hij rekende daarbij op het Oostenrijksche

hulpkorps onder SCHWARZENBERG, op de Divisie HEUDELET, die in aantocht was, op de Divisie

LOISON te Wilna in Kantonnement en op het Korps van MACDONALD, hetwelk zich nog steeds

te Riga bevond en alzoo als linkerflankdekking zou kunnen optreden.

De KEIZER zag zich echter in al zijne verwachtingen teleurgesteld.

In stede van zijnen marsch op Wilna te ricliten trok SCHWARZENBERG, zonder door den

vijand te worden vervolgd, in de richting van Warschau—Pultusk op de Bug terug.

Volgens THIERS nam hij een verkeerden weg, tengevolge van de onvolkomen inlichtingen,

hem verstrekt door MARET, HERTOG VAN BASSANO, 's KEIZER's Minister van Buitenlandsche Zaken.

Wat echter ook de reden zij, de afmarsch van het Oostenrijksche Korps benam alle uitzicht

op rechtstreeksche ondersteuning van het Zuiden, terwijl de steeds in hevigheid toenemende koude aan

's KEIZERS berekeningen den genadeslag toebracht. Wel staat het grootste menschelijk genie

machteloos tegenover de krachten der Natuur ....

Nadat op den 295^®" November ten half tien v.m. de bruggen zijn verbrand, gaat het overschot

van het Groote Leger thans voorwaarts in de richting van de bijna 2 uren lange engte van Zembin.

De nog geweerdragenden van het II® en III® Korps, onder bevel van Maarschalk NEY, vormen

de achterhoede. Het défilé wordt gelukkig gepasseerd. De in der haast geslagen bruggen, kunnen

nog tijdig worden vernield, voordat de vervolgende Russen verschijnen, die thans genoodzaakt worden

hun verderen marsch te staken.

Ofschoon de Kozakken van PLATOW spoedig weder komen opdagen, wordt de marsch nog

geregeld voortgezet in de richting van Molodetschno. Wel werd in de nacht van 2 op 3 December
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de strenge vorst zelfs voor de krachtigsten schier onhoudbaar, doch de vurige hoop om Wilna te
zullen bereiken, maakte bij'na bovenmenschelijke inspanning mogelijk.

Zelf schreef de KEIZER nog op den December aan den HERTOG VAN BASSANO;

jours de repos et des vivres e7t abondmice remettront la suèordination. Nous

garderons Wilna^ si nous avons des vivres en abondance et si SCHWARZENBERG manoeuvre

dans Ie sens de Varméey

Zooals we reeds mededeelden was SCHWARZENBERG echter reeds op marsch naar de Bug;
duizenden bezweken door koude en door ontberingen; geheele afdeelingen werden opgelost. De Divisie
LOISON, die uit Wilna de terugtrekkende troepen te gemoet was gegaan en bij Osmiana had
opgenomen, verloor in drie dagen tijds 7000 man!

Onder de gegeven omstandigheden kon het niet de taak des KEIZER's zijn om dit treurige
overschot van het leger te geleiden; andere plichten riepen hem te Parijs, waar zijne tegenwoordigheid
na het geleden échec dringend noodig was.

O  O O

Na het bekende 29^^^' bulletin te hebben gedicteerd, waaruit wij enkele gedeelten aanhaalden,
nam NAPOLEON te Smorghoni afscheid van zijne Maarschalken en Generaals, troostte hen met

het vooruitzicht, dat zij hem weldra weder met een geducht leger in het veld zouden zien, gaf zijn
Commando over aan den KONING VAN NAPELS, die den titel zou voeren van „Lieutenant de

TEmpereur", en verliet het leger den December te 9 uur 's avonds in eene slede, vergezeld van
den HERTOG VAN VINCENTIA, onder wiens naam hij reisde.

In de „Histoire du Consulat et de TEmpire par M. A. THIERS. Tome XIV, pag. 650" lezen
we nog aangaande 's KEIZER's vertrek:

„les discours terminés, il les embrassa, ce qui ne lui était peut-être jamais arrivé, et, s'enfoncant

dans im traineau, suivi de Monsieur de CAULINCOÜRT, du Maréchal DUROC, du Conite LOBAU, du

Général LEFEBVRE-DESNOËTTES, il partit au milieu de Ia 6 nuit, laissant ses lieutenants soumis a peu
prés convaincus, mais au fond consternés et sans espérance.''

Te Wilna aangekomen, onderhield de KEIZER zich eenige uren met den HERTOG VAN

BASSANO; te Warschau sprak hij met GRAAF POTOCKI, bezichtigde de vestingwerken van Praga,

en kwam den 14''^" December 's middernachts te Dresden.

Hier had hij een lang onderhoud met zijn oprechten en getrouwen bondgenoot, den KONING

VAN SAKSEN. In den avond van den kwam NAPOLEON in alle stilte te Parijs aan; ter

nauwernood gekend aan de poorten van zijn Paleis. Middelerwijl wordt door het ontredderde leger

de marsch naar Wilna voortgezet. Onbeschrijfelijk wordt de ellende.

„Nous étions tous dans un tel état d'abattement et de torpeur — zegt de beroemde doctor LARREY —

quc nous avions peine a nous reconnaitrc les uns les autres; ou marchait dans un morne silence . . . .

l'organe de la vue et les forces niusculaires étaient affaiblis an point qu'il était très-difficile de suivre sa

direction et de conserver réquilibre , la mort était devancée par la paleur du visage, par une sorte

d'idiotisme, par la difficulté de parler par la faiblesse de Ia vue "
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Op den groeten weg van Smorghoni naar Wilna, schrijdt naast de weinige nog overgebleven

Rijders een ruiter voort, die zijn paard aan den teugel met zich voert.

Doodelijk uitgeput ziet hij het oogenblik naderen, dat zijne laatste krachten hem zullen begeven,

dat ook hij gedoemd zal zijn ellendig om te komen. Het is de i' Luitenant DE LA SARRAZ

die met de treurige restes van de Rijdende Artillerie der Garde de Berezina is overgegaan en op

het oogenblik, dat hij dreigt neer te vallen, opgemerkt wordt door eene Fransche cantinière, die

nog in het bezit is van een bespannen wagentje. Hierin geeft zij hem eene plaats en redt alzoo het

leven van den Oud-Rijder.

Het paard, dat achter den wagen zijn meester blijft volgen, had hij indertijd gekocht toen hij

in 1810 uit Vincennes met eene Compagnie Jonge Garde naar Spanje marcheerde. Hij had het

bereden gedurende de verschillende operatiën op het Iberische Schiereiland en toen de order werd

ontvangen, dat ook de Jonge Garde moest deelnemen aan den Veldtocht in Rusland, had het trouwe

dier hem gedragen naar Moscou. Zonder blijken te geven van vermoeidheid droeg het hem nu

over Rusland's onmetelijke sneeuw en ijsvelden naar de Berezina; later bracht het hem behouden in

het Vaderland.

De LA SARRAZ liet wel is waar geene Mémoires na, doch hij deelde zijne wonderbaarlijke

redding in Rusland o. a. mede aan zijn neef, den Oud-Kolonel, Commandant van het 3' Regiment

Huzaren, LOUIS RIDDER VAN RAPPARD, die zoo welwillend was bovenstaande bijzonderheden

uit de loopbaan van den Oud-Rijder ter onzer kennis te brengen.

Nog steeds is Wilna niet in zicht; met elk uur vermindert het aantal overgeblevenen; de

sterkte der achterhoede is weldra nog slechts eenige honderden.

Eindelijk doemt aan den gezichtseinder de stad op, die verademing zal schenken! En inderdaad

hier wacht eenige verpoozing den uitgeputten strijders; dan — hoe bitter is weer de teleurstelling.

Slechts kort kan worden gerust, weldra zal de vijand weder voor de poorten staan. Van reorganisatie

is geen sprake, van stand houden nog minder.
Voort, altijd weder voort!

Opgezweept door de naderende Kozakken verdwijnt bij het leger de laatst overgebleven glimp

van tucht. De KONING VAN NAPELS verlaat in den avond van den 9^®" de stad en vertrekt

naar Kowno, de order achterlatende om in den vroegen morgen van den December den marsch

naar deze plaats, welke op drie dagmarschen verwijderd ligt, aan te vangen.
Wie nog eenige kracht bezit maakt zich gereed om aan den last gevolg te geven. Velen,

waaronder ook de i" Luitenants E. PARAVICINI Dl CAPPELLI en M. DE VRIES blijven in de

hospitalen achter, om hun Vaderland nimmer terug te zien — anderen worden gevangen genomen,

waaronder de 2® Luitenant H. W. REINTJES en de fourier HERMENTZ, wiens beide beenen

waren bevroren.

Het is thans nogmaals Maarschalk NEY „Ie brave des braves", die met het overschot van

het Beiersche Korps VAN WREDE en van de Divisie LOISON, den aftocht dekt.
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Bij de overige troepen, doet zich geen algemeene leiding meer gelden; de onderbevelhebbers
handelen op eigen initiatief, voor zoover van „handelen" sprake is.

Hartverscheurend is het verdere verhaal van den terugtocht, dat wij in de Mémoires van

Generaal LIST lezen. Nog steeds verminderde het aantal dergenen, die zich gered waanden. De
thermometer wees nu zelfs 27° Reaumur vorst en alleen door een zeer dikke kleeding en het bedekken

van nagenoeg het geheele gelaat, kon men zich voor bevriezen vrijwaren.

Wat nog aan Artillerie en voertuigen was overgebleven moest, • niettegenstaande alle nog
aanwezige krachten werden te hulp geroepen, worden achtergelaten. De krijgskas en de archieven,

zelfs de rijtuigen des KEIZER's gingen verloren. Slechts door een wonder bleef LIST gespaard: bij
aankomst te Kowno bestond zijne geheele batterij nog slechts uit den fourier, die later bezweek, en

den kanonnier DUPUIS, die hem groote diensten had bewezen. Deze laatste mocht Frankrijk
terugzien.

Wij lezen in Generaal LIST's Mémoires:

„In den namiddag van den 12 kwam ik vóór Kowno, waar een ieder de barrière met geweld wilde

binnendringen. Daar ik zeer zwak en vermoeid was, zag ik er tegen op mij in het gedrang te begeven, uit

vrees te vallen en vertrapt te worden. Langs de Niemen de stad in te gaan, lachte mij ook niet toe, want

ik was bang op het ijs te vallen en daar, verlaten en door niemand der onzen opgemerkt, den geest te

geven. Een schielijke dood was in dit geval te verkiezen en ik besloot daarom de barrière door te gaan.

Eenmaal in het gedrang, klemde ik mij aan twee krachtige kerels vast, die alles deden om mij af te stoeten.

Ik bleef mij echter krampachtig vasthouden en zoo kwam ik na veel stooten en duwen, de barrière door,

waarna ik mijn redders losliet en hen bedankte; zij keken mij woest aan en hadden geen woord voor mij over,

„Ik trad het wachthuis, door Wurtembergsche soldaten bezet, binnen en verzocht mij te mogen warmen,

hetgeen mij werd toegestaan. Een hunner had een flesch met Schnaps om den hals hangen. Ik vroeg hem

om een slok, hetgeen hij weigerde. Ik haalde geld te voorschijn en bood hem tot twintig franken, als ik

maar een klein slokje mocht nemen. Dit aanbod lachte hem toe en hij zette mij de flesch voor den mond;

maar nauwelijks had ik mij de lippen bevochtigd of hij rukte die weg met den uitroep: „£> ist genugT

„Het was nog licht toen ik de wacht verliet en de stad inging. Voor een huis stonden twee militairen,

die zich aan brood en brandewijn te goed deden. Ik naderde hen en vroeg om een stuk en een teug.

^^Loop naar dm donder^ beroerde Franschman^' was het antwoord in mijne moedertaal, waarop ik hun dadelijk

in het Hollandsch toesprak en vroeg, of zij een landgenoot, die op het punt was van honger en koude te

bezwijken, een teug brandewijn zouden kunnen weigeren. Aandoenlijk was het te zien, hoe zij mij toen alles

aanboden en niet tevreden waren, voordat ik brood en drank met hen gedeeld had.

„Eenigszins versterkt begaf ik mij verder en vernam, dat de kolonel DROUOT de artillerie officieren

der Garde trachtte te vereenigen. Ik bereikte het huis daartoe aangewezen en vond er reeds eenige officieren

bijeen. Het huis behoorde aan een jood, die ons zuurkool voorzette. Ik at er een weinig van, hetgeen mij

's nachts geweldig bezwaarde en daar ik ook de hitte van het vertrek niet kon uitstaan, was ik zeer am

bulant en ooggetuige van de afschuwelijkste schandalen. Op verzoek van den kolonel DROUOT begaf ik

mij 's morgens een paar maal naar het hoofdkwartier van den Maarschalk LEFEBVRE, HERTOG VAN
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DANTZIG, commandant der garde. De eerste maal was hij niet te spreken, de tweede maal vond ik hem,

huilende en zich bitter beklagende, omringd van eenige militairen. Ik begreep, dat hij het hoofd verloren

had en niet in staat was orders te geven, hetgeen ik den kolonel mededeelde. Deze verliet Kowno met

ons tegen 8 uur "

Zooals wij uit het voorgaande zien, kon men zich te Kowno eenigszins herstellen van de

doorgestane ellende. Aldaar beraadslaagde MURAT met zijne Maarschalken, op welke steden in

Pruisen de overblijfselen der Korpsen zouden worden gedirigeerd. Aan NEY werd nogmaals opgedragen

den terugtocht te dekken.

De Kapitein LIST kreeg den last, naar Koningsbergen te marcheeren. In gezelschap van den

Kolonel DROUOT en den Overste PION, volbracht hij de reis en bereikte zijne bestemming den

30"®" December.

Zou hem dan eindelijk na alle ontberingen eene rustplaats worden gegund ? IJdele verwachting!

Reeds den i®'®" Januari 1813 ontving LIST de order om onverwijld de stad te verlaten en zich naar

Elbing te begeven. Daar van zijne bagage, zooals te begrijpen is, slechts luttel meer was overgebleven,

kon hij zich reeds om 12 uur op marsch begeven. Na velerlei wederwaardigheden en na meermalen

de kans te hebben beloopen in handen te vallen van de Kozakken, bereikte hij met zijne reisgenooten

den 20®'®" Januari Posen. Aldaar werd hen door den Generaal LALLEMAND gevraagd: „s'il était

en état de recommencer la guerre", waarop een bevestigend antwoord werd ontvangen.

Binnen een uur stonden twee sleden gereed om de weinige beschikbare officieren van de Rijdende

Artillerie der Garde naar Frankrijk over te brengen. „Vergeten," zegt de Generaal LIST „waren alle

gevaren en de ellende, die wij hadden uitgestaan." (i)

De gebeurtenissen, die bij het X' Legerkorps hadden plaats gehad, waren voorzeker van invloed

geweest op het streven van het Fransche hoofdkwartier om de nog overgebleven troepen zoo spoedig

mogelijk de Weichsel te doen bereiken.

Toen de terugtocht uit Wilna door het overschot van NAPOLEON's hoofdmacht werd voortgezet

— de Oud-Commandant der Garde Rijdende Artillerie voerde daarbij het bevel over de Artillerie der

30®'® Divisie, doch overigens waren daarbij geen Hollanders ingedeeld — bevond zich dit Korps nog

in goeden toestand. Aanvankelijk had de afmarsch uit Koerland in de richting van Tilsit dan ook in

volmaakte orde plaats. Ware het Korps intact gebleven, het had zeer waarschijnlijk eene vervolging

der Russen tot staan gebracht; doch in deze verwachting werd men bitter teleurgesteld, doordat de

Generaal YORK, wien met zijn hulpkorps de dekking van den terugtocht was opgedragen, den
^Qsten December 1812 op eigen gezag bij Tauroggen met den Russischen Generaal VON DIEBITSCH

een verdrag sloot, volgens hetwelk zijn korps onzijdig werd verklaard, en tusschen Memel en Tilsit

gelegerd werd.

(I) In de Mémoires vinden wij nog melding gemaakt van het overlijden van twee verdienstelijke officieren, de Generaals EBLÉ en LARIBOISIÈRE:
hunne krachten waren te veel gesloopt dan dat bet verblijf te Koningsbergen hen kon redden; beiden vielen -als slachtoffers hunner pliclitsbetraehting.
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Volgens d'AUZON DE BOISMINART zouden de Russen reeds op i8 October 1812 . geweten

hebben, hoedanig de gezindheid was van het bij Riga staande Pruisische Korps; daarom was het niet

te verwonderen, dat zij er toe overgingen, zich tegenover dat punt te verzwakken teneinde met

meerdere krachten tegen POLOTSK te kunnen optreden.

Begrijpelijkerwijze wekte YORKs eigenmachtige daad hevige verontwaardiging in het Fransche

hoofdkwartier. Van standhouden kon voor MACDONALD geen sprake meer zijn, te meer daar nu

WITTGENSTEIX en TSCHITSCHAGOW Oost-Pruisen binnendrongen.

Tilsit werd ontruimd, terwijl MURAT, steeds door den vijand vervolgd, zich naar Posen begaf
en aldaar op zijn beurt het Opperbevel overdroeg aan EUGENIUS, ONDERKONING VAN ITALIË.

Op den terugtocht van MACDONALD naar Danzig vormde de 30^^^ Divisie de achterhoede;

evenzoo na het verlaten van Koningsbergen. Ook voor MACDONALD s Korps braken de uren der

beprocA'ing aan; ook diens terugtocht werd eene aaneenschakeling van ontberingen. Ook hier vond

menig krijgsman een ellendigen dood. Vele voertuigen moesten worden achtergelaten wegens gebrek

aan bespanningen en tengevolge van de uitputting der paarden.

Door de Kozakken scherp achtervolgd, deed de Artillerie-Commandant op den 8^^^" Januari 1813

drie nog gevulde caissons in de lucht vliegen, ten einde te voorkomen, dat ze in handen des vijands
zouden vallen.

„Treurig was de toestand der treinpaarden op den terugtocht — lezen wij in de Mémoires

van den Oud-Commandant der Garde Rijdende Artillerie, onder KONING LODEWIJK — zonder ijzers,

de smeden hadden onderweg hunne gereedschappen weggeworpen^ storteden zij aanhoudend op den

grond, zoodat men bij vele het vleesch zag blootliggen. De treinsoldaten, die ook niet meer te paard

konden zitten, hadden hunne zweepen verloren, en om nog eenige gang in de colonne te houden,

hoorde men aanhoudend het geschreeuw: „ju, ju."

„De troepen bevonden zich ook in een ellendigen toestand, de hoofden, handen en voeten

omwonden, de kleeding verscheurd en versleten, door honger en ellende en onophoudehjke marschen

afgemat zagen zij er als squeletten uit, zoodat het alle beschrijving te boven gaat, hoe zij de harde

taak konden doorstaan, die hun nog voorbehouden was bij de Verdediging van Danzig."

Het Korps van MACDONALD bereikte deze plaats over Elbing en Neutick. Den 15^®" Januari

kwam het aldaar aan bij eene koude van 20°. MACDONALD gaf zijn commando over, de Divisiën

kwamen onder de bevelen van den Luitenant-Generaal GRAAF RAPP.

Van NAPOLEON's hoofdmacht waren bij den overgang van de Niemen, slechts 12000 Franschen

overgebleven, daarvan waren geen duizend manschappen meer in staat de wapenen te dragen. Toen

het rampzalig overschot, onder de bevelen van MURAT, te Posen was aangekomen, telde het

nauwelijks loooo man meer.

Het gehecle verlies aan dooden en gevangenen wordt op 450000 man geschat. Het geringe

getal der Hollanders, die uit Rusland zijn teruggekomen, is niet met juistheid bekend; van de Oud-Rijders

gelukte het ons nauwkeurige gegevens te dien opzichte te verschaffen.
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PRINS EUGENIUS, die zooals wij reeds mededeelden het commando van MURAT had over

genomen, zag het leger weldra weder door den aanvoer van reserves tot 54000 man versterkt; hij

legde bezettingen aan de beneden Weichsel, van Warschau tot Danzig en trok met de overige troepen

terug achter de Wartha en in de omstreken van Posen.

DAENDELS handhaafde zich tot i December 1813 in het bezit van Modlin. Onder zijne

bevelen diende de Kapitein P. R. FALTER,

In het Stamboek vinden wij omtrent dezen Oud-Commandant der Rijdende Artillerie vermeld:

„1812—1813. Bij de groote armee in Polen en Rusland. In 1813 na een Blocus van 10

maanden in de vesting Modlin aan de Weichsel door de Russen krijgsgevangen gemaakt."

Nog bevond zich in Modlin de vader van Zijne Exc. den Luitenant-Generaal A. KOOL.

Achtereenvolgens waren 112000 Russen waarbij 18600 paarden en 850 stukken geschut de

Memel overgegaan. Ofschoon PRINS WITTGENSTEIN eenigen tijd de vervolging aan de Weichsel

staakte en Danzig deed belegeren was dit oponthoud niet van langen duur. Weldra werden de groote

rivieren, die hem van het hart van Duitschland scheidden, overgetrokken en werd aan den nieuwen

grooten worstelstrijd aldaar, ook door de Russische strijdkrachten deelgenomen. Die strijd zal ook

weder de Rijders op hun post vinden. Trouw in de vervulling hunner krijgsmansplichten zullen zij

opnieuw toonen, hun bloed veil te hebben voor het behoud van den Adelaar.. Dan, ook zij zullen

worden medegesleept in den val van Frankrijk's heerscher. . . .
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OG was het onmogelijk zich in Frankrijk van den geheelen omvang der ramp eene juiste

voorstelling te vormen.

Ofschoon ontsteld, haastten zich de Ministers, de Leden van den Staatsraad en van

den Senaat om den KEIZER te komen complimenteeren met Hoogstdeszelfs behouden terugkomst en

lieten niet na, hem zelfs met loftuitingen te overladen.

NAPOLEON stelde allen gerust door een ongeschokt vertrouwen in de toekomst voor te

wenden, doch betuigde niettemin zijne hooge ontevredenheid over de omstandigheden waaronder eene,

wel is waar vruchtelooze poging van den Generaal MALLET, tot omverwerping van 's KEIZER's

heerschappij had plaats gehad.

Met het heilige voornemen teruggekeerd om maatregelen te treffen, ten einde aan een verder

voortdringen der Russen paal en perk te stellen, was het des KEIZER's eerste zorg om zoo spoedig

mogelijk een nieuw leger te scheppen; alleen de verschijning daarvan op het oorlogstooneel zou eene

redding mogelijk maken.

Rusteloos werkte de KEIZER aan de uitvoering zijner plannen; zijne groote gaven en onwrikbare

geestkracht vertoonden zich daarbij in al haren glans.

Daar de gewone conscriptie natuurlijk niet voldoende was om in de geleden verliezen te voorzien

vroeg de KEIZER in eens eene oproeping van 350000 man, welk voorstel door den Senaat werd

goedgekeurd. (Histoire de NAPOLEON par P. M. LAURENT DE L'ARDECHE.)

De Vergadering van het Wetgevend Lichaam werd den 14^^" Februari 1813 door NAPOLEON

geopend. De KEIZER sprak in denzelfden geest als hij het na zijn terugkeer tot de Hooge Colleges

van Staat gedaan had. Hij weet de rampen, die het leger hadden getroffen, slechts aan het

toeval, gispte hevig Engeland's staatkunde, die de volkeren tegen hunne souvereinen trachtte op te

zetten, doch bewaarde het stilzwijgen over de samenwerking, die hij van zijne bondgenooten had

ondervonden.

Zijne plannen voor de toekomst kenschetste NAPOLEON in deze woorden:

''Je dcsire la paix^ elle et necessaire an monde! Qtiaire fois depuis la rupture qui a

sulvi Ie traité d'Amiens, je tai proposé dans des démarches solennelles. Jfe 7ie ferai jamais

quinic paix honorable ct conforme aux intéréts et d la grandeur de 77ion Empire!'

Dag en nacht is het administratieve raderwerk in beweging, s KEIZERS energie, door de

geleden verliezen nog aangewakkerd, bewerkt wonderen. Alle takken van bestuur arbeiden met
O  O ö '

verdubbelden ijver om de reorganisatieplannen ten uitvoer te leggen. Elk voorstel van den KEIZER

vindt onverwijld bij de Kamers goedkeuring. Aan geld is geen gebrek; uit zijne persoonlijke eigendommen

stelt de KEIZER nog 300 millioen beschikbaar.

Bij de aanvulling van paarden voor de bereden Korpsen, in het bijzonder voor de Cavalerie,

stuitte men echter op bijna onoverkomelijke bezwaren. Voor den aankoop werden de meest uitgebreide

maatregelen genomen; in Duitschland werden talrijke depóts opgericht en in Italië en Frankrijk trachtte

men alie.s te vereenigen, wat cenigszins op den naam van geschiktheid aanspraak kon maken.
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Verschillende departementen en steden stelden in het belang van het bedreigde Vaderland uitgeruste

en beredene paarden beschikbaar, in het geheel ongeveer 12000, waarvan de indeeling den 18^®" Januari
plaats had; ook tal van onbereden paarden werden aangeboden, Amsterdam schonk honderd ruiters.

De kaders van 151 Bataljons en 50 Escadrons uit Spanje waren bestemd om de geraamten te

vormen voor de nieuw op te richten Korpsen; enkele daarvan waren reeds binnen ééne maand
marschvaardig. . .

Het Regiment Rijdende Artillerie van de Garde werd opnieuw geformeerd en met 2 batterijen

vermeerderd.

Voordat de in Parijs aanwezige troepen naar Duitschland vertrokken, hield de KEIZER daarover

in de „Cour des Tuileries" meermalen inspectie. Altijd werd er na afloop gedefileerd, de officieren

en de troepen dikwerf voor 's KEIZERS rekening onthaald.

Aan den Kapitein LIST, die na vele wederwaardigheden den 8®'®" Maart bij het depót der

Artillerie van de Garde te La Fère was aangekomen, werd door den Generaal DESVAÜX het

vooruitzicht geopend daarbij te zullen worden aangesteld tot „Capitaine Adjudant Major."

Tot den pten April in het genot van verlof gesteld volgde zijne benoeming eenige weken na

terugkeer in La Fère (15 April). Tal van werkzaamheden wachtten hem nu: meer dan 4000 recruten

moesten dagelijks in de bediening van het geschut en in het schijfschieten onderricht ontvangen om

zoodra zij daarvan eenig begrip hadden naar het leger te vertrekken. In den regel vertrokken zij in

burgerkleeding: de monteering werd gesneden mede gegeven en in elk nachtkwartier werden mannen

en vrouwen aan het werk gezet opdat bij aankomst te Mainz alles gereed zoude zijn.

Volgens den Generaal LIST vertrokken successievelijk uit La Fère naar het leger: „6 batterijen

Artillerie te voet, 5 batterijen rijdende Artillerie, Oude Garde en 12 batterijen Artillerie te voet,

Jonge Garde; waarna nog een batterij Artillerie Oude Garde, overbleef, benevens een honderdtal

manschappen tot suppletie der rijdende batterijen. Deze manschappen waren uit de Artillerie te voet

van het leger getrokken. Het waren uitmuntende Artilleristen, maar zij hadden nimmer op een

paard gezeten."

Wegens gebrek aan paarden en harnachement konden de rijlessen eerst later worden aangevangen.
Ook de voormalige Hollandsche Compagnie Rijdende Artillerie No. 2, welke onder bevel stond

van den Kapitein A. BIJLEVELD, en waarbij de 1='® Luitenant F. A. RAMAER en de 2'^® Luitenant

P. F. DE SEYFF waren ingedeeld, werd bestemd om aan den Veldtocht in Duitschland deel te nemen.

Zij behoorde nog tot het 4'^® Regiment, dat te Verona in garnizoen lag en bevond zich in

Bayonne tot haar den 23^'®" Februari de last werd verstrekt om zich bij den staf van het Regiment
te voegen.

Haren marsch nemende over Auch, Toulouse Narbonne, Montpellier en Valence, kreeg zij in
laatstgenoemde plaats op den 26^'®" tegen-order, welke inhield onverwijld op Metz aan te rukken:

aldaar zou zij door de manschappen van het Regiment Rijdende Artillerie voltallig gemaakt, en van
nieuw materieel worden voorzien ten einde zoo spoedig mogelijk weder slagvaardig te zijn.
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VER Lyon en Dyon marcheerende, kwam de Compagnie den April te

Metz aan, werd in één dag gecompleteerd en vertrok reeds den daarop-

volgenden morgen naar MaintZ; welke stad zij den 3^^^" Mei bereikte, (Dagboek

van BIJLEVELD).

RAMAER zegt in zijn Journaal:

„Wij ontvingen conscripts (uitschot) uit de provincieën Rome, Piemont, deux Nettes;

een stal vol jonge paarden, die door slechte oppassers onbruikbaar waren geworden.

Het weigeren om over te nemen, het klagen aan de autoriteiten (zelfs kwam dc

HERTOG VAN PARMA er aan te pas) hielp weinig en men moest overnemen; het

geschiedde onder protest. Wij gingen met de ellendige boel op marsch, gelukkig had men

kleine marschcn, door onafgebroken te werken kregen wij de boel te paard en den 13 Mei

raakten wij over den Rijn en bleven te Hombourg."

Middelerwijl hadden er m Europa gewichtige staatkundige gebeurtenissen plaats

gegrepen.

KONING FREDERIK WILLEM III had zijne nog door de Franschen bezette

hoofdstad verlaten en zijn zetel voorloopig te Breslau gevestigd. Hier verklaarde hij,

dat het Vaderland in gevaar verkeerde, en riep alle strijdbare mannen te wapen.

(Februari 1813). Den Maart volgde de oorlogsverklaring aan Frankrijk. Reeds

was tusschen Rusland en Pruisen op den 28^^®" Februari te Kalisch een aanvallend en

verdedigend verbond gesloten. Zweden sloot zich in een verdrag bij Engeland aan en

I deed de toezegging tot het leveren van een hulpkorps van .30000 man. De KEIZER

VAN OOSTENRIJK hield nog NAPOLEON's zijde; hij had zich als bemiddelaar tusschen

de. strijdvoerende partijen opgeworpen en mitsdien aan PRINS SCHWARZENBERG

gelast met zijn Korps geen deel meer aan den oorlog te nemen.

Er had zich alzoo opnieuw eene geduchte coalitie gevormd, die zich de bevrijding

van Europa ten doel stelde: het hart van Duitschland zou weldra het tooneel worden

van een hardnekkigen en bloedigen kamp.

Slechts kort had WITTGENSTEIN aan de Weichsel halt gehouden. Weldra

drong hij met TSCHITSCHAGOW opnieuw voorwaarts. PRINS EUGENIUS, dien wij

het Commando van MURAT zagen overnemen, steeds scherp door hem vervolgd, week

eerst achter de Oder en van daar naar Berlijn. Zich in de hoofdstad van Pruisen niet

meer veilig achtende trok hij naar de Elbe, waar hij zich trots het werkzaam optreden

van WITTGENSTEIN wist staande te houden; hij vestigde zijn hoofdkwartier te

Maagdenburg, en bond daar in afwachting van NAPOLEON's aankomst de omstreeks

3S000 man sterke vijandelijke macht.
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ARSCHAU was door de Russen bemachtigd en SCHWARZENBERG naar
het voormalige West-Galicië teruggedrongen; REGNIER met de Saksers,
welke trouw aan NAPOLEON's zijde bleven, werd bij Kalout geslagen en

Hamburg door den Russischen bevelhebber TETTENHORN in bezit genomen. (Februari—
Maart 1813). Het beleg van Dantzig werd inmiddels voortgezet.

WITTGENSTEIN en BLÜCHER bezetten Dresden, dat door DAVOUT was

ontruimd: deze trok achter de Saaie terug. De KONING VAN SAKSEN verliet zijne

hoofdstad en stelde zich onder de bescherming der Fransche kanonnen.

Te Parijs was intusschen door den KEIZER nog steeds voortgearbeid aan de
voltooing der nieuwe krijgsmacht. Den 3*^®" April werden nog 80000 man Nationale

Garden bij het leger ingelijfd en omstreeks loooo jongelieden uit de hoogere standen
der maatschappij, die meestal door plaatsvervanging aan de conscriptie voldaan hadden,

onder de wapenen geroepen, en tot ,,Gardes d'honneur" bestemd.

Een laatste inspectie had plaats over de te Parijs nog aanwezige troepen 5 het

uitvoerend bewind werd in handen gesteld van MARIE-LOUISE, bijgestaan door eenen

raad van Regentschap; daarna verliet de KEIZER half April de hoofdstad. Den 25®'®"

kwam hij te Erfurth aan en nam het Opperbevel over het Main Leger, waaiwan de

voorste afdeelingen de Saaie hadden bezet.

De KEIZER laat drie bruggen slaan over de Saaie, en mancheert naar de Elbe

op, voorafgegaan door NEY, die de troepen van WITZINGERODE over de vlakte van

Weissenfels, voor zich uitdrijft. Daar heeft de KEIZER het verlies te betreuren van

den Maarschalk BESSIÈRES.

Weldra staat NAPOLEON met eene macht van 166000 strijdbare mannen en

350 vuurmonden gereed om ten aanval voort te schrijden. Zietdaar wat des KEIZER's

genie in een korte spanne tijds gewrocht heeft!

Vele oorzaken hadden medegewerkt om het verder voortdringen der Bondgenooten

te vertragen. Met de bezetting der talrijke versterkte plaatsen tusschen Danzig en

Maagdenburg moest rekening worden gehouden, de weifelende houding van Polen belette

Rusland het vooruitschuiven van alle beschikbare ki'achten.

Pruissen was gekweld door gebrek aan geld en wapenen; zoodoende kwam de

opmarsch den coalitie-legers tot staan, en kon slechts aan NAPOLEON eene macht

worden overgesteld, half zoo groot als de zijne.

Wederom weet de KEIZER de zege aan zijne vanen te hechten; het Nieuwe

Leger maakt zijne verwachtingen niet beschaamd. Bij het dorp Gross-Görschen in de

nabijheid van Lützen (2 Mei) slaat hij de Vereenigde Russische en Pruisische legers,
niettegenstaande de gekroonde hoofden van Rusland en Pruisen in persoon tegenwoordig
zijn om den moed der troepen aan te vuren. De weg naar Dresden ligt voor NAPOLEON
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Open. In den slag bij Gross-Görschen is het weder een onzer voorgangers, die aan de zijde van den

Adelaar staat en veel bijbrengt tot den gunstigen uitslag van het gevecht; nieuwe lauweren worden

daar gevlochten bij de vele welke reeds in Spanje door den Oud-Rijder werden verworven. Het is

de Lt.-Kolonel HENDRIK RUDOLPH TRIP, die onder de bevelen van den Kolonel VAN RIJSSEL,

bij het 3*^ Legerkorps van den Maarschalk NEY ingedeeld, het bevel voert over twee batterijen, en

ten Zuiden van Kaja eene zeer gunstige stelling heeft bezet. Een stafofficier brengt hem de order om

eene andere stelling in te nemen.

,,Goed" antwoordt TRIP ,,maar ga eerst zeggen, dat het mijn geschut is, 't welk aan de ruiterij

des vijands het oprukken belet."

Trip blijft in stelling. Spoedig komt de Artillerie van de Oude Garde de vuurlijn verlengen

en bekroont de hoogte van Rahna. De gezamentlijke Artillerie, 80 vuurmonden onder de bevelen van

de Generaals DULOULOY, DROUOT en DESVAUX, braakt dood en verderf in de vijandelijke

gelederen; de Jonge Garde rukt voorwaarts; want de weg der overwinning is gebaand door de

ontzaggelijke Artilleriemassa, waaraan de batterijen van TRIP ten grondslag hebben gestrekt.

Aan de zijde van den Veldmaarschalk BLUCHER streed in den slag van Lützen de tweede

zoon van KONING WILLEM I, de zestienjarige WILLEM FREDERIK KAREL, die den 23^^^^ Maart

1S13 tot ofhcier bij het Pruisische leger was benoemd. Hoogstdeszelfs leven en daden werden reeds

voor een belangrijk deel, tot in de kleinste bijzonderheden geboekstaafd door den Oud-Kolonel der

Huzaren P\ DE BAS, in zijn reeds herhaaldelijk door ons genoemd werk: ,,PRINS FREDERIK der

Nederlanden en zijn tijd."

Met den Kapitein VON QDADT als „Militarisch Begleiter" volgde de PRINS den Veldtocht

bij het hoofdkwartier van Generaal VON BLUCHER en verkreeg zijne eerste oorlogsondervinding in

veldslagen „waarvan de beteekenis door den grootsten Veldheer van onze eeuw is gesteld boven

die der dagen van Austerlitz, Jena en Borodino."

Van af het oogenblik dat de eerste kanonschoten in den slag van Gross-Görschen over de

vlakte dreunden, was PRINS FREDERIK reeds in hooge mate aan het vijandelijk vuur blootgesteld.

Later als Grootmeester der Nederlandsche Artillerie, heeft Z. K, H. den Generaal TRIP meermalen

lachend verweten, dat de Hollandsche kanonniers geene moeite hadden gespaard om hem reeds bij

de eerste de beste gelegenheid af te maken. vous ctvoiie — berichtte hij aan zijnen doorluchtigen

vader — ̂^que les premières dix minutes ce siffiement antour de ma tète nte parut uti peu singulier^

de voir fuer hommes ei chevaux, tont pres de moi. Mals après^ fa ne 7n affecta plus du tout^ et je ne

fis attentio7iy quatix grands cveuemeiits de la journée "

Glansrijk doorstond de PRINS de vuurproef.

(PRINS P'REDERIK en zijn tijd 19^ Aflevering bladz. 22).
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De KEIZER beloonde den moed door het Nieuwe Leger betoond, door het uitgeven eener

schitterende legerorder, waarin de woorden voorkomen:

Soldats^

suis content de vous. Vous avez rempli mon attente. Vous avez suppUé dtoutpar

votre bonne volonté et par votre bravoure. Vous avez dans la cél^bre journée du 2 Mai.^ défait

et mis en deroute rarmée russe et pruissienne., commandée par V Empere7ir ALEXANDRE

et Ie Rei de Prusse. Vous avez ajouté un nouveau lustre è la gloire de mes aigles. Vouz

avez montré tout ee dont est capable Ie sang frangais. La bataille de Lutzen sera mise au-

dessus des batailles d'Austerlitz, de yena de Friedland et de la MoscowaL

Na den slag van Lützen gaan de verbonden legers achter de Elbe terug. De Artillerie van

WITTGENSTEIN had al hare munitie verschoten; aanvulling was onmogelijk wegens het achter blijven

van het groote Artilleriepark.

Te Dresden gaat de KEIZER den KONING VAN SAKSEN te gemoet en begeleidt hem te
paard tot aan zijn paleis. Hij biedt aan de Verbonden Legers den vrede aan, doch vindt geen gehoor.

Om op alle gebeurlijkheden te zijn voorbereid, zendt NAPOLEON PRINS EUGENIUS naar Italië,

om een nieuw leger van looooo man te organiseeren, voor het geval Oostenrijk zich tegen hem

mocht verklaren, en om voorts maatregelen te treffen tot verdediging van het Zuiden.

Niet veel verwachtende van de hem gedane bemiddelingsvoorstellen, en nogmaals eenen veldslag
willende wagen, verlaat de KEIZER den iS^en Mei Dresden en behaalt in enkele dagen een nieuw
en schitterend succes.

Nadat hij bericht heeft gekregen omtrent den verderen terugtocht der bondgenooten en omtrent

de opstelling hunner legers achter de Spree, zendt hij den Mei aan alle troepen bevel om naar
Bautzen te marcheeren. De verbondene legers trekken NAPOLEON te gemoet. Den „^oet
VORK echter het onderspit delven tegenover LAURISTON; den ao"®" en overwint de KEIZER

zijne tegenstanders in den tweedaagschen slag van Bautzen. Zeer nauwkeurig vinden wij deze slagen
in het bovengenoemde werk beschreven: daarbij werd gebruik gemaakt van het Dagboek van PRINS
FREDERIK, dat volgens 's schrijvers oordeel blijkbaar onder de leiding van een meer dan gewonen
deskundige — waarschijnlijk VON GNEISENAU of VAN OPPEN — werd bijgehouden en meerdere
alleen in de hoofdkwartieren bekende bijzonderheden bevat."

In dezen slag nam de PRINS door zijn kijker het eerst den grooten Veldheer waar.

De legers der bondgenooten waren zeer waarschijnlijk geheel vernietigd geworden, indien de
Maarschalk NEY door een juist initiatief de onvolledige bevelen des KEIZER's had aangevuld. Nu
vervolgde hij slechts langzaam, en maakte het den bondgenooten mogelijk tegen vier uur n.m. het
gevecht af te breken.

Volgens PRINS FREDERIK geschiedde de aftocht schaaksgewijze en in voorbeeldige orde.
Geen enkel stuk geschut, geen voertuig ging verloren: geen man viel den Franschen als krijgsgevangene
in handen.
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De PRINS reed met den KONING en den CZAAR over Waditz naar Reichenbach en

overnachtte aldaar.

Den 2 2sten Mei gelukt het aan REYNIER om met de achterhoede der Russen onder MILORA-

DOWITSCH slaags te raken, doch bepaalde voordeden behaalt hij niet: onder bescherming der
Artillerie trekt MILORADOWITSCH in het gezicht van den veel sterkeren vijand terugj daarbij een
uitstekend gebruik makende van de afscheidingen welke op het terrein voorkomen.

Het einde van den dag was voor den KEIZER noodlottig: om 7 uur doodde een kanonschot

den Generaal KIRGENER DE PLANTA en werd DUROC, HERTOG VAN FRIOUL, de boezemvriend
van NAPOLEON en van KONINGIN HORTENSE, doodelijk in het onderlijf getroffen.

„Dès que l'empereur fut instruit de ce funeste événement, il courut chez DUROC, qui respirait
encore, et qui avait conservé tout son sangfroid. DUROC serra Ia main de NAPOLÉON et la porta a
ses lèvres. ,,Toute ma vie, lui dit-il, a été consacré a votre service, et je ne Ia regrette que par l'utilité
dout elle pouvait vous être encore! DUROC, répondit l'empereur, il est une autre vie! c'est la que vous
irez m'attendre, et que nous nous retrouverons un jour. Qui, sire; mais ce sera dans trente ans, quand
vous aurez triomphé de vos ennemis et réalisé toutes les espérances de notre patrie J'ai vécu
en honnête homme; je ne me reproche rien. Je laisse une fille, votre majesté lui servira de père."

NAPOLÉON, profondément attendri, prit alors la main droite de DUROC dans la sienne etrestaun
quart d heure la tête appuyée sur la main gauche de son vieux camerade sans pouvoir proférer une parole.
DUROC rompit Ie premier Ie silence, pour épargner un plus long déchirement a I'ame du grand homme
qui n'avait pas cessé detre son ami en devenant son maitre. „Ah! Sire, lui dit-il, allez-vous en! ce spectacle
vous peine! NAPOLÉON céda h. cette dernière sollicitude de l'amitié; il quitta DUROC sans pouvoir lui
dire autre chose que ces mots: „Adieu donc, mon ami! et il eut besoin de s'appuyer sur Ie maréchal
SOULT et sur CAULINCOURT pour retourner dans son tente, oü il ne voulut recevoir personne pendant
toute la nuit."

De bondgenooten trokken ongestoord over de Queiss en de Bober; op den 25^^®" Mei kwamen
BLÜCHER en BARCLAY DE TOLLY te Haynau; het Russische hoofdkwartier vestigde zich te
Goldberg aan de Katzbach.

Het verdrag van PLEISWITZ op den 4*^^" Juni tusschen de strijdende partijen door tusschenkomst
van Oostenrijk gesloten, maakte aan de vijandelijkheden een einde. De wapenschorsing zou duren
tot den Juli. De door beide partijen bezette lijnen werden nauwkeurig aangegeven.

Die wapenstilstand zou noodlottig worden voor den Franschen Adelaar.



Kolonel A. BIJLEVELD.
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E Rijdende Artillerie uit Spanje had geen deel kunnen nemen aan de geschetste gebeur
tenissen, die in Saksen en Silezië hadden plaats gehad.

Zij was op den Mei bij Maintz den Rijn overgegaan en had twee dagen later
Hanau bereikt. Hier ontving de Commandant de order om zich naar Dresden te begeven „alwaar
het hoofdkwartier van den KEIZER zoude zijn, en nadere orders zouden worden ontvangen."

Haren marsch nemende over Saaimunster, Fulda, Eisenach, Gotha, Erfurth, Weimar, Jena, Gera,

Altenburg en Waldheim kwam de Compagnie den Juni te bestemder plaatse. Zooals het ons
bleek uit het Dagboek van BIJLEVELD en uit eenen brief van DE SEYFF, in ons bezit, waren de

Rijders op i Juni te Jena.

Bij een schrijven uit Gera ,,in de hooilanden van Leipzig" meldde laatstgenoemde, dat de

Compagnie bij het „i® Korps Cavalerie", was ingedeeld, en thans tot de Groote armée behoorde.
In een brief van den 7'^®° Juni lazen we:

,.voor 2 maanden is de stilstand van wapenen gesloten doch aan vrede zal wel niet te denken zijn.

Van mijn fransche kar is nu voor de tweede keer de as gebroken, een schade van 80 francs. Morgen trekken
wij op Dresden. NAPOLEON zal ons den 9 revue passeeren."

Die wapenstilstand had inderdaad plaats: dagelijks toch bezichtigde de KEIZER te Dresden de
nieuw aangekomen troepen. Zoo viel dan ook aan DE SEYFF mede de eer te beurt om als officier

aan het hoofd zijner sectie voor den KEIZER te defileeren. Zooals hij in een zijner brieven mededeelt

benoemde ZIJNE MAJESTEIT hem bij die Revue tot officier van het Legioen van Eer. Het eereteeken
ontving hij door de tijdsomstandigheden echter eerst later; de Staat van Dienst meldt 28 September
1S13 als datum zijner benoeming.

Konde door de Compagnie uit Spanje aan de eerste gevechten van 1813 geen deel worden
genomen, toch was het Korps ook bij die Krijgsverrichtingen vertegenwoordigd geweest.

De Opperwachtmeester AUGUSTIJNS, de Wachtmeesters DE BRUIN en ARENDS toch, de
laatst overgeblevenen van de in Rusland vernietigde Compagnie Hollandsche Rijders, hadden trots
hunne door ellende en ontberingen gesloopte Icrachten de roepstem van hun plicht gevolgd, en opnieuw
getoond hun leven veil te hebben voor het behoud van de Driekleur.

Zij waren ingedeeld geweest bij de 7^® Compagnie van het i® Regiment Rijdende Artillerie,
toegevoegd aan het 2® Korps cavalerie onder den Generaal HORACE SEBASTIANI, zooals 't ons
bleek uit een brief van AUGUSTIJNS gedateerd „Kontersdorff in Silezien den 30^'®" Juli 1813" en
gericht aan Mevrouw de Weduwe C. E. J. HOGERWAARD, in welk schrijven hij als adres opgeeft:

„AUGUSTIJNS, Maréchal des Logis chef dans la 7® Compagnie du Régiment d'Artillerie a
cheval, attachée au 2® Corps de Cavallerie, 2® Division de Cavallerie légère, Grande Armée en Silésie."

De slagen bij Lansberg en bij Bautzen sieren zijn Stamboek.

Na aankomst te Dresden werden der Compagnie BIJLEVELD eenige rustdagen gegund. Deze
willen wij ons ten nutte maken, om eenige bijzonderheden aangaande de veelbewogen militaire loopbaan
van PIETER FRANCISCUS DE SEYFF mede te deelen.
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Daar zijne brieven ons nog niet bekend waren toen wij in het II? Deel van het Historisch

Museum een overzicht gaven van den Veldtocht in Spanje in 1809, zullen ook dienaangaande enkele

bijzonderheden, welke door den Oud-Rijder worden medegedeeld, hier worden ingevlochten.

EBOREN te Maastricht den ó^en ^771^ trad PIETER FRANCISCUS DE SEYFF, den
4den December 1787, in dienst als cadet bij het 4^ Regiment Belgische Infanterie, gecom

mandeerd door zijn vader, ALEXANDER DE SEYFF, die in Oostenrijk den rang had

bekleed van Luitenant-Kolonel.

Na den Januari 1790 zijn eervol ontslag te hebben bekomen, trad hij in Oostenrijkschen

dienst en werd den Februari 1791 als cadet geplaatst bij het

Hongaarsche Regiment Infanterie ALWINEY, verliet dit den i5den

Juli 1795 en trad den 6*^^" November d.a.v. in Hollandschen dienst als

,,kanonnier-volontair bij het Bataillon Artillerie."

Achtereenvolgens doorliep hij de graden van korporaal en

bombardier, was in 1797 geëmbarkeerd op de Reede van Texel, en

woonde als korporaal, in de jaren 1799 en 1800—iSoi, respectievelijk

de veldtochten bij in Noord-Holland en Duitschland.

Hij streed bij Langendijk, Schaagen en Schoorldam en werd

den i9^«" October 1799 ,,door een sabelhouw verwond links aan de

kin." Den October 1800 kreeg hij een ,,contusie boven de kreef

van de linkervoet."

Bij de belegering van Würzburg was hij tegenwoordig. Den Januari 1803 bevorderd tot

bombardier zien wij hem in 1804—1805 opnieuw op de Reede van Texel ingescheept, daarna in

Oostenrijk en in iBoó—1807 in Pruisen. De vestingen Ulm en Hameln telden hem voor hunne muren

onder de strijders. Tijdens de Campagne in Pruisen werd hij aangesteld tot Opperwachtmeester bij

de Rijdende Artillerie. Met de Compagnie Rijdende Artillerie N° 3, onder de bevelen van den

Kapitein H. R. TRIP, vertrok hij in deze functie naar Spanje.

Hier ontving hij ,,de Medaille of de Sabel van Eer" hem geschonken bij Koninklijk Besluit van

30 Mei iSio N° 27 Lett. L.

De door hem nagelaten brieven geven ons een overzicht van zijn verblijf op het Iberische

scliiereiland; zij brachten er het hunne toe bij, om van af het jaar 1810 de krijgsverrichtingen der

Rijders aldaar, nader toe te lichten.

Over de gebeurtenissen in Spanje vóór dat tijdstip lezen we in een brief van 25 December 1808:

„December 25 i8o8. Wij zijn hier slaags geweest aan Puerto d'Almaras aan de rivier de Taag bij

Placentia. Aan beide zijden hebben wij den vijand geslagen en tot laat in den nacht achtervolgd. Bij het

overtrekken van deze rivier was het water zoo hoog geklommen dat wij i caisson, i wagen, manschappen

en paarden verloren."

P. F. DE SEYFF.
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In een 2^^^ brief vermeldt hij dat bij het passeeren van genoemde rivier een timmermanswagen

en drie caissons met voorspan werden verzwolgen. Zie hieromtrent ook VAN SYPESTEIN „Geschie

denis van het Regiment Rijdende Artillerie bladz. 124."

„Later vernamen wij dat zij 3 uren van Madrid zich vereenigden en ons afwachtten; wij lijden veel

bij het passeeren der rotsen en slechte wegen. Bij deze affaire hebben wij het verlies: van den brigadier

LOUIS, kanonnier HORNBERGER, FERBER, MOBUS en BAKKER, den zoon van den kleermaker

OEFFINGER; zij zijn door de Spanjaarden vermoord, Zoo wij de daders ontdekken konden, was hun

sort ophangen. Men hoort hier dagelijks zoodanige gevallen. Thans behooren wij bij het 4" Korps Maar

schalk LEFEBVRE.

„Thans hebben wij van de 107 paarden nog 48 over en die over zijn, zijn allen in een zeer slechten

staat. Bij het passeeren van gezegde Rivier zijn wij bijna alles kwijt, mijn verlies schat ik op ruim 3 duizend.

Wat niet over kon komen moest verbrand worden. Te Madrid moet ik mij op nieuw van alles voorzien.

Alles is daar duur. Een hemd / 20, een paar laarzen / 30, enz. Mijne vrouw gezonden 7"475, van PETTER

ƒ75- Jufvrouw GRIJSBACH ƒ50. Wachtmeester VAN DEN BROEK is sedert 26 November in het

hospitaal van Victoria, alles is hier schaars en duur."

De SEYFF volgde de Compagnie Rijdende Artillerie op den verderen tocht naar Madrid,

gekenmerkt door het leveren van vele kleine schermutselingen. Op den Februari verliet men

weder Spanje's hoofdstad.

„Te Yepes" — zoo verhaalt hij — „werd de Fransche Cavalerie, die juist hunne paarden op

de markt poetsten, onverwacht door de Spaansche ruiterij overvallen, die haar vele verliezen toebracht.

Ook te voren bij een dorp in de nabijheid van Toledo, had de Fransche Cavalerie, bij eenen verrassenden

aanval groote verliezen geleden."

Den 15^®"^ Maart had er weder in de nabijheid van „Yepes" een cavalerie-gevecht plaats:
aan de zijde der Franschen vielen eenige dooden, doch het slagveld werd behouden. Aan al de

groote slagen op het Iberische Schiereiland werd door de SEYFF verder deelgenomen.

Den Juni 1809 schrijft hij:

„Bij val de Penas eene menigte schermutselingen van af 29 Mei gehad, en veel armoede geleden,

de Franschen 350 man verloren"

Over de dagen van Talavera de la Reyna en Almonacid lezen wij:
„1809

„July 27, 28 & 29. Groote verliezen. Talavera de la Reyna, Bataille, Majoor STEINMETZ gesneuveld, Lt Kol.

TRIP geblesseerd. Het i® en 4® Korps heeft vele dooden en geblesseerden.

30 Gebivackeerd: s'morgens op Toledo gemarcheerd om het te ontzetten.

„Augustus 2. Voor Olia gebivacqueerd. Twee dagen voor Toledo. Geattaqueerd. Wij trokken op Madrid.

Het 5® en 6® Korps heeft veel geleden.

„Augustus 4. Bivacq voor Illescas, wij ontvangen beschuit, vleesch en wijn; wij trekken weer op Madrid.
10. Bij Burgillos, i'/» uur van Tulhoso te Illecas aan de brug van Aranjuez zijn wij slaags geweest

tegen de Engelschen en Spanjaarden. Van af den 6® tot den 9® hen op de vlucht gedreven.
DE BRUIN dood geschoten.
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1809

De Lt. Kol. TRIP heeft voor mij het Kruis gevraagd voor mijn goed gedrag te Toledo, en
Talavera de la Reina, en door den Generaal BEL AIR naar het Ministerie te Parijs opgezonden.

„Augustus 13. Consucgra. Den ii=" zijn wij slaags geweest bij Almonacid. De Hollandsche troepen met
den Generaal CHASSÉ waren hier bijeen; Kapitein CLARION, Aide de Camp is hier
geblesseerd, van ons de Wachtmeester GRIJSBACH.

De vijand heeft groote verliezen; wij hebben 26 kanonnen genomen en 2000 gevangenen.
Vier uren lang hebben wij den vijand achtervolgd, ruim met ieder stuk geschut hebben wij
295 schoten gedaan. Wij staan met 2 Armeen in de environs van Madrid en Toledo, de

levensmiddelen zijn schaars, voor geld niet te bekomen; Lt. Kol. TRIP heeft hier zijn
goudbeurs verloren."

de nu volgende gebeurtenissen tot aan het jaar 1810, vinden wij nog het volgende vermeldOver

"1809.

„Üctober 2. Zienpozuelos. De oproeping van de Hollandsche troepen naar het Vaderland is door

NAPOLEON gewezen van de hand. Wij waren allen hierover zeer ontevreden. Ik heb

een mooi Certificaat bekomen door den Lt. Kol. TRIP.

„November 19. Ocana. BORMANS geblesseerd en in het hospitaal te Madrid 10 December 1809 overleden.

23. La Guardia. Den 10 dezer hebben wij 3 uren lang in deze nabijheid geattaqueerd, de vijand

heeft versterking bekomen; tot den hebben wij altijd gebivacqueerd bij Ocana, ri/a uur

bij Aranjuez aan de brug, altijd in de Bataille. JANZENS, DE MOOR, SCHAAP en

BORMANS zwaar geblesseerd, verscheidene paarden, als ook een van mij doodgeschoten,

het paard had mij / 600 gekost. Even voor de Bataille werd mij 2000 Peseta's door den

heer Inspecteur ROMAR geboden. Kapitein PAETS en de Luitenant RAMAER verloren

mede hunne paarden. Vele Hollandsche troepen in deze Bataille gesneuveld. Wij hebben

3oduizend gevangen en 48 kanonnen op de Spanjaarden buitgemaakt, zij waren ruim 80

duizend man sterk. Kapitein PAETS en de Lt Kol. TRIP hebben mij beloofd voor mij

zorg te dragen, ik ben even geblesseerd, doch wij volgen den vijand op de hielen. De

Kanonnier GOEDHART is naar den vijand overgeloopen.

„December 6 Madrid. Ik ben hier. om geld te halen voor de Batterij. Eerstdaags zullen wij weer veel

te doen krijgen. Wij vertrekken morgen op La Guardia, Brigadier GIEGING, Kanonnier

POST, VEDDUS en ASSINK zijn in het hospitaal van Madrid overleden; de Generaal

CHASSE is met 700 man Hollandsche infanterie tot transporteering der gevangenen

bestemd

20. Ocana Men heeft mij schadeloosstelling voor mijn paard beloofd Alles is hier duur

en schaars, men is zeer blijde als men katten vangen kan om te eten. De Generaal CHASSÉ

is met gevangenen naar Bayonne.

In zijn staat van dienst staat onder het hoofd: „Gedane Veldtochten en het bijwonen van

Veldslagen enz." opgeteekend:

„Burgos, Fuente d'Almaraz, Ciudad Real, Talavera de la reina, Almonacid, Ocana, Medeline
den Berg, het innemen van Siërra Morena, Albuhera, Usagre, Urcna, Poncorbo en Pampluna."
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De Koninklijke Courant van 17 Januari 1810 maakt melding van het moedig gedrag van den
Opperwachtmeer de SEYFF in den slag van Ocana. Den Augustus 1811 was de SEYFF aangesteld
tot Luitenant 2' klasse bij het 4' Regiment Rijdende Artillerie.

In die functie verliet hij met de Compagnie Spanje en trok met haar zooals we reeds medegedeeld
hebben den 10^®" Juni 1813 Dresden binnen.

Aan den nu volgenden Veldtocht (1813—1814) nam de SEYFF een zeer werkzaam aandeel;

de vele bijzonderheden dienaangaande door hem vermeld, nemen wij in den loop van ons verhaal op.
Ook zelfs na het zoo ongelukkige gevecht aan de Katzbach bleef de SEYFF met het nog

onder zijne bevelen overgebleven gedeelte der Compagnie Rijdende Artillerie, dat daarna gevoegd werd
bij de batterij van den Kapitein DAVID, moedig strijden.

Tijdens de operatiën werd hij bevorderd;

den September 1813 tot i® Luitenant; 9 December 1813 tot Kapitein 2' klasse en9 Maart

1814 tot Kapitein der 1® klasse.

Volgens den staat van Dienst nam hij in deze Veldtocht deel aan de volgende gevechten:

,,Bautzen, Jauwer, Liechnits, Lauban, Bondslau, Goldeberg, Leeuwenberg, Leipzig, Brienne

Meaux, Bar sur Aube en Arcis sur Aube."

Den 26®':®'' Augustus 1813 werd hij ,,door een sabelhouw verwond in de linkerdij," den 22^'®»

Maart 1814 door een granaat van 15 duim in de rug."

Na zijne laatste verwonding op het slagveld van Arcis sur Aube bleef de SEYFF daar 3 dagen

voor dood liggen.

Al zijne aanteekeningen van den Veldtocht in 1814 in Frankrijk gingen daar verloren.

Dat de SEYFF zich in dezen Veldtocht bijzonder had onderscheiden blijkt uit het hier volgende,

door den Generaal BARON CHASSÉ, in dato Breda den 16^®" Juli 1838 geteekende getuigschrift.

CERTIFICAAT.
•>

De ondergeteekende verklaart bij' deze dat de Heer P. F. DE SEYFF, thans Majoor en Plaatselijk

Artillerie-Kommandant te Naarden, in Franschen dienst, tijdens den veldtogt van 1814, steeds met de

meeste onderscheiding onder zijne bevelen gediend — en zich daardoor niet alleen des ondergeteekende

bijzondere achting, maar ook die van alle de Fransche Generaals, die in de gelegenheid zijn geweest,

Z.H.E.G. te leeren kennen, waardig gemaakt heeft; terwijl deszelfs manmoedig gedrag, bij de in gemeld

jaar plaats gehad hebbende slag bij Arcis sur Aube, (alwaar hij zwaar gewond is geworden) boven allen

lof verheven i.s; zijnde ook, in later tijd, in Nederlandsche dienst, tijdens de Heer DE SEYFF bij het korps

Rijdende Artillerie diende, en de ondergeteekende met de jaarlijksche inspectie van hetzelve belast was,

bij die gelegenheden, nimmer de minste reden tot ontevredenheid door genoemden Officier, aan hem gegeven.

Ten blijke van dit een en ander heeft de ondergeteekende, volgaarne, dit bewijs aan Z.H.E.G.

afgegeven, ten einde het te gebruiken, ddar waar Z.H.E.G. het zal noodig achten.

Breda, den 16" Julij 1838,

De Generaal der Infanterie,

B"- CHASSE.
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In het Vaderland teruggekeerd werd DE SEYFF den 24^^®" Juni 1814 als i®^ Luitenant met

rang van Kapitein geplaatst bij* de Nederlandsche Rijdende Artillerie; den 3^^" December 1814 aan

gesteld tot 2^® Kapitein, en Kapitein den 14^®" April 1815. Hij bleef in het actieve leger dienen tot

den 5^®" Januari 1830, toen hij benoemd werd tot Majoor en Plaatselijken Artillerie Commandant te

Naarden. Op den 5^®" April 1841 eindelijk verliet hij na 47V2 jaar effectieven dienst met pensioen

het leger; bij het betreffende K. B. van den 22^'®" Maart 1841 werd hem de rang toegekend van

Luitenant-Kolonel.

Gedurende zijn eervolle loopbaan had DE SEYFF deelgenomen aan 15 veldtochten; 28 batailles

had hij bijgewoond, in 3 belegeringen een werkzaam aandeel gehad. Zijn lichaam was met de litteekenen

van een achttal blessures bedekt, alle vóór den vijand bekomen, zoodat dus wel van dien dappere kan

getuigd worden ,,quil avait bien payé de sa personne."

De onderscheidingsteekenen, welke de borst van den Oud-Rijder sierden, waren even zoo vele

tastbare blijken hoe zijne meerderen de verzekering hadden dat DE SEYFF in de moeilijkste om

standigheden steeds zijne plicht — ja oneindig veel meer dan zijn plicht — had weten te volbrengen!

Vooral de St. Helena medaille, welke de herinnering aan de schoonste dagen uit den Franschen Keizer

lijken Dienst levendig hield werd door hem in het bijzonder op hoogen prijs gesteld.

De heldengalerij der Oud-Rijders werd onlangs vermeerderd met het portret van hem, wien wij

in de vorenstaande regelen hulde brachten. Het stelt PIERRE FRAN^OIS DE SEYFF voor in de

uniform van Kapitein der Nederlandsche Rijdende Artillerie en werd aan de Historische Verzameling

geschonken door zijnen schoonzoon, den heer J. H. SPRAINK, Directeur van de Amsterdamsche bank.

Door den Majoor der Artillerie J. RAMAER werd het vooruitzicht geopend, dat de Historische

Verzameling eerlang door Z.H.E.G. zoude verrijkt worden met den degen, die eenmaal door DE SEYFF

werd gedragen, zoomede van eenige hem toebehoord hebbende uniformstukken. Gaarne zal ook dezen

reliquiën eene plaats in ,,het Historisch Museum" worden aangewezen.

Van het Portret geven wij hiernevens eene reproductie.



DE LAATSTE KRIJGSVERRICHTINGEN DER NED. RIJD. ART.^ IN FRANSCH KEIZERL. DIENST 1813 1814. 185

EEREN wij thans terug naar Dresden. NAPOLEON's hoofdwapenplaats was nog steeds
het schouwspel van wat zijn genie op het gebied van legerorganisatie, uitrusting en
bewapening had vermogen te doen. Na enkele maanden van rusteloozen arbeid was nu

weder eene macht van 380000 man, 50000 paarden en 1250 stukken geschut bijeen. Dat leger hoe
minderwaardig ook in vele opzichten was eene geduchte macht in handen van den grooten Veldheer:
zoude het niettemin aan de van alle zijden opdoemende gevaren het hoofd kunnen bieden? Die gevaren
werden inderdaad steeds meer en meer dreigend. Wel was Oostenrijk als bemiddelaar tusschen de
oorlogvoerende mogendheden opgetreden, wel hadden er op het congres te Praag langdurige conferenties
plaats gehad, doch NAPOLEON hield krachtig vast aan zijn eenmaal gestelden eisch van geen
duimbreed van zijn uitgestrekt gebied af te staan; ook van de zijde der Verbondenen volhardde men
bij de gestelde voorwaarden, welke overigens voor NAPOLEON zeer voordeelig waren.

En toen nu eindelijk de KEIZER zich geneigd toonde om toe te geven, was de teerling reeds
geworpen: zijne depêches kwamen niet tijdig aan, Oostenrijk had partij gekozen, en verklaarde op
den I2<^®" Augustus aan Frankrijk den oorlog.

Zoo stond dan in de tweede helft van 1813 bijna geheel Oost en West Europa vijandig tegenover
elkander: Oostenrijk, Rusland, Pruisen, Zweden en Groot-Brittanje aan de eene — Frankrijk, Italië,
het Rijnverbond en Denemarken ter andere zijde.

Om thans een goed overzicht te geven van de krijgsverrichtingen, waaraan de Rijdende Artillerie
in den nieuwen worstelstrijd in Duitschland deel nam, moeten wij de opstelling van de wederzijdsche
legers nagaan.

Waren NAPOLEON's strijdkrachten zeer vermeerderd, ook de Geallieerden hadden alle krachten

ingespannen om hunne legers het Keizerlijke in getalsterkte te doen evenaren, zoo mogelijk te
overtreffen.

Drie hoofdlegers, te samen 440000 man sterk, waren door hen op de been gebracht. Het

aroote Leo-er in Bohemen onder bevel van PRINS VON SCHWARZENBERG, dat zich aan de Eger
0 0 ^

had saamgetrokken en bestemd was om NAPOLEON in de rechterflank te vallen, bestond volgens
de opgaven van den Generaal LIST, (i) uit 120000 Oostenrijkers, 60000 Pruisen onder Generaal
VON KLEIST en 70000 Russen onder BARCLAY DE TOLLY, te samen 250000 man.

Het Silezische leger onder den Veldmaarschalk VON BLÜCHER was samengesteld uit het
Pruisische Korps van YORK en drie Russische Korpsen onder de bevelen van de Generaals LANGERON,
SACKEN en SAINT-PRIEST; het telde 100000 man {62000 Russen en 38000 Pruisen).

Het zou van Silezië op Dresden rukken en NAPOLEON in het front bezig houden zonder

nochtans een slag aan te gaan, tenzij daarbij beslissende voordeden te verkrijgen zouden zijn. Het
Noorderleger, onder den KROONPRINS VAN ZWEDEN, PRINS KAREL JAN (BERNADOTTE)

(I) Wij hebben vermeend dat in dit werk de gegevens van den Generaal LIST, uit piëteit voor den Oud-Rijder, een p]a.its moesten vinden.
Wel is waar wijken zij, vooral wat sterktcverhoudingen betreft, wel eenigszins af van opgaven, welke elders worden aangetroReii; docli wij achten de
verschillen voor het ons gestelde doel niet van irtgrijpeiideii aard, zoodat eene critisclic besclioiiwiiig der vcrseliillendc gegevens op krljgsliistorisch
gebied ons hier niet noodzakelijk voorkwam.
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grootendeels in Brandenburg, zuidwaarts van Berlijn bijeengetrokken, bestond uit 20000 Zweden, die nog in

opmarsch waren. Pruisische Korpsen onder de Generaals VON BÜLOW en GRAAF TAUENZIEN, Russen

onder WORONZOW en Kozakken onder WINTZINGERODE, een totaal uitmakende van 114000 man.

Het Noorderleger zou naar omstandigheden moeten handelen, hetzij door over Egra en Hof,

of wel meer noordelijk over het Ertsgebergte naar Saksen te rukken, hetzij door in Silezië te vallen.

Indien NAPOLEON met zijne hoofdmacht naar Bohemen oprukte zou de KROONPRINS VAN

ZWEDEN zich van de vijandelijke operatielijn moeten meester maken.

Verder stonden nog aan de Neder-Elbe omstreeks 25000 man onder WALMODEN, deels Russen,

Pruisen en Zweden, deels Meckelenburgers en een Dultsch hulpkorps in Engelsche soldij.

Danzig, Glogau, Küstrin en Stettin werden nog door 54000 Russen en 36000 Pruisen ingesloten,

terwijl de vestingen Mocllin en Zamosc door den Russischen Generaal BENNINGSEN werden ingesloten.

Met de troepen die nog elders waren opgesteld bedroeg de macht der Verbondenen 700000

man, waarbij dan nog moeten gevoegd worden de Britsche, Spaansche en Portugeesche legers in

Spanje onder aanvoering van WELLINGTON.

De 3 hoofdlegers rukten van het Noorden, het Oosten en het Zuiden tegen Saksen op.

ALEXANDER I, FRANS I en FREDERIK WILLEM III besloten den veldtocht met het

Groote Leger mede te maken. De leiding van het geheel droegen zij op aan den Oostenrijkschen

\'Tldmaarschalk PRINS VON SCHWARZENBERG als Generalissimus.

De Generaal MOREAU, de vroegere tegenstander van NAPOLEON, bevond zich bij den staf

van Rusland's KEIZER.

De strijdkrachten, die NAPOLEON tegen het einde van den wapenstilstand tegenover de

Verbondenen kon stellen, bedroegen volgens den Generaal LIST, de garnizoenen der vestingen niet

medegerekend, 500000 man, waarvan 400000 onder de onmiddelijke bevelen van NAPOLEON, 80000

man onder PRINS EUGÈNE in Italië en 20000 onder AUGEREAU aan de Beijersch-Oostenrijksche
grenzen. De opstelling van 's KEIZER's strijdkrachten was als volgt:

Noordelijk van Dresden, tegenover het leger van BERNADOTTE, de Korpsen XII, OUDINOT,
IV, BERTRAND, en VTI, REGNIER met het 3'' Korps Cavalerie ARRIGHI, het geheel onder de
bevelen van den Maarschalk OUDINOT. In Silezië aan de Bober en de Katzbach tesfcnover VON

BLÜCHER, de Korpsen IIJ, NEY, VI. MARMONT, V, LAURISTON, en XI, MACDONALD met
het 2" Korps Cavalerie SEBASTIANI (te Liegnitz).

Bij Zittau, zuidelijk van Görlltz werden geconcentreerd het P Korps VAN DAMME, het IP

VICTOR en het VIIP PONIATOWSKI, benevens het en 4" Cavalerie Korps onder de Generaals

LAUTOUR-MAUBOURG en KELLERMAN.

s KEIZER s hoofdkwartier en de Garde waren tot den te Dresden, alwaar het XIV^ Korps
GOUVION St.-CYR mede was opgesteld, ter bewaking van de défilés door het Erzgebergte en het
verschanst kamp van Pirna.

MURA r weder bij het leger teruggekeerd voerde het commando over de Cavalerie.
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Het Fransche leger was dus verdeeld in drie groote afdeelingen waarvan een tegen het vijande
lijke Noorderleger, het andere tegen het Silezische leger was opgesteld, terwijl de derde massa naar
omstandigheden zou kunnen worden ingezet. GOUVION St. CYR was de dekking van de positie
Dresden toevertrouwd.

Achtereenvolgens geraakte elk der drie genoemde legerafdeelingen met de Bondgenooten slaags.
Zich grondende op de zeer gescheiden opstelling der bondgenooten vatte NAPOLEON het plan

op om te trachten, de bondgenootschappelijke legers elk afzonderlijk te slaan, alvorens zij vereenigd
partij konden trekken van hunne overmacht.

De Maarschalk OUDINOT, na het eindigen van den wapenstilstand gelastende met zijne macht
naar Brandenburg te trekken om het Noorderleger, dat Berlijn dekte, terug te drijven en zich
van die stad meester te maken, verlaat de KEIZER met zijne Garde op den Augustus — zijn
geboortedag, die den io'Ie" t. v. in het geheele leger met buitengewonen luister was gevierd —
Saksen's hoofdstad, trekkende KEIZER ALEXANDER en den KONING VAN PRUISEN te gemoet.
Aanvankelijk is de KEIZER in het voordeel: hij forceert de passen, die toegang verleenen tot Bohemen,
maakt zich meester van Gobel, Rumburg en Georgenthal en dringt door tot 20 geogs. mijlen afstands
van Praag. Daarna gaat hij naar Zittau terug, om het leger van Süezië onder NEY de hand te reiken,

dat door BLÜCPIER, SACKEN en LANGERON wordt bedreigd.
Den 21^'^" komt de KEIZER te Löwenberg, laat eenige bruggen slaan over de Bober, passeert

deze rivier onder het vijandelijk vuur en werpt den vijand tot achter Goldberg terug.
Den 23^«n doet de KEIZER op nieuw den aanval hervatten; Goldberg wordt hernomen en

het Korps van SACKEN tot wijken gebracht.

De Generaal GÉRARD drijft met zijne Divisie een Korps van 25000 man uit elkaar. Het
geheele leger van Silezië trekt onder verwarring tot achter de Katzbach terug.

De voordeelen door NAPOLEON behaald beletten echter niet den opmarsch van het Groote
Leger der Verbondenen in de richting van Saksen's hoofdstad.

NAPOLEON, die nog tijdig van het oprukken der Verbondenen verwittigd wordt, geeft
onmiddelijk het commando over aan MACDONALD en snelt met NEY Dresden te hulp.

MACDONALD ontvangt den last om BLÜCHER in bedwang te houden ten einde hem te
beletten, hulp te verleenen aan het groote leger in Bohemen of aan dat van het Noorden. Het
samentreffen tussclien BLÜCHER's en MACDONALD's troepen leidt op den zótten Augustus 1813 tot
den voor Frankrijk zoo ongelukkigen strijd aan de Katzbach.

De operatiën van de beide legers in opmarsch tegen Dresden vinden wij weder zeer volledig
en tot in de kleinste bijzonderheden beschreven in de 19' en 20° Afl. (IIP Deel) van het Standaardwerk
van den Oud-Kolonel F. DE BAS „PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN en zijn tijd." Daarbij is
door dien hoofdofficier nagenoeg uitsluitend gebruik gemaakt van het Dagboek van PRINS FREDERIK •
een der belangrijkste Journalen uit dien tijd. Wij kunnen dan ook volstaan met naar het daar
geboekstaafde te verwijzen.
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Alleen zij opgemerkt, dat PRINS FREDERIK, overgeplaatst bij de legerafdeeling van

Generaal VON KLEIST, den veldtocht medemaakte bij de samengestelde Divisie VON ZIETEN.

Ook FREDERIK KAREL LIST was bij de krijgsverrichtingen tegenwoordig: den i6<^^" Juli had hij

le Pulsnitz (op 8 uur van Dresden gelegen) de betrekking van „Kapitein Adjudant Majoor" van het

Regiment Rijdende Artillerie der Garde aanvaard, en in die betrekking onderscheidde hij zich bij de

operatiën tegen Dresden in hooge mate.

Het zij ons thans vergund aangaande de gebeurtenissen, hiervoren in enkele ruwe lijnen

geteekend, enkele nadere details te geven, voor zoover die met de verrichtingen van de Rijdende

Artillerie verband houden. En dan wenden wij ons in de eerste plaats tot het Korps van MACDONALD:

aldaar toch ontmoeten wij alles, wat nog van de voormalige Hollandsche Rijdende Artillerie was

overgebleven.

De Compagnie BIJ LE VELD had in de 2^^ helft van Juni Dresden verlaten. Marcheerende

over Bautzen, Weisenberg, Woldan, Bondslau, Polkowitz en Lessendorp was zij den 24}^^^ Juni te

Neusalz, een vlek aan de Oder en in de nabijheid van Frystadt gelegen, in kantonnement gekomen,

en aldaar ingedeeld bij het 2^ Korps Cavalerie van den Generaal SEBASTIANI. Dit Korps stond

onder de onmiddelijke bevelen van den Generaal EXELMANS een jong en talentvol Cavalerie-

aanvoerder, die bij NAPOLEON zeer in aanzien stond. Hier ontmoetten de Rijders hunne kameraden:

AUGUSTIJNS, ARENDS en DE BRUIN, die zooals wij reeds aangaven ingedeeld waren bij de

y"" Compagnie van het bovengenoemde Korps. De SEYFF vernam hier van den Franschen Kolonel

COLIN, dat hij reeds den 1^^^^ Augustus 1811 benoemd was tot Ridder van het Legioen van Eer.

Van den vroegen morgen tot den laten avond werd er bij de Rijdende Batterijen gewerkt en

geëxerceerd; toch bleef er voor de officieren nog voldoende tijd over om het land te leeren kennen.

Blijkens hunne brieven waren zij getroffen door de vruchtbaarheid der streek, alwaar op eene betrekkelijk

kleine ruimte voor 10 a 12000 paarden ruim voldoende fourage werd gevonden!

De voorposten stonden aan den Oder tegenover elkander: daar de rivier niet breed was,

konden deze met elkaar spreken, over en weer wérden er bezoeken gewisseld.

DE SEYFF zegt in zijne brieven: „den eenen dag gaan wij bij de Pruisen op een glas wijn,

den anderen dag zij bij ons. Wij leven als goede vrienden."

Zooals RAMAER ons in zijn Journaal mededeelt bleef de batterij tot den 20^^®" Juli te Neuzals

en kwam toen in kantonnement in Seyffendorf, hij zelf werd ingekwartierd op een groot en schoon

landgoed, zooals er zoovele in Silezië werden aangetroffen. Zijne indrukken deelt hij ons in de
volgende bewoordingen mede:

„Wij marcheerden in hoop en vrees, in hoop dat NAPOLEON den vrede zoude aannemen, in vrees

dat hij het niet zoude doen; de inwoners, die voor een tijd geruineerd waren, wenschten en baden om van
ons ontslagen te worden, doch maakten mine, alsof zij het met de Franschen wel meenden; de nouvelles,

die ik van de Seigneurs (als behoorende tot de Duitschers meer dan tot de Franschen) ontving, dan stonden
de zaken voor NAPOLEON zeer précair. Sprak men met oude zaakkundige Fransche officieren, dan was
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het inderdaad donker, naar hunne meening was het eenige redmiddel voor den KEIZER NAPOLEON dat

hij vrede maakte.

„Ons getal is enorm, doch samengesteld uit allerlei soort van volkeren, van Rome tot Hamburg;

het zijn niet meer de Fransche strijders van Marengo en Austerlitz; de aanvoerders zijn gefatigueerd,

wenschen naar rust; de Russen en geheel Duitschland hebben eene moreele overmacht over ons, zij gevoelen

zich zeiven, en weten wat zij te bestrijden hebben. La paix zoo redeneerden de duchtige soldaten."

Nadat de NAPOLEON'sdag ook door de Divisie EXELMANS op de meest luisterijke wijze

was gevierd — genoemde Generaal onthaalde den ganschen dag al de officieren van zijne Divisie,

ten getale van 300 — werden er strenge bevelen gegeven, dat men zich steeds gereed zoude houden.

Ook werd de order uitgevaardigd dat de troepen zich voor tien dagen levensmiddelen moesten voorzien.

Nauw was op den Augustus bekend geworden, dat de pogingen om tot een vrede te

geraken niet waren geslaagd, of reeds bij het aanbreken van den volgenden morgen stelde NEY zijn

geheele leger in zuidelijke richting langs den grooten weg Glogau-Breslau in beweging. Volgens

RAMAER werd het geschat eene sterkte te bezitten van 800000 man Infanterie, 10000 man Cavalerie

en vele vuurmonden. Van NEY verwachtte men iets groots. De twee eerste dagen gingen evenwel door

nutteloos heen en weer marcheeren voorbij. Toen begonnen er zich reeds vele bezwaren aan eene

behoorlijke verpleging te gevoelen; het voedsel voor de paarden moest op het land worden gezocht.
Weldra belemmerde aanhoudende regen elke troepenbeweging op eenigszins groote schaal, de wegen

verkeerden in slechten toestand.

In den morgen van den iS''®" marcheerde het Korps van SEBASTIANI af in de richting van

Liegnitz, alwaar de vijandelijke cavalerie was gesignaleerd. Thans bleek maar al te zeer hoe minder

waardig Cavalerie is zonder behoorlijke en langdurige oefening; al de charges der Fransche ruiter-

regimenten leden totaal echec.

De Cavalerie was genoodzaakt terug te gaan en werd op den voet door den vijand gevolgd.
Zulks oefende op de volgende troepen een zeer nadeeligen invloed uit.

Thans echter verschijnt de KEIZER; en de betoovering van hem uitgaande, bezielt op nieuw

den troep. Met onstuimig elan werpen zij zich op de verbondenen, die van nu af wijken. NEY valt
met zijne geheele macht aan en de dag van 24 Augustus is beslissend. De dagorders spreken slechts

van overwinningen en de hoop op vrede herleeft.

Thans vertrekt NAPOLEON, zooals we reeds aangaven, met NEY naar Dresden. Zien wij nu,
in hoeverre NAPOLEON's succes door MAC-DONALD wordt vervolgd.

Aanvankelijk de bedoeling hebbende om met de door den KEIZER verstrekte opdracht aan
de Bober een afwachtingstelling in te nemen, bleek het MACDONALD reeds spoedig, datBLÜCHER
den terugtocht had voortgezet. Dien afmarsch willende verhinderen, vatte de Fransche bevelhebber

het plan om den vijand te volgen en gaf daartoe op den 25®'®" de noodige bevelen.
Ook BLÜCHER was inmiddels van voornemen veranderd: het terugtrekken van enkele divisiën,

die tot het Korps van NEY behoord hadden, vestigde in het Pruisische leger de overtuiging, dat
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NAPOLEON niet meer aanwezig was en ook van de zijde der Verbondenen werd dientengevolge tot

den aanval op den 26^^^" besloten.

Die 26^^^ Augustus, zoo vermaard geworden in de geschiedenis, was dus aan beide zijden voor

den slag bestemd.

De Fransche Korpsen hadden aan de Katzbach hun legerplaatsen ingericht; volgens ingekomen

berichten hielden de Verbondenen de Duivelsberg, zuidelijk van het dorp Niederkrain bezet.

De Divisie EXELMANS had een bivak betrokken op eene hoogte, van waar men de gansche

landstreek kon overzien. Slechts enkele vuren waren ontstoken; de regen, die bij tusschenpoozen in

stroomen nederviel, doofde alles uit. Om te koken behoefde men gfeen vuur: daarvoor was aan alles

gebrek. Met natte kleederen lag men op den doorweekten bodem ter neder. Geen vroolijk lied, geen

geluid schier werd vernomen, er heerschte alom eene diep neerslachtige stemming.

Om 9 uur zat het Korps SEBASTIANI in den zadel: het telde nog „8000 paarden, 48 stukken

Rijdende Artillerie waren bij deze ruiterij* ingedeeld." Het oogenblik dat de verzamelde troepen zouden

werd door ons in beeld gebracht. Wij plaatsten de teekening aan den aanvang van het

laatste gedeelte van het IV'' hoofdstuk.

Even negen uur stelde zich de Cavalerie in beweging; het weder helderde een weinig op. Reeds

hoorde men in de verte het tirailleurvuur; onder de troepen verspreidde zich het gerucht dat de KEIZER

eene overwinning had behaald en dat hij met Oostenrijk vrede had gesloten.

Dit gerucht deed de hoop herleven; een ieder haakte naar een beslissenden slag, want de

ellende die men gedurende tien dagen had geleden was niet langer te verduren. Zoo gaat men met

nieuwen moed bezield op marsch; de eerste vijandelijke afdeelingen, die men ontmoet, worden terug

gedreven. Na een zeer moeielijk défilé te zijn gepasseerd, alwaar eene sectie onder den Luitenant

DE SEYFF wordt achtergelaten, bereikt het Korps van SEBASTIANI met de beide Rijdende

Batterijen het dorp Niederkrain. Het leger der Verbondenen heeft stand gehouden. MACDONALD
doet zijne Korpsen opmarcheeren en schaart deze onder den gietenden regen in slagorde.

De Artillerie ontvangt de order om in stelling te komen. Onder het kanonvuur des vijands
neemt zij op den Jennewitzberg, nabij het dorp Niederkrain gelegen, eene stelling in. De batterij
BIJLEVELD is de die het plateau oprijdt. Onder den afmarsch worden reeds verscheidene man
schappen en paarden door het vijandelijk geschutvuur verloren. Men ziet enkele oogenblikken geleden
den Maarschalk MACDONALD, die met een schitterenden staf in snellen gang naar voren is gereden,
teruggaan, druipende van den regen en met geknakte vederbos.

De Generaal EXELMANS wijst de batterijen hunne stelling aan en wil de artillerie het gevecht
doen inleiden, alvorens met zijne Regimenten vooruit te gaan.

De lonten zijn uitgedoofd en slechts met groote moeite kan de Infanterie aan den strijd
deelnemen.

Daar verschijnt de Generaal SEBASTIANI en roept met luider stemme: ,,Placez-vous en ligne;
serrez au galop," waarop zich de Generaal EXELMANS, die bij de Batterij BIJLEVELD staat, de



A

fj'p m

'3-

De gevangenneming van BIJLEVELD aan de Katzbach. 26 Augustus 1813.
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woorden laat ontvallen, die door den Luitenant RAMAER worden opgevangen „tout sera massacré."
Voordat de Artillerie uitwerking heeft kunnen verkrijgen, gaat thans de Cavalerie vooruit, onder

het hevige kanonvuur des vijands. Zij doet herhaaldelijk charges, doch tevergeefs ten slotte wordt
zij teruggedreven. De Artillerie houdt echter tot het uiterste stand en blijft doorvuren, totdat zij door
een vijandelijke charge wordt vernietigd.

De ruiterij van SEBASTIANI heeft de Artillerie reeds verlaten; alle artilleristen, welke niet

spoedig te paard kunnen komen, worden neergehouwen.

De i®t® Luitenant RAMAER wil nog met eenige manschappen een vuurmond redden doch een
vijandelijke kanonskogel neemt twee man weg, en het stuk moet worden achtergelaten. Hij tracht nu

zich zelf te redden, dringt wel is waar door eenige cavaleristen heen, doch wordt ten slotte van alle
zijden omringd en gevangen genomen. Eenige lanssteken en sabelhouwen gaven hem slechts kleine

blessuren; zijn jas en mantel, die geheel doorweekt waren van den regen hadden hem beschermd.

Daar staat hij thans met enkele andere lotgenooten; dronken cavaleristen mishandelden hem en

schudden hem bijna geheel uit. Zijn schoon horloge met zwaren gouden ketting, dat hem de Luitenant-

Kolonel TRIP in Spanje had geschonken, wordt hem ontnomen, doch men liet hem zijn lijfriem behouden,

waarin zich nog 150 Napoleons bevonden. Uit deze netelige positie werd hij bevrijd door den

Kwartiermeester-Generaal (Chef van den Staf) VAN TUYLL, die met de RAMAER's in Engeland

had gediend.

Hij kreeg een paard, doch moest onmiddelijk met een Kozak vertrekken. Aan eene nauwe

passage gekomen, waar een vreeselijk gedrang ontstond raakte RAMAER zijn geleider kwijt en besloot
te vluchten. Hij viel echter in handen van een troepje Tartaren en werd door hen medegevoerd.

Nu dacht hij dat zijn laatste uur geslagen zoude zijn; uit hunne gebaren n.1. meende hij op te maken,

dat zij zich van hem wilden ontdoen. Eenige cavaleristen echter bevrijdden hem op nieuw; en ten

slotte kwam hij na vele wederwaardigheden den 30®'®" Augustus te Breslau. Later komen wij op zijne

geschiedenis terug.

Naast RAMAER werd ook de Kapitein BIJLEVELD gevangen genomen. Wij geven hem

dienaangaande zelf het woord:

,,Ik wierd zelf gevangen en bekwam daar bij twee blessuren, een door de hand en eene in de

schouder; nadat men mij bijna geheel ontkleed had en alles afgenomen had, wierd ik door menigvuldige

klingslaagen agter de armee gejaagd, een groot geluk voor mij dat men mij niet geheel gevisiteerd had,

waardoor ik een ceinturon met geld. dewelke ik als baudouillère over de schouder op het bloote lijf droeg

behield, eindelijk liet mij de husaar geheel alleen staan; in deeze positie in mijn hemd, blootshoofds en de

broek in de hand want men had mij ook de bretel afgenomen en onder een geduurige stortregen wandelde

ik voort, overdenkende, wat ik doen zoude; ik had nog bij gekreegen een Wagtm. en verscheidene Kanonters

en treinsoldaten, een husaar voegde zich ook nog bij ons; deeze man was bijna de arm afgehouwen, en

had zijn mantel behouden, hij offreerde mij dezelve, daar dezelve hem te zwaar viel, dan in het eerste dorp
komende moest ik dezelve met een cosacq verruilen, die mij in de plaats een oude soldatenjas gaf; in dit

dorp vond ik nog meerdere gevangenen, waarbij ik mij voegde, en van waar wij onder escorte naar Jauer
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wierden gebragt: wij kwamen des avonds om elf uren aldaar en de officieren wierden bij de geolier van
bet tugthuis in de kamer gebracht, en vonden daar reeds twee officieren van de infanterie, wij legden ons
op een weinig stroo tot slaapen, dan de beweging van het gedurig aanbrengen van gevangenen verhinderde
zulks, den volgenden morgen wierden de off. in de stadt ingequartierd, en passeerden hun woord van Eer
om de stad niet te verlaten zonder permissie van de Stads-Commandant.

,.den r'""" September 1813 wierd ik naar de vesting Zweidnitz getransporteerd alwaar ik mij een jas,

muts en eenig linnengoed tot verschooning aankogt, zo veel als ik hoog noodzakelijk nodig had — tot den

4*=" bleef het transport in de stad toen wij order kregen om naar Breslau te gaan, komende dien dag nog

aldaar aan; ik bleef tot den 20'' September in de stad toen ik met meerdere gevangenen verder op getrans

porteerd moest worden "

Het Stamboek der Officieren vermeldt aangaande BIJLEVELD:

„Op 26 Augustus 1813. In de Bataille bij Jauer bij de rivier de Katzbach in Sileziën twee

wonden door een lans bekomen als een door de linkerhand en een door de schouder en gevangen

door de Russen."

Ook op zijn verder wedervaren komen wij later terug.

Aan den aanvang van dit gedeelte van het IV"" Hoofdstuk plaatsten wij het portret van den

Commandant der laatste nog overgebleven Compagnie Rijdende Artillerie.

Het is eene reproductie van het origineele portret, in olieverf, dat in het bezit is van den Oud-

Rijks-ontvanger, den Heer H. BIJLEVELD, wonende te 's Gravenhage. Dankbaar erkennen wij op deze

wijze in staat te zijn gesteld om de Historische Verzameling van het Korps met een nieuw beeld van

den Oud-Rijder te hebben kunnen verrijken, daar toch het Portret, dat eenmaal het Museum sierde

op onbegrijpelijke wijze verloren ging.

De catastrophe aan de Katzbach werd op ons verzoek door den Heer HOYNCK VAN

PAPENDRECHT vereeuwigd. De uitslag van dien strijd, welke in twee uren werd beslist, was een

totale nederlaag van MACDONALD's strijdmacht-, daarmede was alle hoop vernietigd, welke NAPOLEON

nog op het leger in Silezië gevestigd had.
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ROOT waren de verliezen door MACDONALD aan de KATZBACH geleden; ook vele

vuurmonden vielen den vijand in handen. De Batterij BIJLEVELD verloor haar Commandant

en den oudsten luitenant, welke men beiden dood waande, voorts 28 minderen, 48 paarden

en al het materieel. Eenige manschappen sneuvelden, onder welke de Kanonnier VAN HOEKELEN,

anderen werden zwaar gewond terwijl een gedeelte werd krijgsgevangen gemaakt. De Wachtmeester

TEGELER overleed kort na het gevecht aan zijne bekomen wonden. De sectie van den 2® Luitenant

DE SEYFF kon zich na het einde van den strijd weder bij het leger voegen, doch haar Commandant

„verloor al wat hij bezat."

MACDONALD was na den ongelukkigen dag aan de Katzbach onder het leveren van

aanhoudende gevechten met zijn hoofdmacht over Jauer, Löwenberg, Lauban, Görlitz en Lobau in de

richting van Dresden teruggegaan. Zooals DE SEYFF zich in zijne brieven uitdrukt was men „alle

dagen slaags zoodra de dag aan den hemel kwam tot 's avonds laat."

De terugtocht ging met buitengewone bezwaren gepaard; de rivieren en beken waren tengevolge

van de zware regens buiten hare oevers getreden en hadden de aangrenzende landen overstroomd;

veel wegen lagen dras en waren niet of uiterst moeielijk begaanbaar; verscheidene bruggen waren

door de kracht van het water vernield. Zoo was het verband houden tusschen de onderscheidene

deelen van het leger, dat ook bij den slag zelf aan Fransche zijde zooveel te wenschen had overgelaten,

zeer bezwaarlijk.

Aan de Bober, nabij Löwenbei'g, ging de Divisie PUTHOD geheel verloren. Slechts aan enkele

manschappen gelukte het zwemmende den linker oever te bereiken en zich in veiligheid te stellen.
Alleen te Lauban en te Görlitz werden oordbivaks betrokken, overigens werd steeds gebivak

keerd ; van verwisselen van kleeding was geen sprake; rustdagen kwamen niet voor.

Het wanhopige rapport, dat MACDONALD aangaande den toestand van zijn leger aan

NAPOLEON zond, noopte dezen, te meer daar hij van de zijde van SCHWARZENBERG uit Bohemen

vooreerst geen gevaar duchtte, ijlings met de Garde, het Korps van MARMONT en de ruiterij van

LAUTOUR-MAUBOURG zijn Maarschalk tegen BLÜCHER te hulp te komen.

De KEIZER bereikte Bautzen den 4^®" September, op hetzelfde oogenblik dat de achterhoede

van MACDONALD uit Hochkirch werd teruggedrongen, 's KEIZER's komst gaf dadelijk aan de

zaken eene andere wending: het leger hernam het initiatief, BLÜCHER werd teruggedreven tot voorbij
Görlitz, vervolgens achter de Queiss.

Aan MACDONALD gelastende om zich nu verder achter de Spree staande te houden, spoedde
NAPOLEON zich niet de Garde en met LAUTOUR-MAUBOURG weder naar Dresden, alwaar zijne

tegenw'oordigheid dringend werd vereischt.

Nieuwe tijdingen toch van een voorgenomen inval van SCHWARZENBERG in Saksen waren

ontvangen, en ook de nederlaag van Maarschalk NEY bij Dennewitz op den September kwam

den KEIZER ter oore.

Bij de reeks van gevechten ten zuiden van Dresden, welke nu volgden, had de Ned. Artillerie
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het verlies te betreuren van den Kapitein J. A. PAETS wiens tragisch uiteinde reeds in het II?

Deel van het Historisch Museum door ons werd geboekstaafd.

Zoodra BLUCHER ontwaardde, dat NAPOLEON zich niet meer tegenover hem bevond, trok

hij MACDONALD opnieuw te gemoet, maar vond de sterke stelling van Bautzen ontruimd. Het

leger was teruggegaan: ,,De Artillerie bevond zich — zooals DE SEYFF schrijft — den 1 September

,,op bivouacq te Bischofwerda 5 uren van Dresden."

NAPOLEON beval MACDONALD nogmaals om stand te houden en scheen voornemens te

zijn om zijn Maarschalk te hulp te snellen. DE SEYFF meldt in den brief, welke hij den

September ,,op het bivouacq" te Lauterbach schrijft;

,,Wij hebben een Fransch Kapitein DAVID, een beste goede chef gekregen. Hier zij'n wij goed

slaags geweest, de vijand is mcci* als 3 uren teruggedreven, wij wachten versterking.

,.Gisteren hadden wij sedert i maand slechts i dag rust gehad; men .spreekt van 16 dagen rustdag

of stilstand van wapenen."

Van een schorsing der vijandelijkheden was evenwel geen sprake.

Den 2 September deed NAPOLEON een hernienwde poging om BLÜCHER naar Silezië

terug te drijven. Deze hield bij Bautzen stand, ditmaal vast besloten om niet te wijken. Het kwam

echter niet tot eenen Veldslag: de KEIZER keerde naar Dresden terug.

De gevolgen van de nederlagen door de Fransche Maarschalken geleden bleven niet uit en

NAP0LPN3N, ofschoon zelf onverwonnen. zag de drie groote legers der Verbondenen elkander langzaam

doch steeds meer en meer naderen. Van alle zijden steeg het gevaar; de hoop om zijne tegen

standers afzonderlijk te verslaan was verdwenen: steeds enger werd de kring, door de vijandelijke

legers om de hoofdstad van Saksen getrokken.

Toen het bericht werd ontvangen, dat BLÜCHER de Elbe was overgetrokken, verliet de

KEIZER den 7'^^" October Dresden, om hem en den KROONPRINS VAN ZWEDEN het verder

voortdringen te beletten. Een bezetting van 25000 man onder den Maarschalk Sx.-CYR liet hij achter

met den last om de stad tot het uiterste te verdedigen

De KEIZER, vergezeld van den KONING VAN SAKSEN, kwam den October in de

omstreken van Leipzig, en vestigde zijn hoofdkwartier in de voorstad Reudnitz.

Weldra zou hier het lot van Europa in eenen moorddadigen driedaagschen strijd worden beslist!

De inleiding tot dezen slag, welke op 16, 18 en 19 October geleverd werd, vormde het groote

ruitergevecht van W^achau en Lieberwolkwitz op den tusschen ML^RAT en de Cavalerie \'an het

Leger van Bohemen, die onder de bevelen stond van den Russischen Generaal PAHLEN: MURAT

werd bijna gevangen genomen.

NAPOLEON hield tegen de vier legers der Bondgenooten, welke ten slotte niet minder dan
300000 man telden — een tweevoudige overmacht — gedurende twee dagen met afwisselend geluk
den strijd vol. In den morgen van den October omstreeks 9 uur werd de slag ingeleid met
een verschrikkelijk Artillerievuur: 500 metalen monden deden het slagveld dreunen^ en braakten dood
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en verderf; de oudste veteranen verklaarden zulk een kanonvuur nog nimmer beleefd te hebben. Om

het dorp Wachau werd met de grootste verbittering gestreden.

Tegen het middaguur werd onder bescherming der artillerie van de Garde een groote met
gunstig gevolg bekroonde aanval gedaan op het centrum en den rechtervleugel des vijands, om 3
uur kreeg MURAT den last om met de cavalerie een charge uit te voeren: het was een trotsch

schouwspel, die 12000 ruiters onder de bevelen van de Generaals LAUTOUR-MAUBOURG, ICELLER-

MAN, PAJOL, LETORT en BORDESOULLE zich met onstuimigheid op den vijand te zien werpen.

In hoeverre deze ruiteraanval behoorlijk geleid was willen wij hier niet beoordeelen; genoeg zij het

mede te deelen, dat MURAT aanvankelijk enkele voordeden behaalde en zelfs doordrong tot nabij

de plaats waar zich de Souvereinen ophielden. Toen evenwel de Russische Garde-Cavalerie en eenige

Rijdende Artillerie toesnelden, was MURAT tot den terugtocht gedwongen. Onder dekking van het

geschutvuur der Garde Artillerie gelukte het hem ten slotte om weder te verzamelen. De Generaals

LAUTOUR-MAUBOURG en PAJOL waren gekwetst.

Tot laat in den avond werd het gevecht door de uitgeputte troepen voortgezet. Reeds op

den dag waren de trekpaarden zoo vermoeid, dat de Rijdende Artillerie zich niet snel genoeg meer

kon bewegen, om de charges van de Cavalerie behoorlijk te ondersteunen en voor te bereiden.

Den October was voor NAPOLEON niet ongelukkig geweest; ja zelfs had hij schoone

lauweren bevochten, doch deze baatten weinig. Van offensief optreden zijnerzijds was geen sprake meer:
liet steeds aangroeiende troepental der Bondgenooten deed hem besluiten terug te gaan en meer nabij

Leipzig een nieuwe stelling te bezetten. Deze strekte zich uit van Connewitz aan de Pleisse over

Probstheida, Stötteritz en Mölkau tot Schönefeld aan de Partha.

Nabij Probstheida, het gewichtigste punt der bezette lijn, vereenigde DROUOT de Artillerie

van de Garde.

Alvorens de batterijen teruggingen om nieuwe stellingen in te nemen, deed men de munitie

voorwagens, die wegens gebrek aan paarden niet konden worden medegevoerd, in de lucht vliegen.

De 17''® October, een Zondag, ging zonder bloedvergieten voorbij, de vijandelijke legers stonden

op kanonschotsafstand tegenover elkander zonder een schot te lossen. Alleen de ruiterij van BLÜCHER

trad handelend op, maakte eenige krijgsgevangenen en verklaarde een transport geschut prijs.
Den werd de strijd hervat. Nog behield de KEIZER het slagveld, doch het verraad van

een gedeelte der Wurtembergers en van al de Saksische hulptroepen was een der redenen van

NAPOLEON's ondergang.

Tegen de Geallieerden thans al te zeer in de minderheid, gaf de KEIZER zijne orders voor

den terugtocht. Deze werd in den nacht van 18 op 19 October begonnen. Aan MACDONALD

en PONIATOWSKI werd de last verstrekt om met de achterhoede Leipzig te verdedigen en den
aftocht te dekken.

In den morgen van den 19*^®" doorstond de stad den eersten storm. Omstreeks 10 uur werd

zij door den Franschen KEIZER verlaten. Nauwelijks had hij de eenige over de Elster voerende brug
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gepasseerd of een onderofficier, die was achtergelaten met opdracht om de brug te laten springen
wanneer zij door den vijand bedreigd werd, deed haar in de lucht vliegen; het verraderlijk vuur in de

stad bracht hem in de waan, dat het tijdstip hiertoe was aangebroken. De achterhoede werd dien

tengevolge geheel afgesneden. Leipzig werd stormenderhand ingenomen; de KONING VAN SAKSEN
als krijg.sgevangene weggevoerd. MACDONALI3 redde zich door met zijn paard de Elster over te

zwemmen, doch de dappere PONIATOWSKJ, een der trouwste aanhangers van NAPOLEON, reeds

in den strijd gewond, vond zijn dood in de rivier. Den dag te voren waren zijne heldendeugden door

NAPOLEON met de waardigheid van Maarschalk beloond. 25000 man werden krijgsgevangen gemaakt.

Het geheele verlies der IVanschen in den ,,Volkerenslag" bedroeg 80000 man, doch ook dat der

Bondgenooten overtrof 50000 strijders.

Onder aanhoudend slecht weer werd de terugtocht door het Fransche leger uitgevoerd.

In den laatsten vierdaagschen strijd om en in Leipzig was het zoo uitgeput, verzwakt en

gedemoraliseerd dat cenige Korpsen in bijna ontbonden toestand verkeerden. De desertie nam groote

afmetingen aan.

Ofschoon door de Kozakken en de Pruisen onder York vervolgd, gelukte het toch om den
2^'^ten i,i omstreken van Erfurth weder te verzamelen; deze stad was uitmuntend geapproviandeerd

en uitgerust en groote uitdeelingen van levensmiddelen, munitie en wapenen, kleedingstukken en

sciioeisel hadden hier plaats. Den 25^^^" werd zij verlaten en de terugtocht op PVankfort voortgezet.

Voordat deze plaats werd bereikt, poogden de Beieren, onder den Generaal VON WREDE,

die reeds den 8^^^'" October zich aan de zijde der Bondgenooten hadden geschaard het nog steeds met

groot verlies terugtrekkende leger bij Hanau geheel te verpletteren. Doch NAPOLEON wierp zich met

de kracht der wanhoop op deze nieuwe vijanden en baande zich, krachtig gesteund door de artillerie

van den Generaal DROUOT en door de Rijdende Batterijen, een bloedigen weg door hun midden.

Het elfde Regiment Huzaren, dat zicli in den afgeloopen veldtocht dapper had gekweten, werkte mede

om den aftocht van het leger naar den Rijn te dekken.

Den KEIZER was de ze?e en de Generaal VON WREDE moest in de richtino; van Aschaffeiibure
O  0 0

terugwijken.

De weg naar P^rankfort lag thans open. Onder het leveren van ernstige achterhoedegevechten

werd de stad den October bereikt.

Reeds den volgenden dag zette het Fransche leger den marsch voort en den 2^^^" November

rukte de KEIZER Mainz binnen. Hoe geheel anders waren de omstandigheden, dan toen de troepen

zich hier voor het begin van don veldtocht verzameld hadden!

De overmacht der Verbondenen, de nederlagen zijner Maarschalken, het verraad zijner bond

genooten, doch bovenal de minderwaardigheid zijner troepen, hadden den KEIZER het onderspit doen

delven. Met nauwelijks 60 a 70000 man, liet overschot van zijn sterk leger, trok hij over den Rijn

en Frankrijk liinnen. In Duitschland en ook in Polen bleven nog ruim 150000 man in verschillende

vestingen aan de Elbe, de Oder en de Weichsel achter, welke krijgsmacht almede voor Frankrijk
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verloren ging. NAPOLEON haastte zich naar Parijs terug te keeren, om nogmaals maatregelen te nemen,
ten einde den toestand te beheerschen. Den 9^®" November kwam hij in Frankrijk's hoofdstad aan.

Aan de door ons slechts in enkele lijnen geschetste operatiën was aan de zijde der Bondgenoot

schappelijke legers door PRINS FREDERIK weder een werkzaam aandeel genomen: de oud-Kolonel
F. DE BAS geeft dienaangaande een belangrijke krijgs-geschiedkundige studie. Hulde brengt de

schrijver aan den PRINS, er aan herinnerende hoe diens Journaal den historieschrijver in de gelegenheid

stelt om verband te brengen tusschen de elkaar snel opvolgende gevechtsmomenten bij de verschillende

onderdeden van het leger der Verbondenen; hoe op vertrouwbare wijze menige bijzonderheden van

tijd en plaats vermeld worden die men „in de opgesmukte Fransche en de onvolledige Russische en

Oostenrijksche verslagen te vergeefs zoekt."

Zooals ons van vertrouwbare zijde werd medegedeeld, roemt men — o. a. de Luitenant-Generaal

VON MISCHKE, Adjudant van ZIJNE KEIZERLIJKE en KONINKLIJKE MAJESTEIT WILHELM II

te Berlijn (en te terecht!) het Dagboek van PRINS FREDERIK, als een der merkwaardigste bronnen
voor de Krijgsgeschiedenis van dien tijd. Het verhaal van den Kolonel F. DE BAS dat wij volgden

is nagenoeg uitsluitend aan dat kostbare handschrift ontleend. Wij herinneren er aan dat Z. K. H.

PRINS FREDERIK was de oudste en de beste Vriend van KEIZER WILHELM I.

Reeds na den slag bij Lützen ontving de PRINS van den KONING VAN PRUISEN het

Grootkruis van den Rooden Adelaar; kort daarop schonk hem den KEIZER VAN RUSLAND de Orde

van St. George. Na afloop van den veldtocht werd hij door Pruisen's KONING bij brevet van

21 October 1813 begiftigd met het IJzeren Kruis ,,als blijvende herinnering aan de merkwaardigste
gebeurtenissen van zijn jongelingschap."

De Generaal LIST woonde, zooals we reeds mededeelden, de krijgsvemchtingen in Duitschland

bij, in de betrekking van Kapitein-Adjudant-Majoor. De latere Generaal-Majoor DE LA SARRAZ
was ingedeeld als Luitenant bij de Rijdende Artillerie der Garde.

Zeer belangwekkende bijzonderheden vinden wij in LIST's Mémoires aangaande bovengenoemden

veldtocht vermeld.

Op den 18"^®" October was hij onafgebroken in het vuur en kenmerkte zich als steeds door een

groote mate van kalmte en onversaagdheid.
Bij den aanvang van den strijd ontving LIST de orde om voorwaarts eene batterijstelling in

te nemen, op 400 pas van de zich tegen het korps van REGNIER in drie carrés formeerende vijandelijke
troepen en dezen door mitraillevuur de nadering te beletten. Met bliksemsnelheid werd aan dien last
voldaan; weinig tijds later was de Infanterie, door het vuur der batterij in verwarring gebracht, genood

zaakt terug te trekken. De stukken bleven in stelling, doch veranderden op hooger bevel van front
en openden nu het vuur op de overgeloopen Wurtembergers en op de Saksische troepen. De 26
vuurmonden welke tegenover de batterij in stelling stonden schokten haar echter in die mate, dat

haar weldra het zwijgen werd opgelegd.
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Ook de munitie-voorraad was uitgeput geraakt. Nadat LIST den strijd gestaakt had, ontving

hij van den Generaal NANSOUTY den last om aan NAPOLEON het bericht van den afval der
Saksers over te brengen. Hij vond den KEIZER bij een carré der Oude Garde, dat door het
kanonvuur hevig werd geteisterd. Z. M. hoorde het rapport aan en zeide daarop:

my attendais^ restez aupres de moi^ vous me conduirez tout d Vheure chez
Nansouty''

Eenige oogenblikken daarna vervolgde NAPOLEON:

^^Dites a Nansouty qtie je lui donne carte blanche!'

Deze order was niet meer noodig: reeds was het Korps in vollen aftocht en kwam de bevel

hebber den KEIZER te gemoet.

Op den October vergezelde LIST in het gevolg van de Generaals DESVAUX en
NANSOUTY den KEIZER op diens terugtocht, doch bleef aan den Rijn alwaar hem verdere opdrachten

wachtten.

Voor de vele door hem in den afgeloopen Veldtocht bewezen diensten werd hij door den

Generaal DESVAUX voorgedragen tot Ridder van de „Ordre de Ia Réunion": zijne benoeming als
zoodanig volgde bij Keizerlijk Besluit van 6 September 1813.

Gedurende den Veldtocht werd de naam van den oud-Rijder ADRIAAN, RUDOLPH, WILLEM

GEY VAN PITTIUS ook weder met eere genoemd.

In zijne Biographie lezen wij:

„In het jaar 1813 woonde hij ook weder in Duitschland de hoofdveldslagen bij van Lützen, Dresden

en Culm, waarbij hij ter belooning ook weder vóór zijne beurt in anciënniteit, den rang van Kapitein verkreeg.

„Den derden dag der bataille van Leipzig, werd hem door NAPOLEON de eer aangedaan, in het

voorbij rijden, na de approvisionnering, positie en bevinding van twee batterijen gevraagd te worden, waarbij

hij Kapitein Adjunct was.

„In den avond van den achttienden October, werd hij bij Leipzig door een' geweerkogel in de linkerdij

gewond, en aldus na eenige marschdagen in het hospitaal te Erfurth overgebragt. Deze vesting door een

Pruissisch arniée-korps geblokkeerd en gebombardeerd zijnde, werd hij op de Citadel door een granaat

geblesseerd, en naauwelijks van onder de puinhoopen der instortende gebouwen gered: vervolgens na zijne

herstelling, door den Gouverneur Luitenant-Generaal BARON DALTON met het Kommando der Artillerie

in het fort Ciriax-Burgt belast, alwaar hij tengevolge der vermoeijenissen in den jongstleden veldtocht

geleden, en die aan de vestingsdienst verbonden, zwaar ziek in het hospitaal overgebracht werd; welke

vesting men op den zesden Januari 1S14 bij capitulatie aan de Pruissische armée inruimde, terwijl de forten

tot de maand Mei daaraanvolgende, in handen der Franschen bleven.

„Hij geraakte aldus met de geblesseerden en zieken in de magt der Pruissen, en werd met de

Hollanders, die in staat van transporteering waren, naar Nederland gedirigeerd."

Het Stamboek van het Korps vermeldt aangaande zijne verwondingen:

,,Den 31 Augustus 1813 Bij de slag van Culm een geweerkogel in de linkerdij bekomen."
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Toegevoegd aan het Korps Cavalerie van SEBASTIANI, was ook door de Nederlandsche Rij'dende

Artillerie aan de Krijgsverrichtingen om Leipzig en aan het gevecht bij Hanau een werkzaam aandeel
genomen, zooals moge blijken uit de verliezen in die dagen geleden. We vinden ze vermeld: |n eenen
brief van DE SEYFF, gedateerd Mainz 2 November 1813, waaruit wij tevens zien dat de hoogst

belangrijke diensten door de Rijdende Artillerie aan de Fransche zaak bewezen, naar waarde werden geschat.
Wij lezen :

„Wij zijn dan weer het gevaar te boven gekomen. Na den slag van Leipzig en Hanau retireerend-

gewijze.

„Wij zijn nog 48 van de 107 over; ik, GRIJSBACH, OLIVIER en DE MOOIJ hebben het Legioen

van Eer ontvangen."

In een volgend schrijven, gedateerd Mainz 25 November, vermeldt hij nog;

„26 Augustus Kapitein BIjLEVELD en L'. RAMAER gevangen; 47 man van 107 over; ik wacht

iederen dag mijne aanstelling van Kapitein.

„GRIJSB.ACH is tot Officier benoemd, wachtmee.ster OLIVIER, brigadier DE MOOY Ridders.

„AUGUSTIJNS 11 October tot Luit., wachtmeester DE BRUIJN was Ridder, is . . . bij Frankfort

achtergebleven.

„Kapitein PAETS 6—7 Oct'. bij Dresden gesneuveld.

,.L'. Kolonel TRIP 19 Oct'. bij Leipzig gevangen.

„Hoezeer het hier slecht en ongezond is ben ik gezond; deze envlrons zijn armoedig en de sterfte is

aanmerkelijk, eene epidemie bij pest af.

„36 francs voor een slecht souper.

,.5 francs om in een logement op stroo onder dak te slapen

Nog troffen we enkele Oud-Rijders aan onder de bezetting van sommige der versterkte steden,

welke door de Verbondenen werden geblokkeerd. Verscheidene dezer vestingen bezweken reeds kort

nadat NAPOLEON het Duitsche grondgebied verlaten had. SAINTCYR gaf Dresden den November

over, waarbij 25000 man in krijgsgevangenschap geraakten.

Danzig capituleerde den 29''®" September 1813; de Gouverneur Generaal RAPP, die de vesting

met de grootste dapperheid verdedigd had, wist bij de capitulatie de bepaling te doen opnemen dat

het garnizoen op i Januari met krijgseer naar Frankrijk zoude aftrekken, een tweetal vuurmonden
met zich voerende.

De Oud-Commandant der Garde Rijdende Artillerie werd den 13''®" December belast met het

commando over de gezamenlijke Artillerie en aangewezen om deze naar Frankrijk te geleiden. Toen

kwam echter de order, dat de Fransche KEIZER de geldigheid van den gesloten wapenstilstand

betwistte; de Generaal RAPP nochtans nam hiervan geen notitie en verliet Danzig.

(Mémoires van den Oud-Commandant der Garde Rijd. Artillerie onder KONING LODEWIJK.)
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M het bezit van Danzig waren herhaaldelijk gevechten gevoerd in het tijdvak tusschen
15 Januari en 15 Maart 1813. Bij een dier gevechten kwam de Kapitein van de

Artillerie te voet GEKARD ANTHONIE KUYTENBROUWER om het leven. Dit was de

broeder van den Oud-Rijder den Generaal-Majoor M. A. KUYTENBROUWER. Zijn naam vermeldden
wij reeds in het Ilh Deel van ,,het Historisch Museum."

Nadere bijzonderheden omtrent het overlijden van den

Kapitein KUYTENBROUWER vonden wij niet: blijkens mede-

deeling echter van den Oud-Majoor M. A. A. J. VAN NECK

stierf hij den heldendood; in de Naamlijst der Artillerie Officieren

van het Kon. Holl. Korps Art. en Genie, die op i Januari 1811

in hun rang bij de Keizerlijke Fransche Artillerie zijn overgegaan
komt onder de rubriek „Hoe geëindigd" alleen de mutatie voor:

„In Dantzig overleden bij de belegering."

De Majoor VAN NECK schonk aan de Historische Verzameling

van het Korps een photographisch portret naar een door FON-

TENAY vervaardigde schilderij in olieverf welke den Kapitein
G. A. KUYTENBROUWER voorstelt in de uniform van U Kapitein

bij de Artillerie te voet (uniform 1808).
Het origineel dat in het bezit is van Mevrouw de Wed. KUYTENBROUWER te Zeist, draagt

aan den achterkant het opsclirift:

Auszug aus den Todtenbuch des Ratfall-Pfarrkirche Nicolai bei den Patres Dominianern

zu Danzig.
O

lm Jahre 1813 am 25 Januar ist der Verstorbene Herr Capitaine GERHARD ANTONIE

KUYTENBROUWER vom 9^^» Regiment Comp''^ der Artillerie zu Fusz mit gewöhnlichen
Zermonen nach Cathol. Gebrauch begraben worden, Zu dessen mehreren Glauben habe ich

eeidij^uiij^ der I^irchen einguld im Jahre 1814 am April unterzeichnet

DOMINICUS

KRUGER

Pfarrer.

Van het Portret geven wij hiernevens eene schets.

Kui.6^

A. Kt'VTF.NnROUWER.

Behalve de reeds genoemde steden vielen ook Stettin, de Poolsche vestingen Zamosk en
Modlin, Lubeck, lorgau, M^ittenberg en Kiistrin in de eerstvolgende maanden den Bondgenooten
in handen.

Met Glogau. Hamburg, Maagdeburg, Mainz, Wesel en de Citadellen van Würzburg en Erfurth
was dit eerst bij het sluiten van den vrede het geval.
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De wakkere Maarschalk DAVOUT hield zich het langst staande.
Terwijl Denemarken door den KROONPRINS VAN ZWEDEN tot den vrede werd gedwongen,

wendde zich de Generaal VON BÜLOW met de Pruisen van het Noorderleger, in vereenigilïg met
een Russisch Korps onder WINZINGERODE, naar de Nederlanden.

Hier wierp men onmiddelijk (17 November 1813) het juk der fransche overheersching af en

proclameerde tot Souvereinen Vorst WILLEM PRINS VAN ORANJE, den zoon van den laatsten
Stadhouder WILLEM V. Deze kwam weldra in de Nederlanden aan (30 Nov.) en aanvaardde het hem
opgedragen bewind.

Met het verschijnen van den Oranjetelg aan de Hollandsche kust was een nieuwe dageraad
voor het Vaderland aangebroken.
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REURIG was de toestand waarin het Fransche leger na afloop van den Veldtocht in

Duitschland opnieuw verkeerde; in jammerlijken, gedemoraliseerden toestand hadden de sterk

gedunde legerkorpsen den Rijn bereikt. De cavalerie, reeds minderwaardig bij den aanvang

van den Veldtocht, was schier gedecimeerd en telde niet meer dan loooo paarden. Ook bij de

Artillerie bestond in niet minder groote mate gebrek aan personeel en aan vuurmonden.

Tot den Rijn waren de zegevierende legers, steeds door hunne Monarchen begeleid, den

Franschen KEIZER gevolgd; weldra breidden zij zich langs dien stroom uit, terwijl het Engelsch-

Spaansch-Portugeesch leger onder WELLINGTON overwinnend reeds het Zuiden van Frankrijk binnendrong.

Toch wanhoopte NAPOLEON nog niet; nog steeds vermeende hij, dat indien slechts tijd kon

gewonnen worden hij zijne vijanden, hoezeer hunne strijdkrachten ook van alle zijden dreigden, zou

kunnen weerstaan; ja, de hoop bleef in hem levendig, het verlorene te zullen herwinnen.

Reeds vóór den slag van Leipzig (9 October) had de Senaat eene nieuwe lichting van 280000

man toegestaan. Veel grootere offers werden echter door den KEIZER gevorderd. Onmiddellijk na

zijn terugkeer te Parijs zien wij weder NAPOLEON s buitengewone werkkracht en zijne vastheid van

karakter wonderen verrichten.

Eene nieuwe lichting van 300000 man, door den KEIZER geeischt, verkrijgt de toestemming

van den Senaat.

Rusteloos wordt gearbeid om weder een leger te scheppen, doch de tijd is te kort, de behoeften

zijn te talrijk om inderdaad eene behoorlijke krijgsmacht samen te stellen; een kern van geoefende

manschappen, waaromheen de jong aangeworvenen gegroepeerd konden worden, bestond nagenoeg niet

en de legerscharen welke Frankrijk in den loop van 1814 in het veld bracht droegen de kiemen van

den ondergang in zich.

De steun, welke voor den KEIZER bij zijne reorganisatie-ontwerpen zoo onmisbaar was, liet veel

te wenschen over. Moedeloosheid heerschte bij het Fransche volk; men haakte naar den vrede.

In het Wetgevend Lichaam openbaarde zich reeds een geest van tegenkanting, die den KEIZER

met wrevel en verontwaardiging vervulde.

De Verbondenen van hunne zijde legden eene groote mate van gematigdheid aan den dag;

andermaal traden zij in onderhandeling en verklaarden openlijk dat zij niet den strijd voerden tegen

Frankrijk, maar wel tegen het overwicht dat FTankrijk's KEIZER buiten de grenzen van zijn rijk

uitoefende. Zij wenschten den vrede voor Europa doch slechts zulk ecnen, waarbij een behoorlijk

evenwicht en eene billijke verdeeling van macht ten grondslag zou liggen. Slechts dan wanneer die

waarborgen verkregen werden, zouden zij de wapenen nederleggen. Vooropgesteld werd dat de Rijn,

de Alpen en de Pyreneën Frankrijk's grenzen zouden worden; van Duitschland, Polen, Holland en

Italië moest NAPOLEON afzien. Toch zou het een gebied grooter zijn dan het ooit onder Frankrijk's

Koningen geweest was.
O  O

Onder deze voorwaarden boden de drie Monarchen den KEIZER den vrede, doch NAPOLEON

draaide met die voorstellen onvoorwaardelijk aan te nemen en vestigde daarmede de overtuiging bij
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de Mogendheden, dat hij eene voortzetting van den oorlog wenschte en slechts tijd zocht te winnen

tot reorganisatie zijner strijdkrachten. Zij braken daarom de onderhandelingen af, en besloten den

Rijn over te trekken, ten einde het oorlogstooneel op Franschen bodem over te brengen en op Parijs

aan te rukken.

De overmacht was aan hunne zijde-, 400000 man stonden langs den Rijn en in Holland, op
een tijdstip, dat de Fransche ICrijgsmacht langs de Oostelijke grenzen nauwlijks 70000 man bedroeg.

Doch niet in getalsterkte alleen, ook in gehalte had de aanvaller verreweg de meerderheid. Zijne

troepen waren goed geoefend, aan krijgstucht gewend, gehard en gelouterd in den zegevierend

gevoerden strijd. NAPOLEON's nieuwe heirbenden zouden onervaren en gedwongen ten strijde trekken:

de Infanterie was nog onvoldoende geëncadreerd, de ruiterij in slechten toestand, de Artillerie zonder

voldoend geoefende Kanonniers.

Het was NAPOLEON niet mogen gelukken zijne Garde op de vroegere sterkte te brengen:

200 konden van de 6 batterijen oude garde slechts 3, van de 6 rijdende 4 en van 12 jonge garde 4

batterijen worden geformeerd. Hoe moest zulks den KEIZER smartén om het Korps, waaraan hij
gedurende 20 jaar zijne beste krachten had gewijd, thans slechts eene schim te zien vormen van wat

het vroeger geweest was. De oude luister, onafscheidelijk van den naam, was schier verdwenen,

De KEIZER had gehoopt zijne krijgstoerustingen nog een paar maanden te kunnen voortzetten

om de Bondgenooten in het voorjaar met sterke en goed georganiseerde krachten te gemoet te treden:

hierin zag hij zich echter teleurgesteld.

Reeds rukten de Verbondenen voorwaarts. Volgens het gevormde plan moest SCHWARZEN-

BERG den Rijn bij Basel passeeren, en door Zwitserland Frankrijk binnenrukken, teiwijl BLÜCHER
de rivier tusschen Mainz en Coblenz zou overtrekken, waarna de beide legers zich in Bourgogne

moesten vereenigen om dan gezamenlijk de marsch naar Parijs te aanvaarden.

De „Mémoires" van den Oud-Rijder PREDERIC KAREL LIST geven ons nu een zeer interessant

overzicht van de verschillende krijgsverrichtingen in dezen Veldtocht, in het bijzonder van het optreden

der Rijdende Artillerie van de Garde; regelen die ons bij het lezen weder met bewondering vervullen
voor des Oud-Rijders groote krijgsmansdeugden.

Het ligt nochtans niet in ons bestek om de operatiën in den Veldtocht van 1814, hoe merk

waardig die ook zijn, in den breede te volgen, te meer daar ons de gegevens ontbreken om de
bijzonderheden te vermelden van het optreden der 47 nog overgebleven Rijders, waarvan slechts
weinigen gediend hadden bij de voormalige Hollandsche Rijdende Artillerie. Zooals we reeds mede
deelden, bevatten de Mémoires van DE SEYFF dienaangaande helaas geene details omdat ,,zijne
aanteekeningen van 1814 in Frankrijk, op het slagveld Arcis sur Aube zijn zoek geraakt."

Voor de mededeelingen van den Generaal LIST, waaruit o. a. blijkt dat ook de i®»® Luitenant

der Garde Rijdende Artillerie DE LA SARRAZ weder aan de Krijgsverrichtingen van 1814 deelnam,
verwijzen wij dan ook naar Hoofdstuk VI „de Kampagne in Frankrijk" van het zich in het Historisch
Museum bevindende werk: „Herinneringen van den Luitenant-Generaal FREDERIC, CAREL LIST
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uit zijn nagelaten papieren samengesteld door zijn zoon C. L. SCHEIDLER LIST, Gep. Generaal-Majoor."
Voor dit werk, — waarom toch niet in den handel — dat zoovele interessante bijzonderheden

bevat, kan het Korps den schrijver niet erkentelijk genoeg zijn. Ook nu weer bewees Z.H.E.G. ons een
crrooten dienst, door ons met de meeste bereidwilligheid in de gelegenheid te stellen om het familiewapen

van zijn onvergetelijken vader, dat niet bij het Korps bekend was, eene eereplaats te geven naast diens
beeldtenis in den aanvang van dit onderdeel van ons werk. Bij de beschouwing zien wij dat Z.Exc. de

Luitenant-Generaal I'. C. LIST gebruik maakte van het privilegie in Art. 37 van de Statuten der Militaire

Willemsorde aan Commandeurs dier Orde toegestaan, n.1. om het Eerekruis in hun wapen te voeren.

Voor wij de Rijders in Frankrijk verlaten, zij het ons nog vergund om ten slotte eene episode

aan te halen uit Generaal LISTs Mémoires, welke den slag op Montereau bij 18 Februari 1814 betreft,

en er ons toe gebracht heeft om naast deze bladzijden de afbeelding te plaatsen van eenen Kapitein

der Garde Rijdende Artillerie.

Tengevolge van de reeks van overwinningen door NAPOLEON bevochten bij Montmirail,
Chateau-Thierry, Etoges, Vauchamp en Champ-Aubert (10—14 Febr.) was BLÜCHER genoodzaakt
geworden naar den rechter oever der Marne te wijken en zijne macht bij Chalons te herzamelen.

Intusschen waren de troepen van SCHWARZENBERG tot Fontainebleau voortgerukt. Hierom

staakte NAPOLEON de vervolging van BLÜCHER en wierp zich op het Groote Leger.

Hij gaf den Maarschalk VICTOR reeds den 17^*^" Februari den stelligen last om tot Montereau
voort te rukken en zich van de brug meester te maken, terwijl hij zelf op den 18^^" volgde.

,.NAPOLEON trof VICTOR nog te Salins aan, op een uur afstands van Montereau, alwaar hij

met zijn Korps den nacht had doorgebracht.

,,Hevig verbitterd ontnam de KEIZER zijnen Maarschalk het commando, droeg dit op aan den

Generaal GÉRARD en snelde naar Montereau aan de samenvloeiing van de Seine en Yonne, alwaar

de KROONPRINS VAN WURTEMBERG met zijne troepen stond.

,,De Cavalerie onder PAJOL volgde de Garde. Het gevecht om de brug is in vollen gang:

hevig is de tegenstand, die de Fransche wapenen ondervinden. De KEIZER laat de A^rtillerie in
massa vooruit brengen en een overstelpend vuur afgeven, dat den tegenstander tot wankelen brengt.

In wanorde wijkt de vijand over de rivier terug, scherp door PAJOL vervolgd. Aan het hoofd van

eene rijdende batterij der Garde snelt LIST de brug over, die met dooden en gewonden overdekt is.

Het gekerm der gewonden was hartverscheurend toen de stukken in gestrekten draf over hen heen

gingen en hun de ledematen verbrijzelden -, doch het gold hier eene harde noodzakelijkheid."

Voorwaarts lag het arbeidsveld der batterij, waar zij hand aan hand met het zusterwapen de

overwinning op den KROONPRINS moest voltooien en dezen tot den terugtocht naar Troyes noodzaakt.

Aan de brug van Montereau was de KEIZER geheel en al Artillerieofficier; het moment waarop

hij zelf een der stukken van zijne Garde-Rijders richtte, is door den grooten Franschen schilder

HORACE VERNET, op doek gebracht. Deze schilderij vindt eene plaats in Frankrijk's historische

galerij, waarin NAPOLEON eene hoofdfiguur is.
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Kapitein dei- Garde Rijdende Artillerie bij de brug van Montereau.
i8 Februari 1814.
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In de nabijheid des KEIZER's bevindt zich de kranige figuur van een Kapitein der Garde-

Artillerie; de hitte van den strijd heeft diens hoofdtooisel reeds in wanorde gebracht; zie, hoe de

kolbakzak naar links is overgeslagen.

In die heldengestalte vermeenen wij FREDERIK CAREL LIST te herkennen. Wat is het ons eene

eer, het beeld van dien krijgsman par excellence, zooals hij daar stond te midden van den strijd, in ons

werk te kunnen opnemen. En waar wij dit doen, daar zij het tevens als een bescheiden blijk onzer

hulde voor het dapper optreden van 's KEIZER's Garde-Rijders bij de brug van Montereau.

In het werk van den Kapitein DEL CAMPO: „het leven en de krijgsbedrijven van DAVID

HENDRIKUS CHASSE," vinden wij aangaande de voormalige Hollandsche rijders alleen nog vermeld,

dat de Kapitein P. F. DE SEYFF medewerkte om de stad Arcis sur Aube tegen de verbonden troepen

van Oostenrijk, Pruisen en Rusland te verdedigen, en lezen wij de woorden :
„RccUs was de moedige Kapitein DE SEYFF Kommandant eener batterij zwaar gewond weggedragen".

Volgens DE SEYFF's eigen aanteekeningen bleef hij echter, zooals wij reeds vermeldden, 3

dagen voor dood op het slagveld liggen.

Het Stamboek van het Korps vermeldt aangaande hem:

„21 Maart 1814. Een schot in den rug tusschcn de twee schouders door een stuk van een granaat
en een .sabelhouw in dc linkerdij in de Bataillc tegen de geallieerde Armee bij Arcis sur .\ube in FrankTiJk."

Dat er in den slag van Arcis sur Aube op 20 Maart 1814, den laatsten die in dezen Veldtocht

door den KEIZER persoonlijk werd geleid, ook nog door eenige minderen der Rijdende Artillerie

kan zijn deelgenomen wordt waarschijnlijk wanneer men leest in LIST's Mémoii-es, dat de Generaal
EXELMANS, bij wiens divisie zij behoorden zich aldaar zeer onderscheidde. Toch was ook voor dc

Rijdende Artillerie de uitslag noodlottig, daar een gedeelte der stukken verloren ging.

De verdere gebeurtenissen uit de campagne van 1814 zijn te algemeen bekend, dan dat wij

hier nog lang bij zouden behoeven stil te staan.
Tengevolge van NAPOLEON's operatie naar den Rijn, lag de weg naar Parijs voor de bond-

genooten open. De zwakke legerbenden van MARMONT en MORTIER zijn niet in staat om de
sterke coalitie-legers het voortdringen te beletten. Wel keert de KEIZER met de snelheid des
bliksems terug, ten einde nog een poging te wagen om zijne hoofdstad te redden; doch het is te laat:
op den Maart te Fontainebicau gekomen, verneemt hij, dat op dienzelfden dag de Maarschalk
MARMONT Parijs bij Kapitulatic heeft overgegeven.

Met Parijs is NAPOLEON's gezag over geheel Frankrijk verloren; den April wordt de
eens zoo machti<ye Gebieder door den Senaat vervallen verklaard van den troon. Na vruchteloo.s
o-etracht te hebben dc kroon voor zijnen zoon, onder het regentschap der KEIZERIN, te behouden,
onderteekent NAPOLEON op den April eene verklaring, waarbij hij voor zich zclven en voor

zijne erfgenamen afstand doet van den troon van Frankrijk en Italië. Het eiland Elba wordt den
Wereldveroveraar, voor wiens ijzeren wil eertijds half Europa sidderde, tol verblijfplaats aangewezen;

zijnen gemalin wordt het bezit van de Hertogdommen Panna, Piacenza en Giiastalla gewaarborgd.
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Na een roerend afscheid genomen te hebben van zijn getrouwe lijfwacht, verlaat NAPOLEON

Fontainebleau op den 20^^^" April; veertien dagen later, den 4^^'^ Mei, zet hij te Porto Ferrara op

het eiland Elba voet aan wal.

Met den val van NAPOLEON waren ook de Krijgsverrichtingen geëindigd van de laatst over

gebleven Rijders, die eenmaal behoorden tot het Koninklijk Hollandsche leger.

Getrouw aan den eed, den KEIZER gezworen, waren de Hollandsche Rijders steeds geweest

waar de plicht hen riep, altijd moedig strijdend voor het behoud van den Adelaar, welke thans met

gcknakten vleugel ternederlag.

Aan den Kapitein LIST en aan den T Luitenant DE LA SARRAZ, werd op hun verzoek door

het nieuwe Gouvernement in Frankrijk in het laatst der maand Juni een eervol ontslag uit den dienst

verleend. Behouden keerden zij in het Vaderland terug.

Aan slechts enkele Oud-Rijders, op de Naamlijst in het II? Deel van het Historisch Museum

vermeld, viel dat voorrecht ten deel. Hunne namen staan met eere in de rollen van de Geschiedenis

van het Korps Rijdende Artillerie opgeteekend.

Het is met een gevoel van de grootste dankbaarheid, dat wij hier het overzicht der Krijgs

verrichtingen van de jaren 1810—1814, heldentijdperk uit de Krijgsgeschiedenis, ten einde brengen.

Dankbaarheid jegens lien, die ons door hunne geschriften in staat gesteld hebben zoo menige

bijzonderheid aan de vergetelheid te ontrukken, van onschatbare waarde om een juist licht op de

verrichtingen dier dagen te kunnen werpen.

Van dankbaarheid vooral, voor die krachtige heldenfiguren, welke ons Korps eenmaal heeft

opgeleverd, die nimmer wankelden in de vervulling hunner plichten, die steeds goed en bloed veil

hadden voor het vaandel waaronder zij ten strijde trokken.

Dat voorbeeld moge ons een spoorslag zijn, om met al de kracht, die in ons is, werkzaam

te zijn ten einde die groote en heilige traditiën te eeren en hoog te houden, welke het onvervreemdbaar

eigendom zijn van het Korps der Hollandsche Rijdende Artillerie.







Bijlage Ic.

dep Officieren, gedurende l^et tijdvuK I8ï0-l8l4,
ir\ Frun$ö]:\ Dien$t.

NAMEN.
Overgegaan bij de Rijdende Artillerie

en wanneer den dienst verlaten.

GEVECHTEN

EN

VELDSLAGEN.

A. Ctief van het Korps.

De Fransche Generaal MOLITOR.

B. Commandanten.

VERKOUTEREN (WILLEM, JACOB),

Commandant van het 7'^® Regiment Fransche Rijdende Artillerie van 18 Augustus 181 o tot 8 Augustus 1811,

8 Augustus 1811 Commandant van het 8^'® Regiment Fransche Artillerie te voet.

28 Mei 1814 na bekomen Eervol ontslag in het Vaderland teruggekeerd.

Commandant van het Regiment Fransche Rijdende Artillerie.

?

Commandant van het 4^® Regiment Fransche Rijdende Artillerie.

De Vries, M

Hogerwaard. C. E. J.

d'Anguerand, Th. C. J.

Bijleveld, A.

C. Officieren.

25 September 1810 geincorporeerd
in de Keizerlijke Garde. In Januari
i8i2 overgegaan bij de Oude Garde.

Gestorven in 1812 in het hospitaal te
Wilna.

Sedert de inlijving. October 1812
gesneuveld bij Borodino.

Sedert de inlijving. Na het herstel
van Neerland's onafhankelijkheid in
het Vaderland teruggekeerd.

Sedert de inlijving. Na het herstel
van Neerland's onafhankelijkheid, den
8®» Februari 1814 in het Vaderland

teruggekeerd.

In 1812 in Rusland. Ge

wond in den slag bij Borodino.

In 1812 in Rusland.

In 1810—1813 in Spanjd.
Gewond bij St. Sebastien en

krijgsgevangen.

In 1810—1813 in Spanje.
In 1813 in Duitschland. Op
26 Augustus 1813 gewond
aan de Katzbach en krijgs
gevangen.



NAMEN.
Aangevangen bij de Rijdende Artillerie

en wanneer den dienst verlaten.

GEVECHTEN

EN

VELDSLAGEN.

Paets, J. A. (i) i8 Augustus 1810 over bij het 7®
Régiment d'artillerie è cheval. Juni
1811 overgeplaatst bij den Staf der
artillerie. In het hospitaal te Dresden
overleden.

In 1810—1813 in Spanje.
In 1813 in Duitschland. Ge
wond 6—7 Oct^ 1813 bij de
gevechten om Dresden.

Paravicini di Capelli, E. Sedert de inlijving. In Rusland ge
sneuveld.

In 1812 in Rusland.

Worbcrt, L. J. Sedert de inlijving. 23 October 1811
Kapitein. 13 Februari 1813 Kapitein
Compagnie's-Command. Na het herstel
van Neerland s onafhankelijkheid in het
Vaderland teruggekeerd.

In 1811 in Dantzig. In
1813—1814 in Italië en Illyrië.

Van Rhemen, A. J. W. H. Sedert de inlijving. In 1812 in Rusland
overleden.

In 1812 in Rusland.

Paravicini di Capelli, J. P. Sedert de inlijving. Gestorven in
in 1812 in het hospitaal te Wiba.

In 1812 in Rusland.

de la Sarraz, J. A. H. 25 September 1810 ingedeeld als
I® luitenant bij de jonge Fransche
Garde, i October 1812 benoemd bij

de Oude Garde. Einde Juni 1814

eervol ontslag bekomen.

In 1812 in Rusland. In 1813

m Duitschland. In 1814 in

Frankrijk.

Gey, A. R. W. Sedert de inlijving. December 1810
bij het groote hoofdkwartier te Hamburg.
Den Januari 1814 naar het Vader
land teruggekeerd.

In 1812 in Rusland. 1812

„Smolensk,Mosaisk,Witepsch,

Mohilef, Malojaroslawitz, Wi-
asma, Krasnoe, Beresina, Wil

na, Kowno. In 1813 in Duitsch
land. 1813 Lutzen, Dresden,
Culm-Leipzig, Erfurth."

Ramaer, P. A. Sedert de inlijving. In Russischen
Dienst getreden.

In 1810—1813 in Spanje.
In 1813 in Duitschland. 26

Augustus 1813 in Silezië aan
de Katzbach krijgsgevangen.

(I) De naam van den Kapitein PAETS was abusievelijk niet in Bijlage Ille Deel vermeld.



NAMEN.

Ust, F. C.

De Seyff, P. F.

Vei'dooren, P. A.

Aangevangen bij de Rijdende Artillerie
en wanneer den dienst verlaten.

GEVECHTEN

EN

VELDSLAGEN.

Bij de vereeniging van Holland met
Frankrijk, op „i October 1812 k la
suite geplaatst bij de Artillerie der
Keizerlijke Garde; 6 Mei 1811 in
dienst getreden als 1* Luitenant bij
de Garde Rijdende Artillerie; zpjanuari
1812 Rang van 2' Kapitein bij de
linie; i October 1812 2® Kapitein bij de
Garde; i 9 Maart 1813 Rang van Chef
d'Escadron bij de linie; 27 Maart 1813
Kapitein-Adjudant-Majoor bij de Garde
Rijd. Artillerie; 2 April 1814 Kapitein-
Commandant bij de Garde Rijdende
Artillerie; 24 Juni 1814 Met demissie
den Franschen dienst verlaten."

II Maart 1811 2® Luitenant. Na

het einde van den Veldtocht van 1814
in het Vaderland teruggekeerd.

10 December 1811 als 2® Luitenant

van de 3® Compagnie van het 4® Reg.
Rijdende Artillerie te Verona. In 1814
den dienst verlaten.

In 1812 in Rusland. In 1813

in Saksen. In i8i4inFrankrijk.

In 1810—1813 in Spanje.
In 1813 in Dultschland. In
1814 in Frankrijk.

In 1810—1811 in Spanje.



Bijlage IIc.

fiJ{J{yiltU^^ der Ondepofficiepen en n)ir\depen, yoop zooyep bekend,
gedbPende l^et tijdysiK I5l0-I8l4 in Fpein^Gl^ Dier\5t.

NAMEN.

Augustijns, E.

Arencls, J. C. N.

de Bruijn,

Boonebakker, J. H.

Hermentz,

van den Broek,

Grijsbach, W.

Olivier, P.

Tegelaar,

de Mooy,

Langenhooft,

Omges en Mei-tz, J.

Hoekveld,
Voorrisp,

van den Steen en Celhorst,

Baakman, Stoks en Berkenhagen,

van Hoekelen,

Sebalt en Nagel,

Aangevangen bij de Rijdende Artillerie

Opperwachtmeester bij de voormalige i® Qe-
(13 October 1813 Luitenant 2® klasse.)

Wachtmeester bij Idem.
(later Opperwachtmeester)

Wachtmeester bij Idem.

Wachtmeester ,, Idem.

Fourier „ Idem

Wachtmeester bij de voormalige 2® Cie-

Wachtmeester „ Idem.
(later Officier)

Wachtmeester „

Brigadier

Idem.

Idem.

(later Wachtmeester)

Brigadier bij de voormalige 2® C>e.

Korporaal ,,

Vuurwerkers „

Kanonnier „

Kanonnier ,,

Korporaals ,,

Kanonniers ,,

Kanonnier

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem

Kanonnier en Trompetter bij Idem.

GEVECHTEN

EN

VELDSLAGEN.

In 1812 in Rusland. 1813 in
Duitschland, Saksen en Silezië.
Ridder van de Réunion en van
het Legioen van Eer. 27 Jan.
1814 in het Vaderland terug.
In 1812 in Rusland. 1813 in

Duitschland, Saksen en Silezië.
Ridder van het Legioen van Eer.

In 1812 in Rusland. 1813 in
Duitschland, Saksen en Silezië.
Ridder van het Legioen van Eer.
In 1812 in Rusland; bij Kaluga

krijgsgevangen.
In 1812 in Rusland en in Wilna

krijgsgevangen.
In 1810 en 1811 in Spanje.

Op weg naar Holland vermoord.
In 1810—1813 in Spanje. In

1813 in Duitschland, Saksen en
Silezië. Voorgedragen voor het
Legioen van Eer na den slag bij
Albuhera.

In 1810—1813 in Spanje. In
1813 in Duitschland, Saksen en
Silezië. In 1813 Ridder.
In 1810 — 1813 in Spanje. In

1813 in Saksen en Silezië. Voor
gedragen voor het Legioen van
Eer na den slag bij Albuhera.
Gesneuveld aan de Katzbach.

In 1813 in Duitschland, Saksen
en Silezië. In 1813 benoemd tot
Ridder van het Legioen van Eer.
In 1810—1813 in Spanje. Ge

wond in den slag bij Albuhera.
Idem.

De laatste voorgedragen voor het
Legioen van Eer na den slag bij
Albuhera; benoemd tot Ridder.
In 1810—1813 in Spanje.

In 1810—1813 in Spanje. Voor
gedragen voor het Legioen van
Eer na den slag bij Albuhera.
In 1810—1811 in Spanje. 17

April i8ii afgekeurd en naar
Holland teruggekeerd.
In 1810—1813 in Spanje, ver

moord bij Lorca.
In 1813 in Saksen en Silezië.

Zwaar gewond aan de Katzbach.
In 1810—1813 in Spanje.

N.B. Zie verder VAN SYPESTEIN „Geschiedenis der Nederlandsche Rijdende Artillerie" bladz. 172.



Bijlage IIIc.

Catalogus

VAN

HET HISTORISCH MUSEUM

toebeh.oorende

AAN

HET KORPS OFFICIEREN

DER

Rijdende Artillerie.

Tijdvak 1810—1814.





Noinmer in den

Catalogus van het

Museum.

OMSCHRIJVING
DER

VERSCHILLENDE NUMMERS

174 Een Staat van Dienst van den Kapitein C. E. J. HOGERWAARD, eigenhandig
geschreven en onderteekend door den Luitenant-Kolonel VERKOUTEREN.

Geschenk van den Kapitein-Ingenieur C. E.J. DE LILLE HOGERWAARD te Zutphen.

177 Een Portret (aquarel) voorstellende den Kapitein C. E. J. HOGERWAARD in de
uniform van 2' Luitenant der Artillerie. Naar een miniatuurportret vervaardigd, in het
bezit van den Kapitein-Ingenieur C. E. J. LILLE HOGERWAARD.

Geschenk van den Kapitein der Rijdende Artillerie N. VAN ES.

178 Een Portret (aquarel) voorstellende den Generaal-Majoor A. BIJLEVELD in de
uniform van Kolonel der Artillerie. Naar de origineele schilderij in olieverf vervaardigd,
in het bezit van den Heer H. BIJLEVELD, oud-rijksontvanger te 's-Gravenhage.

Geschenk van den Kapitein der Rijdende Artillerie N. VAN ES.

31 Een Barret met decoratiën, toebehoord hebbende aan den Kolonel A. R. W. GEY
VAN PITTIUS.

In bruikleen afgestaan door Mevrouw de Weduwe J. SEELIG.

73 Eene Eeresabel met scheede, toebehoord hebbende aan den Kolonel A. R. W. GEY
VAN PITTIUS.

141 Een Portret (potloodteekening) voorstellende den Kolonel A. R. W. GEY VAN
PITTIUS, naar een lithographisch portret in het bezit van den U Luitenant van het
Regiment Grenadiers en Jagers, J. G. SEELIG.

Geschenk van den i* Luitenant der Rijdende Artillerie]. W. P. VAN HOOGSTRATEN.

179 Een photographisch Portret, voorstellende den Kapitein GERARD ANTHONIE
KUYTENBROUWER in de uniform van Kapitein der Artillerie te Voet (1808).

Geschenk van den Oud-Majoor M. A. A. J. VAN NECK.

74 Een Portret (O.-I. inkt) voorstellende den Generaal Majoor M. A. KUYTENBROUWER
in de uniform van Luitenant-Kolonel der Rijdende Artillerie.

Geschenk van den Oud-Majoor van den Gen. Staf O, 1. Leger M. A. KUYTEN
BROUWER te Zeist.

74a Een photographisch Portret, voorstellende denzelfde.

Geschenk van den Oud-Majoor M. A. A. J. VAN NECK.



Nommer in den

Catalogus van het
Museum.

139

180

140

181

26

108

24

25

OMSCHRIJVING
DER

VERSCHILLENDE NUMMERS.

Een photographisch Portret (carte de visite in lijst) voorstellende den Generaal-Majoor
M. A. KUYTENBROUWER.

Geschenk van den Oud-Majoor M. A. A. J. VAN NECK.

Een photographisch Portret, voorstellende denzelfde in de uniform van Kapitein der
Garde Rijdende Artillerie.

Geschenk van den Oud-Majoor M. A. A. J. VAN NECK.

Eene schilderij in olieverf, geschilderd door den Luitenant-Kolonel MARTINUS
ANTONIUS KUYTENBROUWER.

Geschenk van den Kapitein van het 8*= Regiment Infanterie M. A. A. J. VAN NECK
(9 Juni 1897).

Een Portret (crayon) voorstellende den Kapitein P. F. DE SEYFF in de uniform
van Kapitein der Rijdende Artillerie,

Geschenk van den Heer J. H. SPRAINK te Amsterdam.

Een photographisch cabinetportret, voorstellende Zijne Exc, den Luitenant-Generaal
F. C. LIST.

Geschenk van zijn zoon, den Kolonel der Huzaren C. L. SCHEIDLER LIST.

Een litiiographisch Portret, voorstellende Zijne Exc. den Luitenant-Generaal FREDERIK
CAREL LIST. (Onder het portret, buste, eene afbeelding, voorstellende evolutiën van
Rijdende Artillerie).

Geschenk van den Kapitein der Rijdende Artillerie M. J. E. VIRULY VAN
POUDEROYEN.

Een Commandeurskruis der Militaire Willemsorde, toebehoord hebbende aan Z. Exc.
den Luitenant-Generaal FREDERIK CAREL LIST.

Geschenk van zijn zoon den Kolonel C. L. SCHEIDLER LIST, Commandant van
het 4'' Regiment Huzaren.

Een Metalen Kruis toebehoord hebbende aan den Kolonel FREDERIK CAREL LIST.

Geschenk van zijn zoon den Kolonel C. L. SCHEIDLER LIST.

Eene schilderij voorstellende Evolutiën van Rijdende Artillerie op de Leusdensche
heide bij Amersfoort.

Geschenk van de Oud-Rijders A. J. A. GERLACH en A. C. J. RIDDER VAN
RAPPARD.

N. B. De voorwerpen toebehoord hebbende aan de Oud-Rijders waarover in het IV® Deel wordt gesproken en die
niet zijn vermeld, zullen in een volgend deel worden opgenomen.
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Errata.

Bladz. 48. Regel 20 v. o. staat VIELECAMPA, lees VILLECAMPA.

Bladz. 51. Regel 6 v. o. en bladz. 52 regel 7 v. b. staat WARLIER, waarschijnlijk bedoeld WERLÉ^
Bladz. 60. Regel 14 v. o. staat VILHASTE, lees VILHARTE,
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