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Voorwoord:
Adriaan Bijleveld, (zoon van Casparus Bijleveld en Elisabeth Maria van Swieten) geboren te
Den Haag, 12 maart 1787 en overleden te ’s-Hertogenbosch, 14 maart 1852 doorliep eerst als
cadet1 de Artillerie School in Zutphen en sedert 25 mei 1802 als cadet élève de artillerie en
genie school in diezelfde plaats. De Artillerieschool werd in 1789 opgericht, in 1800 werd een
genieschool toegevoegd, in 1805 werden beide scholen weer gesloten.
Tijdens zijn carrière in Bataafse2 en sinds 1810 in Franse en tenslotte vanaf 1813 in Hollandse
dienst houdt hij tot aan zijn pensionering in 1841 een dagboek bij. Wanneer men bedenkt dat
na gevaarvolle acties en zware marsen hij tijd en lust moest vinden om in de weinige vrije tijd
die hem ter beschikking stond zijn dagboek met ganzenveer en inkt bij te houden kunnen we
niet anders dan bewondering voor deze persoon hebben en hem dankbaar zijn voor dit
nagelaten dagboek dat thans in het museum ‘Korps Rijdende Artillerie’ wordt ten toon
gesteld.
Het is mogelijk dat Bijleveld in het veld notities maakte die hij later, in het nu in ons museum
liggende dagboek verwerkte. Hij schrijft bijvoorbeeld dat hij op 15 mei 1809 van Stendal naar
Wismar in Duitsland marcheert, dit is een afstand van 158 kilometer, een onmogelijke
opgave, de langste dagmarsen zijn over het algemeen niet langer dan 60 kilometer. Wanneer
je Wismar uit de rij van plaatsnamen die in die periode genoemd worden weglaat, wordt de
afstand van Stendal naar de dan volgende plaats Saltzwedel 58 kilometer. Deze afstand wordt
op meerdere plaatsen in het dagboek gevonden en is dus goed verklaarbaar. Zie ook de noot
bij 10 juni 1809. Een ander voorbeeld zegt dat Bijleveld op 30 september 1822 naar Gorsel
gaat, “om met de divisie Zware Cavalerie onder de orders van de luitenant-generaal
Trip”3 te manoeuvreren, dit terwijl Trip pas in 1840 tot luitenant-generaal werd
benoemd.
Op 26 Juni 1811 te Guadix in Spanje schrijft hij dat hij vanaf nu alleen maar de datums
zal aanhalen wanneer hij op verschillende plaatsen was, dit omdat hij zich niet kan
1

Aspirant officier.
Dat was in de toenmalige Bataafsche Republiek waarin Frankrijk de scepter zwaaide en de Bataafse
Republiek zich verplichtte om Frankrijk 100 miljoen gulden te betalen voor de bevrijding van de Noordelijke
Nederlanden, alsook om een Frans leger van 25.000 man op Nederlandse bodem langdurig te kleden en te
voeden.
3
Hendrik Rudolph Trip, ('s-Hertogenbosch, 2 april 1779 – 's-Gravenhage, 7 januari 1865) was een
Nederlands luitenant-generaal en politicus, officier in de Militaire Willemsorde. In 1820 werd Trip benoemd tot
kolonel en op 22 september 1840 bevorderd tot luitenant-generaal.
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herinneren wat de reden voor voorwaarts gaan of terugtrekken was, daar zijn dagboek
bij zijn gevangenneming tijdens de slag aan de Katzbach (26 augustus 1813) is verloren
gegaan. Deze gevangenneming was ruim 2 jaar later, dus daarna zal hij gedeeltes,
zonder notities te kunnen raadplegen, opnieuw hebben moeten schrijven.
Het dagboek is om het meer toegankelijk te maken, in het geheel uitgetypt en van noten
voorzien, daarbij is de spelling aangepast naar hedendaags gebruik. Een kopie van het
origineel is bijgevoegd waardoor het mogelijk blijft van het oude handschrift en teksten te
genieten.
Wat betreft de marsroutes, veel plaatsnamen zijn niet of nauwelijks gewijzigd en zijn
makkelijk te traceren. Sommige heb ik in het geheel niet terug kunnen vinden, een reden
daarvoor kan zijn dat de tegenwoordige naam anders is dan de in het dagboek genoemde door
bijvoorbeeld herindeling. Het lastigst waren de plaatsen die door de heroprichting van Polen
na de eerste wereldoorlog overgingen van Duits naar Pools.
Aanvullende informatie betreffende personen, plaatsen en gebeurtenissen is veelal uit de serie
“Het Historisch Museum van het Korps Rijdende Artillerie” of via internet verkregen.
H. Wijtzes Apeldoorn

22-04-2020
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Carrière en schets van verrichtingen:
12 maart 1787
25 mei 1802
29 oktober 1804
29 juli 1805
5 september 1805
7 september 1805
11 september 1805
12 september 1805
16 oktober 1805
29 november 1805

11 december 1805
28 december 1805
8 februari 1806
6 april 1806
24 september 1806
11 oktober 1806
29 oktober 1806
7 november 1806
12 november 1806
11 december 1806
28 januari 1807
29 januari 1807

Geboren te Den Haag.
Cadet élève aan de artillerie school te Zutphen.
Aangesteld als 2e luitenant der 1e compagnie4 Rijdende
Artillerie, garnizoen te Den Haag, onder kapitein Bo(o)de5.
Bijlevelds compagnie wordt te Den Helder ingescheept voor de
toekomstige invasie van Engeland.
De invasie wordt afgeblazen en Bijleveld marcheert met de
halve compagnie die zonder paarden zat naar Haarlem om daar
paarden te ontvangen.
Haarlem waar de paarden ontvangen worden.
De halve compagnie sluit zich te Utrecht weer aan bij de rest
van de compagnie.
Begin van de deelname aan de veldtocht aan de Donau tegen
Oostenrijk, op mars naar Ulm6.
Beleg en capitulatie van Ulm.
In Gosting (Graz) trekt de armee van Generaal Marmont,
waar Bijlevelds compagnie deel van is door het leger van Prins
Karel van Oostenrijk zonder het uitbreken van
gevechtshandelingen.
Van Langenwang moeten ze (vanwege de wapenstilstand na de
slag van Austerlitz) naar het winter kantonnement aan de
Hongaarse grens, Ludersdorf-Gleisdorf.
Bevel om naar Holland terug te keren.
In Heidelberg zien ze het Heidelberger vat.
In garnizoen te Den Haag.
Met het garnizoen van Leiden, als onderdeel van het Franse
leger tegen de Zweden in Pruisen en Zweeds-Pommeren, met als
batterijcommandant de kapitein Hoogerwaard7.
Tot 24 oktober gekampeerd een half uur van Wezel.
1e luitenant der Rijdende Artillerie.
In Hameln wordt Bijleveld met twee stukken bij de Garde
Cavalerie gedetacheerd.
Bijlevelds detachement sluit weer aan bij de compagnie.
Anklam aan de Peene.
Het Zweedse leger wordt aangevallen en trekt zich terug op
Greifswald en Stralsund aan de Oostzee.
Brandshagen voor Stralsund

4

Een compagnie of batterij bestond uit ca 108 personen, allen bereden, 115 paarden en 8 kanonnen van
verschillend maar relatief licht kaliber onder commando van een kapitein.
5
David Esajas Bode, (2-2-1772 Kleef -7-1-1842 Prinsenhage) die als 2e luitenant de veldtochten in
Vlaanderen en Brabant in 1793-1795 bijwoonde en te Marchienne-au-Pont, door een geweerkogel aan het hoofd
gewond werd. Als luitenant kolonel, commandant der Rijdende Artillerie van 11 september 1808 tot 8 augustus
1808. Daarna kolonel commandant van het regiment Artillerie te Voet.
6
Omdat Beieren waarin Ulm ligt voor Napoleon koos bezette Oostenrijk onder generaal Mack de stad
met de bedoeling de Alpen te vrijwaren van de Fransen.
7
Hoogerwaard nam deel aan de campagne in Noord-Duitsland (Stralsund) en ging onder Napoleon in
1812 naar Rusland waar hij sneuvelde toen zijn hoofd werd geraakt door een 12 ponds kanonskogel gedurende
de slag bij Borodino op 7 September 1812.
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1 april 1807

6 april 1807
16 april 1807
20-26 mei 1807
14 juni 1807
20 juni 1807
19 juli 1807
31 juli 1807
28 augustus 1807
8 oktober 1807
30 april 1808
10 mei 1808
8 augustus 1808
11 augustus 1808
8 september 1808
12 oktober 1808
20 november 1808
1 mei 1809
4 mei 1809

In de voorgaande tijd is Bijlevelds compagnie vanaf de
voorposten verschillende malen met Zweedse kannonneerboten
in affaire geweest, op 1 april vallen de Zweden met een grote
overmacht aan en drijven de Fransen terug op Ueckermünde.
Door Bijleveld wordt een landing van Zweedse troepen bij
Ueckermünde voorkomen.
De Fransen breken door de Zweedse linies en Bijleveld komt weer te
Anklam. Een wapenstilstand wordt gesloten8.
Beleg en inname Dantzig (nu Gdansk)9.
De slag bij Friedland (nu Pravdinsk), in het 8e Corps d’Armee
onder maarschalk Mortier staan ze de gehele dag in het vuur
waarna ze zich door gebrek aan munitie terug moeten trekken.
Tilsit (Sovjetsk) aan de Njemen, na het sluiten van de
wapenstilstand10 gaan ze op weg naar kantonneringskwartieren
in Ratski (Ratskiefern) bij Leipzig.
Na de vrede van Tilsit op 9 juli tussen Frankrijk en Pruisen gaat
de batterij van Ratski naar Elbing (Elblag).
In Elbing krijgen ze bevel krijgen om zich bij de Hollandse
Divisie te voegen.
In Bütlingen bij Luneburg blijven ze de maand september.
In Horneburg blijven ze tot 21 november.
Met 2 houwitsers voor Lubeck gedetacheerd, terwijl de rest van
de compagnie naar Hamburg ging.
In garnizoen te Lubeck waar de compagnie weer verenigd
wordt.
Kapitein de 2e klasse 1e compagnie R.A.
Holstein ingemarcheerd om opstandige Spaanse regimenten te
ontwapenen.
Gekantonneerd te Ottensen, omgeving Hamburg.
Gekantonneerd omgeving Hamburg.
Gekantonneerd omgeving Bremen tot 27 april 1809.
Te Gronau (gesamtgemeinde) krijgen ze order om terug te
keren naar Pattensen bij Hannover.
Onderweg voor inspectie naar Hanover krijgen ze order terug
te keren om een korps van von Schill 11 dat over de Elbe
was gegaan onschadelijk te maken.

8

Stralsund werd tweemaal belegerd, de eerste belegering onder maarschalk Mortier duurde twee
maanden tot Mortier op 29 maart werd weggeroepen om het commando van het beleg van Kolberg op zich te
nemen en daarna deel te nemen aan het beleg van Dantzig. Hij moest terug naar Stralsund toen de Zweden daar
terrein wonnen. Na Mortiers terugkomst werden ze echter teruggeworpen en werd een wapenstilstand
overééngekomen.
9
Dantzig was strategisch belangrijk omdat het een bedreiging vormde voor de Franse linkervleugel of
zelfs haar achterhoede wanneer ze meer oostwaarts zouden trekken.
10
Op 19 juni zond Keizer Alexander van Rusland een gezant om een wapenstilstand met Napoleon te
sluiten. Daarna begonnen vredesonderhandelingen op een vlot in de Njemen bij Tilsit op 25 juni.
11
Ferdinand Baptista von Schill, (Wilmsdorf 6 januari 1776 –Stralsund 31 mei 1809) was een Pruisische
officier die rebelleerde tegen Frankrijk dat op dat moment Pruisen domineerde. Nadat hij op het marktplein was
gesneuveld werd zijn lichaam onthoofd. Het hoofd werd verzonden naar Jerome Bonaparte, die het aan een
Nederlandse chirurg gaf waarna het via de Universiteit van Leiden in 1837 weer in Duitse handen kwam. Het
werd begraven bij een monument ter ere van Von Schill in Brunswick.
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8 mei 1809
21 mei 1809
25 mei 1809
31 mei 1809
8 juni 1809

18 juni 1809

29 juni 1809
10 juli 1809
11 juli 1809
12 juli 1809
13 juli 1809

28 juli 1809
5 augustus 1809
23 augustus 1809
31 augustus 1809
3 september 1809
21 september 1809
15 oktober 1809
6 november 1809
27 november 1809

1 december 1809
8 december 1809

’s Avonds na de mars wordt in diverse plaatsen
gekantonneerd12
Met een halve batterij gedetacheerd en over de rivier
Ilmenau naar het fort Hope tussen de Ilmenau en de Elbe.
Weer bij de batterij aangesloten.
Bestorming van Stralsund, von Schill sneuvelt.
Order om met geforceerde marsen naar Braunschweig
(Brunswijk) te marcheren om zich met de Westfaalse armee,
formerende het 10e korps, te verenigen onder de koning van `
Westfalen tegen de Hertog van Brunswijk.
Order ontvangen om via Kassel naar Felsberg te marcheren,
éénmaal daar, keren ze terug om via Kassel naar Querfurt te
marcheren waar ze door de koning van Westfalen worden
geïnspecteerd.
Met een batterij van 4 stukken R.A. gedetacheerd bij Waldheim
bij de voorhoede van de cavalerie.
Bivak voor de stad Hof omdat ze de vijand niet vinden.
Met het detachement weer bij de compagnie aangesloten.
Met twee kanonnen gedetacheerd bij het 7e regiment infanterie.
Weer bij de compagnie aangesloten, en in positie gestaan voor
Gleits maar teruggetrokken omdat de vijand niet wilde
aanvallen. Door een nachtelijke beweging van Oostenrijkers
lijkt het dat ze de Franse troepen (met daarin Bijlevelds
compagnie) willen insluiten, daarom trekken ze terug op Erfurt.
Order om met de Hollandse Divisie het Korps van Brunswijk te
achtervolgen.
Als ze in Walsrode, niet meer dan twee mijlen van de
Brunswijkers verwijderd zijn krijgen ze order om op Hannover
terug te trekken waar ze in Herrenhausen kantonneren.
Order om naar Holland te marcheren.
In Den Bosch order bekomen om naar Naarden te marcheren.
Naarden waar ze blijven tot 21 september.
Amsterdam tot 13 oktober.
Woerden tot 4 november.
Den Haag.
In den Haag krijgt Bijleveld opdracht van de minister van oorlog
zich naar Zeeland te begeven om als batterijcommandant tegen
de daar gelande Engelsen op te treden, maar éénmaal daar bleek
de strijd al gestreden te zijn.
Heinekenszand alwaar de compagnie lag.
De compagnie vertrok van Wolphaartsdijk13 naar Kortgene.
Het park14 dat te Wemeldinge was ingescheept werd door
Bijleveld daar ook gedebarkeerd.

12

Marskantonnementen; hier blijft de troep slechts één nacht of twee nachten en één dag (rustdag) in het
kwartier of kantonnement om daarna weer verder te marcheren.
13
Wolphaartsdijk is een dorp in de gemeente Goes. In 1809 werd de Wilhelminapolder, toen de Polder
Louis XIV, ingepolderd, waardoor Wolphaartsdijk aan het “vasteland” van Zuid-Beveland werd vastgemaakt.
14
Park, een aantal geparkeerde voertuigen en vuurmonden, vooral van de artillerie, in een depot of park
opgesteld.
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14 februari 1810
15 maart 1810

29 maart 1810
16 april 1810
26 mei 1810
30 mei 1810
17 augustus 1810
29 december 1810
18 januari 1811
17 maart 1811
21 maart 1811
24 april 1811
26 juni 1811

Bijleveld gaat met het park scheep naar Wemeldinge en
marcheert het daarna naar Kruiningen, de compagnie marcheert
daar via Wolphaartsdijk ook naar toe.
Met de batterij naar Wemeldinge gemarcheerd om daar scheep
te gaan naar Bergen op Zoom en vandaar naar Ossendrecht waar
de paarden en de trein15 (via Bath16 over de Slijk) ook naar toe
gingen.
Etten17, anderhalf uur van Breda.
In Den Haag het commando over de 1e compagnie overgenomen
van 1e luitenant Krahmer18.
Van de minister van Oorlog krijgt Bijleveld order zich weer bij
zijn compagnie in Zwolle te vervoegen.
Met de 1e compagnie in Zwolle.
Naar Amsterdam om te dienen bij de staf van de inspecteur
generaal der artillerie de Lauloy19.
Bij besluit van Duc de Feltoe20 benoemd tot kapitein21 der 1e
klasse bij het toen 7de Franse Regiment Hollandse R.A.22
Naar Spanje om daar de functie van batterijcommandant R.A. te
vervullen, hij vertrekt dezelfde dag.
Bayonne, omdat het reizen door Spanje zeer onveilig was moest
vanaf hier onder escorte verder worden gereisd.
Vertrek van Bayonne om door de Pyreneeën naar Madrid te
trekken. In deze tijd wordt het 7e regiment opgeheven en werd
Bijlevelds compagnie de 7e compagnie van het 4e regiment.
Madrid.
Guadix waar Bijleveld zijn compagnie ontmoet. Vanaf hier
noemt hij een aantal datums waarop hij in verschillende plaatsen
geweest is zonder de bijzonderheden omtrent de reden van het
voorwaarts gaan of terugtrekken te noemen. Dit omdat zijn

15

Trein, de afdeling die het transport van materieel en bevoorrading behartigd.
Bath had toentertijd een fort met als taken de bewaking of belemmering van de scheepvaart van en naar
Antwerpen en de bescherming van oostelijk Zuid-Beveland. Over de Slijk komt mogelijk van nieuw opgedoken
land dat slik genoemd wordt.
17
Etten is een dorp in de Noord-Brabantse gemeente Etten-Leur.
18
Luitenant Krahmer,
later Krahmer de Bichin, schrijver van het lijflied der Gele Rijders. Gesneuveld te Brussel op 23 september
1830.
19
Waarschijnlijk wordt hier Charles François Dulauloy (9-12-1761 Laon-3-06-1832 villeneuve-SaintGermain) bedoeld die zich onderscheidde in Eylau, Heilsberg en Friedland in 1807. Gedetacheerd naar
Nederland tijdens de Engelse invasie, keerde terug naar de Grand Armee en maakte de campagnes van 1811 en
1812 mee.
20
Henri Jacques Guillaume Clarke (17 oktober 1765 - 28 oktober 1818) was een Frans politicus van Ierse
komaf. Dankzij zijn inzet bij het tegenhouden van de Britse invasie op Walcheren kreeg hij in 1809 van
Napoleon de titel hertog van Feltre. Tot aan het eind van Napoleons bewind bleef Clarke minister. Toen de
geallieerden in de buurt van Parijs kwamen, organiseerde hij de verdediging van de stad.
21
Bijleveld noemt de datum 29-12-1810, maar in de serie van “van Es” wordt volgens “Aanteekeningen
stamboeken” de datum 29-10-1810 genoemd, majoor Viruly van Pouderoyen vermeld hem op deze datum als
compagnies commandant.
22
Frankrijk annexeerde Nederland met het Decreet van Rambouillet, op 9 juli 1810. Het leger, dat al
gereorganiseerd was, werd onderdeel van het Franse leger, wat onder andere invoering van de dienstplicht in
1811 met zich meebracht.
16
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journaal bij zijn gevangenneming aan de Katzbach is verloren
gegaan.
24 januari 1813
23 februari 1813
26 maart 1813
20 april 1813
3 mei 1813
19 mei 1813

10 juni 1813
27 juni 1813
29 juni 1813
16 augustus 1813
26 augustus 1813

1 september 1813
4 september 1813
20 september 1813
21 september 1813

7 december 1813
23 december 1813
22 januari 1814
8 februari 1814
12 juni 1814
12 februari 1815
29 maart 1815

In Vittoria23 krijgt hij bevel om met een sterk uitgedunde
compagnie naar Verona in Italië te marcheren. Van de 108
personen zijn er dan nog 33 over en van de 115 paarden nog 13.
Bayonne, aan de noordkant van de Pyreneeën, op weg naar
Italië.
Onderweg naar Verona krijgt hij te Valance contra-order om
naar te Metz te marcheren.
Metz waar de verliezen in één dag werden aangevuld.
Mainz.
Order om naar Dresden te marcheren maar tijdens de mars
daarheen horen ze dat een wapenstilstand24 was
overééngekomen en wordt de bestemming Freistadt in
Oostenrijks Silezië.
Dresden.
Freistadt waar ze blijven tot 16 augustus.
Tot ridder in het Legioen van Eer benoemd25.
Het gehele leger breekt op, inclusief het Korps Cavalerie
waaraan Bijlevelds compagnie toegevoegd was en marcheert
richting Breslau26.
De slag aan de Katzbach waarbij de Franse Artillerie inclusief
Bijlevelds compagnie in handen van de vijand valt. Bijleveld
zelf wordt gewond en gevangen genomen en aansluitend naar
de gevangenis te Jauer27 gebracht.
Op transport naar Zweidnitz (Świdnica).
Naar Breslau.
Te Oels (Oleśnica) bij burgers ingekwartierd.
Namslau, op 6 december komt hier een escorte om de
gevangenen naar Warschau te begeleiden, maar op hetzelfde
moment horen ze dat ze verlof krijgen om vanuit Namslau
naar Holland terug te keren.
Vertrek, richting Berlijn op weg naar huis.
Aankomst te Berlijn.
Vertrek uit Berlijn.
Den Haag, aanstelling als kapitein28 der Rijdende Artillerie.
Met 4 compagnieën R.A. en 8 kanonnen op weg naar Den Bosch
om daar gedetacheerd te worden.
Bergen op Zoom.
Met een batterij R.A. gevoegd bij de divisie luitenant generaal
Perponcher29 te Frasnes een half uur van Quatre Bras.

23

Gasteiz
Na de slag bij Bautzen op 21 mei 1813 bieden de Russische tsaar en de koning van Pruisen Napoleon
een wapenstilstand aan tot 28 juli van dat jaar.
25
De orde van het Legioen van Eer (Ordre national de la Légion d'honneur) is de hoogste en belangrijkste
Franse nationale onderscheiding.
26
Wrocław, Polen
27
Jawor, Polen
28
Een kapitein stond aan het hoofd van een compagnie.
24
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15 juni 1815

16 juni 1815

17 juni 1815

18 juni 1815

19 juni 1815
1 juli 1815
9 november 1815
1 december 1815
1 januari 1816
2 december 1816
1817
1818
26 februari 1819
17 maart 1819
2 april 1820
16 november 1820
1821
30 september 1822
25 oktober 1822
1823

Gevechten bij Frasnes en Quatre Bras. Een aanval van Franse
lansiers30 wordt dankzij goed genomen voorzorgsmaatregelen
afgeslagen en de Franse cavalerie die daarna aanvalt moet zich
met achterlating van doden en gewonden op Frasnes
terugtrekken. Als de Franse verkenning bemerkt dat Bijlevelds
compagnie omtrokken kon worden sturen ze een colonne
om hem van Quatre Bras af te snijden, Bijleveld laat te voet
terugtrekken ondertussen vurend op de hem achtervolgende
Franse cavalerie waarna deze van verdere actie’s afzien.
Inspectie door de Prins van Oranje die zijn tevredenheid
uitspreekt over de aangenomen opstelling en het behouden van
het belangrijke post Quatre Bras. De batterij bleef de gehele dag
in de voorste linie en had een groot aandeel in de slag van die
dag.
Op deze dag komt de batterij niet in actie maar neemt positie in
te Mont Saint Jean, dit doet een groot deel van het leger omdat
Wellinton, de geallieerde opperbevelhebber, deze verhoging in
het veld, een goed te verdedigen punt vindt. De volgende dag
zal hier de slag bij Waterloo worden gestreden.
De slag bij Waterloo vindt plaats. Bijleveld staat met zijn
batterij opnieuw de gehele dag in de voorste linie en geeft zoals
we later in het deel “marsroutes” zullen zien een verslag van de
geleden verliezen en verschoten munitie.
Als bezettingsmacht naar Parijs, Bois de Boulogne.
Naar Eaubonne, in de vallei van Montmorency, 2 uren van
Parijs.
Bevorderd tot Majoor bij het 3e bataljon Artillerie Nationale
Militie en Ridder der Militaire Willemsorde.
Naar Holland via Antwerpen om daar het batterijbevel over te
dragen aan zijn opvolger.
In Delft waar het bataljon in garnizoen lag.
Met het gehele bataljon in garnizoen te Dordrecht.
idem
idem
Bij besluit van Zijne Majesteit overgeplaatst naar het K.R.A.
Overgeplaatst naar het K.R.A. te Breda.
Naar ’s Hertogenbosch via Tilburg.
Gehuwd met jonkvrouw Abdia Aletta Cornelia Bowier.
’s Hertogenbosch.
Met een batterij R.A. naar Gorsel om onder luitenant generaal
Trip op oefening te gaan.
Weer terug in ’s Hertogenbosch om garnizoen te houden.
idem

Willem Karel de Perponcher (’s-Gravenhage, 24-01-1775 – Doesburg, 17-03-1857) was een
Nederlands militair. Hij werd op 8 juli 1815 benoemd tot ridder 4e klasse van de Militaire Willems-Orde
vanwege zijn deelname aan de slag bij Waterloo.
30
Een met een lans gewapende ruiter.
29
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1 september 1824
13 februari 1834
1 juni 1840
1 januari 1841
14 maart 1852

Bevorderd tot luitenant kolonel der van het 3e batajon
Veldartillerie en naar Maastricht om daar garnizoen te houden
tot en met de maand mei 1840.
Bevorderd tot kolonel zo staat met potlood in de marge
geschreven.
Met het bataljon uit Maastricht op mars om de garnizoenen van
Breda en ’s Hertogenbosch te bezetten, zelf bij de staf te Breda
geplaatst.
Bij besluit No 8 van Z. M. op pensioen als Generaal Majoor en
het commando van het bataljon overgegeven.
Overleden te ’s-Hertogenbosch.
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Marsroutes:
Marsroute gehouden door Adriaan Bijleveld.
2e luitenant, dienende bij de 1e compagnie Rijdende Artillerie, gecommandeerd door de
kapitein Bode in de campagne in Duitsland in de jaren:
1805
beginnende met de uitmars uit Den Haag tot de weder inmars in Den Haag in:
1806
daaronder begrepen het embarkement op de rede van Texel31 in 1805.
De 29ste oktober aangesteld als 2e luitenant bij de brigade Rijdende Artillerie garnizoen Den
Haag.
November, december 1804 idem.
1805
Januari
Februari
Maart
April
Mei 1, 2, 3, tot

idem
idem
idem
idem
22 idem

Uit het garnizoen te Den Haag de
23 mei 1805
24
25
26, 27,

Leiderdorp
Woerden
De Bilt
30, 31 dito

Juni
1, 2, 3,

29, 30 dito

Juli
1, 2, 3,
25
26
27
28

23, 24 dito
Loenen
Haarlem
Alkmaar
St. Maarten en Valkoog32

Daar wij ’s morgens aan Den Helder moesten zijn om geëmbarkeerd33 te worden zo
marcheerden wij ’s nachts om 1 uur en kwamen om half 10 aan het Nieuwediep34 aan, wij

31

De rede van Texel, was een ankerplaats voor schepen aan de zuidoosthoek van Texel. Op de rede
werden de schepen geladen vanuit kleinere vaartuigen die de lading vanaf de wal aanvoerden, dit bij gebrek aan
een haven.
32
Valkoog en St. Maarten zijn deelgemeenten van Schagen NH.
33
Ze werden ingescheept met het doel Engeland door middel van een invasie te veroveren.
34
Het Nieuwediep was een diepe geul ten oosten van Den Helder. In de Franse tijd werd begonnen met
de aanleg van een marinehaven.
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werden door de vele werkzaamheden niet voor de avond geëmbarkeerd. De schepen waar de
compagnie35 en trein op verdeeld lagen, waren:
De Expeditie
De Scheebeek
Maria Anna
Jonge Jacob
De Vriendschap
De vrouw Cristina

N 14136
95
109
111
101
139

Daar de helft der compagnie met paarden en de andere helft zonder paarden was, zo kwam ik
met een detachement van 21 man te voet op het transportschip de vrouw Cristina , aan welks
boord zich Franse treinsoldaten bevonden, naderhand kwamen nog drie compagnieën van de
84ste halve brigade Franse infanterie, zo dat wij 600 man en 54 paarden aan boord hadden. Na
5 weken en 3 dagen geëmbarkeerd te zijn geweest kreeg ik order om met de halve compagnie,
die geen paarden had, naar Haarlem te marcheren om aldaar de paarden te ontvangen om
daarna te Utrecht weer op de compagnie te wachten.
Marcherende als volgt:
5 september 1805
6
7
8, 9,

Schagen
Beverwijk
Haarlem
dito

De paarden ontvangen hebbende marcheerde ik de
10 op

Loenen

11 Utrecht alwaar ik mij bij de compagnie vervoegde en nemende verder met de compagnie
den 12e de volgende mars aan;
12
13
14
15
16
17
18
19

Rhenen passerende de lek37
Nijmegen passerende de Waal
dito
Phalzdorff environs van Kleef
Neukirchen environs van Geldern
Krefeld en environs.
Neuss en environs
Rodenkirchen en environs van Keulen passerende den Rijn

35

Compagnie, later batterij genoemd, had 115 paarden en 108 hoofden, allen bereden. Als gereedschap
kreeg elke compagnie twee kanonnen van 3 pond, vier kanonnen van 6 pond en twee 24 ponds houwitser, deze
waren aan de buitenzijde afgedraaid om het gewicht te reduceren waardoor men in staat was de cavalerie in haar
te volgen en waar nodig bij te staan.
36
De getallen zullen het aantal ingescheepte militairen vertegenwoordigen.
37
Dit is het begin van de veldtocht aan de Donau of Ulm campagne, de invasie van Engeland werd
afgeblazen omdat Oostenrijk zich bij Engeland had aangesloten. De Bataafse troepen en het in Boulogne
gereedstaande invasieleger gebruikte Napoleon om als kern van de nieuwe Grande Armee te dienen. Dit leger
moest oostwaarts marcheren om tegen het opstandige Oostenrijk op te treden. De invasie van Engeland werd
echter geheel onmogelijk nadat de verenigde Frans Spaanse vloot onder admiraal Villeneuve bij Trafalgar op 21
oktober 1805 vernietigend was verslagen door lord Nelson.
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Bonn en environs
Andernach
Neuendorf environs van Koblenz alwaar men de Moezel passeert
die zich aldaar in de Rijn ontlast
Boppard
Bacharach en environs
Bingen
Mainz
Hochheim am Main
Seligenstadt
Obernburg am Main
Miltenberg en environs

Oktober 1805
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Neubrunn
Lauda Königshofen
Dito
Rinderfeld en environs
Feuchtwangen
Wassertrüdingen
Treuchtlingen
Kirbach
Neuburg aan de Donau
Jennersdorf en environs
Ehekirchen
Ustersbach environs van Augsburg
Krumbach
Wolingsteden
Pfuhl environs van Ulm

De 16e werd ik met 2 houwitsers gedetacheerd voor Ulm, het was reeds avond, ik kreeg order om
mij in een akkermaals38 bosje te plaatsen, alwaar ook nog Franse artillerie te voet met 4 houwitsers stond.
De stad werd van alle kanten met houwitsergranaten beschoten hetwelk bijna een uur duurde, ik deed 50
schoten, waar na ik order kreeg om het vuur te staken, welke order ook de overige batterijen
bekwamen omdat de commandant van het garnizoen, de generaal Mack39 wilde capituleren.
Daar wij met het geschut de rechten weg naar de stad niet konden rijden, wilden wij niet te veel aan het
gezicht en geschut des vijands bloot gesteld zijn, zo moesten wij door een klein riviertje, hetwelk zich in
de Donau ontlastte heen rijden, hetwelk des avonds zo sterk aangroeide dat wij genoodzaakt waren een
andere positie te nemen, daar wij in geval van retraite niet meer door het riviertje zouden hebben kunnen
passeren. Stellende ons links in het dorp Offenhausen alwaar wij tot den 18e bleven, toen zich de
stad overgaf en ik met mijn detachement bij de compagnie inrukte40 liggende de zelve nog in Pfuhl alwaar
wij tot den 21ste bleven.
21
22

Wertingen en environs
Tiedorf

38

Bos waar men dunne eikenstammetjes laat groeien om de bast ervan als looistof te gebruiken.
Karl Mack, Freiherr von Leiberich (Nennslingen, 24 augustus 1752 - Sankt Pölten, 22 oktober 1828)
was een Oostenrijks generaal.
40
Aansloot.
39
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23
24
25
26
27
28
29
30
31

`

Gablingen environs van Augsburg
dito
Odelzhausen
Schwabing-Freimann environs van Munchen
Freimann
Edling environs van Altenmark an der Alz
dito
Staring
Friedfeld

November 1805
1
2
3
4
5
6
7
8
9.
10
11
12
13
14
15
16, 17, 18 ,
23
24, 25, 26, 27,
28
29
30

Neunhaus environs van Salzburg
Frankenmarkt
Rüstorf
Steinakirchen an der Forst41
Kremsmünster en environs
Hiesing environs van Steyr
Ternberg
Garsten
dito
Sankt Gallen
Hieflau
Eisenerz en Environs
Vordernberg
Michelsdorf
Frohnleiten
tot 22 dito
Bruck an der Mur
dito
Peggau
Gösting en environs
dito

December 1805
1, 2,

dito

Hier was het dat de armee van de generaal Marmont42 op de terugtrekkende armee van Prins Karel43, die uit Italië
kwam stootte, trekkende onze armee door die van Prins Karel44, vervolgens volgens de volgende route
terug.

41

Na Frankenmarkt gaan ze weer terug richting Salzburg
Auguste Frédéric Louis Viesse de Marmont, (Châtillon-sur-Seine, 20 juli 1774 - Venetië, 2 maart
1852) was een Franse generaal. Tijdens een verblijf van Marmont in Nederland in 1804 waren zijn troepen
gelegerd op de heide bij Zeist. Hier liet hij, om zijn soldaten bezig te houden, van aarde een piramide bouwen ter
ere van Napoleon. De piramide heette aanvankelijk Marmontberg. Na de Slag bij Austerlitz kreeg ze in 1806,
ondanks protesten van Marmont, de naam Pyramide van Austerlitz.
43
Omdat Mack in Ulm capituleerde was Oostenrijk genoodzaakt haar troepen onder de gebroeders Johan
en Karel van Oostenrijk uit resp. Tirol en Italië terug te trekken. Deze legers herenigden zich in Hongarije maar
waren te laat om nog aan de slag bij Austerlitz te kunnen deelnemen.
44
Het leger van Marmont trekt door het leger van Karel zonder dat dit tot gevechtshandelingen leidt.
42
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3
4
5
6
7
8
9
10, 11.

Peggau
Kapfenberg
Wardberg im Mürtztal
Mürzzuslag
Schottwien
dito
Langenwang
dito

Alhier de tijding van de bij Austerlitz45 gesloten wapenstilstand gekomen zijnde, ging de armee aan de
Hongaarse grenzen kantonneren46, nemende onze compagnie de volgende mars aan:
12
13
14
15
16

Kapfenberg
Frohnleiten
dito
Graz
Gleisdorf en environs

Zijnde dit onze bestemde kantonnementen. Hier lag ik met een detachement van 25 man te Loedersdorf vijf
minuten van Gleisdorf. Wij bleven tot de 28e in onze kantonementen, tot wij order kregen om naar Holland
terug te keren, ik maakte de kwartieren47 voor de compagnie volgens de onderstaande route:
29 December 1805
30
31

Graz
Frohnleiten
Bruck an der Mur

Januari 1806
1, 2, 3, 4,
5
6
7
8
9
10, 11,
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

dito
Wardberg im Mürtztal en environs
Mürzzuslag
Neunkirchen
Ingerdorff
Gablitz
dito
Sieghartskirchen
Sankt Pölten
Melk
Amstetten
Enns
Wels
Lambach
Haag am Hausruck
Ried im Innkreis
Braunau am Inn Tentiske en Gerardsdorf
dito

45
46
47

Austerlitz, nu Slavkov U Brna.
Troepen legeren in dorpen en steden.
Rustplaatsen tussen de marsen.
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23
24
25
26
27
28
29
30
31

Eggenfelden
Vilsbiburg
Landshut
Rothenburg ob der Tauber
Neuburg an der Donau
Ingolstadt
dito
Neubourg an der Donau
Donauwörth

Februari 1806
1
2
3
4
5
6
7
8

Nördlingen
Ellwangen
Schwäbisch Hall
dito
Őhringen
Heilbron
Sinsheim
Heidelberg aan den Nekker

Een wel bebouwde stad, heeft een academie, men vindt daar ook het vat onder de naam van Heidelberger
vat48 het welk 24 voet in diameter en 33 voet lang is houdende 236 voeder, een voeder gesteld op
1000 flessen.
9
10
11
12
13
14
15
16, 17, 17

dito
Weinheim
Zwingenberg
Langen
Köningstein im Taunus
Limburg an der Lahn
Mühl en environs als Ehr, Hunzel, Gijzen en Marienfels
30, 31 dito

Maart 1806
1, 2, 3,
14
15
16
17
18
19
20
21
22, 23, 24, 25
26
27
28

12, 13 dito
Holzappel
Niederhaddamer
dito
Westerburg
Altenkirchen
Stadt Blankenberg
Uckerath
Am Sieberg
dito
Bonn passerende de Rijn
Keulen
Krefeld

48

Het Heidelberger vat is een zeer groot wijnvat met een inhoud van 221.726 liter, dat zich bevindt in de
kelder van het Schloss Heidelberg. Het is zelden als wijnvat gebruikt.
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29
30
31
April 1806
1
2
3
4
5
6

Geldern
Kleef
Nijmegen
Wageningen
Driebergen
Bodegraven en Zwammerdam
Leiden
Den Haag in garnizoen

Mei 1806
1, 2, 3,

30, 31 idem

Juni 1806
1, 2, 3,

30, 31 idem

Juli 1806
1, 2, 3,

30, 31 idem

Augustus 1806
1, 2, 3,

30, 31 idem

September 1806
Leiden
2, 3, 4,

22, 23 idem

De 24e moest de compagnie marcheren om als contingent bij de Franse Armee de op handen zijnde
campagne49 bij te wonen50.
Marsroute gehouden door Adriaan Bijleveld met de 1e Komp Rijdende Artillerie in de campagnes van de
jaren:
1806
1807
1808

in Noord-Duitsland
tegen Zweden, Pruisen
en Rusland

1809
1810
1811

tegen ‘t Korps van Schill
bij Stralsund, tegen Oostenrijk
en tegen de Engelsen in Zeeland

1811
1812
1813

in Spanje

49

Een veldtocht door Noord Duitsland omdat Pruisen zich in augustus 1806 had aangesloten bij de
tegenstanders van Frankrijk waartoe ook Zweden behoorde. Daarbij raakten ze slaags met de Zweden in Pruisen
en Zweeds-Pommeren.
50
Bij te wonen, hierbij wordt bedoeld, actief deel te nemen.

16

1814

in Duitsland

1815

in Frankrijk

Met het garnizoen van Leiden
24 September 1806
25
`
26
27 `
29
30

Bodegraven
Utrecht
Amerongen
Nijmegen
dito
Wageningen

Oktober 1806
1
2 ,3, 4, 5,
6
7
8
9
10
11, 12, 13,
25
26
27
28
29
30
31

Woudenberg
dito
Amerongen
Nijmegen
Kleef
Wezel
dito
23, 24 gekampeerd een half uur van Wezel
Essen
Bochum
Dortmund
Hamm
Lippstadt
Paderborn
Lichtenau

November 1806
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10, 11, 12,
13
14
15
16
17
18

Hessen Kassel
dito
Kirchditmold
Warburg Westfalen
Paderborn
Blomberg
Hameln alwaar ik met twee stukken op de voorposten bij
de Garde Cavalerie gedetacheerd werd.
dito
Ohr voor Hamelen
dito met mijn detachement weder bij de compagnie ingerukt
Ehrtsen
Rinteln
Groot en Klein Nenndorf
Hanover
Celle
Schaufstal
17

19
20
21
22

Uelsen
Lüneburg
Bergedorf
Hamburg laan de Elbe

wij lagen niet in de stad maar kwamen te Eppendorf een half uur van de stad en een half uur van Altona51
gelegen.
23, 24, 25, 26,
27
28
29
30

dito
Bergendorf
Mölln
Gadebusch
Schwerin

December 1806
1
2
3
4
5, 6,
7
8
9
10
11
11, 12, 13,

dito
Herreburg
Bitzou
Rostock
dito
Amt Tessin
dito
Gnoien
Demmin
Anklam / aan de Peene52
30, 31 dito

Januari 1807
1, 2, 3,

13, 14 dito

De stad Anklam is klein en grenst aan het Zweedse Pommeren zo dat de brug welke over het riviertje de
Peene ligt het Pruisisch Pommeren van het Zweedse Pommeren scheidt en half Zweeds en half Pruisisch
is. Staande onze voorposten aan deze zijde en de Zweedse aan de andere zijde der brug en alleen door een
barrière welke op de brug stond van elkander gescheiden.
15
16, 17, 18
27

Old en nieuw Koserow
25, 26 dito
Anklam

Het was de 28ste dat de gehele armee onder de order van de maarschalk Mortier53 tot een inspectie
gecommandeerd was, dan, nadat de armee zich verzameld had, werd de barrière op de brug
opengehouwen en de Zweedse voorposten werden geattaqueerd, wordende de post op de brug gevangen
genomen en de Zweedsche armee retireerde54 dien dag tot achter hun eerste stad in Pommeren genaamd
Greifswald en den tweede dag naar Stralsund aan de Oostzee, hebbende voornoemde stad een sterke vesting.
51

Altona nu een wijk in Hamburg.
Anklam aan de Peene was toen nog gedeeltelijk Zweeds zodat de voorposten van de Franse en
Zweedse troepen tegenover elkaar stonden aan beide zijden van een brug over de Peene.
53
Édouard Adolphe Casimir Joseph Mortier, (Le Cateau-Cambrésis, 13 februari 1768 - Parijs, 28 juli
1835), was een Frans militair, politicus en maarschalk van Frankrijk.
52
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28
29
30, 31,

Greifswald
Brandshagen voor Stralsund
dito

Februari 1807
1, 2, 3, 4,

27, 28 dito

Maart 1807
1, 2, 3, 4,

30, 31 dito

Nadat wij gedurende dat de armee voor Stralsund lag verscheidene malen op de voorposten met hunne
kanonneerboten in affaire geweest waren, als ook hun bij verscheidene uitvallen terug gedreven hadden,
zo attaqueerden zij ons den 1e April, met een zeer grote overmacht, waarop wij volgende retraite maakten:
1
2
3
4
5

Greifswald
Anklam
dito
Ueckermünde
dito

De 6e des morgens waren de Zweden met enige vaartuigen gekonvooieerd door acht kanonneer chaloupen55
met landingstroepen aan boord van Greifswald in het haf bij Ueckermünde aangekomen. Ik werd hier op
met een kanon á 6 pond en een houwitser gedetacheerd om hun het debarkeren te beletten en vervolgens de
retraite van de armee te dekken. Zij hadden reeds troupen56 gedebarkeerd, die zich echter, na dat wij
enige schoten gedaan hadden weer embarkeerden en afhielden, wij deden 30 schoten waarvan
verscheidene in hun schaloupen vielen.
6
7
8
9
10, 11, 12,

Valkenwalde (Sokola Dabrowa)
Stettin (Szczecin)
dito geavanceerd op
Pasewalk
14, 15 dito

Den 16e attaqueerden wij de voorposten der Zweedse armee, braken door hunne linie en kwamen die avond
te
16
17, 18, 19,

Anklam
dito

In dezen tussentijd werd een wapenstilstand57 gesloten, blijvende de scheiding even als te voren, door de
Peene bepaald.
20
21, 22, 23,
54
55
56
57

Oud en nieuw Koserow
30, 31 dito

de armée retireerde, het leger trok terug
Sloepen
Troepen
Op 18 april 1807 werd het verdrag van Schlatkow bij Anklam door Frankrijk en Zweden getekend.
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Mei 1807
1, 2, 3,
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22, 23, 24,

8,9, ditto
Ferdinantshof

Pasewalk
Stettin
Stargard (Szczeciński)
Recz
Friedland ( Mirosławiec)
Justrow
Friedland
Conits ( Chojnice)
Woijthak
Scheneck
St. Albregt58 } voor Dantzig59 aan
Langefuhr60 } de Weichsel
29, 30 dito

Wij waren nog zes dagen gedurende het beleg aldaar toen op de 22 e tussen de
maarschalk Lefebre61 en de Pruisische generaal Calkereut62 onderhandelingen plaats
hadden, den 26e rukten de Franse troepes63 in de stad, dezelve heeft door het
bombardement veel geleden, de straten zijn eng en de huizen zeer ouderwets, de stad
ligt aan de Weichsel die aldaar in de Oostzee uitloopt, ze heeft een fort Weichselmunde
genaamd hetwelk de ingang der rivier verdedigd.
31

Scheunwalling

Juni 1807
1
2, 3, 4, 5, 6,
7
8
9
10
11
12
13

Baldau (Baldowo)
dito
Cristburg ( Dzierzgoń)
Morrungen
Weits
Gutstadt (Gustawa Morcinka)
Lauen (environs van Heilsberg64)
Eighore (Debowiec)
Pruisisch-Eylau65

Nu Gdańsk-Święty Wojciech
Nu Gdańsk, omdat Lefebvre moeite had de stad in te nemen werd Mortier met de voor Stralsund
liggende belegeringstroepen (waarvan Bijlevelds compagnie onderdeel was) naar Dantzig ontboden, waarna de
stad zich overgaf en Mortier met zijn troepen terugkeerde voor Stralsund.
60
Nu Wrzeszcz
61
François Joseph Lefebvre, eerste hertog van Dantzig (Rouffach, 25 oktober 1755 - Parijs, 14 september
1820) was een Frans militair en maarschalk van Frankrijk.
62
Friedrich Adolf graaf von Kalckreuth (22 februari 1737 – 10 juni 1818) was een Pruisische
veldmaarschalk.
63
troepen
64
Nu Lidzbark Warmiński, de slag bij Heilsberg vond plaats op 10 Juni 1807 aan de Alle rivier, nu
bekend onder de naam Lyna.

58

59

20

14

Friedland66

Des morgens vroeg met het aanbreken van den dag werd geattaqueerd, wij waren bij
het 8e Corps d'Armee onder de orders van de maarschalk Mortier, het tweede Corps
het welk in het vuur kwam, wij stonden tot des namiddags om 6 uur in het vuur, toen
wij uit gebrek aan ammunitie genoodzaakt waren te retireren, wij hadden één dode trein
soldaat en verscheidene door het musquetvuur67 geblesseerde kanonniers, vele dode en
geblesseerde kanonnierspaarden en drie dode trekpaarden, bij mijn HW68 divisie werden
mij van één stuk drie trekpaarden door één kogel dood geschoten, even nadat het
zelfde stuk door een kanonskogel, door de affuitwang onder de tappen69 doorschoten
was, verders had ik een wachtmeester en twee kanonniers geblesseerd en vier
geblesseerde kanonnierspaarden gehad.
15
16
17
18
19
20
21, 22,

Klein Hengelo
Wehlo (Wehlau)
Taplake (Taplaken)
dito
Wannegland
voor Tilsit aan de Nime (Sovjetsk aan de Nemen)
dito

In welke tijd de wapenstilstand70 gesloten werd, marcheerden wij als toen naar onzen
kantonnerings quartieren71
23
24, 25,
26

Saulandt
dito
Neutschein

Pruisisch Eylau nu Bagrationovsk genoemd naar generaal Pjotr Bagration (10 juli 1765 – 24 september
1812) Tijdens de Slag bij Borodino (7 september 1812) was Bagration aanvoerder van de linkervleugel. Hij werd
hier dodelijk gewond, en stierf 5 dagen later in het dorpje Simi,
Eerder dit jaar van 7 tot 8 februari 1807 vond hier de de Slag bij Eylau plaats, Grande Armée van
Napoleon en het Russisch Keizerrijk onder bevel van graaf Levin August von Bennigsen
66
Friedland nu Kaliningrad, de slag bij deze plaats had plaats op 14 juni 1807. Na meer dan drieëntwintig uur
vechten behaalden de Franse troepen een beslissende overwinning over het Russische leger, aan het einde van de
slag hadden ze de volledige controle over het slagveld en trokken de Russen zich terug over de Lyna waarbij
vele soldaten verdronken.
67
Musketvuur
68
Houwitser
69
De aan de schietbuis aangegoten rust en scharnierpunten.
70
Op 25 juni 1807 begonnen in Tilsit, het huidige Sovjesk, aan de rivier de Njemen de
vredesonderhandelingen tussen Napoleon en tsaar Alexander I van Rusland op een vlot in de Njemen of Memel.
De Njemen of Memel vormde destijds de grensrivier tussen Pruisen en Rusland. De vrede werd in 1812
beëindigd toen Frankrijk Rusland binnenviel.
71
Het militair woordenboek zegt hierover: de troepen betrekken kantonnementen als zij in steden en
dorpen bij burgers ingekwartierd worden, terwijl zij geheel of gedeeltelijk uit de magazijnen, door de burgers of
door de gemeenten verpleegd worden.
65

21

27

`

Klein Puskepallen (Skljankino)

28
29
30

Jamaitkimmen
Stanaits
Kalvarija

Julij 1807
1
2
3
4
5, 6, 7,

Megalofski
Chaltaril
Broth
Ratskie
18,19 dito

De vrede met Rusland en Pruisen met Frankrijk72 tot stand gekomen zijnde, bekwamen
wij de volgende marsroute
20
21
22
23
24

Przevols
Goldap
Lavallen
Augesburg
Rastenburg (K?trzyn)

25
26
27
28
29
30
31

dito
Rossel (Reszel)
Seeburg
Gudtstadt (Gudniki)
Lubstadt
Holland
Elbing (Elblaq)

Zijnde hier, alwaar de compagnie order ontving om zich met geforceerde marsen bij de
Hollandse Divisie te vervoegen, nemende de volgende mars aan:
Augustus 1807
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Marienburg (Malbork)
Dirchau (Tczew)
Dantzig (Gdansk)
Neustadt (Wejherowo)
Lauenburg (Lebork)
Stolpe (Slupsk)
Slave (Slawno)
Coslin (Koszalin)
Coslin
Pinnow
Naugard (Nowogard)
Golnow (Goleniów)
Stettin

72

De op 25 juni 1807 in Tilsit begonnen onderhandelingen voerden tot twee verdragen die op 7 juli en 9
juli 1807 werden gesloten tussen Frankrijk enerzijds en Rusland en Pruisen anderzijds.
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29, 30, 31,

dito
Lokenits
Prenslau (Prenzlau)
Lijchen
Ald-Strelitz
dito
Mirau (Mirow)
witstock (Wittstock/Dosse)
Pritzwalk
Perleberg
dito
Lentsen (Lenzen)
Lufsthenen (Lübtheen)
Boitsenburg (Boizenburg/Elbe) van daar over de
Elbe naar
Bütlingen bij Lüneburg
dito

September 1807
1, 2, 3,

30,31 dito

Oktober 1807
1,2,3
4
5
6
7
8
9,10,11

dito
Lüneburg
Wintzen (Winsen)
Haarbrug (Harburg) aan de Elbe
Bokstehude (Buxtehude)
Horneburg
30,31 dito

November 1807
1,2,3
22
23
24
25
26, 27, 28
29
30

20,21 dito
Zeven
Ottersberg
Bremen aan de Wezer
Habenhausen
dito
Zvetewije (Sudweyhe) en Kirchwije (Kirchweyhe)
dito

December 1807
1, 2, 3
8
9
10
11
12
13
14,15,16

6,7 dito
Dalmenhorst
Wildeshausen
Kloppenburg (Cloppenburg)
Kwakenbrugge (Quakenbrück)
Bippen en environs
Lengerich en Tunen (Thuine) in 't Graafschap
Lingen bij Lingen
30, 31 dito
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Januari 1808
1, 2, 3,

30, 31 dito

Februari 1808
1, 2, 3

29, 30 dito

Maart 1808
1, 2, 3
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

17, 18 dito
Lenningen (Samtgemeinde Lengerich)
Cloppenburg
Westerburg (Wardenburg)
Hatten
Bremen
Achim
dito
Rotenburg
Tostedt
Harburg
Winsen
Lünenburg
Lauenburg (Lauenburg/Elbe)

April 1808
1
2
3, 4, 5,

Mühl (Mölln)
Lübeck aan de Trave in Wakenitz
29, 30 dito

Den 31e met twee houwitsers te Lübeck gedetacheerd gebleven gaande de rest der
compagnie naar Hamburg, alwaar enige oproerige bewegingen hadden plaats gehad
Mei 1808
1, 2, 3,

30, 31 dito

Den 10e Mei rukte de compagnie weer in Lübeck in garnizoen.
Juni 1808
1, 2,
3
4
5
6
7
8, 9, 10,

dito
Groot Berkenstein (Berkenstrucken)
Breitenfelde
Kudewerden (Kuddewörde) bij Mühl (Mölln)
Agtenslag (Achterschlag) en Kurslag (Curslack)
Altona in het Holsteinsche aan de Elbe
29, 30 dito

Juli 1808
1, 2, 3,

29, 30 dito
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Augustus 180873
1, 2, 3,

9, 10 dito

Den 11 met geforceerde74 marsen het Holsteinse in gemarcheerd ten einde de
gerevolteerde Spaanse Regimenten te ontwapenen75
11
12
13

Itzehoe
Fockbek en Dorfbeck } bij het camp
Nübbel en Elsdorf
} van Rensburg

September 1808
1, 2, 3, 4
5
6
7
8
9, 10, 11,

dito
Jahrsdorf
Itzehoe
Langelohe
Altona gekantonneerd te Ottensen
29, 30 dito

Oktober 1808
1, 2, 3,

10, 11 dito

12 gekantonneerd 5/4 uur van de stad te Stellingen, Eilbek en Lokstedt
13, 14, 15,
November 1808
1, 2, 3, 15,
17
18
19
20
21

22, 23, 24,

30, 31 dito
16 dito
Haasburg
Buxstehude
Zeven
Ottersberg
Harstede
Zwaghauzen (Schwachhausen)
Vanen (Vahr)
Horn (Horn-Lehe)
Leche (Lecker im Fedelhören)
Borgfeld
29, 30 dito

}
}
} bij Bremen
}
}
}

73

Op 8 augustus 1808 wordt Bijleveld bevordert tot kapitein 2 e klasse.
Op deze dagen leggen ze 50 km per dag af.
75
Spanje, eerst een bondgenoot van Napoleon was kort daarvoor, op 9 februari 1808, overvallen door de
Fransen met het excuus dat ze het koninkrijk Portugal wilden bezetten. De Spaanse kroonprins Ferdinand zag
onder druk van Napoleon af van het koningschap, waarop de keizer zijn broer Jozef tot koning van Spanje
benoemde als Jozef I.
74
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December 1808
1, 2, 3,

30, 31 dito

Januari 1809
1, 2, 3,

30, 31 dito

Februari 1809
1
2, 3, 4,

Achim
27, 28 dito

Maart 1809
1, 2, 3,
17

15, 16 dito
Zwaghauzen (Schwachhausen)
Borgfeld
Horn, Leche
en Vanen

18, 19, 20,

30, 31 dito

April 1809
1, 2,

dito

}
}
} bij Bremen
}

3

Osterholz, Scharmbeck, en omliggende dorpen 5 uur
van Bremen; in het Hanoversche.

4, 5, 6,
28
29
30

26, 27 dito
Achim
Drakenburg, Erichshagen en Wülpke
Hanover

Mei 1809
1

Graunau (Samtgemeinde Gronau)

Wij bekwamen op mars contra order en retourneerden naar een vlekje drie uren van de
stad Hanover als
1
2, 3,

Pattensen
dito

4
tot inspectie naar Hanover gemarcheerd en op weg
order bekomen om dadelijk terug te keren zijnde een korps van Schill over de Elbe
gegaan en in het Westfaalse ingevallen, waar tegen wij moesten marcheren, komende
den volgende dag te
5

Einbeck

6
Om 10 uur opgebroken te Northeim de paarden
gevoerd en door Göttingen naar Samtgemeinde Dransveld gemarcheerd
7

Grone, een half uur van Göttingen
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Duderstadt gekantonneerd te Westerode
Liebregterode
door Nordhausen naar Stol berg gekantonneerd te
Breitenstein
Blankenburg
Halberstadt gekantoneerd te Grochogersleben
Neuhaldensleben (Haldensleben)
Burgstall
Stendal
Wismar76
Saltzwedel
Dannenberg, gekantonneerd te Splintau in Pisselberg
het Park77 naar Dannenberg
Lüneburg78

21
Des middags met een halve batterij gedetacheerd op
de voorposten onder de orders van de kolonel Valette en dien zelfden middag
gemarcheerd naar het fort Hope over de rivier de Ilmenaue tussen dezelve en de Elbe
tegenover Zollenspieker
22, 23
dito op bivak
24
bij Zollenspieker over de Elbe gegaan en door
Bergedorf naar Schwarzenbek gemarcheerd
25
order bekomen om weer bij de batterij in te rukken
en met dezelve gemarcheerd naar Lankau
26
27
28
29
30

Gadebusch
Wismar
Rostock
Ribnits (Ribnitz-Damgarten) te Damgarten over de
Peene gegaan
Franzburg

31
Des morgens vroeg op gebroken en naar Stralsund
gemarcheerd, wij kwamen tot voor de stad zonder een man van de vijand te ontmoeten,
de stad werd stormenderhand ingenomen, de chef der troep Schill sneuvelde in de stad
op de markt
Juni 1809
1,2,3

7,8 dito

Daar het korps Oostenrijkers onder bevel van den hertog van Braunschweig, Oels 79, uit
76

Wanneer je Wismaar weglaat uit deze rij plaatsnamen worden de afgelegde afstanden mogelijk.
Park, een aantal geparkeerde voertuigen en vuurmonden, vooral van de artillerie, in een depot of park
opgesteld.
78
De gehele Hollandse troepenmacht was daar verenigd.
79
Frederik Willem van Braunschweig -Lüneburg-Oels (Braunschweig , 9 oktober 1771 - Slag bij
Quatre Bras, 16 juni 1815), bijgenaamd de Zwarte Hertog, had een hypotheek op zijn bezittingen in Oels
(Oleśnica) genomen om troepen aan te kunnen werven.
77

27

Bohemen in Saksen binnengevallen was, bekwamen wij order om met geforceerde
marsen naar Braunschweig te marcheren en vervolgens ons met de Westfaalsche armee,
formerende het 10e korps, te verenigen onder de orders van Z.M. de Koning van
Westfalen80.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tribsees
Laage81
Parchim
Grabow
Güstrow
Dannenberg
Uelsen met geforceerde marsen naar:
Gifhorn
Braunschweig
dito

Des middags order bekomen om in commissie naar Kassel te gaan gaande des avonds
om 7 uur van Braunschweig over Saltslieben (Saltzgitter), Holle, Seesen, Northeim,
Dransveld, Kassel, Felsberg, destinatie, en terug gaande over
20
21

Kassel
over Dransveld (Samtgemeinde Dransfeld) en
Northeim naar Seesen
22
over Goslar en Wernigerode naar Halberstadt
23
over Blankenburg, Hassefelde, Nordhausen naar
Frankenhauzen (Bad Frankenhausen/Kyffhäuser) alwaar ik de compagnie ontmoette.
24
25
26
27
28

Querfurt op mars, door de Koning van Westfalen
geïnspecteerd.
bij Merseburg op een dorp genaamd Trebnitz
passerende de Saale.
Leipzig te Kolits (Gohlis) een half uur van de stad
Fuchshain
Colditz en environs

29
Met een batterij van vier stukken rijdende artillerie,
twee stukken onder de orders van de 1e luitenant Dangerand en twee Saksische van de
1e luitenant Birnbaum gedetacheerd op de voorposten bij de avant-garde cavalerie
onder de orders van de Generaal d’Albignac82, Rukhauzen environs van Waldheim
30

Juli 1809
1

over Danberg naar Dresden gebivakkeerd op de
markt.
Grüne een half uur van de stad

80

Koning Jérôme was de jongste broer van Napoleon Bonaparte.
Hier heeft Bijleveld de volgorde van plaatsnamen verwisseld, een logische en mogelijke rij is, Laage,
Güstrow, Parchim, Amt Grabow en Dannenberg.
82
Louis Alexandre d'Albignac (1739–1825) was een Franse divisiegeneraal. Ridder in de orde van het
legion d’Honneur en onderscheiden met de orde van Saint Louis.
81
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2,3
dito
4
Kleinscherm (Kleinschirma) een uur van Freiberg
5
dito
6
Sigmar een uur van Chemnitz
7
Zwickau
8
Reichenbach im Vogtland
9
des avonds om 6 uur opgebroken gemarcheerd naar
Plauen alwaar wij des nachts om 12 uur aankwamen en marcheerden naar aldaar
gevoerd te hebben.
10
Vier uur door Plauen op de weg naar Hof, maar de
vijand niet ontmoetende keerden wij terug en bleven op bivak voor de stad.
11

dito met het detachement weer bij de compagnie
ingerukt.

12
Gleits (Gleitsch – Teufelsbrücke) met twee kanons
gedetacheerd bij het 7e regiment infanterie op de weg naar Hof.
13
bij de compagnie ingerukt en in positie gestaan voor
Gleits (Gleitsch – Teufelsbrücke) met de gehele armee, des avonds werden
vreugdeschoten gedaan voor de grote overwinning die de Fransen op de Oostenrijkers
behaald hadden,83 en aan de armee werd bekend gemaakt dat de keizerlijken84 ons de
volgende morgen zouden attaqueren, doch door een beweging die zij des nachts
maakten om ons te tourneren85 retireerde wij door:
14
15
16, 17,

Neustadt (Neustadt am Rennsteig) naar Calo
Erfurt
27,28, dito

In de tussentijd kwam de tijding van de wapenstilstand 86 en de troepen bleven in hunne
kantonementen zijnde het korps Bronsweichers te Gleitsch en nog een korps
Oostenrijkers onder de generaal Kumeyer te Plauen dat, daar het Korps van
Bronsweich niet in deze wapenstilstand inbegrepen was, omdat het in Engelse soldij
stond, daarom kreeg de Hollandse divisie onder de luitenant generaal Gratien87 order
om dit korps te vervolgen: gaande dus
29
30
31

naar Weisensee (Weißensee)
Eisleben
Aschersleben

Augustus 1809
83

De Slag bij Wagram waarbij meer dan 80.000 van de 300.000 soldaten sneuvelden.
Oostenrijk was sinds 1804 een keizerrijk onder Frans I
85
In het krijgswezen: in den rug aanvallen, omsingelen.
86
Wapenstilstand tussen Frankrijk en Oostenrijk op 12 juli 1809 na de Franse overwinning in de slag bij
Wagram (5-6 juli 1809) gestreden op een laagvlakte net ten noorden van Wenen.
87
Pierre Guillaume Gratien (Parijs, 1 januari 1764 – Plaisance, 24 april 1811) was een Frans militair. Op
19 juli 1806 werd hij, met verlof van Napoleon, luitenant-generaal in het Bataafse leger.
84
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1
2
3
4
5

Halberstadt
Wolfenbüttel
Peine
Celle
Walsrode

Hier waren wij met de Hollandse divisie niet meer dan 2 mijlen van het korps
Braunsweichers verwijdert, en zouden hun die zelfden dag te Bremen ingehaald
hebben, toen de divisie, van den koning van Westfalen order ontving om zich op
Hanover terug te trekken en de Westfaalse armee in de environs van Bremen liggende
dit korps verder zou vervolgen
6
7
8, 9, 10,

Essel
Hanover gekantonneerd te Herrenhausen
22, 23 dito

den 23 order bekomen om naar Holland te
marcheren, nemende met de Hollandse divisie de volgende mars aan:
24
25
26
27
28
29
30
31

September 1809
1
2

Hagenburg passerende de Leine
Diepenau de Wezer
Osnabrück en environs
Reine passerende de Eems
Hengelo
Deutekom88 } passerende den
Nijmegen
} IJssel, Rijn en Waal89
Den Bosch }de Maas
wij bekwamen aldaar order om naar Naarden te
marcheren gaande over

3
4, 5, 6,
21
22, 23,

Tuil tegenover Bommel over de Waal
Maartensdijk één en 1/2 uur van Hilversum
passerende de Linge en Lek
Naarden
19, 20 dito
Amsterdam
29, 30 dito

Oktober 1809
1, 2, 3,
14
15
16, 17, 18,

12, 13 dito
Breukelen
Woerden
30, 31 dito

November 1809
88

Doetinchem, soms uitgesproken en soms ook geschreven als Deutekom.
Over geen dezer rivieren waren bruggen, die kwamen pas in de tweede helft van de 19 e eeuw
voornamelijk onder druk van de ontwikkeling der spoorwegen.

89

30

1, 2, 3, 4,
dito
5
Leiden
6
Den Haag
7, 8, 9,
25, 26 dito
27
volgens een order van de minister van oorlog90 mij
naar de compagnie in Zeeland moetende begeven, vertrok ik over Delft en Rotterdam
naar Dort (Dordrecht), gaande te IJsselmonde over de IJssel91 en voor Dort over de Maas
28
29
30

December 1809
1
2
3, 4, 5, 6, 7,

Breda bij de Zwaluwe92 overgezet
Bergen op Zoom
te Bergen op Zoom ingescheept naar Wemeldinge op
het eiland Zuid-Beveland
Gedebarkeerd en van Goes gemarcheerd naar
Heinekenszand alwaar de compagnie lag.
Kapelle en Wemeldinge
dito

8
De compagnie vertrok van Wolphaartsdijk naar
Kortgene in Noord-Beveland en het park93 het welk den 6 en 7 te Wemeldinge
geëmbarkeerd was ging van daar naar de haven van Kortgene, alwaar ik het weder
debarkeerde.
9, 10, 11,

30, 31 dito

Januari 1810
1, 2, 3,

30, 31 dito

Februari 1810
1, 2, 3,

12, 13 dito

Den 14de ging ik, na het Park geëmbarkeerd te
hebben, scheep naar Wemeldinge, alwaar ik het liet debarkeren en successievelijk naar
Kruiningen marcheren, de compagnie ging over Wolphaartsdijk naar Kruiningen in
Zuid-Beveland.
15
16
17, 18, 19, 20, 21, 22,

dito
Kruiningen
dito

90

Cornelius Rudolphus Theodorus baron Krayenhoff, (Nijmegen, 2 juni 1758 - aldaar, 24 november
1840) was een Nederlands natuurkundige, arts, generaal, waterbouwkundige, cartograaf en tegen wil en dank
korte tijd Nederlands minister van Oorlog.
91
De Hollandse IJssel.
92
Bij Lage Zwaluwe over het Hollandsdiep.
93
Park, een aantal geparkeerde voertuigen en vuurmonden, vooral van de artillerie, in een depot of park
opgesteld.
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23
24
25
26, 27,

Kapelle
dito
Kruiningen
30, 31 dito

Maart 1810
1, 2, 3,

14, 15 dito

Den 15e marcheerde ik met de batterij naar Wemeldinge om de zelve naar Bergen op
Zoom te embarkeren, van waar het als dan naar Ossendrecht moest marcheren. De
paarden van de compagnie en de trein gingen de 16e bij Bats over de Slijk.
16
17, 18, 19,
29
30, 31

Ossendrecht bij Bergen op Zoom
27, 28 dito
Etten één en 1/2 uur van Breda
dito

April 1810
1, 2, 3,

13
dito
Ingevolge order van de minister van oorlog
aanschrijving gekregen om mij naar Den Haag te begeven ten einde aldaar het
commando van de nog niet geincorporeerde 1e compagnie over te nemen ging ik den
14
15
16
16, 17,

naar Rotterdam
Den Haag in garnizoen nemende de
het comando over van de 1 e luitenant Krahmer
29, 30 dito

Mei 1810
1, 2, 3,

25, 26 dito
Den incorporatie der voormalige 1ste compagnie
geëffectueerd zijnde, van de minister van oorlog order bekomen mij weder bij mijne
compagnie te vervoegen nemende de volgende route.
27
28
29
30
31

Koukerk ( Koudekerk aan den Rijn)
De Bilt
Nieuwkerk (Nijkerk)
Zwolle, destinatie
dito

Juni 1810
1, 2, 3,

29, 30 dito

Juli 1810
1, 2, 3,

29, 30 dito

Augustus 1810
1, 2, 3,

29, 30 dito

32

Order bekomen mij naar Amsterdam te begeven, om bij de staf van de inspecteur generaal
Dulanloy te dienen
18
19
20, 21,

Nijkerk
Amsterdam
30, 31 dito

September 1810
1, 2, 3,

29, 30 dito

Oktober 1810
1, 2, 3,

30, 31 dito

November 1810
1, 2, 3,

29, 30 dito

December 1810
1, 2, 3,

30, 31 dito

Januari 1811
1, 2, 3,

16, 17 dito

Bij de incorporatie en door besluit van de Duc de Feltoe minister van oorlog van
Frankrijk den 29e december als 1e kapitein benoemd, wordende de Hollandse Rijdende
Artillerie als toen het 7e Franse regiment94. De 18e januari 1811 bekwam ik order om
mij naar Spanje te begeven, en daar het vacante Hollandse Korps Rijdende te gaan
commanderen, ik vertrok diezelfde dag volgens de marsroute welke tot Bayonne was
opgemaakt, gaande over de volgende plaatsen:
23 Januari 1811
30

Antwerpen
Cambrai

9 februari
21

Parijs
Poitiers

4 Maart
17

Bordeaux
Bayonne

Van Bayonne kreeg ik een nieuwe marsroute op Madrid, doch men kon niet in Spanje
reizen dan met escortes wijl de wegen door Garillos of Partijgangers (Brigands
genoemd door de Fransen) zeer onveilig waren. Ik vertrok den 21e maart 1811 van
Bayone, om de Pyreneeën door te trekken nemende de route op Madrid, gedurende mijn
verblijf te Bayone werd het 7 Regiment Rijdende d’Artillerie bij decreet van de
Keizer gesuprimeerd95 en mijn compagnie werd de 7de compagnie van het 4e
Regiment.

94
95

De brigade R.A. ging over in het 7e Régiment d’Artillerie a Cheval.

Opgeheven waardoor de compagnie R.A. no. 1 de 7 e compagnie van het 4e regiment werd.
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24 april 1811
28

Madrid
Consuegra

24 Mei

Grenada

26 Juni

Guadix

te Guadix was mijn destinatie en vond aldaar mijn compagnie. ik zal hier nu verder
maar de datums aanhalen wanneer ik op verschillende plaatsen geweest ben, wijl ik
niet mij meer rappelleren96 kan, de omstandigheden die tot ons avanceren of retireren
oorzaak gegeven heeft, wijl mijn journaal bij mijn gevangenneming verloren is
geraakt97.
12 December 1811

Badagoz

19 Januari 1812

Valadolid

6 Februari

Burgos

20 September

Vittoria98

4 December 1812

Haro

24 Januari 1813

Vittoria

Het was op dit tijdstip dat veel troepen naar Duitsland werden teruggeroepen 99 en mijn
compagnie, ofschoon als toen nog maar 33 man en 13 paarden sterk, order kreeg om
naar Italië te gaan, krijgende een marsroute op Verona alwaar ons depot lag. wij
kwamen de
23 Februari 1813

te Bayonne, aannemende de volgende marsroute op
Verona, als

3 Maart 1813
6
12
18
26
27
31 Maart 1813

te Auch
Toulouse
Narbonne
Montpellier
Valance
Romans sur Isère
Grenoble

10 April
15

Le Bourg d’Oisans
Turijn

96

Herinneren
Dit begrijp ik niet omdat hij pas 2 jaar later, in Katzbach bij Linz Oostenrijk, op 26 augustus 1813
gevangen genomen werd waarbij hij zijn zakboek kwijtraakte.
98
Spaans Vittoria, Baskisch Gasteiz.
99
Nadat in 1812 de Grand Armee een rampzalige nederlaag in Rusland had geleden was Duitsland een
bevrijdingsoorlog tegen Frankrijk begonnen omdat dit laatste nog grote gebieden in Noord en Midden-Duitsland
bezette.
97
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20
25
30 April 1813

Alessandria
Plaisance (Piacenza)
Verona

Ik volgde deze mars route echter maar tot Valence alwaar ik een contra order ontving,
en een nieuwe marsroute op Metz bekwam ten einde aldaar mijn compagnie te
completeren om naar Duitsland te marcheren, ik nam de route over Lyon en Dijon,
komende den 20 april 1813 te Metz aan, men completeerde mijn compagnie in één dag
en den volgende vertrok ik op Maijence (Mainz), alwaar ik den 3 e Mei aankwam.
3 Mei 1813

Maijence

de 17e trok ik met mijn compagnie over de Rijn gaande op Hanau alwaar wij den 19 e
aankwamen, en enige dagen bleven, krijgende intussen order om naar Dresden te gaan
alwaar het hoofdkwartier van de keizer zou zijn en wij nadere orders zouden bekomen.
1 Juni 1813
10

Jena
Dresden

Gedurende de mars op Dresden vernam ik dat het wapenstilstand was, het welk tot
gevolg had dat ik met mijn compagnie op Freistadt in Silezië gedirigeerd werd, bij het
2e corps cavalerie gecommandeerd door den Generaal Sebastiani100.
27 Juni 1813

Freistadt in (Oostenrijks) Silezië

Wij bleven hier kantonneren tot op de 16 e augustus wanneer wij met de gehele armee
opbraken en voorwaarts marcherende, nemende (het Korps Cavalerie waarbij ik met de
batterij aan geattacheerd was) de weg naar Breslau de hoofdstad van Silezië.
de 26e augustus marcheerde de armee des morgens vroeg uit hun bivakken. Wij hadden
die nacht bij een dorp aan de rivier de Katzbach101 gestaan, het was een
onophoudelijke regen die er viel, en daar het den gehele nacht reeds geregend had
waren de soldaten reeds tot op het hemd toe nat, wij verenigden ons met verscheidene
andere korpsen der armee, en werden gecommandeerd door de maarschalk
MacDonald102. Men kwam eindelijk in de nabijheid van den vijand, die vanwege de
affaires van den 21e en 24e augustus tegen onze cavalerie niet meer stand gehouden
had en altoos retireerde. In het begin werd de vijand terug gedreven, en wij kwamen na
een zeer moeilijk defilé gepasseerd103 te hebben op de Jänowitzberg achter het dorp
Nieder Krain gelegen. De vijand scheen zich aldaar op te houden en de armee stelde
zich in slag orde. Mijn batterij moest onder het kanon vuur des vijands opmarcheren,
100

Horace François Bastien Sébastiani, (La Porta, Corsica, 17 november 1772 - Parijs, 20 juli 1851) was
graaf Sébastiani della Porta en maarschalk van Frankrijk Tijdens Napoleons staatsgreep steunde Horace
Sébastiani zijn landgenoot Napoleon Bonaparte.
101
De Slag bij de Katzbach op 26 augustus 1813, en resulteerde in een Pruisische-Russische overwinning
onder generaal Gebhard von Blücher tegen de Franse strijdkrachten van maarschalk Etiene MacDonald..
102
Étienne Jacques Joseph MacDonald, (Sedan, 17 november 1765 - Courcelles (Loiret), 25 september
1840) was een Frans generaal, in 1809 door keizer Napoleon benoemd tot maarschalk van Frankrijk.
103
Nadat de Fransen de Katzbach waren overgestoken, moesten ze ongeveer 75 meter omhoog klimmen
op een steile en beboste helling naar een plateau rondom Jänowitz. Historicus Dominic Lieven merkt op dat de
Fransen een pad moesten gebruiken dat nog steeds de dag van vandaag moeilijk begaanbaar is met de auto
tijdens modderige of bevroren omstandigheden.
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zodat wij reeds verscheidene manschappen en paarden verloren, voor en aleer wij in
positie stonden, de cavalerie deed verscheidene charges doch werd op het laatst terug
gedreven, de artillerie hield stand en bleef bestendig vuren, tot dat de artillerie door
een vijandelijke charge geworpen werd 104 en wij door onze cavalerie verlaten zijnde,
alle artilleristen welke niet spoedig te paard konden komen neder gehouwen werden105.
De gehele artillerie werd verlaten en viel in de handen de vijand, ik werd zelfs
gevangen en bekwam daar bij twee blessuren, één door de hand en een in de
schouder106, nadat men mij bijna geheel ontkleed en alles afgenomen had, werd ik door
menigvuldige slagen achter de armee gejaagd, een groot geluk voor mij dat men mij
niet geheel gevisiteerd had, waar door ik een ceinturon 107 met geld dewelke ik als
bandouillière108 over de schouder op het blote lijf droeg behield, eindelijk liet mij de
huzaar geheel alleen staan, in deze positie in mijn hemd 109, blootshoofds en de broek in
de hand, want men had mij ook de bretels afgenomen en onder een gedurige stortregen
wandelde ik voort, overdenkende wat ik doen zou, ik had nog bij mij gekregen een
wachtmeester en verscheidene kanonniers en treinsoldaten110, een huzaar voegde zich
ook nog bij ons, deze man was bijna de arm afgehouwen, hij 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 cosacq111 verruilen die mij in de plaats een
oude soldatenjas gaf, in dit dorp vond ik nog meerdere gevangenen, waar bij ik mij
voegde, en van waar wij onder escorte naar Jauer werden gebracht, wij kwamen des
avonds om elf uur aldaar en de officieren werden bij de geolier van het tugthuis 112 in
de kamer gebracht, en vonden daar reeds twee officieren van de infanterie, wij legde
ons op een weinig stro tot slapen, doch de bewegingen van het gedurig aanbrengen van
gevangenen verhinderde zulks. Den volgende morgen werden de officieren in de stad
ingekwartierd, en passeerden hun woord van eer om de stad niet te verlaten zonder
permissie van de stadscommandant, Den 1e september 1813 werd ik naar de vesting
Zweidnitz113 getransporteerd alwaar ik mij een jas, muts en enig linnengoed tot
verschoning aankocht, zo veel als ik hoog noodzakelijk nodig had. Tot de 4e bleef het
transport in de stad toen wij order kregen om naar Breslau te gaan. Komende dien
zelfden dag nog aldaar aan, ik bleef tot den 20 e september in de stad toen ik met
meerdere gevangenen verder getransporteerd moest worden. Komende de 20e
september te
Oels114
alwaar wij bij de burgers waar wij ingekwartierd zeer wel ontvangen werden.
21 September

dito Namslau115

104

Onder de voet gelopen.
Er werd tijdens deze slag veel gebruik gemaakt van sabel en bajonet omdat de musketten vanwege de
regen niet bruikbaar waren.
106
Bijleveld werd door een lanssteek aan de linkerhand en schouder gewond.
107
Ceintuur.
108
Bandelier of schouderriem.
109
Ten tijde van Bijlevelds gevangenneming waren onderbroeken nog niet in de mode maar droeg men
lange hemden.
110
Soldaten die het vervoer van krijgsbehoeften uitvoeren.
111
Kozak.
112
geôlier van het tugthuis, cipier van de gevangenis.
113
Nu Świdnica, Polen
114
Nu Oleśnica, Polen
115
Nu Namysłów, Polen
105

36

in welk stadje de escortes uit Warschau verwacht werden om de gevangenen naar
Polen116 te escorteren, omdat deze escorte eerst enige dagen voor onze komst aldaar
vertrokken was, zo dacht niemand dat wij hier enige tijd zouden moeten verblijven de
officieren waren alle ingekwartierd en ik trof het bijzonder wel, ik bleef in dat stadje
tot de
6 December 1813
toen de escorte aangekomen was om ons, de gevangenen, te transporteren, tegelijker
tijd, kregen de Hollandse officieren en soldaten permissie om te blijven en zelfs naar
hun vaderland te mogen terugkeren, ik vertrok daar op den 7e met verscheidene
officieren naar Berlijn komende de
7
8
9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

te Oels
Breslau
idem

Den 19e kreeg ik de vrije post op Berlijn alwaar wij den 23 e aankwamen. De 22e
januari 1814 vertrok ik uit Berlijn met de ordinaire diligence op Halberstad. Komende
de 25e aldaar. De 29ste uit Halberstad met extra post naar Braunschweich de 30 e aldaar.
31
1 Februari 1814
2

id.
idem vervolgens de
Hanover
Osnabruck
Munster
Delden
Zwolle
Kampen
Utrecht

Den Haag alwaar ik de 8e aankwam, ik bekwam dadelijk mijne aanstelling als kapitein
der Rijdende Artillerie en ging naar Utrecht alwaar het korps zou geformeerd worden.
De 12e juni 1814 met vier compagnieën Rijdende Artillerie en 8 kanons gedetacheerd
naar den Bosch gaande, de
12 op
13
14 te
15,16,17,

Kuilenburg117
Zaltbommel
's Hertogenbosch
30 dito

Juli 1814
1,2,3,

31 dito

Augustus
1,2,3,

31 dito

116
117

De hierboven genoemde plaatsen lagen toen nog op Pruisisch grondgebied.
Culemborg
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September
1,2,3,

30 dito

Oktober
1,2,3,

31 dito

November
1,2,3,

30 dito

December
1,2,3,

31 dito

Januari 1815
1,2,3,

31 dito

Februari
1,2,3,
9
10
11
12
13,14,15,

8 dito
Eindhoven
Breda
Etten en de Leur118
Bergen op Zoom
28 dito

Maart
1,2,3,

28 dito

De 29e order bekomen om met de batterij Rijdende Artillerie naar Brabant te
marcheren, en mij te vervoegen bij de divisie van den luitenant generaal Perponcher
dewelke zich als toen te Nivelles en environs bevond, ik werd met de batterij
gekantonneerd te Frasnes119 een half uur van Quatre Bras.
April
1,2,3,

31 idem

Mei
1,2,3,

31 dito

Juni
1,2,3,

14 dito

De 15e had men reeds de gehele voormiddag horen schieten, zonder te weten wat het
was, eindelijk hoorde men ook het infanterievuur. Op de namiddag werden wij door de
Franse lansiers overvallen, door de genomen voorzorg, welke ik met de

118

Etten-Leur
Frasnes-lez-Gosselies, een Waalse gemeente in de Belgische provincie Henegouwen. Het was de
locatie van de eerste vijandelijkheden tussen onderdelen van het leger van de hertog van Wellington en de
Fransen op 15 juni 1815 - de dag voor de Slag bij Quatre Bras

119
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majoor Norman120, die het 2e bataljon infanterie Nassau-Usingen commandeerde,
genomen had, (welk bataljon in en kort bij Frasnes gekantonneerd was) deed het
voornemen der Fransen mislukken, ik stelde mij met mijne batterij van 8 stukken in
beweging en marcheerde uit het Park door een gedeelte van het dorp op de straatweg
van Quatre Bras, welke weg midden door Frasnes gaat, de majoor Norman volgde met
zijn bataljon mijne beweging en zond een compagnie in het dorp, ten einde de
Lansiers welke reeds in het zelve waren zo veel mogelijk tegen te houden. Zodra ik
met mijn batterij op de grote weg buiten het dorp gekomen was stelde ik mij in
batterij te weten de twee houwitsers op de straatweg en drie kanonnen aan de beide
zijden op het bouwland, lastgevende van met kartetsen121 te laden, de infanterie stelde
zich links en rechts van de artillerie in Bataille122. In deze positie liet de majoor
Norman zijn compagnie tirailleurs 123 binnen blazen124, welke compagnie door de
Fransen gevolgd werd. Zodra de Franse cavalerie buiten het dorp deboucheerde125,
werd zij door de gehele batterij met kartetsen beschoten waardoor verscheidene
manschappen en paarden gedood en gekwetst werden. Zij repliceerden126 zich op het
dorp, en zonden verkenningen uit. Onze positie zodanig zijnde dat dezelve
getourneerd127 kon worden, en dit door de Fransen bemerkt zijnde, zonden zij een
colonne op onze rechter vleugel ten einde ons van Quatre Bras af te snijden, als toen
raadzaam geoordeeld werd om deze manoeuvre te voorkomen, liet ik te voet retireren,
bij tussenpozen op de ons volgende cavalerie vurende tot dat wij halverwege Frasnes en
Quatre Bras stonden, zijnde een kwartier van beide verwijderd. De infanterie
appuyeerde128 als toen met haar rechter vleugel aan het bos hetwelk van Quatre Bras,
naar hautain-leval129 zich uitstrekt, terwijl de linkervleugel der batterij Quatre Bras
dekte. In deze
positie waagde het de cavalerie niet ons verders aan te tasten. Zij stelde hunne
Vedettes130 uit, hetgeen van onze zijde ook geschiede. Behoudende deze positie tot
aan de volgende morgen, toen de Prins van Oranje ons kwam inspecteren en zijn
tevredenheid over onze positie en het behouden van de gewichtige post van Quatre
Bras, die de 15e zeer zwak bezet was, te kennen gevende.
16 Juni dezen dag bleef de gehele batterij in de eerste linie, en had een groot deel in de
bataille van die dag, een paard werd onder mij zwaar gewond, zo dat ik een ander moest
bestijgen, een officier werd zwaar geblesseerd benevens 8 manschappen, en twee
mannen sneuvelden.
17 Juni dezen dag kwamen wij niet in actie, maar namen de positie bij Mont St.
Jean.

120

Deze majoor Von Norman was van Duitse afkomst.
Kanonsprojectiel voor de bestrijding van levende doelen op korte afstand; bestaat uit een metalen bus
gevuld met kogels of schroot, welke inhoud zich na het verlaten van de loop kegelvormig verspreidt.
Vergelijkbaar met hagel bij de jacht op wild.
122
Slagorde.
123
Infanterist die in gespreide gevechtsopstelling voor de troepen uitzwermt om de vijandelijke linies te
verkenen en te verstoren.
124
Blazen slaat hier op het geven van trompet signalen die de uitgewaaierde tirailleurs terug riepen.
125
Ontplooien.
126
Trokken zich terug op het dorp.
127
Omsingeld.
128
Steunde met hun rechtervleugel tegen het bos.
129
Houtain-le-Val, Nederlands: Dalhoutem) is een dorp in de Belgische provincie Waals-Brabant
130
Schildwacht der cavalerie.
121
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18 Juni de batterij stond in de eerste linie, en was den gehele dag in het vuur, ik verloor
die dag twee man die sneuvelden 1 officier en 4 man geblesseerd, zoo dat mijn geheel
verlies bij de batterij, gedurende de dagen van de 15, 16, 17 en 18 bestond in
2
officieren geblesseerd
12
kanonniers en soldaten idem
4
gesneuveld
1
officiers paard dood
1
geblesseerd
38
kanonniers en treinsoldaten dood en
18
geblesseerd
benevens 3 Paarden vermist.
Het getal der schoten gedurende deze dagen gedaan waren
939
57
237
9

kogels a 6 pond
blikken dozen131 a 6 pond
houwitser granaten a 24 pond ijzer
blikken dozen tot idem

Toen de Fransen het slagveld verlieten bleven er vele caissons132 á 6 pond staan
waaruit veel der verschoten ammunitie geremplaceerd133 is geworden.
Het verlies aan voertuigen in deze dagen was
1
2
2

caisson a 6 pond
voorwagens a 6 pond en
caissons tot HW á 24 pond ijzer

dewelke in de batailles van den 16e en 18e gesprongen zijn.
Na de bataille van de 18e marcheerden wij op Parijs, en hadden verder geen gevechten
meer, en na omtrent twaalf dagen, in het bos van Boulogne gebivakkeerd geweest te
zijn, kwamen wij in de kantonnementen waar toe ik met de batterij Rijdende Artillerie
te Eaubonne in de vallei van Montmorency mijn bestemming kreeg, zijnde twee uren van
Parijs.
Juli
1,2,3,

31 dito

Augustus
1,2,3,

31 dito

September
1,2,3,

30 dito

Oktober
131

Blikken in de vorm van een conservenblik, (gevuld met kogels of schroot), die na het verlaten van de
loop open barsten waarna de inhoud als hagel de vijand tegemoet komt.
132
caisson munitiewagen
133
Aangevuld
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1,2,3,

31 dito

November
1,2,3,

30 dito

De 1e december verliet ik het kantonnement om met de batterij naar Holland te
marcheren, en dezelve te Antwerpen aan mijn opvolger over te geven, omdat ik in de
maand november tot majoor bij het 3de bataljon artillerie Nationale militie bevorderd
was, benevens tot Ridder der Militaire Willems orde benoemd. Na deze overgeving
vertrok ik naar Delft alwaar mijn bataljon in garnizoen was, komende aldaar den 1 e
januari 1816 aan, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, en
november bleven wij aldaar, marcherende den lste december met het gehele bataljon
op Rotterdam en den 2e op Dordrecht om aldaar garnizoen te houden.
3,4,5,6,
31 dito
1817
idem

het gehele jaar

1818
idem

het gehele jaar

1819
Januari
1, 2, 3,

30, 31 dito

Februari
1, 2, 3,

27, 28 dito

Maart
1, 2, 3,

16 dito

Bij besluit van Zijne Majesteit de dato 26 februari overgeplaatst bij het Korps
Rijdende Artillerie
17, 18,

30, 31 dito Breda

Een batterij Rijdende Artillerie, om te gaan naar Gorsel tussen Zutphen en Deventer,
om met de divisie Zware Cavalerie onder de orders van de luitenant generaal Trip te
manoeuvreren.
30 september

de Graaf134

1 oktober
2
3
4
5, 6, 7, 8,
21e

Lent bij nijmegen
Velp
Brummen
Gorsel, Eefde en Herfsen
19, 20 dito
Brummen

134

Grave
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22
23
24
25
26, 27,

Velp
Lent
de Graaf
's-Hertogenbosch om garnizoen te houden
30, 31 's-Hertogenbosch

November en December

idem

1823
idem het gehele jaar
1826
Januari, februari, maart, april mei, juni, juli en augustus te 's-Bosch
Tot luitenant kolonel en commandant van het 3de Bataljon veldartillerie aangesteld zijnde,
vertrokken naar Maastricht om aldaar garnizoen te houden.
September 1824
Maastricht
Oktober, november en december idem
1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831- 1832-1833-1834-1835-1836-1837-18381839 tot en met de maand mei 1840.
In de marge van het originele dagboek staat met potlood geschreven:
13 feb 1834 Kolonel
1 juni met het bataljon uit Maastricht op mars gegaan om de garnizoenen van Breda
en s'-Bosch te bezetten, daar de staf te Breda is geplaatst.
Juni, juli, augustus, september, oktober, november, december 1840 te Breda
1841
Januari bij besluit van Z. M. dato 1 januari no. 8, op pensioen gesteld met rang van
generaal majoor, en het daar aan verbonden pensioen van f 2400 hebbende
dienvolgens op den 16e januari het commando van het Bataljon overgegeven.

42

Kopie origineel dagboek
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Adriaan Bijleveld
Getekend voor 1828, na deze datum kreeg het uniform 2 epauletten.

De Hollandsche troepen bij de inneming van Stralsund (31 mei 1809)

Dodenmasker van Ferdinand Baptista von Schill
(Wilmsdorf 6-01-1776 –Stralsund 31-05 1809)
Von Schill nam op 14-jarige leeftijd dienst in het Pruisische leger, hij ontwierp een plan dat het
regime van Jérôme Bonaparte ten val zou brengen, waarna er met steun van Oostenrijk, Spanje en
Groot-Brittannië een einde kon worden gemaakt aan de Franse dominantie over Pruisen. Tegen het
einde van mei 1809 was Von Schills troepenmacht ingesloten bij Stralsund dat op 31 mei werd
ingenomen. Von Schill sneuvelde tijdens de straatgevechten. Meer dan duizend opstandelingen
ontsnapten naar Pruisen, waar de meeste werden veroordeeld en opgesloten. Elf officieren van Von
Schill kregen een showproces, waarbij zij ter dood werden veroordeeld. Na hun dood werden zij
martelaren en droegen op die manier bij aan het herstel van de Pruisische onafhankelijkheid in
1813. Het hoofd van Von Schill werd aan Jérôme Bonaparte cadeau gedaan die het op zijn beurt aan
een Nederlandse arts schonk. Het bleef tot 1837 bij de Universiteit van Leiden tot het aan een groep
Duitse patriotten werd overgedragen die het begroeven bij een monument ter ere van Von Schill in
Brunswick.

Op 30 mei 2015 werd te Genappe (nu België) een replica van een stuk geschut
onthuld naar een origineel dat behoorde tot de roemruchte batterij Rijdende
Artillerie onder commando van Kapitein Adriaan Bijleveld. Bijleveld speelde een
belangrijke rol tijdens de junidagen van 1815 in de veldslagen te Quatre Bras en
Waterloo. Napoleon wilde vanuit Zuid Frankrijk snel oprukken naar Brussel maar
stuitte daarbij op de geallieerde Engels-Nederlandse legers onder Wellington. Zijn
linkervleugel ondervond op 16 juni bij Quatre Bras (een kruispunt van wegen) echter
felle tegenstand van o.a. Bijlevelds batterij die met zes 6-ponders en twee houwitsers
de Franse opmars dusdanig wist te vertragen dat Wellington tijd kreeg met de
hoofdmacht de goed te verdedigen hoogte Mont St. Jean ten zuiden van het dorp
Waterloo te betrekken. Hier werd op 18 juni de slag bij Waterloo gestreden waarbij
Bijlevelds batterij die de gehele dag onder vuur in de eerste linie stond ten koste van
zware verliezen stand hield.

Nederlandsche staatscourant 24-06-1844

De avondbode: algemeen nieuwsblad voor staatkunde, handel, nijverheid,
landbouw, kunsten, wetenschappen, enz. 26-02-1841
Adriaan Bijleveld
Ridder in de Orde van het Legioen van Eer
vanwege zijn verrichtingen tijdens de slag aan de Katzbach
Ridder in de Militaire Willems-Orde
vanwege zijn verrichtingen tijdens de slagen bij Quatre Bras en Waterloo
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Compositie onderscheidingen A. Bijleveld zoals aanwezig in het
Museum Korps Rijdende Artillerie.
Het kruis van het Legioen van Eer hangt aan een lint van de orde van de
Nederlandse Leeuw (blauw met oranje banen die sterk verkleurd zijn) met
daarop bevestigd een lint van de Militaire Willemsorde Oranje met blauwe
banen dat is geweven aan een lint van het Legioen van Eer (rood).
Geschonken door C. J. J. Bijleveld luitenant kolonel der infanterie

Opregte Haarlemsche Courant 21-11-1820
Adriaan en Aletta kregen een dochter Theodora Elisabeth Bijleveld, geboren op
14 april 1825 in Maastricht en overleden op 12 januari 1902 in Ginneken.
Dit huwelijk is kinderloos gebleven
en een zoon
Opregte Haarlemsche Courant 05-12-1826

Rotterdamsche courant 21-04-1831
De inhoud van de bovengenoemde missive (ambtelijk schrijven) is niet bekend,
maar het is in de tijd van de onafhankelijksstrijd van België. In deze tijd was
Bijleveld volgens zijn dagboek in Maastricht. Het is mogelijk dat een
dergelijk bericht in meerdere kranten verscheen.

Het hiernaast staande verslag van
een ooggetuige van Quatre Bras
en Waterloo, waarin zowel
Bijleveld als Gey worden
genoemd, stond op pagina 2 en 3
van deze krant. Om het wat
overzichtelijker weer te geven
zijn beide delen op één pagina
gezet met daarboven de hierbij
horende krantenkop.

Algemeen Handelsblad 18-03-1852

Middelburgsche courant 20-03-1852

