L.S.
In het museum van het Korps Rijdende Artillerie hangt een sabel die ooit toebehoorde aan
Frederic Carel List, onze eerste minister van oorlog. Geboren te Breda, 5 februari 1784,
overleden te Wageningen, 22 november 1868.
Bovendien liggen in voornoemd museum zijn memoires, te boek gesteld door zijn zoon
Constantin Leonard Scheidler List (1824-1908) onder de naam “Herinneringen van den
luitenant-generaal Frederic Carel List. Uit zijn nagelaten papieren samengesteld door zijn zoon
C. L. Scheidler List, gep. Generaal-Majoor”.
Dit boek is evenals het later uitgegeven aanhangsel, door C. L. Scheidler List bij de firma Swart
en Zoon te ’s-Gravenhage ter druk aangeboden om in beperkte oplage die “niet in den handel”
verkrijgbaar was te verschijnen. Deze boeken zijn door C. L. Scheidler List geschonken aan
familie en personen waarvan hij dacht dat ze er interesse in hadden, ook aan “de Heeren Hoofd
en verdere Officieren der Rijdende Artillerie” zijn ze in 1893 nog vóór het Jubilé aan het
Officierskorps toegezonden. List senior diende vanaf 1806 bij de Rijdende Artillerie.
De in dit boek beschreven hoofdstukken “De kampagne van Rusland en De terugtocht van
Moskou” met een kaart en beschrijving van de afgelegde route zijn er uitgelicht en op de site
van het Korps Rijdende Artillerie gezet om deze tot de verbeelding sprekende voorbeelden van
moed, ontberingen en doorzettingsvermogen aan de lezer te tonen. De genoemde hoofdstukken
zijn aangevuld met informatie uit het aanhangsel en worden afgesloten met de staat van dienst
van Frederic Carel List.
De bladzijden in dit document hebben aan de bovenzijde nog het oorspronkelijke
paginanummer. Omdat de tekst uit twee boeken is gekopieerd werkt dit verwarrend. Daarom is
aan de rechteronderzijde een nieuw nummer geplaatst dat als leidraad gebruikt zal worden.
In de serie “Het Historisch Museum van het Korps Rijdende Artillerie” geschreven kapitein
N.J.A.P.H. van Es dat ook op deze site staat is veel informatie (die voor het overgrote deel uit
bovengenoemde boeken is gehaald) over F. C. List te vinden, zie daarvoor:
https://www.korpsrijdendeartillerie.nl/geschienis-van-es
Zo lezen we dat de hang naar het leger al vroeg in de jonge list aanwezig was, immers bij de
belegering van ’s Hertogenbosch was de tien jaar oude List dagelijks tussen de militairen op de
verdedigingswerken te vinden. Van Es schrijft daarover:
De gebeurtenissen, die in de jaren 1793-1795 in ons 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". Einde citaat.

De stad werd belegerd door de Fransen onder Pichecru, maar onder de verdedigers binnen de
stad bevonden zich ook Fransen, dit waren veelal edelen die gevlucht waren voor de revolutie
en zich hadden aangesloten bij de geallieerden. Van deze zogenaamde émigrés (die door de
belegeraars werden gezien als landverraders), slaagden velen erin te vluchten nadat de stad zich
had overgegeven, vaak vermomd, maar ook werden er ongeveer honderd na gevangenneming
veroordeeld en gefusilleerd.
De troepenmacht waarmee Napoleon Rusland binnenviel was enorm. In de mémoires van List
lezen we dat de korpsen aan de Weichsel 400.000 strijdbare mannen telden, waarbij 1000
vuurmonden ingedeeld waren. Daar in de loop van de veldtocht nog belangrijke versterkingen
volgden, kan met zekerheid worden aangenomen, dat van Franse zijde tusschen 600.000 en
700.000 man tegen Rusland in het veld zijn gebracht. Hiervan zijn er ongeveer 20.000
teruggekeerd terwijl de gehele artillerie als verloren moest worden beschouwd.
Het Franse leger op de terugtocht (inclusief Napoleon) moest de rivier “Beresina” die van noord
naar zuid stroomt oversteken. De generaal Corbineau die alreeds op de westelijke oever van
deze rivier was werd met zijn 700 ruiters door Russische tegenstand gedwongen de rivier in
oostelijke richting te passeren. Hij vond een doorwaadbare plaats waar het mogelijk was, onder
andere door Hollandse pontonniers, een op schragen rustende brug te slaan, zie bladzijde 81.
Zodoende werd hij gezien als de redder van de Keizer en het restant van het leger.
Wanneer List na veel doorstane ellende terug is in Posen, het huidige Poznan, wordt hem
gevraagd of hij de oorlog wil hernemen, hij reageert dan als volgt: “Mijne gezondheid stelde
mij volkomen in staat dadelijk den oorlog te hervatten; maar ik had ook een onbeschrijfelijk
verlangen mijne vrouw en mijn kind terug te zien. De afkeer om mij zonder noodzaak aan den
dienst te onttrekken, had echter de bovenhand en toen de generaal Lallemand mij vroeg: „Si
j’étais en état de recommencer la guerre?'' was mijn antwoord bevestigend. Welnu vervolgde
de generaal, dan vertrekt u binnen een uur per slede van hier naar Frankrijk onder geleide van
de kolonel Henrion. Niemand was gelukkiger dan ik. Geen bagage hebbende, behoefde ik niet
naar mijn kwartier terug te keeren en binnen een uur stonden twee sleden gereed om de weinige
beschikbare officieren van de artillerie der garde naar Frankrijk over te brengen. Wij vertrokken
allen opgewonden en vergenoegd, en vergeten waren de gevaren en de ellende, die wij hadden
uitgestaan.
Op bladzijde 2 maakt List in het ‘Musée central d'artillerie’ te Parijs voor het eerst kennis met
slagsas, iets wat hem zeer lang blijft intrigeren. Later weet hij hier nuttig gebruik van te maken
en op bladzijde 84 lezen we “Aan den kolonel List komt de rechtmatige eer toe, dat hij de veldartillerie van zijn land een uitstekend hulpmiddel voor eene spoedige en bijna onfeilbare
ontsteking der lading heeft geschonken, dat hij daardoor een zeer moeilijk vraagstuk heeft
opgelost en voor Nederland den roem heeft bewaard, het eerst met zulke toestellen op het
geschut voor den vijand te zijn verschenen."
Apeldoorn 30-05-2022
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De kampanje van Rusland.
Aankomst te Parijs en op Vincennes gedirigeerd. — De garde door den
Keizer te Saint-CIoud in oogenschouw genomen. — De generaals Lariboisière
en Sorbier. — De heer Regnier. — De dienst te Vincennes. -- De HoUandschc
rijdende artillerie in de Fransche keizerlijke garde geïncorporeerd. — De
overste Gunkel. — Verzoek om naar Holland te worden verplaatst. — De heer

de la Sarraz en de kapitein Knotzer. — Verlof naar Holland. — De generaal
Gassendi en de kolonel Evain. — Geboorle van Georgine en voorspelling van

de vroetlvrouw. — Aangesteld tot f" luitenant bij de

compagnie rijdende

artillerie der keizerlijke garde. — Van Parijs naar La Fère in garnizoen. —
Nog een verlof naar Holland. — De generaal der artillerie d'Aboville. —
De lieer Monge, graaf van Pélnse. — De generaals Drouot en Desvatix de
St. Maurice. — Krijgstoerustingen van Napoleon. —Twee compagnieün, uit
Spanje teruggekeerd, te Saint-Denis afgehaald. — Benoemd tot 2C" kapitein. —

Op marsch naar Rusland — Kwartiermaker voor de batterijen. — Met den
generaal Sorbier militaire inrichtingen te Dresden bezocht. — De baron

Scliwedhof. — Aankomst van den Keizer bij het leger. — Toom van Napoleon
tegen den generaal Kirgener de Planta. — Oorlogsverklaring en overtocht van
de Niemen. — Overzicht der wederzijdsche strijdkrachten. — Hoogst bezwaarlijke
marsch naar Wilna en groote sterfte onder de paarden. — Verblijf te Wilna

en voorspelling van den overste Pion. — De hertog van Bassano, de graaf
van Hogendorp en de genei'aal Jomini. — Oevecht bij Ostrowno. — Verblijf
te Witebsk. — Maatregelen door Napoleon getrofiên, om het leger in de
flanken en den mg te dekken. — Marsch van de Duna naar den Dnieper. —

Vermeestering van Smolensko. — De generaal Gudin bij Valoutina doodelijk

getrofien. — Bloedige slag van Borodino. — De abdij Kolotskoi tot hospitaal
ingericht. — Larrey, chef van den geneeskundigen "dienst. — Tijding aan
zijne vrouw gezonden. — Intocht en verblijf te Moskou. — De oorzaak van den
brand. — Op expeditie. — Bevorderd tot kapitein en benoemd tot ridder van het
Legioen van Eer. — Het hospitaal bezocht. — Maatregelen in het belang
zijner manschappen. — Ontruiming van Moskou. — Springen van het Kremlin.
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Den 1 September 1810 te Purijs aangekomen, werd de
batterij onmiddellijk op Vincennea gedirigeerd, alwaar wij door

de garde-artillerie luisterrijk ontvangen en door de officieren
ala oude kameraden opgenomen werden.
Den 2 September moesten wij des avonds te 6 uur, met
de overige korpsen der garde, voor den Keizer de revue
passeeren. Tegen 9 uur werd er gedefileerd, waarbij het terrein
voor den Keizer met flambouwen werd verlicht.

Den 3 September werd ik bij den generaal Lariboisière,
inspecteur-generaal der artillerie, te dineeren gevraagd en
zoo door hem als door mevrouw Lari])oisière zeer vnendelijk
ontvangen. De generaal en zijne vrouw hebben mij altyd
met veel onderscheiding behandeld en nimmer bracht ik hun
een bezoek, of ik bleef er dineeren. Ook ondervond ik een

zeer welwillend accueil van den generaal graaf Sorbier, com
mandant en chef van de artillerie, die de gewoonte niet had

zich veel met de officieren af te geven, maar te mijnen op
zichte eene uitzondering scheen te willen maken, hetgeen
bij de officieren niet onopgemerkt bleef. Meermalen liet hij
mij uitnoodigen de eene of andere inrichting met hem te bezoe
ken. Zoo begeleidde ik hem eens naar het ,Musée central
d'artillerie waarvan de heer Regnier „conservateur" was.

Deze ontving ons en verzocht den generaal hem iets van zijne
vinding te mogen laten zien. Hij vertoonde een dun pijpje
van theelood, met eene brandsas gevuld, dat hij in het
zundgat van een kanon stak; hij boog het bovenste gedeelte
daarvan op het metaal om en gaf daarop met een hamer
een forschen slag, waarop eene sterke ontploffing volgde.
Ik was daardoor zeer aangenaam verrast, maar de generaal,
die ko.rt van stuf was, zeide mij later: „ C'est de la cochonnerie.''
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Ik beschouwde die uitvinding daarentegen als van zeer groot
ge^vicht en had in de drie kampanjes, dieikmetde „Groote
armee" maakte, meermalen reden te verlangen, dat de
artillerie van een dergelyk middel, om het vuur aan de
lading mede te deelen, ware voorzien. Men zou daardoor niet
alleen veel meer uitwerking in den oorlog verkregen, maar
ook minder geschut verloren hebben.
Deze proef is de aanleidende oorzaak geweest, dat ik later,
aan het hoofd van de Nederlandsche rgdende artillerie ge
plaatst, mg heb toegelegd en wel met een gunstig gevolg,
om de percussie op de artillerie toe te passen, waarvan men
in 1830 en 1881 de beste resultaten heeft verkregen en het
geen daarna door de andere natiën is nagevolgd.
De dienst der artillerie te Vincennes was als volgt geregeld.
Des morgens na den staltijd van 61 tot 9 uur yolygone
(schieten naar de schijf); van 11 tot 1 uur exercitie met de vaste
batterij; daarna tot 8 uur oefening in de vuurwerkerij en
van 5 uur totdat het donker werd exercitie te paard. Zondags
inspectie over de artillerie te voet en te paard, waarbij alle
officieren tegenwoordig moesten zgn. De artillerie te voet ge
kleed in rok, wit vest met panden, korten nanking broek,
witte kousen en schoenen met koperen gespen; de officieren
met witten broek, witte zgden kousen,schoenen met vergulde

gespen en gedekt met den hoed. De officieren der rgdende
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.
Dergelijke inspectiën over een uitgelezen korps, dat reeds
zoo vele blijken van moed en volharding in veldtochten en
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bij grooke veldslagen gegeven had, leverden een prachtig
schouwspel op en boezemden vertrouwen en eei*bied in.
Den 25 September werd de Hollandsche rijdende artillerie
in de Fransche keizerlpke garde geïncorporeerd: de officieren
werden by de artillerie te voet, of a la suite ingedeeld; de
manschappen bij de rijdende artillerie, of bij de artillerie te
voet, naarmate er vacaturen waren. Aanvankelijk was dit

voor ons eene groote teleurstelling; maar later hebben wij
er het groote nut van ingezien. Als afzonderlijk korps hadden
wij zeker niet in de voorrechten der oude troepen gedeeld,
terwyl ons nu geene gunsten werden onthouden.
Onder den invloed van het ontevreden humeur van den

overste Gnnkel had ik de dwaasheid het verzoek in te dienen,

als kapitein bij de linie in Holland gepjaatst te worden. Bij
nadere overweging daarover echter berouw hebbende, bracht
ik den generaal Lariboisière te Parijs een bezoek, om hem
te verzoeken mijne aanvrage als niet gedaan te willen

beschouwen. De generaal had de goedheid het stuk in mijne
tegenwoordigheid op het vuur te werpen en wenschte mij
met mijn besluit geluk.
Mijn vriend de la Sarraz kreeg order met een detachement
jonge garde naar Spanje te marcheeren; ik deed hem uit
geleide tot Versailles Daar ontmoette ik een ouden kennis,
den kapitein" Knotzer, die mij uitnoodigde bij hem den

volgenden Zondag te dineeren en het springen der water
werken te zien, waaraan ik' gaarne gevolg gaf. Ik bracht
een zeer genoegelijken dag door en werd aan verschillende
familiën voorgesteld.

De la Sarraz was tijdens de regeering van Koning Willem II
Minister van Buitenlandsche Zaken, in hetzelfde Ministerie,
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waarin ik als Minister van Oorlog zitting had. De heer

Knotzer kreeg kort daarop eene andere bestemming, ik
meen naar eene onzer overzeesche bezittingen en eindigde
zijne militaire loopbaan als luitenant-generaal, lid van het
Hoog Militair Gerechtshof.
Den 24 November vertrok ik uit Parijs met verlof naar

Holland en bevond my den 30 te Muiden in de armen

myner geliefde vrouw. In Januari 1811 bracht ik acht dagen
bij mijn oom Scheidier in Den Haag door. Ik diende eene
aanvraag om verlenging van verlof in, doch hierop geen
antwoord bekomende, moest ik

den 24 Februari weder

vertrekken. Den 1 Maart kwam ik te La Fère aan, waar

het depot der garde-artillerie gevestigd vfas en vernam daar
van een officier, die juist uit Parijs was gekomen, dat myn
verzoek om verlenging van verlof was toegestaan. Ik reisde
dadelijk naar Parijs, in gezelschap van den overste Gunkel
en zijne vrouw, om den generaal graaf Gassendi, belast
met de directie der artillerie aan het Ministerie van Oorlog,
te gaan spreken. Deze liet mij door den kolonel baron
Evain — later Minister van Oorlog in België onder koning

Leopold I — weten, dat mijn verlof tot den 1 Juni ver
lengd en de overste Gunkel tot kolonel en directeur der
artillerie te 's-Hertogenbosch was benoemd. (•>)
Den 12 Maart vertrok ik wederom naar Muiden, alwaar

ik rayne lieve vrouw en familie in den besten welstand aantrof.
Den 21 April beviel mijne vrouw van haar eenste kind, myne
dochter Georgine. Ik was daarbij niet tegenwoordig, maar
op de terugreis van Anholt, alwaar ik mij aan eenige leden
der familie Nering Bögel had voorgesteld. De vroedvrouw,
die myne vrouw verlost had, voorspelde dat het haar eenigst
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kind zoudo zijn; de toekomst heeft deze voorspelling echter
zeer gelogenstraft.
Den 1 Juni was ik te Parijs terug en vond aldaar mijne
aanstelling tot 1®" luitenant bij de 1'" compagnie rijdende
artillerie van de garde, die zich in Spanje bevond. Mijn
verzoek om mijne nieuwe bestemming te mogen volgen, werd
mij geweigerd, maar ik werd gedetacheerd bij de 2" compagnie
rijdende artillerie, die te Parps in garaizoen lag en de
kazerne en stallen „ de l'Ave-Maria"bezette. Ik verliet daarom

het „ Hötel de Prance, rue Saint-Thomas du Louvre" en
nam mijn intrek in het „ Hótel de la Trinité, rue des Nonnains-

d'Hyères" in de „Marais". Den 1 Augustus moest deze
compagnie met eene compagnie te La Père van standplaats
verwisselen; wij kwamen daar den 5 aan.(10)
In het begin van October werd mij weder een verlof van

vijf weken naar Holland toegestaan, dat ik met het grootste
genoegen bij mijne beste Aiiguste en mijn liefkind doorbracht.
Den 5 November reisde ik weder van Muiden af en was den

10 te La Fère terug.

Te La Fère was de artillerie school van de garde, als ook
een magazijn van constructie voor de garde-artillerie gevestigd.
De generaal baron d'Aboville, directeur dier school, gaf
den officieren jaarlijks onderwerpen op, die zij moesten
uitwerken en op een bepaalden tijd indienen. Aan mij werd

opgedragen eene memorie te vervaardigen: „ over den aanleg
van kunstmatige salpeterbedden, hoe die te behandelen,
daaruit het salpeter te trekken en dat voor de buskruit-

bereiding geschikt te maken." Ik was daarmede nauwelijks
gereed, toen ik den 2 Januari' 1812 de order ontving mij
naar Vincennes te begeven, om bij het vervaardigen van
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congrevische vuurpijlen werkzaam te zijn. In 1809 hadden
de Engelschen zich bg de belegering van Vlissingen van
deze pglen bediend om de stad in brand te steken en daar
men er gevonden had, die nog niet ten volle waren uitge
brand , waren deze naar Parijs opgezonden om de sas te
analyseeren. De garde-artillerie kreeg daarna last deze
pijlen te vervaardigen; men wilde ze naar Spanje
zenden, om tegen Cadix te worden aangewend. Ik werd
hier in de gelegenheid gesteld den heer Monge te leeren
kennen, die de proeven in de vlakte van Charenton meer
malen bgwoonde. De kleine vnurpglen van 3 duim diameter
gelukten vrg wel; die van een zwaarder kaliber daarentegen
barstten steeds uiteen,welke voorzorgen bij de vervaardiging der
buis van ijzer-blik ook genomen werden. Ik bleef hier tot den 20
Januari, toen ik order kreeg mgne compagnie, die met nog
eene andere uit Spanje was terug ontboden, te Saint-Denis
te rejoigneeren en daarmede naar La Fère te marclieeren.
De heer Gaspard Monge, hierboven genoemd, was een
groot mathematicus; de beschrijvende meetkunst, voor hem
nog weinig beoefend, heeft hg op hechte grondslagen
gevestigd. Onder de vele geleerde werken, die hij heeft
nagelaten, behoort onder andere: „ Géométrie descriptive."
Hg was een der oprichters van de „Ecole polytechnique"
en vergezelde Bonaparte, bi.j wien hg in groot aanzien stond,
naar Egypte. Napoleon benoemde hem tot senator en graaf
van Péluse. Hij stierf in 1818.

Toen ik in Juni van het vorige jaar van de artillerie te
voet bij de rijdende artillerie werd overgeplaatst, bracht ik
den kolonel barou Drouot, die de artillerie te voet comman-
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(leerdrj, waarbij ik a ld snile waa in^^edeeld, een afscheids
bezoek en gaf hem beleefdheidshalve te kennen, dat het mij
leed deed niet langer onder zijn orders te dienen. „ Als dat
werkelijk het j(eval fs," zeide hij my, „dan zou dut gemak
kelijk te schikken zijn. Uc zou
gaarne bij mijn regiment
behouden en de generaal Desvaiix, die de rijdende artillerie
commandeert., zou liever een officier zijner keuze onder zijn
bevelen geplaatst zien.'''' Dit was echter mijne bedoeling niet,
daar ik reeds een groot zwak voor de rydende artillerie
koesterde en ik antwoordde dan ook den kolonel, dat ik mij
zeer gevleid gevoelde, dat hij mij wel onder zyn orders zou

wenschen te behouden; maar dat ik als vasten regel had
aangenomen, steeds de bestemming te volgen mij van hoogerband opgelegd en ik daarvan ook nu ongaarne zoude af
wijken. „Gij hebt gelijkf hernam de generaal, „en ik geef
u den raad dien goeden stelregel steeds getrouw te blijven.''''
De generaal baron Desvaux de St. Maurice, aan wien ik

mij daarna voorstelde, gaf zijne verwondering te kennen,
dat ik niet by de artillerie te voet gebleven was, daar toch
de kolonel Drouot mij gaarne had behouden en hij de open
gevallen plaats bij de rijdende artillerie liever door een

officier zijner keuze had vervuld gezien. Deze ontvangst was
voor mij verre van vleiend: maar overtuigd, dat ik voor
geen officier der rijdende artillerie behoefde onder te doen,

meende ik daarvan den generaal te kunnen overtuigen,
waartoe zich spoedig eeiie geschikte gelegenheid aanbood.
De goede verstandhouding tusschen Frankrijk en Rusland,
bad sedert den oorlog tegen Oostenrijk in 1809 veel geleden
en daar de onderhandelingen in 1811 gevoerd tot geen
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resultaat hadden geleid, scheen het uitbreken van een oorlog
tusschen beide Mogendheden niet twgfelachtig meer. Napoleon
had zgn strgdkrachten in Duitschland belangr^k verstrekt
en ging in 1812 voort zich ten strijde voor te bereiden,
om ingeval het tot eene vredebreuk mocht komen, den
oorlog met kracht te kunnen voeren. In Februari sloot hi\
met Pruisen en spoedig daarop ook met Ooslenrgk een verdrag,
waarby deze Mogendheden zich verbonden een hulpkorps te
leveren: dat van Pruisen ter sterkte van 20 duizend man, zou
onder de bevelen van een Franschen maarschalk worden

gesteld; dat van Oostenr^k daarentegen een eigen bevelhebber
behouden. Door de kleinere staten van het vasteland werden

ook contingenten geleverd, zoodat bij het Fransclie leger
tegen ftusland in het veld gebracht, bijna alle natiën werden
vertegenwoordigd; alleen Zweden en Turkije bleven daarvan
uitgezonderd. Bemadotte had zich van Frankrijk afgewend
en zich in de armen van Alexander geworpen, al had deze
hem ook Finland ontnomen; Turkije, in oorlog met Rusland,
teekende spoedig daarop den vrede van Bucharest, waardoor
Rusland in de gelegenheid werd gesteld zgn strgdkrachten
terug te roepen en tegen Frankryk aan te wenden.

De korpsen van de garde, die zich nog in Spanje bevonden,
moesten terugkeeren, om ook deel aan den veldtocht
tegen Rusland te nemen. Daartoe behoorden de twee

compagnieën rijdende artillerie, die ik last gekregen had te
Saint-Denis te rejoigneeren. Van daar ging ik de troepen
te gemoet en werd door myu kapitein en de overige offi
cieren zeer vriendschappelijk ontvangen. De heeren waren
verheugd my te zien, daar zy nu allen zonder onderscheid
van Saint Deuis konden vertrekken, om zich naar hun
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betvekkitij^en fce begeven en zich voor den aunstaanden
veldtocht gereed te maliën. Te Saint-Denis werd aan mij
het commando met de administratieve papieren en gelden

overgedragen en daags daaraanvolgende stelde ik mij aan
het hoofd van een mij geheel vreemden troep. Na vpf dagen
mar.sch kwam ik te La Fère aan. De generaal Desvaux

wachtte mij op de Esplanade op en wenschte den troep
dadelijk in oogenschouw te nemen. Over het rapport van
den marsch was hij zeer tevreden en na het inrukken
van de batterijen volgde ik hem met de administratieve
stukken en gelden naar den kapitein-kwartiermeester, alwaar
in mijne tegenwoordigheid alles nauwkeurig nagezien en in
de beste orde bevonden werd. Later zeide mij de kapitein
kwartiermeester, dat ik op den marsch eene aanzienlijke

som aan vivres en fourage had bespaard, hetgeen mij deed
vermoeden, dat daarop niet altyd even nauwlettend werd
toegezien.
Drukke dagen ging ik nu te gemoet, te meer daar de
officieren nog eenigen tijd afwezig bleven. De beide com
pagnieën moésten tot éene geformeerd, vele manschappen
als ongeschikt ontslagen, tal van paarden op reform gesteld
en door andere vervangen, in kleeding en harnachement
voorzien worden; in een woord, er viel nog veel bij dit
korps, dat na de kampanje tegen de Oostenrijkers in 1809
steeds in Spanje gestreden had, te verrichten, waarmede de
maand Februari en- de lielft van Maart gemoeid waren.
Bij besluit van den 29 Januari 1812 werd ik benoemd
tot 2'-" kapitein, met de bepaling dat ik als 1'" luitenant bij

de artillerie van de keizerlijke garde zou blijven dienen. ('1)
Den 15 Maart verlieten wij La Fère om het leger te
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rejoigneereii, dat ons reeds naar Duitschland was vooruit

gegaan. Met een officier werd ik gedesigneerd bem-telinga
gedurende 5 dagen voor de kwartieren, vivres, fourage en
de tafel der officieren zorg te dragen. De eerste 5 dagen
vielen mij ten deel; maar toen de termijn verstreken was,
verzocht de generaal my daarmede voort te gaan totMainz,
alwaar wg den 5 April aankwamen en rustdag hielden. Ik
dacht toen van dezen lastpost ontheven te worden, maar
de generaal verzocht mi] andermaal, mij daarmede te big ven
belasten; te meer daar ik Duitsch verstond en sprak. Ik
beschouwde dit in zeer vleiende woorden gedaan verzoek als
een order en ging voort voor een en ander zorg te dragen.
Den 7 April vervolgden wij den marsch tot Frankfort en
verder over Hauau, Aschaffenburg, Rohrbrunn, Esselbach,
Rossbrunn naar Würzburg, alwaar wij den 13 aankwamen
en rustdag hielden. Wij brachten een bezoek ,.en corps"
bg den prins, groothertog van Würzburg, die ons in zijn
fraai paleis allerminzaamst ontving.
Den 15 vervolgden wij den marsch over Dettelbach, Neuses,
Burg-Windheim, Bamberg, Würgau, Holfeld, Baireuth,
Berneck, Münchberg, Hof, Plaiien, Reichenbach, Zwickau ,
Chemnitz en Freiberg naar Dresden, alwaar wij den 30 April
aankwamen en rustdag hielden. Wij vereenigden ons hier
met de beide andere batterijen rijdende artillerie van «Ie
garde, die ons reeds waren vooruitgegaan, zoodat wij nu
4 batterijen sterk waren- De generaal Sorbier liet mij hier
vragen met hem het artillerie-arsenaal en de militaire school
te bezichtigen, welke vereerende uitnoodiging ik gretig aan
nam. De majoor Rouvry der Saksische artillerie was onze
gids. Wij zagen vele nieuwe en belangrijke zaken, die de
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generaal over het algemeen ais te ingewikkeld beschouwde
om navolging te verdienen; maar die niettemin getuigden,
dat Saksen veel bekwame en wetenschappelijke artillei'ie
officieren bezat.

Den 2 Mei vervolgden wij den mar.sch over Königsbrück,
Hoyerswerda, Spremberg en Muskau, alwaar wij den 5
aankwamen en order ontvingen in Silezie, district Bunzlau
en Löwenberg kantonnementen te betrekken. De staf der
artillerie werd gedirigeerd op het kasteel Holsteiu, toebehoorende aan de prinses vou Hohenzollern en bewoond door
den baron Scliwedhof, haar natuurlijken broeder. Na eenige
dagen op het kasteel te hebben doorgebracht, begaf
ik mij naar Giersdoif, Vi
gelegen. De baron
Schwedhof genas mij met 3 flesschen Hongaarschen roeden
wijn van eene hardnekkige diarrhee , die mij zeer verzwakt had.
Deze 3 flesschen moest ik op een dag gebruiken, bij het
morgen-, middag- en avondeten telkens een, met dat gunstig
gevolg, dat ik den volgenden dag geheel hersteld was. Onnoodig hierbij te voegen, dat ik mij dien dag door het on
matig gebruik van wijn niet normaal gevoelde.
Den 24 Mei verlieten wij het kantonnement en trokken
verder over Hainau, Polkwitz, Glogau, Fraustadt, Posen,
Pudewitz, Gnesen, Kwiezyszewo, Pakosch, Gniewkowo, Tliorn,

Gollub, Strasburg, Löbau, Osterode, Mohrungeii, Guttstadt,
Heilsberg (alwaar wij rustdag hielden), Bartenstein,Friedland,
Allenburg, T.riaken, — alwaar ik op het 2 uur van daar
gelegen slot Neu-Astrawischken den nacht doorbracht —

Insterburg, Gumbinnen, Stallupöhnen en Wirballen, alwaar

wij den 23 Juni aankwamen^ den dag waarop de oorlog aan
Rusland werd verklaard.
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Nadat Napplfton, oiet de keizerin Marie Louise en een

schitterend gevolg, eenige dagen te Dresden had doorgebracht,
waarheen de keizer van Oostenrijk, de koning van Pruisen
en de vorsten van het Rijnverbond zich begeven hadden om
hem hunne hulde te brengen, vertrok hij einde Mei naar het
leger, met recht het ,Groote-leger" genaamd, dat tusscheu
de Weichsel en de Niemen was bijeengetrokken en dat
last kreeg den 24 Juni de Niemen over te gaan.
Ik bevond mij in de nabijheid des Keizers,toen de generaal
baron Kirgener de Planta, die de genie van het leger comman
deerde en met het slaan der bruggen was belast, hem rappor
teerde, dat hij bij het leggen der bruggen bezit van de
overzijde der rivier genomen en door zijn sappeurs en pionniers
eenige ruiterij, Kozakken, verdreven had. De Keizer dit
vernemende, ontstak in

woede en antwoordde in drift:

„ Comment généml, vous ti'avez donc pas lu Vhistoire
romaine? — Des grenadiers pour mus faire fusiller!"
Om dit goed te begrijpen moet men weten, dat de
Keizer zich nog altyd had gevleid, dat keizer Alexander
zou toegeven als hp zag, dat het Napoleon ernst was zijn
land binnen te rukken. Daarom had hij zoolang met het
uitvaardigen der oorlogsverklaring gedraald en de vijandelijk
heden, door den generaal bevolen, waren alzoo aan de
oorlogsverklaring voorafgegaan. Van het fusilleeren kwam
echter niets. De generaal zorgde'buiten het gezicht van den
Keizer te blijven en hoewel hem zijn commandement werd
ontnomen, werd het hem na veertien dagen weder teruggegeven.
Hij sneuvelde den 23 Mei 1813,in een gevecht bij Reichenbach.
De rivier, waarover drie bruggen geslagen waren, maakte
eene groote bocht naar onze zijde, terwij] de oever aan deze-
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zijde verheven en mei de 12 ponder batterijen der garde
bezet, aan gene zijde laag en vlak wius. Eene brug was bestemd
ft

voor de infanterie, eene tweede voor de cavalerie en de
derde voor de artillerie en de equipages.
Reeds vroegtijdig had ik last gekregen aan de overzijde
der rivier, op den weg van Kowno, een terrein op te zoeken,

gesr.hikt om te parkeeren en te bivakkeereu en waar men
ook fourage zoude aantreifen. Dit was geene gemakkelijke
taak, te meer daar de garde-ai'tillerie 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 in
spanning.

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 over

trekkende troepen zoo sterk bezet, dat ik vooreerst geen
kans zag haar te passeeren. Ik legerde my onder een boom
en zag van daar dat trotsche schouwspel aan : infanterie,

cavalerie en artillerie trokken in de beste orde met gedeploieerde vaandels en de muziek aan het hoofd de rivier

over, om den vijandelijken bodem te betreden. Schooner, tal

rijker, en moediger leger had men wellicht nimmer vereenigd
gezien en hoezeer het. vertrouwen in den uitslag der kam
panje 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-
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hoijden,(laar ik de rijdende artillerie van de garde over de
brug zag deboucheeren en ik alzoo in functie moest treden
om liaar naar het bivak te begeleiden.
Van nu af aan hervatte ik mijn diensten bij de batterij,

verheugd van eene moeilijke en zeer vermoeiende taak
ontslagen te zyn, die iii het vijandelijk land met nog grooter
moeielijkheden zoude gepaard gaan. Intusschen had ik de
bijzondere tevredenheid van den generaal Desvaux verworven,
die mij voortaan niet alleen met veel onderscheiding, maar zelfs
als een vriend bejegende en mij daarvan vele blijken gaf.

Den 25 Juni higerden wij ons nader bij Kowno en bleven
daar tot den 27, toen de marsch op Wilna aangenomen
werd. Aan dezen marsch namen deel: de cavalerie van Murat,

bet korps van Davoust en de garde, te zamen 120 duizend
man Op onze linkerflank hadden wij de korpsen van Nej
en Oudinot en op onzen uitersten linkervleugel dat van Macdonald, dat de Nieraen bij Tilsit overtrok en bestemd was
om Koerland en Lijfland te veroveren; op onze rechterflank
het korps van prins Eugène, dat bij Prenn en het korps
van prins Jeróme, dat meer zuidelijk bij Grodno de rivier
moest passeeren en onzen rechtervleugel uitmaakte. Al deze
korpsen telden te zamen 400 duizend strijdbare mannen,
waarbij lOOÜ vuurmonden ingedeeld waren en daar in den
loop der kampanje nog belangrijke versterkingen volgden,
kan met zekerheid worden aangenomen, dat van Fransche
zgde tusschen de 600 en 700 duizend man tegen Rusland
te velde zijn gebracht; het juiste cpfer zou moeilik te bepalen
zyn. Een hulpkorps Oostenrijkers onder prins Schwarzenberg

en een hulpkorps Saksers onder Re^nier waren in aantocht

^

en zouden zich in Volhynie vereenigen, om het leger in den
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rug en in de rechtei'flank te dekken. De uiaarschalk Victor,
hertog van Bellunc, was voorloojïig met het 9'- korps
achtergebleven om Berlijn te bezetten. liet ID" korps van
den maarschaik 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

iii noordwestelijke richting tot liossiena uitgebreid, alwaar
het korps van Wittgenstein 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 zijn

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,
dut drie dagen aanhield, maakte de wegen onbruikbaar en
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deed de temperatuur aanmerkelijk dalen. De koude en het
natte voeder, bestaande uit afgemaaid koren, waarin de
halmen nog waren, werkten alleruadeelig.st op den gezond
heidstoestand der paarden, zoo zelfs, dat toen wij den 1 Juli
te Wilna aankwamen, 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 anxilière

artillerie moesten worden vervangen. Maar niet alleen bg
de garde, bij de meeste korpsen van het leger was de sterfte
aan paarden zeer groot; de wegen waren met doode 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
uianscha2)pen en reeds by het begin der kampanje liet de
krijgstucht veel te wenschen over: vele manschappen verlieten
de gelederen, om zich aan maraudeeren of desertie over
te geven. Plotseling werd het weer zeer fraai en warm, ja
zelfs zeer heet; wij behielden dat tot in September en het
raarcheerende leger was voortdurend in stofwolken gehuld.
Om eenige verademing aan zijn leger te verschaffen en
op de achterblyvera 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 overlatemle. Dadelyk werden er
maatregelen 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 Joraini.
Poolsciie regimenten infanterie en cavalerie werden opgericht.
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de stad van veldwerken voorzien, magazijnen, hospitalen

en veldbukkerijen 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 teleurgesteld. Eene commissie uit de confederatie,
die zich te Warschau 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.
De graaf van Hogendorp, hierboven genoemd, Hollander
van geboorte, is dezelfde, die in 1807 Minister van Oorlog
was onder koning Louis. In 1813 werd hij benoemd tot
gouverneur van Hamburg, toen de maarschalk Davoust,
prins van Eckmühl, aldaar het opperbevel bekleedde. In
181-4 keerde hij naar Holland terug om den Souvereinen

Torst zyn diensten aan te bieden; maar hy schaarde zich
weder onder de vanen van Napoleon, nadat deze in Maart
1815 in Frankrijk was geland. Hij keerde niet meer naar

zijn vaderland terug, maar stierf verlaten in Brazilië. Bij
testament

vermaakte

Napoleon

hem

honderd

duizend

franken. — De generaal Jomini, Zwitser van geboorte en
kundig schrijver en strateeg, bleef in Franschen dienst tot na
de bataille van Bautzen, toen hij zijn diensten aan keizer

Alexander van Rusland aanbood. Tijdens den slag van Dresden,
bevond hij zich met Moreau aan het groote hoofdkwartier
der Verbondenen. — Maret, hertog van Bassano, was Minister
van Buitenlandsclie Zaken en stond bij Napoleon in groot
aanzien. Een Franschman, een Hollander en een Zwitser, waren
alzoo hoofden van het bestuur in Litthauen en bleven te Wilna,

toen Napoleon zijne voorwaartsche beweging voortzette.
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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.
„Th deel dat gevoelen^'''' hernam de overste; „Twaar weet gij
en ditmaal richtte hij zich speciaal tot mij, ^watwij
ie Moskou of te St.-Petersburg gaan doen?",Wel," antwoordde
ik „wij gaan daar den vrede aan de Bussen voorschrijven."
„Gij verkeert in dwaling," vervolgde hy, maar ik zal het u

zeggen. Wij trekken op een dier heide hoofdsteden, om de
Kozakken te halen en ze binnen een jaar aan den Bijn te

brengen." Eenparig verhieven wij onze stemmen tegen den
ongeluksprofeet, daar wy ons onmogelijk zulk een noodlottig
einde van den oorlog konden voorstellen. En toch is die
VOOR.SPELLINQ IN HOOFDZAAK BEWAARHEID

GEWORDEN.

Den 10 Juli marcheerden wij van Wilna op Witebsk
aan de Duna. Bij Ostrowno hadden den 25 gevechten plaats,
waarbij de cavalerie 7 stukken op den vgand buit maakte.

Deze gevechten werden den 26 en 27 voortgezet en wij
dachten en hoopten, dat de Russen bij Witebsk zouden
stand houden en slag leveren; maar den 29 aldaar aange
komen, waren zy reeds in de richting van Smolensko
afgetrokken en schenen zij ons nog verder in hun land te
willen lokken. Den 3 Augustus had de vereeniging der beide
vyandelijke legers bij Smolensko plaats. Prins Bagi-ation
was aan de vervolging van Davoust ontkomen en had die
stad langs een grooten omweg bereikt.
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Tijdens wij nog te Wilna waren en Napoleon zich gereed
maakte tegen Barclay de Tolly op te rukken, had de
maarschalk Davoust last gekregen, aan Bagration den
terugtocht op den Dnieper te beletten en daardoor de
vereeniging der beide vijandelijke hoofdlegers vooreerst
onmogelijk te maken. Daartoe was hij op Minsk gemarcheerd,
met de toezegging van den Keizer, zoodra mogelijk door
prins Jeróme te worden versterkt. Napoleon had Jeróme
bij herhaling tot spoed aangespoord; maar de lange en
vermoeiende marschen, het slechte weder in Juni, de hitte

in Juli, de onbruikbare wegen en de vertraging, die hij te
Grodno bij het overgaan van de Niemen ondervond, al die
tegenspoeden beletten hem Davoust in tijds te rejoigneeren.
De Keizer, die daardoor zijn plan zag mislukken, was hevig
op zijn broeder verstoord en had hem gelast zich onder de
bevelen van Davoust te stellen , zoodra hij zich met hem zon
vereenigd hebben. Zich daaraan echter niet willende onder
werpen, had de koning van Westphalen het leger verlaten
en zich naar zijn staten begeven.

Te Witebsk vertoefden wij eenige dagen, hetgeen in het
belang Van het leger hoogst noodig was, daar ziekte en
desertie, veel meer dan het vuur des vijands, de gelederen
schrikbarend hadden gedund: de 400 duizend man, die den

24 Juni over de Niemen trokken, waren reeds tot op 250
duizend strijdbare mannen verminderd. Ook de sterfte aan

paarden was zoo groot, dat daarin dringend moest worden
voorzien. Tevens werden maatregelen getroffen om bij de
verdere operatiën, thans tegen de vereenigde hoofdmacht
der Russen i het leger in de flanken en in den rug behoorlijk
te dekken. Daartoe bleven de maarschalken Oudinot en
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Macdonald aan de Duna: de eerste tegenover een Russisch
korps onder Wittgenstein, de laatste om het beleg voor
Riga te slaan; prins Schwarzenberg, die ook de Sakaers
onder Regnier onder zijn bevelen had gekregen, bleef in
Volhynie, waar bij door een korps onder Tormazow werd
verontrust. De maarschalk Victor kreeg last met het 9® korps
van Berlijn naar Dantzig en Koningsbergen op te rukken;
de maarschalk Augereau zou hem met het 11 ■' korps te Berlijn
vervangen.

Den 11 Augustus verlieten wij Witebsk en marcheerden

in de richting van den Dnieper (Boristhone), dien wij den
14 tegenover Liady overtrokken, met het oogmerk van
daar op Smolensko te rukken en ons van deze vesting bij
verrassing meester te maken. De voorhoede leverde den 14

bij Krasnoi een gevecht, dreef de Russen voor zich uit en
rukte den 16 op Smolensko, gevolgd door de hoofdmacht

van het leger. Toen ik Krasnoi passeerde, nog altyd met
veel vertrouwen in den afloop van den oorlog bezield, dacht
ik niet, dat ik dit oord spoedig onder geheel andere omstan
digheden zoude terugzien; dat ik daar in een ernstig en
bloedig gevecht zou worden gewikkeld en slechts met moeite
een gedeelte myner stukken zou redden.

In den avond van den 16, het was reeds donker, werden
onze batterijen voor de tenten des Keizers opgesteld; de
manschappen brachten den nacht met brandende lonten bij
de stukken door. Met het aanbreken van den dag waren
wij in een sterken nevel gehuld, die ons alle uitzicht benam.

Toen deze eenigszins begon op te trekken, zagen wij een
zwerm Kozakken zich ijlings verwijderen en toen de zon
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begon door te brelcen-en de mist verdreef, -zagen wij eene
taraelyk groote stad voor ons liggen, waarvan de spitsen
en vergulde koepels van onderscheidene kerken zich aan
ons oog vertoonden. Daar wij op eene hoogte stonden,
hadden wij een vrij uit-ziclit op Smolensko en het voorliggende
terrein. Het was een prachtig gezicht! Tusscheu de hoogten,
die de stad omgaven, -zagen wij de colonnes onzer troepen
deboncheeren, waarop spoedig verwoede aanvallen volgden.
De Keizer trad uit zijne tent en nam met zijn kijker de

stelling voor Smolensko met de grootste belangstelling waar.
Terwijl ik ook bezig was de stad te observeeren, kwam een

adjudant des Keizers mij vragen, of ik hem mijn kijker wel
een oogenblik zou willen afstaan, waaraan door mij werd
voldaan. Hij verwijderde zich snel en sedert heb ik mijn

kijker niet meer teruggezien. Het scheen, dat men de plaats,
waar de Keizer zich bevond, had opgemerkt, want een

oogenblik daarna werd ons uit de vesting eene houwitzergranaat toegezonden, die nabij een groep officieren, die den
Keizer omringden, uiteeusprong. Dit schot was het sein
voor den aanval. De Keizer steeg te paard, adjudanten renden
naar alle kanten om orders over te brengen, onze stukken
werden opgelegd en wij begaven ons naar de standplaats,
die ons was aangewezen. Onder aanvoering van Davoust,
Ney en Poniatowski rukten de troepen ten aanval op en
den ganschen dag werd er aan beide zijden hardnekkig
gestreden. Tegen den avond stond de stad op verschillende
plaatsen in brand en gedurende den nacht werd zy door de
Kussen ontruimd, nadat zij de reeds door ons vuur zoozeer
geteisterde stad verbrand en vernield hadden.
' In den morgen van den 18 Augustus trokken wy de stad
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binnen, waar zich een akelig schouwspel aan ons oog ver
toonde. Het grootste gedeelte der huizen was vernield en
verbrand en vele inwoners, vooral gewonden, waren in de
vlammen omgekomen; verkoolde lichamen werden in ver

schillende houdingen in de straten aangetroffen. De nog
aanwezige inwoners waren met have en goed in de kerken
gevlucht, alwaar zy kaarsen voor hunne huisheiligen hadden
aangestoken. De brug over den Dnieper vonden wij vernield
en de voorstad aan de overzijde aan de vlammen prijs
gegeven.

De terugtrekkende vijand werd met kracht vervolgd en
bij Valoutina achterhaald, alwaar een ernstig en hloedig
gevecht plaats had, waarbij den generaal Gudin, door den
Keizer en het leger hooggeschat en hemind, de beenen
werden afgeschoten. Hij werd naar Smolensko vervoerd,
waar hij den geest gaf en met militaire eerbewijzen in de
citadel werd begraven.

Terwijl het gevecht bij Valoutina plaats had, vertoefden
wij te Smolensko en bleven aldaar eenige dagen. Bijna
dagelijks werden door den Keizer troepen in oogenschouw
genomen en kleine manoeuvres uitgevoerd , die dikwijls goed-,
maar ook soms afgekeurd werden. Van het oorlogstooneel
aan de Duna en in Volhynie kwamen alhier gunstige
berichten in. Oudinot, den 17 Augustus zwaar gewond,
had het opperbevel aan Gouvion-Saint-Cyr moeten over
dragen, die den 18 het leger van Wittgenstein by Polotsk

geslagen en het een gevoelig verlies had toegebracht;
Schwarzenberg en Regnier hadden eveneens voordeelen op
den vyand behaald. Napoleon had deze tijdingen met vreugde
begroet en Saint-Cyr voor zijn heldhaftig gedrag tot maarG
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schalk benoemd. De maarschalk Victor kreeg van hier last,
met zijn korps naar Wilna op te rukken.
Den 24 braken wij op in de richting van Moskou, over

Dorogobusch, Wiasma en Ghjat, alles op onzen weg door
den vijand verbrand of vernield vindende en den 5 September
naderden wij Borodino, alwaar generaal Kutusow, die het
opperbevel over het Russische leger had aanvaard, stelling
had gekozen, met het voornemen eindelijk een algemeen
tretfen te wagen. Nog dienzelfden avond bemachtigde de
divisie van den generaal Compans, na een hevig gevecht,
eene redoute voor de vijandelijke stelling en 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 zoude plaats hebben. Het weer, dat plotseling
koud en regenachtig was geworden, maar gelukkig in den
morgen van den 7 opklaarde, had mij sterk aangegrepen
en onder een fijnen motregen en met de koorts op het lyf
kleedde ik mij des nachts in groote tenue, waartoe wij order
hadden bekomen, en met het aanbreken van den dag zat
ik in den zadel en stonden de batteryen slagvaardig, om
aan een der bloedigste veldslagen, die ooit geleverd werden,
deel te nemen.

Het dorp Borodino ligt op den weg naar Moskou en aan
de Kolokza, een klein riviertje, dat in de Moskowa uitwatert. De Russen hadden het dorp bezet en op de nalnj

gelegen hoogten en eene rij heuvelen, die zich in de ricliting
van Outitza uitstrekken, versterkingen aangelegd, bestaande

in hot midden der stelling uit eene groote redoute en op de
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flanken uit kleinere veldwerken, die sterk met infanterie en

artillerie waren bezet. De drie veldwerken op den linker
vleugel der vyandelijke stelling en nabg bet dorp Semenowskoi, dat de Bussen hadden verbrand, werden door
uitgestrekte en byna ondoordringbare bosschen, waardoor
de oude weg van Moskou loopt, begrensd.
Nadat Napoleon, in den morgen van den 6, de vgandelijke
stelling had verkend, nam hy de navolgende dispositiën.
Prins Eugène, op onzen linkervleugel, kreeg last zich met
een gedeelte zijner strijdkrachten van het dorp Borodino en
de brug over de Kolokza meester te maken en met de
overige troepen een aanval op de groote redoute te doen;
de maarschalken Ney en Davoust zouden de drie veldwerken,
op den linkervleugel des vpands, 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; cavalerie korpsen werden
aan de troepen van Ney en Davoust toegevoegd, om werk
dadig op te treden, zoodra de veldwerken zouden genomen
zijn en eindelijk werden tegenover de versterkingen des
vgands groote batterijen aangelegd.
Tijdens den veldslag hield de Keizer zich achter het
midden onzer stelling, in de redoute van Schwardino op,
alwaar hij zyne bevelen gaf. In den vroegen morgen van
den 7 September gaf een kanonschot het signaal tot deir
aanval, die over de geheele linie gelijktijdig een aanvang nam.
Om het bezit van de verschansingen des vyands werd een
groot gedeelte van den dag met de grootste verbitteringen
hardnekkigheid gestreden. Zij werden genomen en hernomen,
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totdat eindelijk de groote redoute voor de tweede maal den
Rnssen werd ontweldigd. Dit gelukte, met medewerking van
de garde-artillerie, maar niet zonder de grootste krachts
inspanning onzer troepen, die zware verliezen te verduren
hadden. Bij eene charge van 3 regimenten curassiers, onder
steund door 2 regimenten carabiniers, werd deze prachtige
ruitery als het ware verpletterd en sneuvelde de generaal
Caulincourt. De redoute werd door 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 opeengehoopt,
slechts met moeite kon naderen. Zij bleef
bezit en daarmede was de kracht der Russen
trokken zich langzaam terug, door een

dat men haar
echter in ons
gebroken; zij
verpletterend

kanonvuur bestookt.

Verschillende generaals wilden, dat de Keizer het aftrek

kende leger door zyne garde zou doen vervolgen, overtuigd
van de geheele vernietiging der Russische armee. Napoleon
was daartoe echter niet te bewegen; van het eenige korps
dat intact gebleven was, wilde hij zich niet beroofd zien,
daar zijne operatie-lyn reeds buitengemeen 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 moord
dadigste, die ooit gestreden is, was gewonnen en de vyand
in vollen, doch geregeldeu aftocht; evenwel zonder dat gunstig
resultaat, dat wij na zooveel inspanning hadden mogen
verwachten. De verliezen aan weerszijden waren zeergroot,
grooter zelfs dan bij eenigen anderen slag. Het gezamenlijk
verlies aan dooden en gewonden bedroeg ruim 70 duizend
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man, waarunder tal van generaals, kolonels en officieren
van minderen rang. Prins Bagratiou, commandant van het
leger van den Dnieper, door zgn 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. Gelijktgdig hoorde ik
uit een boschje achter mjj kermen en schreeuwen en vernam
van mijn oppasser, die reeds op de been was om de paarden
te verzorgen, dat bet eene ambulance was. Ik liet er den
Rus been 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 by onderzoek was gebleken, dat het been moest
worden geamputeerd, eene operatie, die veel tijd en zorg
vereischte. Eindelyk gaf hij toe en ik bleef er bij, in de
veronderstelling de operatie koelbloedig te kunnen aanzien,
nu toch zooveel ellende om mij heen en de afgrijsselijkste
wonden te hebben aanschouwd. Daarin bedroog ik mij echter.
Het werd mij groen en geel voor de oogen, ik begon te
vomeeren en moest mij aan een boom vasthouden. Bij ver
schillende gelegenheden heb ik ondervonden, dat ik operatiën
van dien aard niet zonder sterke aandoening van het zenuw
gestel kon bijwonen.
De nabygelegen abdy Kolotskoi werd tot hospitaal ingericht,

alwaar de gewonden opgenomen en aan de zorgen van Larrey,
„chirurgien en chef" van het leger en een tal van genees-
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heercn werden toevertrouwd. De {ibdij was ecliter niet groot

genoeg oni alle zieken te bevatten; daarom werden er ook
eenigen n.aar het nabijgelegen Moshaisk vervoerd. De belang
rijke diensten door Larrey, zoo hier als bij vroegere en latere
gelegenheden bewezen , werden door den Keizer op hoogen
prijs gesteld. Na den slag van Wagram in 1809, werd hij
in den adelstand verheven, met eene dotatie van drie duizend
franken en hij zijn testament maakte Napoleon heni een
legaat van honderd duizend franken.
Terwijl de generaal Junot met zijn korps achterbleef om
de abdy te bewaken en de zieken van levensmiddelen te voor
zien , braken wij den 8 September vroegtijdig in drie colonnes
ter vervolging van het geslagen leger op; prins Poniatowski
vormde de rechter-, prins Engène de linkercolonne. Tegen
den middag maakten wij halt om eenige rust en eenig voedsel
aan manschappen en paarden te geven. Terwyl wij soep
aten, reed een officier ons in snellen draf voorbij, uitroepende:
„limimix ceiix, qui ont de la soupe a manger." Ik riep hem
toe, dat als hij eene portie verlangde, hij welkom zou zijn.

Daarop draaide hij zijn paard om, naderde ons en terwijl hij
afsteeg zeide hij: Mijne Heeren, ik ga als koerier naar

Parijs, om de tijding der bataille van gisteren over te brengen.
Mocht gij brieven voor \iw betrekkingen mede te geven hebben
dan toil ik er mij gaarne mede belasten en zal voor de ver
zending zorg dragen , zoodra ik mijn dépêches héb afgegeven."
Ik schreef dadelijk eenige woorden in potlood aan mijne vrouw,
die zij ontving, nog voor dat de tijding van den ge^v©nnen
veldslag te Amsterdam bekend was geworden.
Volgens ingekomen berichten, zouden de Russen een uur

voor Moskou nog een slag wagen en daartoe een gunstig

X-
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terrein, door veldwerken gedekt, uitgekozen kebben. Aldaar
aangekomen vonden wij wel aarden werken, maar de stelling
was reeds verlaten. Den 14 September waren wij in de

nabijheid van Moskou. Een kreet van vreugde steeg uit ons
aller borst; men meende het doel aller wenschen bereikt te

hebben en daar van de vele ontberingen te zullen uitrusten.
Op de hoogte, vanwaar wij een prachtig mtzicht op de
onmetelijke hoofdstad hadden, maakten wij halt. Het weer
was helder, de zon bescheen de vele vergulde koepels der

talryke kerken, met haar groote, vergulde kruizen; alles
scheen ons vriendelijk toe te lachen en niemand vermoedde

in die oogenblikken, dat ons in die metropool zulke vreesselijke
teleurstellingen te wachten stonden.

De toestand van het leger was verre van bevredigend.
De lange en zware marschen, de vele ontberingen, de
desertie en de bloedige veldslagen, hadden onze strijdkrachten
schrikbarend gedund. Het prachtige en moedige leger, dat
den 24 Juni de Niemen was overgetrokken, ter sterkte van
ruim 400 duizend man , was reeds tot de helft weggesmolten
en de 100 duizend strijdbare mannen, die Napoleon, hg
aankomst te Moskou, onder zijn onmiddelijke bevelen had,

dit leger bevond zich te midden van een vijandelgk land,
ver van zijne operatie-basis verwijderd, terwijl de winter
aanstaande was. Maar het Russische leger hadden wg verslagen
en voor ons uitgedreven, en daar weldra de mare tot ons
kwam, dat Moskou van troepen ontbloot en open voor ons

lag, meenden en vertrouwden wij daar een voordeeligen en
eer vollen vrede te sluiten.

Den 14 September rukte Murat, koning van Napels, met
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de voorhoede do «tad, die als uitgestorven was, binnen.

Het leger van Kutusow was ufgetroklcen, de inwoners waren
gevlucht, alleen veel slecht volk doorkruiste de stad en had
zich van het Kremlin, een tal van gebouwen en verlaten
huizen, als ook van het arsenaal meester gemaakt, waar
het zich van wapens had voorzien. Onze troepen werden
door dat gespuis met geweerschoten ontvangen, maar het

werd uiteengejaagd, neergesabeld, het Kremlin gezuiverd
en de orde zooveel mogelijk hersteld.
Napoleon ontving deze berichten met smart. Hij had
gemeend, dat de autoriteiten den overwinnaar de sleutels

der oude hoofdstad van het Russische rijk zouden komen
aanbieden; in stede daarvan deze bittere teleurstelling. Hij
bracht in de voorstad Dorogomilow den nacht door en
vestigde zich den 15 in het Kremlin, weleer het verblpf
van de Vorsten der Moskovieten.

De garde-artillerie nam den 14 positie aan deze zijde van
de stad, op het groote kerkhof, dat de stad domineert en
eenige dagen later namen wij bezit van de voorstad Doro

gomilow. Daags na onze aankomst kreeg ik last levend
vleesch te gaan opsporen. Aan de andere zijde der stad
deed ik eene goede vondst: een groot aantal prachtige
ossen en duizenden schapen. Myn manschappen werden
echter door het slechte voorbeeld hunner kameraden medegesleept en stroomden in de verlaten huizen om te rooven

en te plunderen, waardoor deze kostbare buit grootendeels
verloren ging. Noch goede, noch strenge woorden vermochten
een voldoend deel van hen te bewegen het vee naar het
bivak te drijven, hetgeen mij veel verdriet veroorzaakte en

waarover zij zich later zeer beklaagden.
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Nieuwsgierigheid dreef mij later op den dag de stad binnen.
Moskou, vroeger de hoofdstad van Rusland, wordt door de
Moskowa besproeid en telde circa 300.000 inwoners. De stad
bevatte tal van prachtige paleizen, kerken met vergulde torens
en koepels, een groot arsenaal en andere grootsche gebouwen.
Ik bezocht dien dag een schouwburg, waar de lessenaars van
het orkest nog met muziekstukken waren belegd, het scherm
was opgehaald en alles duidde aan, dat het gebouw in
overyling verlaten was. Ik bezocht daarna nog andere wijkeu
en hoopte het Kremlin te kunnen bezichtigen, doch de
toegang was verboden, daar de Keizer het reeds betrokken had.
In den nacht van' 15 op 16 ontstond er op vele plaatsen
in de stad brand, die niet kon gebluscht worden, daar de
Russen alle bluschmiddelen hadden medegevoerd en de
inwoners der brandende panden waren gevlucht Den 16 nam
de brand schrikbarend toe. Van den schouwburg, dien ik
daags te voren had bezocht, vond ik slechts de muren terug

en ik liep dien dag groot gevaar in de vlammen om te
komen of door den rook te stikken. Plotseling was ik door
brandende perceelen omringd, ik had moeite mgn paard
vooiiüt te brengen, het werd zeer onrustig, steigerde en
dreigde mij uit den zadel te werpen. Des avonds verliet de
Keizer, niet zonder gevaar, het Kremlin en begaf zich naar
het keizerlijk lustslot Petrowskoi, op den weg naar St.- Peiei-sburg, alwaar hy drie dagen vertoefde. Tot den 19 duurde
deze ontzettende brand, die nauwelijks Vw "^^r huizen spaarde.
Intusschen waren de soldaten de verlaten huizen, paleizen,
kerken en den grooten bazar binnengedrongen, om te rooven,
te plunderen en te vernielen. Het waren venschrikkelyke en
■ yziiigwekkende tooneelen!
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Omtrent cle oorzaak van den brand bestaan zeer iiiteen-

loopende mecningen. Daar hij reeds iii den avond onzer

aankomst in verscliillende wijken der stad was uitgebroken
eji de Russen alle blusclimiddelen hadden medegevoerd, was
men algemeen van gevoelen, dat de brand op last van den
gouverneur was aangestoken, om ons van alles te berooven
wat eene groote en rijke stad ons kon bieden. Li deze

nieening werd men nog versterkt door de aanwezigheid van
veel gemeen volk, dat met brandende fakkels in de hand

gegrepen en onmiddelijk doodgeschoten werd. Dat men zich

daarin niet heeft vergist, is later overtuigend gebleken uit
de „ Histoire militaire de la campagne de Eussie en 1812
door den kolonel Boutonrlin, adjudant van Z. M. den Keizer
van Rusland , te St.-Petersbnrg uitgegeven en in het Fransch
vertaald. Eerste deel, hoofdstuk V, hiadz. 368 wordt dien-'
aangaande het navolgende vermeld

„ Quelques mois avant la gnerre, Ie comte Rostopchin
avait été nommé goüverneur-général de Moacou. Pendant

tout Ie cours de la campagne il avait réussi a réprimer les
moiivements tumultueux d'une populace, qiie les malheurs
de Ia gnerre plongeaient dans Ie de'sespoir. Moins militaire
que citoyen zélé, Ü avait cru a la possibilité de défendre la

ville pied a pied, et pris tontes les mesures nécessaires pour
enflammer les habitants du de'sir généreux de seconder les
efforts de Tarmée. La résolution du prince Koutousof

d'évacner Moscou, fut un coup de foudre pour sou ame
patriote. Mais dans ce moment même il ne négligea pas Ie
seul moyen qui lui restait de servir aon pays. Ne pouvant
plus rien pour Ie salut de la ville confiée a aes soins, il se
détermina a utiliser sa perte en la ruinant de fond en comble.
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Ce projet, digne d'un Scévola, fut exécuté habüement.
Tant que les troupes rasses étaient en ville, Ton n'aurait
pu y mettre Ie feu sans nuire a leur retraite; niais Ton
disposa des luatières combustibles dans plusieui's maisons, et
Ton répandit par la ville une troupe d'incendiaires salariés
et dirigés par quelques officiers de 1'ancienne police de
Moscou, qui y denieurèrent déguisés."
Alvorens zijn manuscript in druk te geven, deelde de
kolonel Boutourlin den graaf Rostopchin deze episode mede
en kreeg baar zonder aanmerking terug. Tien jaar later kwam
de graaf er echter tegen op, bewerende, dat de brand niet
door hem bevolen, maar den Franschen soldaten moest

geweten worden, die 's nachts vuren tegen de houten huizen
hadden aangelegd, denkende dat zy van steen waren gebouwd.
Niettemin bleef de kolonel bij zijn gevoelen volharden, en

wel op grond van zeer geloofwaardige bronnen, dat de
brand op last der russische autoriteiten was voorbereid en
ten uitvoer gelegd.

Terwijl het Russische leger, door Murat in het oog gehouden,
na Moskou te zijn doorgetrokken, den terugtocht had voort
gezet, eerst in de richting van Riazan, daarna op den weg

van Kaluga, had eene afdeeling cavalerie ons den terugtocht
afsesneden en de toevoeren belet tot ons te komen. Een
O

convooi, van Smolensko op Moskou rukkende, was zelfs door
de Kozakken buit gemaakt. De dragonders en de jagers te

paard der garde, met eene rijdende batterij, waartoe ik
behoorde, werden achterwaarts gedetacheerd om de verbindmg
te herstellen Op onze nadering week de vijand en na hem
eenige dagen in het oog gehouden en teruggedreven te hebben,
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keerden wij naar Moakoii teruy, aonder een enkel man
verloren te hebben.

Bij onze terugkomst kwam een officier mij te gemoet
rjjden en wenschte mij geluk met mijne bevordering tot
kapitein bij de garde-artillerie te voet. Daar ik mij niet
zeer verheugd betoonde, dewijl ik mijn geliefkoosd wapen
moest verlaten, haastte hij zich er bij te voegen, dat ik
tevens benoemd was tot ridder van het Legioen van Eer.
Ik had moeite te gelooven, dat my deze beide onderschei
dingen gelijktijdig ten deel vielen. De kolonel Van het
regiment, die on.s ook te gemoet kwam rijden, om ons na

de expeditie te verwelkomen, bevestigde mij hetgeen ik
zoo juist van mijn kameraad vernomen had. Mijne vreugde,
van in het Legioen van Eer te zijn opgenomen, was groot,
en ik dacht dadelijk aan mijne vrouw en familie, die zich

niet alleen over deze blijde tyding zouden verheugen, maar
daaruit tevens ontwaren, dat ik mij waardig gedragen had.
De officieren der rijdende artillerie gaven mij eene afscheids
partij, waarbij mij de knevel, die by de artillerie te voet

niet mocht gedragen worden, plechtig werd afgesneden,
liet haar ging op een bord rond en een ieder nam er een
vlok van, als aandenken aan een kameraad, die hen ""in»'"

verlaten. De heer de la Sarraz werd in mijne plaats tot
D" luitenant bij de garde rijdende artillerie benoemd. Wij
ruilden onderling van monteering.

Na afscheid van myn chefs en Icameraden genomen te
hebben, stelde ik mij aan den commandant der artillerie te

voet voor, zonder knevels en in stipte tenue, hetgeen een
goeden indruk maakte, die nog werd verhoogd, toen ik de
lading met het geweer liet verrichten, om daarna, aan het
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hoofd mijner batterij, voor den chef te defileeren. De
Fransche veld-artillerie was met geweren gewapend, waarvan
ik bij den terugtocht veel nut getrokken heb.
Mijn voorganger was bij de bataille van de Moskowa —

door de Russen de bataille van Borodino genoemd —
doodgeschoten en sedert was de batterij door een 1®" luitenant

gecommandeerd,een officier van reeds gevorderden leeftijd met
weinig vermogens, waardoor de troep eenigszins verwaarloosd

was en aan vele zaken gebrek bad. Een zestigtal manschappen,
zoo artilleristen als trein-soldaten, lagen met dyssenterie en
schurft in het hospitaal te Moskou. Van eene naamlijst
voorzien begaf ik er mij heen, om mijn manschappen te
bezoeken en zoo mogelijk van dienst te zyn. Zij werden in

een groot gebouw, het vondelingshuis, verpleegd, waar geen
register der zieken voorhanden was, zoodat er eenige dagen
voorbijgingen, voordat ik al mijn manschappen had ontdekt.

Daar de verpleging veel te wenschen overliet, vooral bij
gebrek aan geneesmiddelen, nam ik het besluit mijn zieke
manschappen in een huis over te brengen, tegenover bet myne

gelegen, dat ik daartoe dadelijk het inrichten. Na lang
zoeken ontdekte ik nog een apotheek, waar ik zalf het

vervaardigen, waarvan mij het gebruik nauwkeurig werd
medegedeeld. Het lokaal voor de scburftlijders bestemd werd
goed verwarmd, de manschappen driemaal daags met de
zalf ingesmeerd, de kleeding uitgekookt en na verloop van 14

dagen bad ik het genoegen ze allen gezond bij de compagnie
terug te zien. Voor de diarrheelijders bezigde ik „uitgebrande
jenever met ingedropen suiker", een middel, dat mij bij onder

vinding gebleken was zeer goed te zgn en waarmede zij spoedig
herstelden, met uitzondering van een man, die overleed.
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Daar men geloofde, dat wij den winter in Moskou zonden
doorbrengen, om eerst bet volgende voorjaar, na het sluiten
van den vrede, den terugtocht aan te nemen, had ik mij,

na vele nasporingen in de onbewoonde huizen en verlaten
tuinen en akkers, van een voorraad levensmiddelen, laken,

linnen, leder en and(5re behoeften voorzien en handwerkslieden
in dienst genomen, die bij menigte zonder brood in Moskou
rondliepen. Een gebouw had ik tot magazijn doen inrichten ,
waarin haver, rijst, meel, aardappelen, kool en vaten met
jenever werden opgelegd. Ik liet harde beschuit bakken en
hemden, kleedingstukken, schilderjassen en schoenen ver
vaardigen. Ook liet ik hoefijzers met scherpe kalkoenen
maken, hetgeen echter de goedkeuring mijner officieren niet
wegdroeg, daar zij aan het Fransche beslag zonder kalkoenen
gewoon waren. Later, toen de wegen zoo glad werden als
een spiegel, hebben zij zich echter bekeerd en zich geheel
met mijne zienswijze vereenigd.
De nachten bracht ik meestal slapeloos door. Wij bleven

gekleed en gewapend, de paarden opgetuigd en uit vrees
voor een nachtelyken aanval, waren wy door schildwachten

omringd. Over dag namen wy om beurten rust. In den nacht
van den 19 October hoorde ik tusschen 2 en 3 uur de

trompet en de trom, waaruit ik opmaakte, dat er iets
bijzonders gaande was. Ik sprong te paard en ijlde naar
het Kremlin, alwaar ik alles in de weer vond. Het hoofd
kwartier was opgebroken en de garde stond gereed om af
te marcheeren. De chef van den staf van den maarschalk

Mortier deelde mij mede, dat het legerkorps van den maar

schalk, 0. a. bestaande uit 2000 man jonge garde, gede
monteerde cavaleristen j die tot bataljons waren geformeerd,
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en mijne batterij bestemd was het Kremlin te bezetten en
tot het uiterste te verdedigen. Dit kleine korps zonder

innerlijke kracht werd als het ware den vijand prijsgegeven,
om den aftocht van het leger te dekken.
Ik snelde naar mijn troep terug en 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, ten einde de overtollige bagage te
verbranden. 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, giei'st
en voor elk man een paar schoenen. Aan de manschappen
werden twee paar nieuwe schoenen uitgereikt: een om

dadelijk aan te doen en een om in den ransel te pakken.
Aan deze voorzorgen had ik het te danken, dat ik de
manschappen bpeenhield; bij aankomst in het bivak en bij
vertrek, werd hun een borrel verstrekt en tweemaal daags
ontvingen zg rijst en gierst of meel.
Niettegenstaande de genomen voorzorgen voor het schoeisel,
kwam de sergeant-majoor mij na 3 dagen marsch rappor
teeren , dat de manschappen nu-pieds waren, hetgeen ik niet
gelooven kon. Ik liet mij de schoenen vertoonen en nu bleek
mij, dat de zolen verbrand waren en in stukken vielen, daar
de manscliappen de slechte gewoonte hadden 's nachts op
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liet 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.
Den 20 October begaven wij ons naar liet Kremlin en
dienzelf'den 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, ten einde 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 gelyktydig 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, ondeiwonden

wij geen tegenstand; het week uiteen en liet ons ongedeerd
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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 voor 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 achter
blijvers gelegenheid te geven, ons te rejoigneeren. Nauwelijks
hadden wg ons in slagorde opgesteld of de mijnen begonnen
te werken. Verschrikkelijk was de uitbarsting, vooral van

het kruitmagazyn, 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 voort
gedreven en op een aanmerkelyken afstand met een zwaren
slag ontplofte. De uitbarsting der caissons duurde het langst,
daar vele met houwitser-granaten 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 tien uren door den Keizer te Fominskoi
gehoord. Vele Russen kwamen daarbij om. Zj waren Ijet
Kremlin binnengestormd om zich van den voorhanden voorraad
meester te maken, zoodra het door ons verlaten was.

Na alzoo 39 dagen te Moskou te hebben doorgebracht,
namen wg van daar den terugtocht aan, een tocht, waarvan
de verschrikkingen door tal van schrijvers zijn te boek gesteld
en waarvan ik mij voorstel een kort, maar troiiw relaas te geven.
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De Keizer was den 19 October van Moskou in de richting
van Kaluga getrokken, om het leger van eene vruchtbare
streek te laten genieten en met het voornemen van daar op
Smolensko te marcheeren en zich met den maarschalk Victor

te vereenigen. Na den bloedigen slag van Malo-Jaroslawetz,
den 24 door het legerkorps van prins Eugène met een gedeelte
van het Russische leger geleverd, had hij echter gemeend
dat plan te moeten opgeven en was hij tot het besluit
gekomen, den terugtocht op Smolensko langs denzelfden
weg aan te nemen, dien het leger op den heenmarsch had

gevolgd en die alzoo door eene geheel verwoeste streek
leidde. Den 26 werd daaraan gevolg gegeven en de marsch
op Wereja aangenomen, waarbij het D korps van Davoust
de achterhoede van het leger uitmaakte.
De maarschalk Victor, die intnsschen met zgn legerkorps
van Wilna naar Smolensko was opgerukt, kreeg aldaar van
Napoleon last zich met den maarschalk Oudinot te vereenigen,
om gezamenlgk tegen Wittgenstein op te treden en hem
over de Duna terug te werpen. Wittgenstein had belangryke
versterkingen uit Finland bekomen; de korpsen van Oudinot
en Macdonald — het laatste hield zich nog bij Riga op —
waren daarentegen aanmerkelyk gedund.
bet korps van
Oudinot was een Bepersch korps onder von Wrede, bij dat
van Macdonald een Pruisisch onder York ingedeeld. Op beide
hulpkorpsen viel weinig meer te rekenen; de desertie was

groot en zij wachtten slechts op eene gunstige gelegenheid
om ons te verlaten en zich bij onze vpanden te scharen. Het
Russische leger in Volhynie onder Tormasow, had zich met

dat van Moldavië vereenigd en was sedert onder de bevelen
van den admiraal Tchitchakow gesteld, die na het sluiten
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van den vrede met Turkije , van daar teruggeroepen was. Na
al deze versterkingen meende keizer Alexander, dat de legers
aan de Duna en in Volliynie in staat zouden zijn zich achter
de Beresina te vereenigen , om daar het Fransche leger den

terugtocht te beletten en zelfs onmogelijk te maken
De generaal Kiitnsow, na den slag van de Moskowa tot
veldmaarschalk benoemd, had zijn leger in een kamp bij

Tai'oiitino, op den weg van Kaluga, vereenigd en het daar
aanmerkelijk versterkt. Den 18 was hij onverwachts aanvallend
tegen Murat opgetreden, in de hoop hem den terugtocht af
te snijden. De troepen van Murat, bestaande uit bijna de

gebeele cavalerie van het leger en de infanterie van Poniatowski,
in kantonneraenten nabij Winkowa verspreid, boden een

dapperen tegenstand en wisten het voornemen van den vijand
te verijdelen. Nadat Napoleon den 26 October den terugtocht
op Smolensko aangenomen had, droeg Kutusow aan Platow,
door de Kozakken van de Don versterkt, de vervolging van
bet Fransche leger op, terwijl hij met het hoofdleger den

weg naar Juchuow insloeg, om het terugtrekkende leger
in de flank aan te vallen en zooveel mogelijk te verontrusten.

Den vierden dag van onzen hoogst bezwaarlijken marsch
over slechte, doorweekte wegen, hoorden wy links van ons
het kanongebulder. Nimmer had mij het kanonvuur zoo
welluidend in de ooren geklonken, daar het een bewijs was,
dat wij ons in de nabijheid van het „ Groote leger" bevonden,

waarmede wij ons werkelijk tegen den avond te Wereja
vereenigden. Wij achtten ons nu behouden, niet vermoedende,
dat ons nog zulke groote gevaren en vermoeienissen te
wachten stonden
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Deu 28 October kwamen wij te Moshaisk aan. Ik was

met mijne batterij reeds een moeilijk défilé doorgetrokken,
waarin eene menigte onbegraven Igkeu opeengehoopt lagen,
toen ik last kreeg terug te keeren, om dien nacht het
hoofdkwartier te dekken.

Den volgenden dag onzen marsch vervolgende, trokken
wij met moeite over het riviertje de Kolokza en naderden
alzoo het slagveld van Borodino, alwaar zich een afgrijselijk
tooneel aan onzen blik vertoonde. Meer dan 30 duizend lijken

omringden ons, een gezicht, dat ons met ontzetting vervulde
en wij haastten ons dan ook, dit aan den dood gewijde veld
te verlaten. Niet ver van daar lag de abdij Kolotskoi, waar

het groote hospitaal gevestigd was. Had het slagveld een
hoogst pijnlijken indruk op ons gemaakt, nog afschuwelpker
was de aanblik dezer plaats van wanhoop en ellende.

Wij vervolgden den weg op Grhjat, dat wij laat in den
nacht bereikten en waar ik wederom met mijne batterij

positie moest nemen. Op dezen langen en vermoeienden tocht
deed de koude zich zeer gevoelen en stelde de winter zich
met een helderen hemel in. Ook begon de krijgstucht zeer

te verslappen, hetgeen vooral was toe te schrijven aan de
weinige voorzorgen door den geueralen staf in het belang
van het leger genomen. Aan haver voor de paarden hadden

wij nog geen gebrek, daar ik een goeden voorraad in zakken
in de caissons geborgen had; maar het hooi was geheel
verbruikt, zoodat wy alle nachten rechts of hnks van den
weg eenig hooi en stroo moesten opzoeken. Bij het verlaten
van de rijdende artillerie meende ik van dergelijke corveen,
waarbij wij steeds gevaar liepen in handen der Kozakken te
vallen, ontslagen te zijn. Het ongeluk wÜde echter, dat de
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troin-officier mijner batterij, een oud man zonder energie,
en mijn officieren door ziekte niet in staat waren, bij de
dagelijksclie zware niarsclien; ook deze taak te vervullen.

Wilde ik derhalve de paarden in leven en bij krachten
houden, dan diende ik ook dit voor mijne rekening te nemen.
Daar wij lang.s denzelfden weg terugtrokken, dien wij ge
komen waren, was alles in den omtrek over eenige uren
verteerd, verbrand of verwoest, zoodat men zich ver van

den weg moest verwijderen om iets te vinden, dat dan nog
dikwerf alleen bestond uit eenig stroo of riet van de daken.

Van Ghjat bereikten wij in twee dagmarsclien Wiasma,
waar wij eene kleine halt hielden, waarna wij in twee dagmurachen in de nabijheid van Dorogobusch aankwamen en

positie namen, om op de legerkorpsen van de maarschalken
Davoust en Nej te wachten. Onze achterhoede onder Davoiist,

had hevige aanvallen van den vijand te verduren gehad, eerst
bij een défilé voorbij Ghjat, daarna te Wiasma, waar de
maarschalk Ney hem was te hulp gesneld. Het V korps, de

achterhoede uitmakende, had zooveel verliezen geleden, dat
het door het 3'' korps van Ney moest worden vervangen, aan
wien verder de dekking van den terugtocht opgedragen werd.

^

Tijdens onze halt bij Dorogobuscli kreeg ik last tot fourageeren. Te dien einde ging ik met alle trein-paarden en de
paarden van den maarschalk Mortier op marsch. De maar
schalk had mij verzocht, zyn paarden onder geleide van
zijn pikeur mede te nemen, dien hij gelast had zich naar
mijn aanwijzingen te gedragen. Onder bedekking van 25 goed
gewapende manschappen, een trompetter en een tamboer,
sloeg ik op goed geluk een weg links in. Daar de voorzich

tigheid mij gebood niet al te snel te marcheeren, opdat de
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veiligheidsdienst naar behooren kon worden waargenomen,
gaf de pikeur mij al spoedig te kennen mijn geleide niet
verder te behoeven: daar de weg hem veilig scheen, wenschte

hij wat sneller een dorp op te zoeken om zich van fourage
te voorzien, voorgevende dat de maarschalk hem bevolen had
voor 2 uur terug te zgn. Hy verliet mij, niettegenstaande ik
hem het gevaar voor oogen hield, waarin hy zich roekeloos

begaf. Tegen een uur bereikte ik een dorp, waar nog geen
troepen waren geweest en dat goede fourage en levensmiddelen
aanbood. Ik liet het omsingelen, met last een ieder neder te
schieten, die trachten zou het dorp te verlaten. Toen nagenoeg
de helft van de paarden met fourage was belast, vertoonden

zich de Kozakken. Ik liet doorfourageeren en op verschil
lende plaatsen den marsch slaan en blazen, waardoor de
Kozakken vermoedelyk in den waan verkeerden, dat het dorp
sterk met infanterie en cavalerie was bezet, ten minste zy
bleven ons uit de verte gadeslaan. Toen het fourageeren
afgeloopen was, kwam het er op aan, den aftocht zoo bedekt
mogelijk te houden. Ik liet de paarden met een onderofficier
en onder geleide van eenige gewapende manschappen afmarcheeren, bleef met de overige manschappen het dorp nog
eenigen tijd bezet houden en marcheerde toen ook af, door de
Kozakken gevolgd. Zonder verlies rejoigneerde ik de pak
paarden bij den ingang van een bosch, waar zy mij hadden
gewacht en daar de Kozakken toen de vervolging staakten
en de avond reeds begon te vallen, zette ik den marsch van
daar zoo snel mogelijk voort.
Eerst laat in den avond kwam ik in het bivak terug. De
kolonel, chef der artülerie van ons korps, had de grootste
angst over ons uitgestaan; de paarden van den maarschalk
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waren door de Kozakken genouien, de pikeur had zich door
eene snelle vlucht weten te redden en om zijne eigendunkelijke
handelwijze te bedekken, had hij gerapporteerd, dat wij allen
in handen des vijands gevallen waren , waaraan mijn lang
uitblijven schijn, van waarheid had gegeven. Het legerkorps
was reeds opgerukt, maar de kolonel had besloten zoo lang
mogelijk met de overige manschappen bij de stukken achter
te blyven, totdat hij de volle zekerheid zou hebben bekomen,
dat wij werkelijk verloren waren. Zijne vreugde was groot,
toen de garde-avancée onze nadering rapporteerde. Hij vloog
naar mij toe en daar ik niet snel genoeg van het paard kon

komen, omhelsde hij mij de knie. Nadat de manschappen Avat
hadden uitgerust en gegeten, rejoigneerden >vij ons korps,
dat wy bij het aanbreken van den dag in positie geschaard
vonden.

r

Tot nu toe waren wij onder een helderen hemel voortgerukt;
maar den 6 November betrok de lucht en een koude nevel

omringde ons, die zich weldra in sneeuwvlagen oploste. Het
landschap kreeg een eentonig en somber aanzien; het aardrijk
werd geheel met sneeuw bedekt. Door een feilen wind voort

gedreven, worstelden wij met de dikke sneeuwvlokken, die
alle ongelijkheden van het terrein vulden en waardoor een

gestadig vallen en weder opstaan, de moeilijkheid van den
ruarsch niet weinig vermeerderde. Velen, die verkleumd in
de met sneeuw gevulde kloven of greppels stortten, hadden de
kracht niet meer zich op te richten en werden weldra onder

de sneeuw begraven. De wegen werden spiegelglad, lietgeen
den marsch nog meer vertraagde, daar de paarden moeite
hadden voort te komen. Mijn scherp beslag, dat ik te Moskou
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had laten vervaardigen, kwam nu te pas. Ik liet het in een

nacht onderleggen, waartoe flambouwen werden aangestoken.
Oin de hoefsmeden tot spoed aan te sporen, werd dit werk
om beurten door den kolonel Henrion en mg gesurveilleerd;

de officieren mpner batterp waren daartoe niet meer in staat.
Bij het aanbreken van den dag was de halve batterij gei-eed,
waarmede de kolonel afmarcheerde. Tegen den middag volgde
ik met de overige stukken in draf en reed eerst eene colonne
voertuigen, welke zich moeilpk op den weg bewoog , daarna
het rijtuig van den Keizer voorbij, die het glas van het
portier liet vallen en uitriep: „ Quelle est ceite artillerie-la ?"
Tegen den avond haalde ik den kolonel in. Het Fransche
beslag zonder kalkoenen was op den terugtocht zeer nood
lottig voor de cavalerie, die daardoor tal van paarden verloor
en niet minder voor de artillerie, die veel voertuigen moest
achterlaten.

De lange nachten van zestien uren werden slapeloos
doorgebracht en schonken geene verkwikking; men moest
op de sneeuw liggen, veelal slechts voor een smeulend vuurtje,
daar geen droog hout te bekomen was. Voor het aanbreken
van den dag, moest men weer met verstijfde ledematen den
nioeielijken en langen marsch aanvaarden. Het vooruitzicht
spoedig te Smolensko g,an te komen , aldaar kantonnementen
te betrekken en uit te rusten, boezemde ons moed en

volharding in.

^

Intusschen hadden zich vele korpsen opgelost. De discipline
was bijna geheel uit de gelederen verdwenen en de wegen
waren met achterblijvers en zonder orde voorttrekkende
soldaten bedekt. Den 12 November kwamen wij te Smolensko,
het beloofde land, dat ons noch rust,.noch verkwikking
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aanhoud. De lcven«uiidcli3loii waruii niet toereikend, de

magazijnen werden door de manycliappen bestormd en
geplunderd, er lieersclite eene ontzettende wanorde. Een
Poolsch officier bood mij voor een uur zijne kamer aan,
waarvan ik gebruik maakte om schoon linnen aan te trekken
en mij te scheren, wat ik sedert den 23 October niet meer
had kunnen doen; nauwelijks was er gelegenheid geweest

zich de lianden en het gezicht een weinig te réinigen. Ik
gevoelde mij daardoor zeer verkwikt en met nieuwen moed
bezield. Slechts weinigen hadden het besef mijn voorbeeld
te volgen en een mijner kameraden en bijzonder goed vriend,
de heer de Merville, wien ik het noodige uit mijn kleinen
voorraad aanbood om zich te verschooneii en te reinigen,
wees zulks met verontwaardiging van de hand, mij toeroepende,
dat hij zich niet kon begrijpen, dat ik mij in een tijd van
kommer en ellende als een muscad'ui en geparfumeerd — ik
had my met eau de cologne gewasschen — durfde te
vertoonen, hetgeen hij als eene beleediging beschouwde,

hem en den overigen kameraden aangedaan. Het ongeluk
had zyn moreel reeds geheel verwoest. Het ontbrak hem

aan genoegzame geestkracht om het leed te dragen en er
zich met geweld tegen te verzetten en het duurde dan ook
niet lang, of hij bezweek ouder de ontberingen en ver
moeienissen van den marsch.

Alvorens Smolensko te bereiken, hadden de korpsen van
prins Eugène en van den maarschalk Ney aan zware

verliezen blootgestaan. Eerstgenoemde, te Dorogobusch den
weg op Witcbsk ingeslagen hebbende, werd hevig door de
Kozakken van Platow vervolgd en verloor, bij het passeeren
van een riviertje, dat in den Dnieper uitwatert, een groot
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gedeelte zjjner artillerie en bijna alle bagagewagens. Laatst
genoemde was, na Dorogobusch zoolang mogelijk te Hebben

verdedigd, met moeite aan de vervolging van den sterk
opdringenden vijand oiitkomeu. Ook de beiicliten van onze
strijdkrachten aan de Duna en uit VolHynie, waren Hoogst
ongunstig. Oudinot, door Het korps van Victor versterkt,

had voor Wittgenstein moeten wijken en Polotzk prijs
gegeven ; Tchitchakow bedreigde Minsk en alzoo den terugtocHtsweg van bet Fransche leger.

Oen 14 moesten wij (de garde) Smolensko reeds verlaten
en nu werd ons Orsza als de eindpaal onzer rampen aan

gewezen. Wy zouden successievelijk gevolgd worden: den 15
door prins Eugène, den 16 door den maarschalk Davoust
en den 17 door den maarsclialk Ney, die last Had, voor zpn
vertrek de vestingwerken van Smolensko te vernielen.
Op liet eerste bivak kwam de schildwacht mij rapporteeren,

dat een heer en dame mij wenschten te spreken. Ik liet hen
voor mij komen. De man was van meer dan middelbaren
leeftpd, de vrouw was jong en bad een goed en aangenaam
uiterlijk. Zij vroegen mij eene plaats aan bet vuur, hetgeen
ik hun toestond' en daar zij den geheelen dag nog niets
genuttigd Hadden, liet ik hun spijzen voorzetten met koffie
en rum. Na zich verkwikt en versterkt te hebben, vertelden

zij mij hunne geschiedenis
De man was een Fransch emigrant, die in het Russische
leger dienst had genomen. Als luitenant-kolonel Hg een
regiment cavalerie, werd hg in den Persischen oorlog door
een pijl in de dij zwaar gewond, waardoor hij kreupel liep
en den dienst had moeten verlaten. Als belooning voor de
aan Rusland bewezen diensten, had de Keizer hem benoemd
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fcüt directeur der keizerlijke atoeterij te Moskou en aan het
liüt' van den groutvorat Constantin had hij zijne tegenwoordige
vrouw, eene Fraiif;aise, leeren kennen. Daar hij de onvoor
zichtigheid gehad had iu Moakou te blijven, toen de inwoners
de stad verlieten, hadden zjj hunne terugkomst niet durven
afwacliten en hadden met ona Moskou in den nacht van 23 op
24 October verlaten, in het gevolg van den generaal La
Borde, brigade-generaal bij het legerkorps van den maarschalk
Mortier. Li den loop van den dag was de bagage van
het legerkorps door de Kozakken aangevallen, die zich van
hun rijtuig en dat van den generaal hadden meester gemaakt.
Met moeite hadden zij zich met hun kolfertje kunnen redden,
maar wisten niet wat thans te beginnen, daar de generaal
La Borde hun bescherming noch onderhoud meer kon
verleenen.

Den volgenden morgen, toen wij zouden afmarcheeren,
stond de jonge vrouw, ten einde raad, in de sneeuw van
koude te beven. Diep medelijden met hen hebbende, stelde

ik den man voor zich met de leiding van een wagentje
bespannen met vier konja^ (een klein soort van paarden,
waarvan wij ons in Rusland bedienden) te belasten, waarop
hij met zijne vrouw plaats kon nemen en waardoor ik een
kanonnier zou

uitwinnen.

Dankbaar

werd

dit

voorstel

aangenomen.

Tegen den middag — wij marcheerden met 3 batteryen
met een ouderlingen afstand van 2 a 300 pas — zagen wy
links van den weg eenige grenadiers uit een gehucht de
vlucht nemen. Vermoedende wat er [gaande was, maakten
wij halt en liet ik myne batterij dadelijk oprukken: vier
stukken aan het hoofd, vier aan de staart en de caissons
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in het midden. Aan het hoofd en aan de staart werden 2

stukken in slagvaardigen staat gebracht, de overige man
schappen laadden hun geweren en plaatsten zich tusschen

de voertuigen, waar ook eenige geisoleerde, gewapende
infanteristen werden opgenomen.

JSTauwelijks waren deze voorzorgsmaatregelen getroffen of
eene sterke afdeeling Kozakken, die steeds aangroeide,
deboucheerde uit het gehucht en maakte eene charge op
ons. Ik ontving hen met kanon- en geweervuur en wist hen
gelukkig van mi] af te houden; maar de 12 ponder batterij

achter mij had het kwaad te verantwoorden. In zeer goed
Fransch riepen zg mij toe: „Bends-toi bougre de Frangais."

Onze bagage werd ook aangevallen en ten deele geplunderd;
maar een gelukkig schot maakte er een einde aan. Een
kanonskogel viel tusschen eenige Kozakken, die bezig waren
een rijtuig te plunderen en doodde er een, waarna de
anderen op de vlucht sloegen. Mijn protégés hadden het
wagentje verlaten; de man was radeloos van angst in
handen der Russen te vallen, zijne vrouw daarentegen kalm,
sprak hem moed in De Kozakken bleven ons nog geruimen
tijd verontrusten, maar verlieten ons zoodra de duisternis
begon aan te breken, waarna wij den marsch voortzetten.
Den 15 November kwamen wij 's avonds te Krasnoi aan,
waaruit de vijand werd verdreven en waar het bleek, dat
de afmarsch van Smolensko in verschillende afdeelingen,
met eene onderlinge tusschenruimte van een dagmarsch,
noodlottig voor het Fransche leger zoude kunnen worden,
daar Kutusow zich hier plotseling op onze linkerflank
vertoonde en ons als het ware omsingelde. Vereenigd hadden
wij het Russische leger kunnen weerstaan, terwijl nu elk
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afzonderlijk legerkorps met eene groote overmacht zonde te
kampen hebben en gevaar loopen door den vijand afgesneden
te worden. Napoleon dit gevaar inziende, besloot den marsch
op Oraza met de garde niet voort te zetten, maar zijn
legerkorpsen af te wachten.

Den 16 vereenigde prins Eugène zich met ons, na aan
zware aanvallen blootgestaan en ontzettende verliezen geleden
te liebben en den 17 namen wij stelling op een plateau nabij
Krasnoi, alwaar ook Davoiist zich den 18 met ons vereenigde;
hij had zich met de bajonet een weg door den vijand
moeten banen.

De gevechten van de drie laatste dagen, waren het leger
duur te staan gekomen. Menig carré werd er in de pan
gehakt, het Hollaiidsche regiment grenadiers van de garde
word geheel opgelost, tal mijner vrienden verloren het leven

en den 18 verloor ik de helft myner battery. Gelukkig redde
i'k de vier overige stukken over de reeds brandende brug
en spoedde mij daarna voorwaarts om een défilé door te
trekken; maar aan de andere zijde werd ik door Russische

artillerie, die eene omtrekkende beweging had gemaakt en
juist in batterij was gekomen, beschoten met dat gevolg,
dat de voorste stukrijder mijner colonne door een kanonskogel
werd getroffen. Ik liet dadelyk de zweep over de paarden
leggen en had het geluk, myn stukken en de caissons
behouden uit den strijd te brengen.

Bij het verlaten van Krasnoi had de maarschalk Ney zich
nog niet met ons vereenigd, zoodat men vreesde, dat hij
met het overschot van zijn legerkorps den Russen in handen
was gevallen. Den 20 bereikten wy Orsza aan den Dnieper,
alwaar wij stelling namen en den nacht met brandende lonten
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bij de stukken doorbrachten. Den volgenden dag kreeg ik
order mijn voorwagens in het groote park, dat achter de
stad was opgesteld, tegen andere . van Pruisisch model te
verwisselen en munitie in ontvangst te nemen. Ik kon geen
mijner officieren met deze corvee belasten, daar zij allen
ongesteld of gewond waren en begaf er mij alzoo zelve heen.
Een akelig schouwspel vertoonde zich hier aan mijn oog.
In de nabijheid van een groot hospitaal waren drie groote
en diepe kuilen gegraven, die geheel met naakte Ipken
waren gevuld. Ik haastte mij dit terrein van ontzetting
te verlaten.

Den 22 verlieten wij Orsza, nadat wij tot onze groote
vreugde de wonderbare redding van den maarschalk Ney
vernomen hadden. Geen kans meer ziende zich op den linker

oever van den Dnieper door het Russische leger heen te
slaan, was hij op den rechteroever overgegaan, waar hij
hevig door de Kozakken onder Platow werd bestookt. Maar
toch wist hij, na eene bovenmenschelijke krachtsinspanning
en een moed zonder wedergade, met zijn klein maar dapper
troepje Orsza te bereiken en zich daar met ons te vereenigen.
Ney, hertog van Elchingen, prins van de Moskowa, bijgenaamd
„Le brave des hraves," was de held van den terugtocht.

Het weer was zachter geworden en de dooi had de wegen
in een modderpoel herschapen, waarin tal van soldaten, dien
het aan de noodige wilskracht ontbrak, den dood vonden.
Zeer vermoeid kwamen wij den 25 November te Borisow

aan de Beresina aan , waar de brug vernield was. De Russen,
onder Tchitchakow, waren ons op dit punt voor geweest en
hadden Minsk bezet en zich daar van onze goed gevulde
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magazijnen meester gemaakt, iietgeen Scliwarzenberg en
itegnier niet liaddeii kunnen beletten. Wij vereenigden ons
hier met de korpsen van Victor en Oudinot — laatstgenoemde
had het bevel weder op zich genomen — die zich op de
Beresina hadden teruggetrokken, na vergeefs getracht te
liebben 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
had 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 Kutiisow in den rug werden bestookt,
waren wij alzoo door vijanden omringd, die ons den overtocht
der rivier wilden beletten. Neemt men hierbij nog in aan
merking, dat het vijandelijke leger, dat ons met de grootste
verbittering bestookte, ruim 70 duizend man bedroeg, en
het Franschft leger slechts 30 duizend strijdbare mannen
telde, met ruim 40 duizend ongewapenden en eene groote
menigte voertuigen, dan kan men zich nauwelijks hachelijker
toestand voorstellen. Benige nog goed gemonteerde officieren
vormden zich hier tot een escadron 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 Karei XII bij Pultawa.

Ten einde de Russen omtrent het ware punt van overgang
te misleiden, werden daai'toe bij en beneden Borisow over

gangsmaatregelen getroffen. De generaal der artillerie Eblé
had echter last gekregen bij Studianka bruggen te slaan,
waarmede 's nachts een aanvang moest worden gemaakt. In
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een nabygelegen boscli hadden de voorloopige werkzaam
heden zoo bedekt mogelgk 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 bg Borisow zoude plaats hebben. Van het
bruggen-materieel waren nog slechts eenige wagens met

gereedschappen 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 drgvend materieel moesten er alzoo schragen worden

aangemaakt, die door de pontonniers — waarbj 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 ver
richten, is het te begrijpen, dat er velen bezweken of later
aan de gevolgen overleden zijn. Door den generaal Eblé
voorgegaan, hebben zij zich met loffelyken ijver voor de
belangen van het leger opgeofferd; 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 voer

tuigen, de rechter voor de voetgangers bestemd. In den
namiddag van den 26 was de rechter gereed en ging Oudinot
met een gedeelte van zyn korps naar den rechteroever over,

alwaar by eene vyandelpke afdeeling verdreef en stelling
nam. Eenige uren later kon ook van de linkerbriig worden
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^(ebruik gemaakt; maar in den loop van den dag bezweek
zij een paar raaal onder den last van het materieel der
artillerie, hetgeen groote vertraging veroorzaakte.
Napoleon ging den 27 de brug over. Ik passeerde 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. Mijn
protégés waren door deze order zeer uit het veld geslagen; maar
ik liet hen plaats nemen, de vrouw goed ingestopt, in een
wagentje, waarin zich twee mijner gewonde officieren bevonden
en dat mijne batterij volgde.. Aan de brug hield ik halt,
om mij te overtuigen dat alles behoorlyk overging, maar
toen het wagentje aan de beurt kwam, schoot een gendarme
d'élitc voor om het den toegang te' beletten. Met luider
stemme riep ik: „Ce sont deux de mes officiers grièvement
blessés," waarop de Keizer uitriep: „Que la voiture passé "
Aan de overzijde der brug namen wij stelling en werden
in den vroegen morgen van den 28 hevig door de Russen
aangevallen; te laat hadden zij hun misslag ingezien De
strijd was hevig, maar werd te onzen voordeele beslist.
Een gelukkig uitgevoerde cavalerie-aanval, waarbij de kolonel
Trip zich bevond, gaf ons een beslissend overwicht op den
vijand. De maarschalk Oudinot, hertog van Reggio, werd
zwaar in de lendenen gewond; het was zijne 22® wonde.
Hij werd door den maarschalk Ney vervangen, die met zijne
gewone- voortvarenheid den aanval voortzette en den vijand
tot staan bracht. 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
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linkeroever om de bruggen te verdedigen en volgde eerst
laat in den avond. Hij werd dien dag door de troepen van
Wittgenstein en Kutusow bevig bestookt en de verwarring
op de bruggen, door bet gedrang en bet vuur des vyands,
was ontzettend. Duizenden acbterblyvers waren niet eerder
te bewegen geweest de brug te passeeren. Zicb immer veilig
achtende, zoolang zij niet door de Kozakken werden ver
ontrust, waren zij 's nachts op de plaats geblevén, 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 zpne kleeding een pak, dat bij in
zgn 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 dadelgk met een ijskorst was bedekt, die

geen water doorliet. Dezen officier, later ordonnans-officier
van den Keizer, werd bij de bataille van Dresden, toen hij
een order overbracht, een der dyen afgeschoten, aan welke
wonde hp te Dresden overleed.
Bij de vele verliezen, die het leger op den linkeroever
van de Beresina geleden had, viel ook nog het verlies van

de divisie Partonheaus, behoorende tot het legerkorps van /
den maarschalk Victor, te betreuren. Toen de maarschalk
in den avond van den 26 Borisow verliet om zich naar

Studianka te begeven, had hij den generaal Parto^neaux

/Uj

te Borisow achtergelaten, met last die plaats nog een dag
bezet te houden. Deze order was voor hem hoogst noodlottig.
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Reeds den volgenden morgen bleek hefc, dat hij afgesneden
was en na vergeefsche pogingen te hebben aangewend om
zich door den vijand lieeu te slaan, waarbij hy lievig 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
liadden verkeerd. dat de overgang bij Borisow zoude plaats
hebben. Sléchts een 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 Beresina 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 ontoegankelyk
moeras, waarvan het ys niet sterk genoeg was een mensch
te dragen, passeerden wij eene brug van V) uur lang.
Hadden de Russen haar vernield of verbrand, wij hadden ons
moeten overgeven, daar ons geen andere uitweg overbleef.
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In den laten namiddag van den 5 December bereikten

wij Smorgoni. In den aach.t verliet de Keizer in eene slede
bet leger, na het commando aan den koning van Napels
te hebben overgeven. Reeds vroeger bad hij uit Parijs de
tijding ontvangen eener stoute onderneming tegen zpn gezag,
door den gewezen generaal Malet en zoowel dit bericht, als
het verlies van zpn leger, deden hem besluiten ten spoedigste
naar Frankrijk terug te keeren. De maarschalk Duroe,
de graaf Lobau en de generaals Caulincourt en LefebvreDesnouettes vergezelden hem.
Voor mpne batterg was de nacht van 5 op 6 December
hoogst noodlottig. Ik had mgn stukken en caissons op de
markt bij den bazar, een groot gebouw uitwinkels bestaande,
doen oprijden. Het gebouw was van zware mastboomen ver
vaardigd en de winkels waren door dnnnere boomen van
elkander gescheiden. De manschappen waren in de vertrek
ken verdeeld en de paarden onder dak gebracht. Ik lag
rustig te slapen, toen eene sterke brandlucht mij deed ont
waken. Ik stond dadelgk 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 strafwaardige onvoorzichtigheid,
deed hen het vertrek

ontruimen en liet het vuur door

het opwerpen van sneeuw uitdooven, waarna ik mij wederom
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 wg eeuigé'paarden, maar vele
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kwamen in de vlammen om, daar zij met geen geweld uit
het vuur te drijven waren. Door de manscliappen werden de
stukkeji van het gebouw, dat eene vreeselijke hitte verspreidde,
verwijderd; maar twee caissons met liouwitser-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 veilig

heid gebracht. Ik brandde mij daarbij deerlijk de rechterliand en het gezicht, terwijl mijn mantel en mijn kleederen
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 Henrion overeen, dat wij ons aan
beide uitgangen van het dorp zouden plaatsen, om ons van

alle paarden meester te maken, waarop geisoleevde man
schappen gezeten waren. Dat ging niet zonder veel moeite
gepaard; maar het gelukte ons toch de verloren trekpaarden
te vervangen. Van drie cantinières, die 3 paarden by zich
hadden en van welke ik er 2 had weggenomen, had ik
veel last. Zij vervolgden my den geheelen morgen met scheld
woorden ,zoodat ik zelfs genoodzaakt was hen door een korpo
raal en een paar man op een afstand te doen liouden, 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
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kleedingstuk, waarmede ik mij 's nachts kon dekken en dat

ik nu nog meer miste, daar mijn verzengde Ideeren mg
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 Igken met armen of beenen

tusschen de speeken hangen en werden op die wijze medegesleept. Op elk bivak lieten wij Igken achter; vele man

schappen 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 man
schappen werden half bevroren op de stukken medegevoerd;
maar daar de paarden dagelijks in krachten afiiamen,
moest men daarvan afzien en de zieke manschappen achter
laten. Roerend en treffend was het afscheid dat wij
van elkander namen. De kolonel Henrion, anders een vrg
hardvochtig man, had zich achter een boom geplaatst, toen
ik mgn manschappen dit besluit mededeelde; hij barstte in
tranen en luid snikken uit.

De levensmiddelen waren verteerd, mijne kleeding dekte mij
nauwelijks en ik had mg de hottes a Vécuyère 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 geheeleu dag in de sneeuw schoot, weerkaatsten ons
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in (Ie üogen, die daardoor pijnlijU werden aangedaan en sterk
traanden. Elke traan was dadelijk bevroren. Aan den neus
licclitten zich groote ijskegel.s, 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, rAniour ge
naamd. Hij was in eene groote schuur van een posthuis gegaan
en had zich daar op een naakt lijk bij een vuurtje neder
gezet. 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 gewor
den, indien ik in het leven mocht blijven en Frankrijk te
rugzien. 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 be
loofde te Wilna voor goede kwartieren en levensmiddelen

te zullen zorgdragen. 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
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twee mjjuer paarden naar den vijand overgeloopen. Ik was
verheugd van hem ontslagen te zijn, daar hij mg, even als
de paarden, tot last was; aanhoudend klaagde lijj over

honger, dorst en koude. Ik had nu nog een 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 blgven, wilde men niet bevriezen.

Daar men geen knoop meer kon vastmaken, zag ik man
schappen 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 mg eene politiemuts
a la Marie Louise weten te verschafifen, waarvan de ach

terklep losgemaakt, 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 galette, die men op de heete
asch liet gaar worden, als men ten minste 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 in

zette, liep mg het bloed uit den mond, zoodat ik genood
zaakt was het weg te werpen.
Na een onbeschrijfelgk lijden uitgestaan en de afschuwe-
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lijkHte elienclu auiiKcbüHwd fce hebben, kwam ik eiutielijk den
9 December, tegen het vallen van den avond, in de voorstad
van Wilna aan. Het was lioog tijd, daar de Kozakkeu
ons op de hielen zaten en een paar stukken met mitraille in
werking hadden gebracht. Dit deed alles vluchten, zoo de
geleiders van de voertuigen, die voor mij waren en den weg
versperden, als die der achterhoede uit Duitschers bestaande.
Een officier, die met zijn manschappen over mijn stukken een
goed heenkomen zocht, trachtte ik staande te houden,scheurde
hem het kruis van de borst en wierp het hem in het gezicht,
hem een llahinke noemende. Hij luisterde echter niet naar
mij en verwyderde zich, zoo hard hy kon. Duitsche cavalerie,
die ons uit Wilna was toegezonden om ons te beschermen,

koos ook het hazenpad en wedijverde met de infanterie, wie het
eerst in de stad zoude terug zijn Daardoor ontstond een
gevecht ouder de poort, die weldra door doode menschen en
paarden was verstopt. De weinige trein-soldaten, die ik nog
had, wilden dat slechte voorbeeld volgen; maar ik gaf een
hunner een geweldigen slag met mijne sabel, waardoor hij
ter aarde stortte en dreigde een ieder te zullen dooden, die
trachten zou de paarden te verlaten.
Bevreesd dat myn eenigst overgebleven paard zou worden
doodgeschoten, gaf ik een trein-soldaat last daarmede eene
porte-cochère binnen te gaan en zich achter een muur te

plaatsen. Noch.hem, noch mijn paard zag ik echter terug,
hetgeen my zeer veel leed deed, daar zich in mijn mantelzak
papieren, voor mij van groote waarde, en myn journaal bevon
den. Intusschen had ik getracht een mijner stukken in
batterij te brengen, om het vijandelijke vuur te beantwoorden;
maar ik moest er van afzien, daar geen kanonnier meer in
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staat was mij te helpen en bet vel mgner handen aan het

kanon bleef kleven, alsof het gloeiend was. Eindelijk gelukte
het aan eenige grenadiers van de garde uit Wilna, ons te
ontzetten en de Kozakken te verdrijven.
Het was niet gemakkelijk zich tusschen de verlaten
voertuigen een weg te banen. Midden over den weg lag
een paard, dat ons dien vesperde. Meenende, dat het dood
was, nam ik het bij den staart, om het op zijde te
schuiven ; maar de knol leefde nog en gaf mij met een
der achterbeenen een slag tegen de knie, waardoor ik
achterover viel. Met moeite kwam ik weer op de been;
de knie veroorzaakte mij veel pijn en het gaan was mij zeer
hinderijk. Eindeljk had ik des avonds tegen 8 uur mjn
stukken aan de andere zjde van de stad opgereden en ver
gezelde daarna den kolonel Henrion naar het klooster, ons
verblyf. Ik meende daar eten en drinken te zullen vinden,
maar er was niets; de magazjnen waren ledig of geplunderd
en zonder veel geld was er niets te bekomen. Met den
kolonel en de overige officieren ging ik op het pad, om te
zien of wij niet het een en ander konden krjgen. Wat wij
machtig werden was echter niet veel en bestond slechts uit

eenige haringen, roggebrood, suiker en een paar flesschen
ratafia en Franschen brandewijn. Niettemin vergastten wj
ons aan dit schraal souper.
Intusschen was de order gekomen den volgenden morgen
te 4 uur naar Kowno op te breken, drie dagmarschen van
daar gelegen. Het uur van opstaan aangebroken zijnde, was
ik door den slaap en de ongewone warmte zoo zeer bevangen,
dat ik geen besef had het bed te verlaten. De kolonel
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Heiirion tilde mij echter op ei) zette mij buiten de deur,
waar de felle koude mij bijbracht eii ik hem spoedig volgde.
Het wagentje met de paardjes liet ik nu achter; van dit
besluit stelde ik den heer en zijne vrouw in kennis.

Tegen 8 uur kwamen wij aan de helling van een berg, dien
wij vour een half jaar zonder de minste moeite waren afge
daald; thans echter moesten wij aan den voet halt houden,
daar het niet mogelijk was de stukken en de voertuigen
den .spiegelgladden weg op te krijgen Tot des namiddags
4 uur werden daartoe alle krachten ingespannen, maar men
moest het eindelijk opgeven, te meer daar de Kozakken
zich reeds van de voertuigen meester maakten en zich zoozeer

met plunderen bezig hielden, dat zij aan het gevangennemen
van manschappen en paarden zelfs niet dachten. Ik liep
ongemoeid tusschen hen door, om de manschappen aan te
sporen zich zooveel mogelijk met de losse paarden te redden.
Het was voor den kolonel Drouot, den kolonel Henrion en
voor ons allen een treurig en pijnlijk oogenblik, jia zooveel

nuttelooze krachtsinspanning, onze artillerie den vijand te
moeten prijsgeven. Wij marcheerden nog tot des avonds
10 uur, toen wij van vermoeienis, ver achter onze achter

hoede , halt hielden. Te 2 uur in den nacht zetten wij den
marsch weder voort en met het aanbreken van den da«T
O

hadden wij de achterhoede ingehaald. Yan mijne geheele batterij
had ik nu nog bij mij den fourier en een kanonnier, die mij
daags te voren een grooten dienst bewezen hadden. Van

vermoeidheid was ik gevallen en kou niet meer opstaan Half

bedwelmd droegen zij mij voort en brachten my bg een vuur,
waar ik weer bijkwam. De fourier is later bezweken; maar de

kanonnier, Dupuis genaamd, heeft Frankrijk mogen terugzien.
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In den namiddag van den 12 kwam ik voor Kowno, waar

een ieder de barrière met geweld wilde binnendringen Daar
ik zeer zwak en vermoeid was, zag ik er tegen op mij in bet
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 gs 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 mg aan twee krachtige kerels vast, die

alles deden om mg af te stooten. Ik bleef mg echter kramp
achtig vasthouden en zoo kwam ik, na veel stooten en duwen,
de barrière door, waarna ik mijn redders losliet en hen
bedankte; zij keken mg woest aan en hadden geen woord
voor mg over.

Ik trad het wachthuis, door Wurtembergsche soldaten
bezet, binnen en verzocht mij te mogen warmen, het
geen mij werd toegestaan Een hunner had een fleach
met Schnaps om den hals hangen. Ik vroeg hem om een
slok, hetgeen hg weigerde. Ik haalde geld te voorschgn

en bood hem tot twintig franken, als ik maar een klein slokje
mocht nemen. Dit aanbod lachte hem toe en hij zette mij
de fleach voor den mond; maar nauweUjka had ik mij de

lippen bevochtigd of hij nikte die weg met den uitroep:
^ Es ist genug.'''' Het waa nog licht, toen ik de wacht verliet
en de atad inging. Voor een huis stonden twee militairen,
die zich aan brood en brandewgn te goed deden.Ik naderde
hen en vroeg om een stuk en een teug. „Loop naar den
donder y beroerde Franschman was het antwoord in mijne
moedertaal; waarop ik hun dadelijk iu het Hollandsch toesprak
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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 bet huis daartoe aangewezen en
vond er reeds eenige officieren byeen. 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 ambulant en ooggetuige van de afschuwelijkste
schandalen. Op verzoek van den kolonel Drouot begaf ik mp
's morgens een paar maai naar het hoofdkwartier van den
maarschalk Lefebvre, hertog van Dantzig, commandant der
garde. De eerste maal was by niet te spreken; de tweede
maal vond ik hem, huilende en zich bitter beklagende,
omringd van eenige militairen. Ik begreep, dat hy 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.
Bij het overgaan van de Niemen herdacht ik, hoe bet

„Groote leger" voor een half jaar de rivier over drie bruggen
was gepasseerd en vol moed den Riissisclien bodem had

betreden. Slechis een handvol van dat prachtige leger zag
de rivier terug. Velen waren door lood en staal gedood;
anderen door de felle koude en onder de vermoeienissen en

untberingen bezweken. Dit waren echter de ongelukkigsten
nog niet, maar de gevangenen waren het meest te beklagen,

1^-
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daar zij bloot stonden , aan de mishandelingen en folteringen
der onbeschaafde, ruwe en fanatieke Russen. Ik had mg

dan ook stellig voorgenomen mij te dooden, als ik zwaar
sewond in hun handen mocht vallen.
Met den kolonel Drouot en den overste Pion zette ik nu

den marsch op Koningsbergen voort. Met veel koude, ge
brek en ontberingen hadden wij nog te kampen, alvorens

die plaats te bereiken. Daar de overste niet meer kon
loepen, kocbten wij eene slede, waarvoor twee paarden ge
spannen werden. In de slede kon ik het echter wegens de
rS-^.

koude niet uithouden en ging met den kolonel te voet. Wij

namen den weg over Wilkowiszki, Wirballen, Stallupöhnen,
Gumbinnen, Insterburg, Wehlau, Tapiau en bereikten
Koningsbergen den 30 December.
Te Gumbinnen vertoefden wij eenige dagen. Hier in een

spiegel ziende, schrikte ik van mij zeiven. Ik was zoo zwart
als een neger. In het gezicht vertoonde zich slechts het
blanke vel, langs den weg, die de tranen zich over de
wangen hadden gebaand. Wij reinigden ons zoo goed moge

lijk, maar aan verschooning viel niet te denken, daar wij
niets hadden en ook niets bekomen konden. Met moeite
verschafte de kolonel Drouot zich een pen, eenig papier

en inkt, om aan onze betrekkingen te schrijven. Daar ik
alleen vrouw en kind had, werd mij de pen het eerst af

gestaan, eene in die omstandigheden veel beteekenende
beleefdheid. Ik had veel moeite eenige regels op papier te

brengen; de vingers waren zoo verstgfd, dat de pen mij
elk oogeublik uit de hand viel, hetgeen den kolonel Drouot
aanleiding gaf mij .schertsend te vragen: „ Si je donnais a
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ma femme une relalion délaiUée de notre retraite?" Toen hij
zich aan het schrijven zette, ging het niet beter en de
overste Pion kon er in het geheel niet mede klaarkomen. Hij
dicteerde mij een brief, dien hij met moeite onderteekende.

Onze brieven van hier verzonden, zijn goed overgekomen.
Te Koningsbergen werd ik met den kolonel Drouot in
een zeer fatsoenlijk huis ingekwartierd. Alvorens bezit van
myn vertrek te nemen kocht ik mij eenig linnen- en
bovengoed, alsoolc wasch- en scheergerij. Intiisschen had
men een warm bad voor mij gereed gemaakt en een
grooten ketel met water op het vuur gezet, om myne
lakensche kleeding uit te koken, die even als het geheele
lichaam, behalve het hoofd, van ongedierte wemelde. Na mij
met zorg gereinigd te hebben, begaf ik mij naar bed en
werden mijn kleedingstukken op den oven gedroogd. Ik was
nu een geheel ander mensch geworden; alleen plaagde my
de warmte van de kamer en het bed en kon ik van benauwd

heid niet slapen, hetgeen mij noopte den volgenden nacht
op de rustbank met open vensters te slapen.
Te Koningsbergen werden twee onzer verdienstelijkste
officieren door den dood weggerukt. De generaal Eblé moest
hier zijne toewijding aan het leger, met den dood bekoopeu.

Ook de generaal Lariboisière mocht Frankrijk niet terugzien.
Bij de bataille van de Moskowa had hy zijn zoon verloren;
te Koningsbergen kwam hij te vallen, als slachtoffer van de
koude en de ellende van den marsch. Vooral het laatste

sterfgeval vernam ik met smart. Ik had dien achtens-

waardigen man leeren kennen en hoogachten en vele goedheden
van hem ondervonden. Reeds bejaard, had hij zooveel
ontberingen niet meer kunnen doorstaan
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Den 1 Januari 1813 stond ik met den kolonelDrouot gereed
om een bezoek by den koning van Napels te brengen, toen
een ordonnans-officier de orde bracbt onverwijld de stad te
verlaten en ons op marsch naar Elbing te begeven. Te 12 uur
verliet ik de stad met een valiesje onder den arm Ik was

gebeel aUeen, de dooi was ingevallen ende wegen waren slecht.

Een paar uur van Koningsbergen passeerde mij een rijtuig, dat
50 pas verder stil hield en waaruit eene welgekleede dame
stapte, die haastig naar mij toekwam. Ik had moeite in

haar de dame te herkennen, die mij 's nachts op het bivak
nabij Smolensko een plaatsje aan het vuur was komen vragen.
Op mijne vraag waar haar man, de heer Antoine, zich bevond,
barstte zij in tranen uit; hij was voor eenige dagen in de
omstreken van Tapiau van koude bezweken. Mijne verwonde

ring te kennen gevende, haar zoo goed gekleed terug te
zien, vertelde zy mij, dat de koning van Napels haar onder
stand had verleend. Van alles ontbloot te Koningsbergen aan
gekomen, had zij zich daar persoonlijk tot den Koning
gewend, die haar 1200 franken had voorgeschoten , waarmede
zij zich wederom behoorlijk had kunnen kleeden. Zij hoopte
nu de reis uaar Frankrijk zoodra mogelijk te kunnen aan
nemen ; maar daartoe ontbrak het haar vooreerst aan de

noodige middelen. Ik herinnerde mij, dat de maarschalk
Mortier een meisje van 8 a 9 jaar, dat drijvende in de
Beresina door een zijner officieren was gered, per rijtuig
naar Parijs wilde zenden, zoodra hij eene vrouwelijke geleidster

zoude gevonden hebben en stelde haar voor mij te Elbing
op te wachten , waar ik trachten zou haar met den maarschalk
in kennis te brengen. Dit voorstel werd dankbaar aangenomen.

Alvorens Elbing te bereiken, liep ik gevaar in handen
9
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<lor Kozakken te vallen. Niet ver van Elbing, op den dijk
langs het Frische-HafF, vernam ik van een boer, wiens
woning ik voorbij ging, dat de Kozakken in aantocht waren.
Ik trad een oogenblik zijn huis binnen, koclit van hem een
paar schaatsen en bond ze snel onder. Nauwelyka was ik
op het ijs, of ik zag hen werkelijk aankomen; piaar de
schaatsen en het ijs waren goed en zoo ontkwam ik gelukkig
aan de gevangenschap.
Den 4 Januari kwam ik behouden te Elbing aan, alwaar
ik getrouw aan mijne belofte, madame Antoine bij den

maarschalk bracht, die zeer verheugd was eene zoo goede
gelegenheid te hebben gevonden om zijn aangenomen kind ^
zooals hij zich uitdrukte, naar Parijs te doen overbrengen.

In minder dan twee uren bevond zij zich reeds op weg.
Sedert heb ik niets meer van haar vernomen, hetgeen mij
doet vermoeden, dat zij aan de gevolgen der uitgestane
ontberingen en vermoeienissen bezweken is; met tal van

officieren is dat ook het geval geweest. Na veel ellende op
den terugtocht te hebben doorstaan, bezweken zij in weinige
uren aan typhus en werden langs den weg in de sneeuw
begraven.

Na 8 a 10 dagen te Elbing te hebben doorgebracht,
werd de marsch over Marienburg, Dirscliau en Konitz, in

de richting van Posen voortgezet. Te Marienburg liep ik
nogmaals groot gevaar door de Kozakken gevangen te
worden genomen. Terwijl ik op eene bovenverdieping rustig
sliep, werd ik tegen middernacht wakker en hoorde groot
rumoer onder mij. waar ook eenige officieren op stroo lagen.

Ik sprong op en liep naar de trap om te vragen wat er
gaande was: „De Koml-hoif zijn /n

9," wa.s het antwoord
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en gelijktijdig zag ik er een aan de trap. Ik snelde naar de
kamer terug, wekte mijn kameraden, opende het venster en
sprong er uit; met achterlating van mgn valies en alles wat

ik te Koningsbergen had gekocht. Zeer onzacht kwam ik in
den tuin op een hoop hard bevroren sneeuw te recht. Hoe
lang ik daar in zwijm gelegen heb weet ik niet; maar toen
ik bijkwam was alles stil in huis en ik verwgderde my snel
om de Weichsel over te komen en den weg naar Dirschau
in te slaan.

Dit was nog niet de laatste maal, dat ik den Kozakken
gelukkig ontkwam. Een paar dagen daarna was ik met den
kapitein Ie Fran9ais onze colonne, die op Konitz rukle,
vooruitgegaan, toen zy toevallig van route veranderde, en
links afweek naar Kammin. Eerst toen wy te Konitz aan
gekomen waren bemerkten wy, dat de colonne van richting
was veranderd. Dit Pruisische stadje was op het punt zich
tegen Frankrijk te verklaren, en wachtte daartoe slechfoi de
komst der Kozakken af, die elk oogenblik konden aankomen.
De commandant van het plaatsje ontving ons zeer slecht en
scheen lust te gevoelen ons gevangen te nemen. Toen ik
hem echter zeide, dat wy door eene sterke colonne gevolgd
werden, kwam hy tot andere gedachten. Intusschen was onze
positie zeer netelig. De straten doorkruisende, zagen wij een
burger voor zijn huis rookende op en neer wandelen en daar
zijn uiterlijk mij beviel, stelde ik den kapitein Ie Francais
voor om ons tot hem te wenden en zijne hulp en medewerking
in te roepen. Daartoe besloten hebbende, trad ik op hem
toe en verzocht hem in het Duitsch, een onderhoud met

hem te mogen hebben. Gelukkig had ik mijin zijne gunstige
physionomie niet vergist, want hij noodigde ons uit binnen
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te komen, en vertelde ons, dat de Kozakken elk oogenblik
in de stad te verwacliten en de Franachen op Kammin
getrokkeii waren, lietgeen hij zoo juist van iemand, die
van buiten kwam, had vernomen Hij was rijksontvanger,
Hclieen voor zijne kas bevreesd te zijn en riep onzen bijstand
in, dien wij hem verzekerden. Hij was genegen ons te verhergen en van andere kleeding te voorzien; maar zag weinig
kans ons een wagen te bezorgen om de onzen te rejoigneeren,
daar de militaire commandant het verstrekken van transport
middelen ten strengste Jiad verboden en daarop zelfs zware
straffen had gesteld.
De avond begon reeds te vallen, toen wij van onzen TT7r/
vernamen, dat hij in de voorstad een Poolschen boer kende,

een man, die nog al iets op zich durfde te nemen en die
een wagentje met twee konjas had. Ik verzocht hem ons bij

hem te brengen, waaraan hij dadelijk bereidwillig voldeed.
De boer was er eerst niet toe te bewegen ons te vervoeren,
maar toen ik goud op tafel legde werd hij handelba.arder.

Eindelijk werd het wagentje uit de schuur gehaald, de koujaf^
werden ingespannen, wij tusschen hooi en stroo gepakt. zoodat
er niets van ons zichtbaar was en zoo aanvaardden wij in den
nacht de reis. Tegen den morgen hield onze geleider voor
eene herberg op en gaf het sein van stilte. Ik maakte eene
kleine opening in het stroo en zag, dat wij tusschen de
Kozakken stonden. Den kapitein Ie Francais, die zeer ver
konden was en nu en dan hoestte, moest ik gestadig de
hand op den mond leggen. Eens werd hij zeer benauwd en
fluisterde mij toe: „Tuez-moi, pour vous aaitvcr.'" Eindelijk
zette do wagen zich weder in beweging, waarna wij spoedig
geweerschoten lioorden. Wij kwamen nu to voorschijn om
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te zien, wat er gaande was eii zagen dat de'onzen, nabfl
een watermolen, met Kozakken handgemeen waren. Na

een oogenblik het terrein te hebben verkend, besloten
w^ hen langs een omweg te rejoigneeren, hetgeen ons volkomen
mocht gelukken. Al wuivende met onze zakdoeken naderden
wij onze vrienden, die zeer verwonderd, maar tevens zeer
verheugd waren ons terug te zien.
Wij trokken nu op Posen aan de Warta, alwaar wij den
20 Januari aankwamen. Ik kwam in kwartier b^ een landman
te Winiary, een dorp grenzende aan Posen. Mij in den
morgen van den 25 naar de stad begevende ontmoette ik
een officier, die mg mededeelde, dat hij aan het hoofdkwartier
was geroepen, waar men hem had afgevraagd, of hij in
staat was dadelgk weer in kampanje te treden, hetgeen hg
toestemmend had beantwoord en dat hg nu elk oogenblik
de order te gemoet zag naar Frankrijk terug te keeren. Terwijl
ik mg nog met hem onderhield, kwam een onderofficier mg
zeggen, dat ik ten spoedigste aan het hoofdkwartier werd
verwacht. Ik spoedde mg er heen, onderweg overleggende
wat te doen. Migne gezondheid stelde mg volkomen in staat
dadelijk den oorlog te hervatten; maar ik had ook een
onbeschrijfeljik verlangen mijne vrouw en mgn kind terug te
zien. De afkeer om mg zonder noodzaak aan den dienst te
onttrekken, had echter de bovenhand en toen de generaal
•

Lallemand mg vroeg: „Si fétuis en état de recommencer la
guerre?'''' was mgn antwoord bevestigend. „
vervolgde
de generaal, „dan vertrekt u binnen een uur per slede van hier
naar Frankrijk onder geleide van d^n kolonel Ilenrion.''
Niemand was gelukkiger dan ik. Geen bagage hebbende,
behoefde ik niet naar mijn kwartier terug te keeren en binnen

75

•

134-

eeji uur stonden twee sleden gereed oiu de weinige beschikbare
officieren van de artillerie der garde naar Frankrijk over te
bi'engen. Wij vertrokken allen opgewonden en vergenoegd, en
vergoten waren de gevaren en de ellende, die wij hadden
uitgestaan.
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Marienburg.

Exin.

Dirschau.

Wongrowitz.

Stargard.

Gosslin.

Konitz.

Posen, aankomst den 20, en

Kammin.

den 25 van hier per slede

Nakel.

naar Frankrijk.
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A.anteekening 11.
Bladz. 112 dei'

Heriuneriugen«,

De overtocht van de Beresina.

II semble, eii eilet, qu'en ce moment la foi'tune,
lasse de taiit de rigueurs, lui accordalt enfin un
mii-acle pouv Ie sauver des dernières liiimiliations,
Tuiers.

Jean Baptiste .Tuvénal, graaf de CoRBiNEAu, divisie generaal
der cavalerie, heeft zich op den terugtocht van Moskou hoogst
verdienstelijk gemaakt, door eene geschikte plaats aan te
wijzen om de Beresina met het leger te passeeren. Het

onderstaande is aan de Histoire du Consulat et de VEmpire^
van bovengenoemden schrijver ontleend.

Den 16 November 1812, had Corbineau met zyue divisie
Glubokoe verlaten en was in de richting van Zembin

gemarcheerd (zie Overzichtskaart), om het 2^ legerkorps te
rejoigneeren, waartoe zijne divisie behoorde. Op den rechter

oever der Beresina aangekomen, stootte liij op vijandelijke
afdeelingen, tot het leger van den admiraal Tchitchakow
behoorende. Om zich aan dat gevaar te onttrekken, was er
geen ander raiddel dan de rivier te passeeren en het „Groote
leger" te gemoet te gaan, dat zich op den linkeroever

bevond. Toevallig ontdekte hij tegenover Studianka eene plaats,
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Aanteekening S4.

Zie bladz. 251-258 der w Herinneringen

Het geschut der Nederlandsehe veld- eu rijdende artillerie
van slagtoestellen voorzien.

Ik laat hieronder het gevoelen van militaire schrijvers
omtrent deze aangelegenheid volgen.
Omschrijving van den verleden en teqenwooudigen toestand

DER Nederlandscue veld-artillerie door 6. J. Stieltjes.

„ üe slag- of zoogenaamde perkussie toestellen, na eene
reeks van proeven bij de Nederlandsche artillerie aangewend,
heeft het korps te danken aan den Luitenant-Generaal der

artillerie F. C. List , thans Minister van Oorlog, destyds
kolonel en chef van liet korps rydende artillerie. Men heeft
ze het eerst gebruikt in den oorlog te Brussel, in 1830,
en zy zijn raet het beste gevolg in den veldtocht van 1831
aangewend."
„ De Nederlandsche artillerie is de eerste geweest, die
van .slagtoestellen in den oorlog heeft gebruik gemaakt.
In 1848 waren zij bij de Fransche artillerie nog niet
ingevoerd."
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Geschiedenis der Nederlandsohb artillerie door F. H. W.
Kuipers.

„ Aan den kolonel List komt de rechtmatige eer toe,
dab hij de veld-artillerie van zgn land een uitstekend
hulpmiddel voor eene spoedige en bgna onfeilbare ontsteking
der lading heeft geschonken, dat hg daardoor een zeer
moeilgk vraagstuk heeft opgelost en voor Nederland den
roem heeft bewaard, het eerst met zulke toestellen op het
geschut voor den vijand te zijn verschenen."
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Bijlage

OC3|

Staat van dienst van Frederic Carel List, geboren
den 6 Februari 1784 te Breda en overleden den
23 November 1868 te Wageningen.

HOLLANDSCHE DIENST,

Ciulet bij de 2c halve brigade infanterie
Cadet-éicve bij het 2» bataljon artillerie
Renoemd tot 2" Luitenant

24 Juni

1797.

23 Februari

1800.

5 Juli

Overgeplaatst bij het Ic bataljon artillerie
Rij de oprichting der garde van den Raad

1802.
1805.

pensionaris Schiramelpenninck, daarbij in
zijn rang bij de artillerie te voet overgegaan
Rij de garde van Koning Louis, overgegaan

1805.

bij de rijdende artillerie

1806.

Renoemdtot 1®" Luitenant bij de garde rijdende
artillerie

17 Augustus 1808.

FRANSCHE DIENST.

Rij de vereeniging van Holland met Frankrijk
d la state geplaatst bij de artillerie der
Keizerlijke garde

1 October

1810.

6 Mei

1811,

In dienst getreden als 1^ Luitenant hij de garde
rijdende artillerie
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Hang van 2"" Kapitein bij de linie
2o Kapitein bij de garde

29 Januari

1812.

l October

1812.

Rang van Chef d'Escadron bij de linie
Kapitein-Adjudant-Majoor bij de garde rijdqnde

19 Maart

1813.

27 Maart

1813.

artillerie

Kapitein-Commandant bij de garde rijdende
artillerie

2

Apiil

Met demissie den Franschen dienst verlaten 24 Juni

1814.
1814.

NEDERLANDSCHK DIENST.

Kapitein met rang van oudsten Kapitein der
artillene, bij het 4® bataljon artillerie
24 Juni
Benoemd tot Majoor bij het korps njdendc
artillerie

1814.

2 November

1814.

Benoemd tot Luitenant-Kolonel bij hetzelve

8 Hecember

1815.

Benoemd tot Kolonel bij hetzelve

20 December

1826.

Benoemd tot Commandant der 2® artillerie-

inspectie

23 Dpcember 1829.

Op last van Zijne Koninklijke Hoogheid den
Admiraal eu Kolonel-Generaal, belast met

het commando over de artillerie te velde, eu

het commando der 2® artillerie-inspectie aan
den Commandant der 1" artillerie-inspectie
overgegeven.

Benoemd tot Generaal-Majoor
Kervol ontslagen uit de vervulde inspectie en

•9 September 1830.
13 Februari

1834,

hoogere leiding der artillerie te velde en
zulks onder dankbetuiging voor de diensten
in die betrekking bewezen

4 Juli

1839.

Benoemd tot lid en tevens Voorzitter voor liet

wapen der artillerie, bij de commissie van
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inspectie over liet Militair ouderwijs nan

de Koninklijke Militaire Acadeinié.'

16 April

1840.

Benoemd tot adjudant van Zijne Majesteit, in
buitengewouen dienst zonder bezwaar der

schatkist.
8 October
Benoemd tot Directeur-Generaal van Oorlog I November
Uithoofde van opgemelde betrekking, eervol
ontslagen als Voorzitter bij de commissie van
inspectie over het Militair-onderwijs
22 November
Benoemd tot Luitenant-Generaal
13 Maart
Den rang en titel aangenomen van Minister 18 Juni
Op het door hem daartoe gedaan verzoek,

1840.
1840.

1840.
1843.
1843.

eervol uit de betrekking van Minister ont

slagen , en zulks onder dankzegging voor
de vele en gewichtige diensten aan Zijne
Majesteit en aan het Rijk bewezen.
25 Maart

1848.

VELDTOCHTEN.

In 1797 geembarqneerd ter Reede van Texel.
In 1805 bijdeA^oorf?-«meff. In 1806 in Prnineij.
In 1809 in Zeeland. In 1812 in Rnaland.

In 1813 in Saksen. In 1814 in Prankrijk.
In 1830 Commandant der artillerie bij den
aanval op Brussel.

In 1831, 1832, 1833 en, 1834 bij het
mobiele leger bij gelegenheid van den op
stand in België.
DECORATIËN.

Ridder van het Legioen van Ker
Hidder van de Réiinie

23 September 1812.
6 November 1813
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Officier van het Legioen v<aii Eer

2 April

1814.

Benoemd tot Ridder der Militaire Willemsorde
4® klasse

24 Mei

. 1821.

Benoemd tot Ridder der Militaire Willemsorde
3" klasse

Ifi November 1830.

Benoemd tot Ridder der Orde van den Neder-

landschen Leeuw

31 Augustus 1831.

Versierd met liet Metalen kruis

28 Maart

1832.

Vergunning verleend tot liet aannemen en

dragen der versierselen van de St. AnnaOrde 1^ klasse, met diamanten omzet, hem

door Zijne Majesteit den Keizer aller Russen
geschonkeu
28 Juli
Benoemd

tot

Commandeur

der

1841.

Militaire

Willemsorde

10 October

1841.

Verguuning verleend tot het aannemen en

dragen van de versierselen der Ridderorde
van den Witten Adelaar, hem door Zijne

Majesteit den Keizer van Rusland geschonken 20 Juni

1844. ^

Versierd met het Ouderscheidiugsteeken, inge

steld bij Zijner Majesteits besluit vau 19
November 1844 n° 46, voor langdurigen
Nederlandschen dienst als officier

6 December

1844.

Gerechtigd tot het dragen: 1° van het Eereteeken ter herinnering aan de jaren 1813 —
1815 en .2° der St. Helena-medaiile.
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