Een eigenhandige uitgave van de memoires van Benthien was,
gezien de historische betekenis van het door zijn eenheid verrichte werk aan de Berezma, historisch gezien sensationeel
geweest, maar ze bestaat simpelweg niet.
Ook de onvindbare memoires van de latere luitenant-generaal
en minister van Oorlog Abraham Schuurman (i78i-i865),34
die in Rusland diende als luitenant-kolonel in het Franse 330

Regunent Lichte Infanterie, zouden niet bestemd zijn geweest
voor publicade. Hierover is geschreven: 'De waarde zijner
aanteekeningen moet te hooger warden geschat omdat hij bij
het schnjven daarvan de gedachte aan het publiceeren van den
i." Dit zijn de woorden van luite-

nant-generaal Frederik Henri Alexander Sabron (1849-1916),
afkomsdg uit diens boek Geschiedenis van het syte Reg.ment

Nederlandsche Rijdende Artillerie,... uk. In het voorwoord van
eerstgenoemd back schrijft Sypesteijn:
Wanneer hij geen gebruik had kunnen maken van eenige belangrijke handschriften van wijlen den heer generaal-majoor
Geisweit van der Netten, dan zou de geschiedenis van het regiment Hollandsche Hussaren, gedurende den veldtogt van
het jaar 181 z, weinig meer hebben kunne bevatten, dan hetgeen daaromtrenr reeds door den druk is bekend gemaakt, en
zij zou dan zeer onvolledig zijn geweest.41
Van Sypesteijn kreeg de memoires van de inmiddels overleden
Geisweit van der Netten ter inzage via diens zoon.
De Nederlandse korpsgeschiedenis was, in tegenstelling tot

Lichte Infanterie (Het Oud-Hollandsche }de Regiment Jagers)

de memoires van Nederlandse Rusland-veteranen en Nedcr-

onder Keizer Napoleon I, verschenen in 191 o.36

landse veteranen uit de Napoleontische tijd in het algemeen,
een bloeiend genre. Er zijn sindsdien honderden korpsgeschiedenissen verschenen. In vele daarvan zijn de lotgevallen van individuele militairen op basis van veelal onuitgegeven memoires
verwerkt, maar vanuit krijgsgeschiedkundig en krijgskundig
oogpunt. Helaas zijn enkele van de onuitgegeven memoires
die voor het schrijven van de korpsgeschiedenissen werden gebruikt, niet meer te traceren. In sommige gevallen is bekend dat
deze verloren zijn gegaan, aangezien veel van dit soort materiaal
inmiddels ter bewaring door familie was ondergebracht bij het
KrijgsgeschiedkundigArchiefvan den Generalen Staf, dat op 5
maart 1945 geheel in de as werd gelegd tijdens het zogenoemde
Brkse vergissingsbombardement op het Haagse Bezuidenhout.
Her verlies van deze memoires is extra pijnlijk omdat er geen
integrale publicaties van bestaan.

Dagboeken als brondocumentvoorkorpsgeschiedenissen
Sabron schreef ook een Geschiedenis van het 124510 Regiment
Infanterie van Linie onder Keizer Napoleon I." Hiervoor
maakte hij uiteraardgebruikvan de memoires van d'Auzon de
Boisminart, die zoals gezegd diende bij het 1240 Regiment.
Sabron weet inreressant genoeg te melden dat d'Auzon, na de
veldtocht naar Rusland van het begin tot het einde te hebben
meegemaakt, teruggekeerd in het Franse Abbeville, van de
regimentscommandant de opdracht kreeg om de oorsprong
en de lotgevallen van het regiment in het Frans op schrift te

stellen. Dit leidde tot het manuscript getiteld Precis historique
du i24me Repment d'lnfanterie de ligne. Deze opdracht aan
d'Auzon tot het samenstellen van een korpsgeschiedenis
staat niet op zichzelf, maar past in een traditie. In het Franse
reglement op de zogenoemde inwendige dienst, een soort
huishoudelijk reglement voor militairen, was namelijk een
artikel opgenomen dat bepaalde dat bij elk korps een register
bestond waarin de lotgevallen van het korps werden genoteerd.'8 Hiermee werd de basis gelegd voor een belangrijke
militaire traditie: de korpsgeschiedenis. Met is opvallend dat
de d'Auzon de Boisminart zelf niets schrijfi: over genoemde
opdracht. Volgens Sabron maakte d'Auzon voor het schrijven
van de korpsgeschiedenis gebruik van 'de aanteekeningen,
welke hij terstond na zijn terugkeer uit Rusland, meerendeels
in den vorm van een dagboek, schreef, zich daarbij grondende
op notitien, tijdens den veldtocht gemaakt.'39
Het is niet ondenkbaar dat meer officieren mede ofspeciaal
met het oog op het samenstellen van deze overzichten van de
lotgevallen van het regiment ofkorpsgeschiedenissen, bijhielden wat ze allemaal meemaakten.

In Nederland maakte de korpsgeschiedenis school tegen her
midden van de negentiende eeuw, toen de eerste voorbeelden
daarvan verschenen van de hand van de reeds genoemde jhr.
van Sypesteijn. Van Sypesteijn, auteur van vele militair-historische publicaties, was van mening dat de beschrijvingen van de
lotgevallen van de verschillende regimenten niet alleen in het
belong waren van de krijgsgeschiedenis, maar ook in dat van
her leger. Kennis van de korpsgeschiedenissen kon volgens hem
'krachtig medewerken, om den goeden geest bij de regimenten
te bevorderen, den moed en zucht tot verhefEng van zijnen
stand, bij den krijgsman in etken rang aan te kweeken', ofwel tot
bevordermgvan het espritde corps.*0 In 1849 zagbij De Gebroeders van Cleefzijn Geschiedenis van het Regiment Hollandsche
Hussaren,... het licht en in 1851 gafuitgeverij Johan Noman
en Zoon te Zaltbommel zijn Geschiedenis van het Regiment
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Cornelius van Marle over

Napoleons veldtocht naar Rusland
In 1814 verscheenbij de Leidse uitgeverj. van Thoir een opmerkelijke dichtbundel, gedt^d Rijmelarij. Er stonden twraalf
gedichten in, waarin stevige kritiek werd geuit op het Napoleondsche bewind. De meeste ervan waren tot stand gekomen in
1813, toen de censuur de publicade ervan onmogelijk maakte.
Nu het land bevrijd was van de Fransen konden de opruiende

teksten alsnog gedrukt worden. De uitgave bleek een succes,
want nog datzelfde jaar verscheen een rweede druk.'
De auteur van dit werk, Cornelius van Marle (1785-1859), is

vandaag de dag vnjwel vergeten. Ten onrechte, want hij spotte
als geen ander met Napoleon en de Fransen en hij verdient dus
een waardige plaats in de literatuurgeschiedenis als een van de

zogenaamde 'verzetsdichters'. Dit begrip is onder anderen door
de historicus Nick van Sas gebruikt om er een groep dichters
mee aan te duiden die zich in de jaren 1806-1813 tegen de
Franse overheersing hebben verzet.1 Hoewel we de term 'verzetsliteratuur' vooral associeren met de Tweede Wereldoorlog,
is die evenzeer van toepassing op de tijd van de Franse overheersing, toen literatuur een belangrijk middel vormde om verzet
uk te drukken.3

Als het om verzetsliteratuur uit die periode gaat wordt
meestal aan drie dichters in het bijzonder gedacht, namelijk
Hendrik Tollens (1780-1856), Jan Fredrik Helmers (17671813) en Cornelis Loots (1764-1834). Dat rijtje kan echter
eenvoudig warden uitgebreid met tal van andere namen. Er
zijn twee auteurs die wat mij betreft ook standaard genoemd
zouden mogen warden.4 De eerste is de Haarlemse uitgever en
schrijver Adriaan Loosjes (i 761-1818), die een overweldigende
productie aan boeken, gedichten en verhandelingen op zijn
naam zette, waarvan een aanzienlijk deel in functie stond van
zijn verzet tegen de Franse overheersing. Hij stelde onder meer
een adres op tegen de komst van Lodewijk Napoleon m 1806,
samen met Cornelis de Koning en Adriaan van der Willigen.5
Ook publiceerde hij een lang gedicht over Michiel de Ruyter,
getkeld De laatste zeetogt van den admiraalDe Ruiter (i 81 z),
waarm het wemelde van de anti-Franse toespelingen.6
De tweede is Cornelius van Marle. De reden daarvoor is

niet zozeer de omvang van zijn oeuvre - het gaat uiteindelijk
maar om een beperkt aantal gedichten7 - maar hij was een van
de weinigen die de weg van de satire koos. Het merendeel van
de Nederlandse verzetsteksten uk deze periode kenmerkt zich
door een ernstige toon en gaat over verheven onderwerpen,
zoals het roemrijke voorgeslacht en de veerkracht van de natie.
Van Marle richtte zijn pijlen echter rechtstreeks op de keizer.
Hij hekelde diens expansiedrift en spuwde zijn gal uit over de
soldaten die in zijn leger vochten. In deze bijdrage wordt nader
gegaan op Van Marks poezie en de context waarin deze tot
stand kwam. Wie was deze dichter en hoe gaf hij zijn verzet
tegen Napoleon vorm? Bijzondere aandacht gaat daarbij uit
naar een gedicht waarmee Van Marle relatiefveel bekendheid
kreeg en waarin hij Napoleons mislukte veldtocht naar Rusland
beschreef, namelijk 'Katabasis, of rapport van Xerxes deuteros
in den raad zijner ministers'.8 Lotje Knoop besteedde al eerder
aandacht aan deze tekst en van haar vondsten is dankbaar gebruik gemaakt voor deze bijdrage.9
Levensloop Van Mark

was Van Marle in dat opzicht bepaald geen uitzondering: in
die jaren werd 'de studenten-vrijheid, wars van banden, ruimschools botgevierd', aldus Vreede."
Zijn leermeester F.A. Bosse, die later rector van het Leids
gymnasium werd, was bezorgd dat zijn pupil aan het afglijden
was. Hij bood hem daarom een logeerplaats aan, zodat ze samen zouden hinnen werken aan zijn studie. We weten niet of
Van Mark daar gebruikt van heeft gemaakt, maar feit is dat hij
zijn studie voltooide en vervolgens promoveerde: in 1808 verdedigde hij zijn Theses juridicae ina.ugurales. Waarschijnlijk: zal
de steun van Bosse er wel iets mee te maken hebben gehad. Bij
diens dood in 1840 sprak Van Marle over de vele aangename
herinneringen die hij koesterde aan zijn leermeester. Het weinige dat Van Marle tijdens zijn studententijd had opgestoken,
was voor het grootste deel aan hem te danken."
Van Marle mocht dan gepromoveerd zijn, zijn toekomst zag
er bepaald niet rooskleurig uk. Begin 1809 verloor hij zijn hele
vermogen - details daarover zijn helaas niet bekend. Hij sprokkelde geld bij elkaar met een 'klein, schraal bezoldigd ambt' en
door bij te klussen als vertaler en broodschrijver.'' Het tij keerde,
toen hij in 1810 door minister Gogel werd aangesteld bij de belastingen te Amsterdam. In januari 181 z werd hij overgeplaatst
naar Den Haag, waar hij werkte als ambtenaar bij de Waarborg.
In zijn aanstellingsbrief werd Van Marle opgedragen om zijn
ambt voorbeeldig te vervullen en om in ijver en trouw aan de
keizer uk te blinken. Van dat laatste kwam weinig terecht:
Van Marle schreef in het geheim satirische gedichten over de
keizer en liet die onder vnenden circuleren. Hij opereerde op
het scherpst van de snede, want volgens Vreede gebmikte Van
Marle de achterzijde van ofEciele belasangpapieren als kladpapier voor zijn verzen.14

Op Z3 april 1813 werd Van Marle gearresteerd en gevangen
gezet. Waarschijnlijk bestaat er een direct verband met de 'Katabasis'. Dit gedicht had een 'hoogst gevaarlijke ruchtbaarheid
gekregen en de auteur zou door handlangers van de Franse politie zijn verraden.15 Vanuit zijn kerker schreefhij een vlammend
protestdicht, getiteld 'Aan mijne tong'.'6 Daarin legde de dichter zichzelf het zwijgen op, omdat het kennelijk een misdrijf
was geworden om de waarheid te spreken. Boven her gedicht
stand een veelzeggend motto uit Vondels bekende gedicht
'Roskam' (ca. 162.6), waarin deze de hebzucht van corrupte regenten hekelt en betoogt dat de waarheid niet te onderdrukken
valt. Van Mark kwam er genadig vanaf, want na vierentwinug
uur werd hij weer vrijgelaten.17 Deze ervaring weerhield hem er
niet van om nieuwe spotgedichten op de keizer te schrijven, die,
als gezegd, gebundeld werden in Rijmelarij.
Na het herstd van de Nederlandse onafhankelijkheid werd

Over het leven van Cornelius van Mark zijn we goed gemformeerd, dankzij een levensbeschrijving van zijn jeugdvriend
Georg Willem Vreede." Hoewel de biografische beschrijving
bepaald geen neutraal karakter draagt - Vreede prijst zijn
vriend regelmadg en bij vlagen zelfs overdadig - komen de
belangrijkste ontwikkelingen in Van Marles leven goed naar
voren. Vreede beschikte over tal van persoonlijke bneven en
documenten en citeert volop daaruit. Daardoor ontstaat een
levendig portret van de man die een fascinerend dubbelleven
leidde: hij werkte in dienst van de Fransen, maar verspreidde
tegelijkerujd hekeldichten op de keizer.
Van Marle werd op 11 februari 1783 geboren te Leiden. Hij
volgde de Franse school en het gymnasium en schreefzich op
zevendenjarige leeftijd in als student rechten in diezelfde stad.
Hij leidde een losbandig studentenleven en had de reputarie

Van Mark eerst hoofdcontroleur over de arrondissementen Den

ongodsdienstig te zijn. Hij verzuimde colleges en las liever

De bundel Rijmelarij bleef daarmee zijn belangrijkste bijdrage

Franse boeken, dan dat hij zijn Latijn bijhield Volgens Vreede

aan de Nederlandse letterkunde.
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Haag en Leiden. In September 1814 verhuisde hij naar Brussel,
waar hij in opdracht van koningWillem I als inspecteur met de
:r gou-

den en zilveren werken werd belast. Vanaf 1816 was hij bovendien hoofdredacteur van de Algemeene Nederlandsche Courant,
die ook in het Frans verscheen {Gazette generate des Pays-Bas).
gevolg van zijn omgang met enkele leiders van de opstand.18 In
1834 kreeg Van Marle een betrekking als inspecteur bij de Wasxborg in Noord-Nederland en in 1840 werd hij inspecteur-generaal van de kantoren van Waarborg in Ni^derland. Tot aan zijn
dood in 18 S9 woonde hij in Utrecht. Zowel djdens zijn Brusselse

als Utrechtsejaren was hij actiefin het lokale genootschapsleven,
maar dat leidde niet tot de ukgave van een nieuwe dichtbundel.19

Rijmelarij: opzet en inhoud
Rijmelarij draagt een tweeslachtigkarakter. Enerzijds wordt de
bundel gepresenteerd als een pretentieloze verzameling versjes,
die niet met het oog op publicatie zijn vervaardigd. Van Marle
spreekt van onbeduidende gelegenheidsgedichten', die uitsluitend zijn bedoeld om eenen kleenen kring van vercrouwde
vrienden' op te vrolijken.10 Ook de titel, Rijmelarij, wijst op
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ambities.

Anderzijds is er een bevlogen dichter met een missie aan het
werk, die zich maar al te bewust is van de letterkundige traditie.
Dat blijkt uk de vele verwijzingen naar klassieke en comtemporaine dichters, onderwie Horatiusjuvenalis, Vergilius, Tacitus,
Bilderdijk en Tollens. Op her titelblad prijkt bijvoorbeeld een
motto uk Horatius' Satiren: 'Liberius si / Dbcero quid, si forte
jocosius; hoc mihi juris / Cum venia dabis'. Vrij vertaald luidt
dit: 'Als ik te vrij, te grappig was, gun mij genadig/ dit recht'.1'
Elders ondeende hij een motto aan de Satiren van Juvenalis.11
Op deze manier plaatst Van Mark zijn werk doelbewust in
het genre van de satire en m de traditie van de grote klassieke
schrijvers. Bovendien was hij ambideus genoeg om het auteurschap van het beruchte schotschrift 'Katabasis' op te eisen: hij,
en niemand anders, was verantwoordelijk geweest voor deze
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tekst.13 We zouden de bundel dan ook tekort doen, wanneer
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we alleen het gelegenheidskarakter ofhet politieke doel ervan
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zouden benadrukken.

Rijmelarij bevat m totaal twaalfgedichten, die verdeeld zijn
over vier afdelmgen, respectievelijk: 'Katabasis' (7 gedichten),

'Strafzang' (i gedicht), 'Herman de Cherusker. Ode (i gedichten) en 'De Napoleonade, heldendicht in vier zangen door Hilarius Batavus. Poeta Caesareus Laureatus' (z gedichten). Elk
deel wordt voorafgegaan door een motto, respectievelijk uk
het werk van Constantijn Huygens, Hendrik Tollens, Tackus
en Vergilius. Aan het einde heefi: Van Marle een serie aantekeningen opgenomen, waarin historische toelichtingen bij de
gedichten warden gegeven.
Negen van de rwaalfgedichten zijn tot stand gekomen in de
maanden maart-okcober 1813, van drie gedichten is onduidelijk of de datering klopt. Het gedicht 'De kozak en zijn meisje'
(18 oktober 181 o) lijkt te vroeg gedateerd te zijn, evenals 'Gesprek tusschen eeenen grooten keizer en een klein koningje'.14
'De Napoleonade' (14 december 1814) onmogelijk op de
genoemde datum kan zijn voltooid, omdat de bundel al begin
april 1814 gereed moet zijn geweest.15 In de aantekeningen bij
het laatstgenoemde gedicht wordt de slag bij Leipzig als laatste
wapenfeit van Napoleon genoemd; logischer lijkt dus als datering december 1813.16
Hoewel de gedichten verschillende onderwerpen behandelen, is er een centraal thema te onrwaren: de misliikte veldtocht
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niedgheid van Napoleon wordt benadrukt. Hij is een keizertje,
een haantje, een vorstje, kortom hij stelt maar weinigvoor. Het
meest treffend is de parodie op Van Alphens kindergedichten
in 'Gesprek tusschen eenen grooten keizer en een klem koning-

je' (i april 1813), waarm de keizer ('Paatje') over zijn ervaringen
in Rusland vertelt aan zijn zoontje. Zoonliefvertelt trots dat hij
heeft leren lopen in de tussendjd, waarop Napoleon antwoordt
dat ook hij zijn eerste stappen in Rusland heeft gezet.
Koningje. (met eenfijn stemmelje^)
Papa! sints uwvertrekheeft Napje leeren loopen.
Keizer. [meteen hasstem}.

Ik ook, mijn kleintje!
Koningje.
En hard!
Keizer.

Ik ook - ^at zou ik hopen!
Koningje.

van Napoleon naar Rusland. Van Marles spot richt zich vooral
op de megalomane expansiedrift van de keizer en de nederlagen
die hij daarheeft moeten incasseren. De gedichten bevatten enkele standaardmgredienten. Ten eerste is er sprake van terugkerende metaforiek waarin de lafFe haan (Frankrijk) tegenover de
dappere leeuw (Holland) wordt geplaatst. De haan klapwiekt
hulpeloos, terwijl de moedige leeuw zich intussen brullend van
zijn boeien weet te ontdoen. Een voorbeeld is 'De onrwaakte

Hoe ginghet Paatje? - aan den band,
Ofachter 't rolpaard?

leeuw' (4 april 1813), waarin 'het pluimgedierte' het moet af-

Hier werden zij gestoord.
Eene qude kindermeid had alles afgehoord;
En zij, die nooit geheim verzweeg in heel haar leven,
Kwam, kugchend, dadelijk, dit trouw verslag mij geven.18

leggen tegen de B&taven: 'Daar ligt het neer: - juicht! volk'ren!

juicht! / En huldigt Neerland{[ Leeuw. / Geen juk meer, dat de

nekken buigt, / Geen schand meer vlekt onze eeuw'.17 Dit soort
contrastwerking is vooral bedoeld om de zwakte van Frankrijk
te benadrukken en de eigen bevoUdng moed in te spreken.
Ten cweede wemelt het van de verkleinwoorden, waarmee de

Keizer.

Met de hand.

Maar 'k ben nog blond en blaauw van't pakken,
De minnemoers zijn daar Kozakken ...
(Met een'diepen zucht.)
Ga nook naar Rusland, kleine man!

De grote keizer' blijkt een lafFe angsthaas, die zich laat meenemen aan het handje van de kozakken.

UMEL A R IJ

hoekje kiezen." In de 'Katabasis' neemt de bibberende keizer
zelfs zijn toevlucht tot de gebreide wintersokken van zijn echtgenote. De ironic bereikt een hoogtepunt, wanneer Napoleon
zijn intrek neemt in het Kremlin. Dan wordt Moskou in brand
gestoken, naar verluidt op bevel van graafFjodor Rostoptsjin,
goevemeur-generaal van Moskou:
Hij [Rostopchin] gunde ons zelfs, tot ons verdriet,
Die huizen niet, die reeds bestonden,

VAN

Maar stookte, tot dat alles lag Dit was de laatste warme dag.31
M* CORNELIUS MARLE.
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Ten derde warden er veel seksueel getinte grapjes gemaakt.

In 'Degeopereerde haan' (10 april 1813) wordt Napoleon
bijvoorbeeld opgevoerd als een kregelig haantje, dat zijn hok
en gebied verlaat. Na het bezwangeren van een hennetje in
moffenland (een verwijzmg naar een mogelijk buitenechtelijk
kind van de keizer) komt hij aan in het koude Rusland. Daar
valt hij op zijn mg en verliest zijn 'haandom'. Als gecastreerde
haan keert hij terug, verzuchtend: "Wstt had ik in Rusland te
doen? / Ik ben als een haantje daar henen gegaan, / En kom
nu terug als - kapoen'.19 Al even suggesdef is het olijke liedje

'Malbroekius Redivivus' (i mei 1813), waarin Napoleon bij
zijn thuiskomst een boze echtgenote aantreft, die niet aan haar
geriefkomt. Hij is een 'halfbevroren held' die door zijn vrouw

in het zadel geholpen moet warden. Hij spoedt zich weer terug
naar het slagveld, maar zijn echtgenote hoeft niet te vrezen dat
de vijand zijn geweer afiieemt, want 'zijn degen / Doet toch
geen mensch meer zeer'.30
Ten vierde en laatste wordt er steeds opnieuw gerefereerd aan
de ijzige kou in Rusland. De 'heldhaftige' keizer blijkt niet bestand tegen de lage temperaturen en verlangt voortdurend naar
een warmer onderkomen. De dichter spot aanhoudend met her

iten. In de Napoleonade

klinkt het zo: 'Hij toog, door sneeuw en ijs, / Regt toe regt aan

op t Noorden, / Naar s aardrijks verste boorden. / Mij dunkt,
dat was niet wijs, / 'k Zou liever, in het vriezen, / Een warmer
IZ

Katabasis

Mijn Heeren! zoo is t land gesteld. Ik kruip nu zoetjes in de veren.
'k Heb alles op een hair verteld;
Zie jijlui nu den Rus te keeren.
Maar, war er verder moog geschien,
Een kerel die er mij zal zien!

Het is de moeite waard wat longer stil te staan bij het meest
beruchte gedicht van Van Mark, 'Katabasis of rapport van van
Xerxes deuteros in de raad zijner mmisters'." In het gedicht,
dat is gedagtekend op 8 maart 1813, wordt gezinspeeld op
een contra-maal' dat Napoleon in het voorjaar heeft gepland.
Misschien vormde de conscriptie' van februari 1813 de directe
aanleidingvoor het gedicht, toen Napoleon nieuwe Hollandse
troepen ronselde voor zijn leger, maar helemaal zeker is dat

Napoleon wordt als een ulrieme lafaard neergezet, die het gevecht tegen de Russen liever aan anderen overlaat: hij zal zich

niet.34

daar niet meer vertonen!

('opgang') van de Griekse geschiedschrijver Xenophon (430 v.

l8l4.

Icons saefzoon Eugene Beauharnais. Napoleon verwacht zijn
stiefzoon echter spoedig thuis, want het is in Rusland *nog gansch niet pluis. En met deze constatering eindigt het 'rapport'
van Napoleons mislukte veldtocht:

Van Marle presenteert het gedicht als een rapport van NapoIcon voor de raad van zijn ministers ofwel als een zakelijk verslagvan een ooggetuige. 'Katabasis' betekent letterlijk 'afdaling',
maar kan ook de figuurlijke betekenis hebben van af- ofondergang. De titel verwijst naar de destijds bekende tekst ^nabasis
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gestoken, voordat ze er hun intrek in kunnen nemen. Grappend meldt Van Marle dat Napoleon zijn laatste warme nacht
in her brandende Moskou heeft doorgebracht.
Napoleon zk intussen met de handen in het haar, want hij
heeft 'niets te vreten, noch te stoken' meer. Hij besluit dan maar
'een ommetje' richdng Polen te maken en een andere keer terug
te keren naar Moskou. In een galop njdt hij vervolgens door
tot Warschau. Hij draagt het opperbevel over aan zijn zwager
Joachim Murat, die niet veel later wordt opgevolgd door Napo-

Chr.-35S v- Chr.). Daarin wordt de succesvolle expeditie van
prins Cyrus ill in 401 v. Chr. tegen zijn broer Artaxerxes, die
koningwas van het Perzische rijk, besdireven. Van Mark keen
de zaken echter om en maakt er een afdaling en een militaire
nederlaagvan. De Katabasis is op melodic gezet, namelijk "Wat
de arme man niet lijden moet'. Of her om een bestaand wijsje
gaat is niet bekend."
Het gedicht telt 2.3 strofen van 6 regels elk. De opbouw is
evenwichtig: in strofe i t/m 3 legt Napoleon uk hoe hij tot
zijn besluit is gekomen met zijn leger-naar Rusland te trekken, strofe 3 t/m iz beschrijven de tocfet naar Moskou, strofe
13 t/m 14 het verblijf aldaar, i s t/m zz de terugreis en strofe
2.3 is een afsluitende strofe. De inhoud kan als volgt warden
samengevat.'6 De ik-verteller (Napoleon) beschrijft eerst zijn
triomfantelijke opmars in Rusland. De keizer waant zich heer
en meester, omdat de Russen zich steeds terugtrekken: 'Ook
ging het bijster naar mijn' wensch, / Mijn Heeren! - want ik
zag geen mensch'. Dan begint zijn vollc echter te klagen over
wintervoeten. Napoleon pept zijn soldaten op door te wijzen
op 'het stadje' (Moskou) in de verte. Daar zullen ze zich kunnen warmen aan 'vuur, koek, en wamie beddenjakken'. Maar
dan stuiten ze op de rivier de Moskva, waar ze eerst nog strijd
moeten leveren. Hier wordt gedoeld op de slag bij Borodino op
7 September 1811. Napoleon prijst de heldendaden bij die slag
van zijn maarschalk Michel Ney, die daarbij de eretitel de 'Prins
van Moskowa krijgt toebedeeld. De Russische veldmaarschaflc
Koetozov maakt zich daarentegen uit de voeten en vlucht voor
de kou.

Eindelijk komt Napoleon aan in Moskou, maar her Kremlin
blijkt een teleurstelling: 'toen ik KetfKremlin had, / Wat vond
ik? - een paar oude stevels'. Napfoleon treft slechts een paar
oude laarzen aan, namelijk die van Peter de Grote. Hij stuurt ze
naar Panjs om ze daar in her museum te laten plaatsen. Moskou
zelfblijkt ook tegen te vallen, want de huizen zijn al in brand

De ironic is het sterkste wapen van Van Mark en heeft tot

doel om Napoleon te kleineren. Het gaat in dit gedicht niet
zozeer om het oppeppen van de eigen burgers, maar om het
ridiculiseren van Napoleons pogmg Rusland te veroveren: wie
niet bestand is tegen een beetje kou en het vechten liever aan
anderen overlaat, kan het daar wel vergeten. De grootspraak
van Napoleon staat in schril contrast met zijn zwakke optreden.

De verspreiding van de 'Katabasis' kende nog een opmerkelijk staartje, waarbij de naam van Bilderdijk komt bovendnjven.
Van Marle klaagde er in de inleidingvan zijn Rijmelarij over dat
er verschillende illegale uitgaven van de 'Katabasis' waren verschenen buiten zijn weten om. Hij maakte zich vooral boos om

melarij enkele maanden later maakte Van Marle zonneklaar dat
de 'Katabasis' zijn geesteskind was. In 1819, aan de vooravond
van de Belgische Opstand, verscheen nog een derde druk van
het Nieuw liedenboekje bij Gartman. Daarin was een herziene
versie van de 'Katabasis' opgenomen, ondertekend door Van
Marle.41

Besluit

Na het verschijnen van Rijmelary veischeen een zuinige recen-

sic in Vaderlandsche letteroefeningen. De 'Katabasis' en Napoleonade' konden er nogwel mee door, maar voor het overige was
het gebodene 'tamelijk zwak'. Het kwam er op neer, aldus de
recensent, dat her publiek alweer de aandacht op andere zaken
had gericht en dat Van Marle zich beter op iets nieuws had kunnen richten.43

Het tijdgebonden karakter maakte dat Van Marles poedsche protest tegen Napoleon al snel in de vergetelheid raakte.
Zijn moed tijdens de Napoleontische overheersing werd in de
negenaende eeuw weliswaar geprezen - onder meer door AJ.
van der Aa, Cd. Busken Huet en Th. Jodssen - maar de aan-

dacht voor zijn literaire nalatenschap was minimaal.44 In 1913,
honderd jaar na het vercrek van de Fransen, was er sprake van
een kleine opleving, toenj. Koopmans een bloemlezing uitgaf
met vrijheidslkeratuur'. Daarin nam hij ook twee gedichten
van Van Mark op, namelijk 'Katabasis' en 'Malbroeldus Redivivus'.4s Ook de literatuurhistoricus Jan re Winkel besteedde
enige aandacht aan Van Marle in zijn monumentale De Ontwikkelingsga.ng der Nederlandsche Letterkunde (rweede druk,
192.2.-192.7)-46 Daarnawerd her echter stil rondom Van Marle.47

Des te gepaster is het om anno zoi z, tweehonderd jaar na de
bemchte veldtocht van Napoleon naar Rusland, nog eens stil
te staan bij het werk van deze bevlogen dichter, die zijn lier ten
dienste stelde van 'de reddingvan zijn Vaderland'.48
Lottejensen

de storende fouten daarin. Een van die roofdrukken bea-ofhet

Nieuw Liederenboekje dat eind november of begin december
1813 uitkwam, dus direct nadat de Fransen vertrokken waren.

Van Marles Katabasis was daarin anoniem opgenomen, zonder
dat hij het wist.'7 Kort daarna verscheen een tvyeede druk, met
op de titelpagma de namen van Willem Bilderdijk, zijn echtgenote Katharina Schweickhardt en Samuel Iperuszoon Wiselius.38 Van Marks naam ontbrak echter. Via een advertentie in

de Haarlemsche Courant van i januari 1814 crok Van Marle fel
van leer tegen deze uitgaven en hij beschuldigde de heer Bilderdijk ervan letterdieverij te hebben gepleegd door dit gedicht te
adopteren zonder toestemming.'9
Wiselius reageerde een paar dagen later met een contra-advertentie, waarin hij er op wees dat deze uitgave alleen tot doel
had gehad om in 'de aller eerste oogenblikken derjongste Omwenteling ten goede te werken op den algemeenen VoUcsgeest'.40
Hij was bovendien zelfgeschrokken van de vermelding van de
namen op her titelblad, en meldde dit terstond aan Bilderdijk.
Had hij dit geweten, dan had Wiselius Bilderdijk van tevorcn
mgelicht en het gedicht van Van Marle achterwege gelaten. Bilderdijk moest, hoe dan ook, onschuldig warden geacht, want
die was door hem* aangezocht en had geloafd dat alles wat niet
uit zijn pen ofuit die van ziji^ echtgenote was gevloeid, door
Wiselius zelfwas geschreven. Uit de correspondentie van Bilderdijk en Wiselius blijkt dat Bilderdijk inderdaad onschuldig
was, maar in hoeverre Wiselius en de uitgever, Hendrik Gartman, ook vrij uitgaan, blijft de vraag.4' Met de uitgave van Rij-

Noten

i. De inhoud van beide drukken is nagenoeg idenriek, zij het dat er
in de eerste druk vier 'drukfeilen warden vermeld. Deze zijn in de
tweede druk (waarin nog een nieuwe drukfout wordt opgemerkt)
verbeterd. De eerste druk telt 96 pagina's, de tweede 95 paffnis.
Dat verschil is te verklaren doordat de aantekeningen bij de gedichten in de rweede druk in een kleinere letter zijn gezet. Tussen
de eerye en tweede druk bestaan enkele kleine verschillen op het
niveau van de spelling (zie bijv. opp. 9 u / U ofp.ii: traktement /
tractement). Het gedicht 'Gesprek usschen eenen grooten keizer
en een klein koningje' (in beide drukken op p. 13) bevat grotere
verschillen. Voor deze bijdrage, inclusief de bijlage, is gebnuk gemaakt van de rweede druk, omdat het denkbaar is dat de wijzigingen op verzoek van Van Mark zijn doorgevoerd.
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Reflecdons on a Troubled Relationship'. In: Da Brumaio ai Cento
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3. Vgl. Jeroen Dewulf, Spirit of Resistance. Dutch Clandestine Litera-

twre during the Nazi Occupation. New York: Camden House, zoio.
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7. Behalve Rijmelarij zijn er ook nog twee (anonieme) pamfletten
aan zijn naam te verbinden, namelijk Comiek verhaal van keizer
Napoleon, bij zijn terugkomst van Moscau, nopens zijnen ongelukkigen krijgstogt (Knuttel 13514) en Tweede comiek verhaal van
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2.4. 'Het gesprek tusschen eenen grooten keizer en een klein koningje
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En hard!
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3 6. Van Marles beschrijving is heel globaal. Voor een recente beschrijving
van de gebeurtenissen uit 1811, zie Adam Zamoyski, iSi2. Napole-

doorJ.Koopmans.Groningen 1915,71-83.
46. Zie: J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde VI. Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde in de eerste

onsfataleveltitochtnaarMoskou. Amsterdam ioio (z'druk).

eeuw der Europeesche staatsomwentelingen (i). Haarlem 1915,

37. 'Toonkunstige berijming des omstandigen verslags van Napoleon
den Grooten [...]'. In: Nieuw liedermboekje, op aangename en be-

tweede druk, 366-367.

47. In zoo i verscheen nog een informauef anikel m de Amersfoortse

kende wijzen, strekkende tot opwekking van vaderlandsche moed en
gepaste weugde in deze belangrijke dagen. Ainscexdaxn 1813, lo-i;

Courant I Utrechts Nieuwsblad (11-11-1001) van de hand van
Hans Heesen en Harry Jansen over Van Marle, inclusiefeen pen-

(Knuttel 15 544). De exemplarenvan deze eerste drukvertonen en-

tokening uit 1841 van het silhouet van Van Marle. Dit is het enige

kele opmerkelijke onderlinge verschillen, waarover meer bij Knoop
1993,36-37.

38. Nieuw liedenboekje, op aangename en bekende wijzen, strekkende
tot opwekking van vaderlandschen moed en gepaste vreugde in deze

tot nu toe bekende portret van de dichter Met dank aan Roy de
Beunje.
48. Van Marle 1814, Voorberigt', iii.

Bijlage
Cornelius van Marle, 'Katabasis'.
Toegelicht door Lottejensen1
KATABASI2,1 OF RAPPORT' VAN XERXES Se-i)Tipo^ IN DEN
RAAD ZIJNER MINISTERS,

nopens zijnen ongelukkigen Krijgstogt tegen de Sarmaten, 15
Tartaren, Scijthen,5 en war dies meer is.

Keizer.

16. Opgenomen in Van Marle 1814,14-15.

buiten zou zijn gelekt. Tie Bloemlezing uit de Vrijheids'-litteratuur

Aanspraak aan den Senaat by deszelfs terugkomst uit Moskow'. Dit
anonieme handschrifi is te vinden in een exempkar van de eerste
druk van Rijmelarij (uBA 151 D 14). Verder bevat de Nederlandse
Liederenbank (Meertens Insrituut, wwwJiederenbank.nl) een scan

39- Haarlemsche Couriint (i )ssaan i8i4).Hetberichtdateertvan 19
dec. i8i3,overgenomeninKnoop 1995, 30.
40. IIaarlemscheCourant(4Jaii. 1814). GeciteerdinKnoop 1993, 51.

Koningje. (met eenfijn stemmetje^)

Ik ook - dat zou ik hopen!
(Met een zucht.)
Maar leer her, kindje! 't ga hoe't ga,
Vangeen'Kozak...
Koningje.
Neen! nooit. Papa!
Hier werden zij gestoord.

meldt dat een voordracht van de 'Katabasis' in besloten kring naar

en Mr. S.I.Z. Wiselius. Tweede druk (Knuttel 13545).

(9-10), is er ook een pamflemitgave: Comiek verhaal van keizer
Napoleon, bijzijnterugkomstvanMoscau, nopens zgnen ongelukkigen
krijgstoff (Knuttel 13514). Ook is de tekst opgenomen in hetNieuw
liedermboekje, op aangename en bekende wijzen, strekkende tot opwekkingvanvaderlandschemoedengepastevreugdemdezebeliingrijkedagen. Amsterdam 1813, zo-i5, waarvan datzelfde jaar nog een nveede
druk verscheen. Er is ook een afschrifi bekend, geriteld: 'Napoleons

opereerde haan' per abuis gedateerd op respectievelijk 4 en i o april
181 z in plaats van 4 en i o april 1813 (zie de driikfeilen achterin de
eerste druk op p. 96).

belangrijke dagen. Door Mr. W. Bilderdijk, vrouwe K.W. Bilderdijk

33. Er bestaan verschillende varianten van het gedicht. Behalve de door
de dichter goedgekeurde tekst, zoals die te vinden is in Rijmelarij

Kwam, kugchend, dadelijk, dit trouwverslagmij geven.
(Van Marle, Rijmelarij, eerste druk,'Z3.)
19. Van Marle 1814,2.1-11.
30. VanMarle 1814, 3°3i. Van Mark 18i4, 5 6.
31. Van Mark i814, i3.

Op de V7ijs; Wat de arme man niet lijden moet.
Mijn Heeren! 't is niet als voorheen,
Dat ik mij koom aan U vertoonen. zo
Een kous6 moet thans de plaats bekleen
Van mijn verwelkte lauwerlcroonen;7
5 Maar dat vermaledeid saizoen ......

Vergeefs beproefde mijn gezant,9
De zaak te stellen op haar pooten,10
En sprak: 'kom, Sander," toon verstand,
En ^oudje bij de beetekrooten.'-"
Blaas weg!" - Het was, ronduit gezeid,
Zoo veel als op mijn handen leit.*4
Ik bragt mijn leger dus te veld,
En sloeg15 den Rus reeds in gedachten.
Je weet, ik ben een heele held,
Als ik de baas maar ben in krachten.

Het was waarachtig niet te doen!

Ook ging het bijster naar mijn' wensch,
Mijn Heeren! - want ik zag geen mensch.16

Je weet, ik ben bedaard en stil, 15

Uc trok dan al zoo zoetjes voort;

En zou me, uit goedhyd, laten villen;

En snoeven,17 lieve Heeren! snoeven!...;

Maar 't hindert me, als een ander wil,

io Hetgeen ik goedvind niet te willen.
'k Werd boos, omdat dat Russisch vee

Wou zuiker drinken bij zijn thee.8 3 o

Nooit in je leven zoo gehoord!
Je kondt er mij geheel uit proeven,18 Ook zag ik torens in 't verschiet,
Hoewel van Petersburg nog niet.'9
is
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18. Je kondt ...proeven: je kon me er helemaal aan herkennen.
i9. Oak... niet: St. Petersburg was de bestuurlijke hoofdstad van het
land: alle staatsinstellingen waren hier gehuisvest. De torens kunnen die van Smolensk ofVitebsk zijn, westelijker gelegen steden
(vgl.Knoopi993,7).
zo. eksteroogen: likdoorns. Verhoogde pijnlijkheid van likdooms wordt
in verband gebracht met het weer.

11. wintervoeten: pijnlijke, door de kou gezwollen voeten.
ii. zinking-. aandoening, veroorzaakt door her zinken van bepaalde
vochten (verouderde medische verklaring).
13. een stad: nl. Moskou.
14. een vloed: de rivier de Moskva.

z;. Wat... ontvangen: op 7 September 1811 vond de slag bij Borodino

plaats, door de Fransen 'Bataille de la Moskowa genoemd. Het was
een van de grootste slachtingen in de geschiedenis: de Russen ver-

loren rond de 45.000 man, de Fransen rond de 18.000 (Zamoyski
zoio,i6i).

i6. Ney: maarschalk Michel Ney (1769-1815) onderscheidde zich bij
de slag bij Borodino en kreeg hiervoor de eretitel 'Prins van Mos-

veru-ok, is dat bepaald geen klein ommetje.
40. Em admiraal: admiraal Pavel Vasiljevitsj Tsjitsjagov (1767-1849)
leidde een van de Russische regimenten die Napoleons terugtocht
moesten beletten.

41. ^»df-e»(ydftT(&'<r:Tsjitsjagovvochtterlandenterzee.
41. beerenklaauw: woordspel met de naam van de rivier Beresina en

terugverwijzing naar 'land- en waterdier'. De beer symboliseert
bovendien Rusland.

43- Ik kwam... vrij: Napoleon kon ongestoord de Beresina oversteken,
doordat Tsjitsjagov en zijn troepen waren misleid en langs de andere kant van de rivier in tegengestelde, zuidelijke richung trokken.

44. plunje: soldatenkleding.
45. aamynpens-.omzijnbuik..

46. j&zfcaAft Armand Augusrin Louis de Caulaincourt (1773-18x7)
was buitengewoon ambassadeur en opperstalmeester van NapoIcon en vergezelde hem op zijn terugreis.
47. Mijn zwager Jochem: Napoleon droeg op 5 december 1811 het

die het bevel aan zijn troepen gaf om zich terug te trekken. Zip
passieve houding in de weken erna zou volgens sommige historid

bevel over aanjoachim Miirat, koningvan Napels.
48. York: de Pruisische generaal Hans David Yorck van Wartenburg,
die onder de maarschalk Macdonald diende, tekende het verdrag
van Tauro^en van 3 o december 181 z, waarmee hij beloofde niet
langer tegen de Russen te zullen vechten. Hij schond daarmee het
vertrouwen van Macdonald, die weigerde te geloven dat Yorck tot

hebben bijgedragen aan de uiteindelijke nederlaagvan Napoleon:
hoe langer hij Napoleon kon verleiden in Moskou te blijven, hoe

iets dergelijks in staat zou zijn (Zamoyski 201 o, 464).
49. Massenbach: generaal Eberhard Friedrich Fabian, Freiherr von

minder hij op opgewassen zou zijn tegen de gmwelijke Russische

Massenbach (1753-1819) liep met Yorck over naar de Russen.
50. Couzijn: maarschalk Jacques Etienne Macdonald, graafvan Tarente (1765-1840) leiddehet iocKorpsvandeGrandeArmee,dat
moestvoorkomen dat de Russen de Njemen overstaken (Zamoyski
1010,464)S i. die kool hem had gebakken: een poets had gebakken, in de maling
had genomen.

kva'

17. Kutosow: de Russische legerleider Michail Koetozov (1745-1813),

winter (Zamoyski 1010, 511).
2.8. traktement: onthaal.

z9. te groot... magen: van een te groots onthaal (indusief drank en
voedsel) kan de maagvan streek raken.
30. Monbrun ... lucht-. de generaals Louis Pierre Montbrun (1770-

1811) en Auguste Jean-Gabriel de Caulaincourt (1777-1811)
kwamen beiden om in de slag bij Borodino.

31. dessert kwijt te schelden: het gevecht eindigde tegen de avond. Van
Marle houdt de beeldspraak met voedsel hier vast en wenst het
nagerecht over te slaan.

31. contra-fnaal: revanche, de voedselmetaforiek is volgehouden.
33. de vent is al op weg: Koetoezov trok richring Polen, maar sderfvoordat hij opnieuw de strijd kon aangaan met Napoleon, namelijk op
i8 april 1813 te Bunzlau in Pruisen (Zamoyski 1010,473-474).

34. stevels: laarzen, namelijk die van Peter de Grote.
35. Museum: Napoleon liet een grote kunsrverzameling aanleggen
in het Louvre en doopte her museum in 1803 om tot het Musee
Napoleon.
36. Rastopchin: GraafFjodor Vasilivits Rostopsjin (1763-1816) was
gouverneur-generaal van Moskou en gafopdracht de stad in brand

te steken (15-16 September 1811), zodat alles wat de Fransen van
nutkonzijn,invlammenzouopgaan(Zamoyskiioio, 2,71).
37. Ik had comedie: er verbleefeen gezelschap van Franse acteurs die
komedies opvoerden in een paruculier theater, maar Napoleon bezocht deze voorstellingen niet. Hij woonde wel een recital bij van
dezangerSignorTarquinoinhetKremlm(Zamoyskizoio, 510).
3 8. Och, bloed!: Arme kerel!

39. den Bug-, de rivier de Bug markeert een groot deel van de Poolse
oostgrens. Vanuit Moskou, waar Napoleon op zo oktober i8iz

Over K.W. Schweickhardt, 'De Veldtocht naar Moskau'

51. &CT- ow /ffr: met gelijke munt terugbetalend.
53. schrijfik...neer: geefik hem .... de schuldvan mijn eigen fouten.
54. mijn stiefzoon: prins Eugene de Beauharnais (1781-1814), onderkoning van Italie en zoon van Akandre de Beaiiharnais en Josephine Tascher de la Pagerie, die in 1796 met Napoleon huwde en in
181 o van hem scheidde.
55. poort-.ys..

56. op een hair: zeer nauwkeurig.
5 7. ligtingen: oproepen voor de mUitaire di^t.
58. ^reucw: verzoeken.

5 9. donspatriotiques: nadat Napoleons leger gedecimeerd was temggekeerd uit Rusland moest elk departement zoveel mogelijk paarden
aan de nieuw te vormen cavalerie afstaan, de zogenaamde 'dons

patriotiques' ofwel vaderlandslievende geschenken.
60. ongewettigde uitgave...aangeteekend: in het Nieuw Liedenboekje, op
aangename en bekende wijzen, strekkende tot opwekking van vaderlandschen moed engepaste vreugde in deze belangrijke dagen. Door
Mr. W. BUderdijk, vrouwe K.W. BUderdijk en Mr. S.I.Z. Wiselius
(Amsterdam 1813) zijn rwaalf aantekeningen bij de tekst 'Katabasis' toegevoegd, die niet overeenkomen met de aantekeningen
van Van Mark in zijn eigen uitgave van de tekst in Rgmelarij; de
annotauebij 'Cousin'luidt; 'DeKoningvanPmisen (p. 14-15) en
is foutief, aldus Van Mark.

Dc bundelHollands verlossing.
Het gedicht 'De veldtocht naar Moskau' van Katharina
Wilhelmina Bilderdijk-Schweickhardt (hier verder Scliweiclchardt genoemd) werd gepubliceerd in het tweede deel van de
dichtbundel Hollands verlossingvan haar en Willem Bilderdijk
samen.' Deel een draagt het impressum 1813, maar kwam volgens naamlijst Saakes uit in febmari 1814, en deel rwee, met
'De veldtocht naar Moskau, draagt het impressum 1814 en
kwam op de markt in September 1814. Wanneer is dit vers over
Napoleons Russische expeditie in 181 z geschreven?
Opvallend is dat de meeste gedichten van Schweickhardt uit
de beide delen een datum bij de ondertekeninghebben, behalve
de 'Veldtocht'. Zo blijkt het vers met de vroegste ondertekening
'Verlossmgsbede' te zijn van Wijnmaand (oktober) 1813; dat
is dus waarschijnlijk geschreven voor of misschien net na de
Volkerenslag bij Leipzig van i 6 tot 19 oktober 1813. De meeste
verzen uit de bundel stammen uit de enerverende Slachtmaand

(november) van i8i3,metalsdagtekening8, 14, 18 ofz8 november.

Het vroegste vers van 8 november 181 ? heet 'Oranje boven,
en dat is geschreven terwijl de Fransen nog in het land zijn, en
de kozakken nog niet gesignaleerd zijn; de eerste kozakken
kwamen op i z november 1813 in Drenthe en Overijssel, en
bezetten Zwolle.1 Op 14 november, de datum die de in Amsterdam woonachtige Katharina Schweickhardt aan 'Het verlossingsuur' geeft, werden de Franse soldaten van Ainsterdam
naar Utrecht verplaatst en kwam de bevolking in opstand: zij
beschrijft dos letterlijk het uur van de verlossing. In de vroege
ochtend van 16 november 1813 pakten hoge ambtenaren te
Amsterdam hun koffers, inclusief Prins Ch.-F. Lebrun (1739-

i8z4)> de hoogste Franse gezagsdrager; een dag later, op 17
november 1813 vertrok in Den Haag Prefect GJ.A. de Stassart
(1780-1854). waar ook de bevolking in opstand kwam. Met de
18 e van de slachunaand ondertekent zij vervolgens het gedicht
'Hollands verlossing', dat de naam gafaan de tweedelige bundel
van haar en Willem Bilderdijk.
Een dag later, op i 9 november ging men de Prins van Oranje
ophalen in Engeland, die op 30 november aankwam in Scheveningen en cwee dagen voor zijn landing dateerde zij 'Dank aan
God'.' Op de eerste van de Wintennaand (december), een dag
na aankomst van de Prins en een dag voor hij op 2. december
Amsterdam bezocht, dateerde zij 'Holland verlost'. Van het eerste deel van Hollands ^erlossing kan met recht gezegd warden
dat haar gedichten heet van de naald geschreven waren.
Dat is bij het twee deel van Hollands verlossing minder het
geval. Het meer dan rwindg bladzijden lange 'Huldiging' kreeg
(alleen) de datum 1814; het behandelt de mhuldiging van de
Soeverein Vorst op 3 o maart 1814 in Amsterdam, op de dag na
de aanname van de grondwet.4

Als enige gedicht van K.^ Schweickhardt m deze bundel
heeft 'De Veldtocht naar Moskau geen datering. Correspondende over de bundel is voor zover bekend niet overgeleverd,
maar op basis van het gedicht zelfzijn wel een aantal vaststellingen te doen.5 De blik op de veldtocht van Napoleon (zijn
i8

naam wordt overigens niet genoemd, aUeen aangeduid) is
rea-ospectief, vanuit de wetenschap dat niet alleen de veldtocht
dramatisch afliep, maar dat ook het keizerschap verspeeld werd.
Zo wordt beschreven, dat Napoleon nog niet beseft dat bij
Moskou zijn 'keizersstaf' werd verbrijzeld', waaruit blijkt, dat
bij de dichter dat besefwel leeft.6
Zo ook eindigt her gedicht met de volgende voorspelling:
Een wijl nog moest ge ons overheersen
Haast zal Europa triomferen
En juichen, Dwingland, in uw val!7
Met 'haast' wordt hier bedoeld: spoedig', in de zin van: spoedig
zal Europa winnen. Het vers zal dus geschreven zijn rond de val
van Parijs, 31 maart 1814, waama Napoleon op 6 april 1814
naar Elba wordt verbannen.

Bij het uitkomen van deel een van Hollands Verlossing in
februari 1814 was de aandacht nog zeer gespannen, maar
toen deel twee na de zomer uitkwam, waren de gemoederen
al bedaard, aldus de Boekzaal in een recensie.8 Napoleon beschouwde men inmiddels al als een 'nietsze^ende bailing' op
Elba.Nogwel.
Welke bronnen waren beschikbaar ?

De veldtocht werd in Nederland met grote aandacht gevolgd.
Duizenden lotelingen waren ver weggestuurd en men las gretig de enthousiaste verslagen in de Franse pers over de brand
van Smolensk en de slag van Borodina, in afwachting van
een nieuwe reeks overwmningen.9 De Bulletins de la Grande
Armee presenteerde Napoleons versie aan een groot publiek:
ten eerste aan de eigen soldaten van het grote leger, aan het
lezerspubliek binnen het keizerrijk en de vazalstaten, en aan de
overige regeerders van Europa. Behalve gedrukt in d.e.Moniteur
(en overgenomen in dagbladen over de wereld) verschenen de
btdletins ook, in Nederland bijvoorbeeld tweetalig, in kopie bij
lokale ofEcials, waar ze bij stadhuizen, kerken en marktplaatsen
werden op^hangen.10
Eind november 181 z bleven de bulletins uit, wat een onheil-

spellend gevoel gaf; het enige nieuws kwam uk lijsten met Nederlandse doden en vermisten in de Courrier van Amsterdam.

Aanvankelijk moedigden de Fransen deze publicaties aan, in de
waan de woede tegen de Russen en Engelsen aan te wakkeren,
maar het bleek averechts te werken.''

Het bulletin van 3 december 1812. met vermelding van de
terugkeer van de keizer naar Parijs maakte een abmpt einde aan
de onzekerheid over het lot van de Grande Armee. Het bulletin

vond grate aftrek onder het publiek en als een lopend vuurtje
verspreidden zich de verhalen over ontberingen. Toen eind
december 181 z de resten van Napoleons leger terugkeerden,
werden details over de tocht bekend en gingen handgeschreven
egodocumenten van hand tot hand. In Zeeland (in de buurt
van Zierikzee) verschenen plakkaten op de muren, waarschijnlijk uk Engelse bron."
i9

