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Benthien, Busch en de bruggen
over de Berezina
Over de beruchte tocht naar Rusland is in de loop van 169 jaar een
dermate grote hoeveelheid publicaties verschenen, dat zowat elk
detail wel zal zijn beschreven en geanalyseerd. Het is dan ook
geenszins het doel van dit artikel, aan deze onoverzienbare berg

informatie nog iets toe te voegen. Wat ons als Dordtenaren,
bewoners van de stad waar zovele jaren het Nederlandse corps
pontonniers en torpedisten gelegerd is geweest, bij voorrang
dient te interesseren, zijn de lotgevallen van die kleine groep
dapperen, die met dat'Grande Armée'zijn opgetrokken naar die
eindeloze vlakten. Zij hebben daar getrouwelijk hun plicht vervuld, met de anderen de ontberingen doorgemaakt, de fameuze
bruggen over de Berezina helpen slaan en tenslottezijnze met de
weinig overgeblevenen door de hel van de terugtocht gegaan.
Iets van hun lotgevallen mee te delen is het enige, wat met deze
publicatie wordt nagestreefd.

i:::: Li ï ",f; o?,
De mobilisatie van dat
er waarmee Napoleon dacht Rusland te ku
ving in februari IBI2
aan. Over de Alpen stroomden de Italiaanse contingen-

ten over Innsbriick naar Regensburg. In het Noorden
trok Davoust in de richting van de Oder; Oudinot rukte
op naar Maagdenburg, Ney naar Erfurt en Leipzi5 De
vloed wies onweerstaanbaar aan en overspoelde zelfs
een ogenblik geheel Duitsland. Op 28 mei begon de
stroom zich in de richting van de Weichsel te bewegen,
waar zichmidden juni de ruim 400.000 man tussen Danzig

vertragingen, die met de dag erger werden. Spoedig
kwam het tot moord en brand. De keízer kwam zelf.
toegesneld en beval de plunderaars en deserteurs dood te
schieten - dat had hem een kwart van zljn leger kunnen
kosten , zegt Morvan.

Men leze er het voortreffelijke boek van Prof. dr.
Presser 'Napoleon' maar eens op na!

J.

Het leger, dat zích tenslotte bij Kovno aan de Njemen
verzamelde om ergens over de Russische grens het Russite gaan verslaan en zegevierend huiswaarts te

sche leger

en Warschau samentrokken.

Een formidabele strijdmacht met bovendien ruim

B e n'Í h i e n

1100

kanonnen, 80.000 cavaleriepaarden en daarbij de technische eenheden en hulpdiensten. Slechts een derde van
deze troepen waren Fransen, de rest bestond uit: Duitsers, Portugezen, Kroaten, Zwitsers, Walen, Oostenrijkers, Hollanders, Polen, Denen, Mecklenburgers, Holsteiners enz . enz.

Men zegt, dat er twintig nationaliteiten in waren vertegenwoordigd. Er was een geharrewar van vreemde volken door elkaar, een opeenhoping van misverstanden en

keren, bestond uit 3 legercorpsen. Het lste onder maarschalk Davoust, het 2e onder maarschalk Oudinot en het
3e onder maarschalk Ney.
Het totaal aantal Nederlanders moet ca. 15.000 man
hebben bedragen.

In het eerste corps bevond zich een regiment Nederlanders, het 33ste 'léger'. Bij het 2elegercorps waren ingedeeld het I23ste en het l24ste regiment, 'de ligne'; bij de
cavalerie het 4e,het7e en het I4e regiment kurassiers en
het 3e'chevau-légers'.
In dit legercorps waren ook de pontonniers opgenomen,

als 11e compagnie van het lste bataillon onder comman-

stand houden en slag leveren. Een maand later waren ze

do van hun eigen commandant, de kapitein Benthien.
In het derde legercorps tenslotte waren opgenomen het
L1e regiment huzaren en het 125ste en I26ste regiment
infanterie,'de ligne'.

er en er werd zelfs even gevochten maar de volgende
morgen \ryas er van de vijand niets meer te bekennen,
wederom als opgelost in de ruimte en opnieuw lagen de
eindeloze vlakten voor hen. Een afschuwelijk land van
gapende eenzaamheid en sombere vlakten.

De pontonniers waren eveneens in februari op weg gegaan. Via Munster, Maagdenburg en Berlijn, naar

We zullen de keizer op zijn lijdensweg niet volgen maar
terugkeren naar onze pontonniers, die wij op de bruggen

Schwedt, aan de Oder, alwaaÍ zevoorlopig werden toegevoegd aan het grote Franse artilleriepark. Samen met de
7e compagnie pontonniers, onder de kapitein Busch,

werden ze ingedeeld
generaal Aubry.

bij Kovno

bij het onderdeel van de artillerie

In mei trok het legercorps op naar naar de V/eichsel waar
de 11e compagnie evenals alle andere mobiele compagnieën pontonniers hun eerste materiaal ontvingen, een
met 4 paarden bespannen gereedschapwagen met materi-

aal voor bruggenbouw.
Daar ving ook het eerste werk aan, de bouw van een brug
over de Weichsel, even boven Mariënwerder, voor de
passage van het 2e leger. Half juni trok het hele legercorps.weer verder tot nab_ij.Kovno aan 4" Njemen waar de

invasie zov beginnen. Hier veÍzamelden zich ook de
pontontreinen met de in Danzis vervaardigde pontons op
door paarden getrokken wagens.

In de nacht van 23 op 24 juni ving de inval aan met het
slaan van een viertal pontonbruggen voor de overtocht
van de gehele troepenmacht. Een formele oorlogsverklaring werd niet gegeven, alleen het Napoleontisch leger
ontving een proclamatie.
De tsaar ontving het nieuws van een Russische ordonnans
tijdens een bal inZakret, even buiten Wilna, waar hij met
zijn staf verbleef voor een bespreking inzake de beste
verdedigingstactiek . Zes dagen later trok Napoleon deze
stad binnen, die zonder slag of stoot werd overgegeven.
De vijand was nergens te bespeuren, als opgelost in de
oneindige verten.

Het was de eerste grote streep door Napoleons rekening.

Hier had de vijand toch immers redelijkerwijze stand
moeten houden en slag leveren, daarbij verliezen en als
verslagene de vrede aanbieden zoals te doen gebruike-

lijk.
Wat moest hij doen? Hij kon toch moeilijk helemaal naar

Moskou gaan om op alternatieve wijze de vijand tot
overgave te dwingen door verovering van zijnhoofdstad?
Achttien dagen heeft hij geaarzeld , zogenaamd voor een
herformatie van zijn troepen. Geheel overbodig was dat
overigens niet. Desertie en ziekte van mensen en paarden

hadden reeds rampzalige vorm aangenomen. De intendance faalde op onvoorstelbare wijze, terwijl het weer
ook reeds van zich deed gelden. Een zwaar onweer op de
namiddag van de 29ste begeleid door zware slagregens en

een temperatuurdaling van vele graden veranderde de
kampementen in een poel van modder en vuilnis waarin
het vervoer van levensmiddelen en artillerie een onmogelijkheid werd. De paarden, slecht gevoed reeds, slecht
onderhouden en dodelijk vermoeid stierven in de onverwachte koudegolf bij duizenden.

Binnen 14 dagen had het leger naar schatting reeds
135.000 man en20.000 paarden verloren. Vóórt dus , óp
naar Witebsk, want daar zouden de Russen toch zeker

,

hebben achtergelaten. De leiding over die

bruggebouw, nabij het dorp Alexota was in handen geweest van de genie-generaal Eblé en was verricht door
pontonniers van het lste enZe bataillon naar volgordg 9"t
compagnieën. Maar de mannen van Benthien hadden
ditmaal nog geen werkbeurt. Het hele karwei was in
enkele uren geklaard. Aan de overzijde van de Njemen
scheidde het 2e legercorps zích al direct af voor een
beweging in noord-oostwaartse richting op de route naar
Petersburg. De voortaan samenwerkende 7e en 11e compagnieën pontonniers hadden na de Njemen overtocht
een trein van 16 pontonwagens toebedeeld gekregen
waarmee als eerste door hen een brug over de Wilia werd
geslagen, een brug uit voorzorg, want de verschillende
divisies z\ilermden uit over het verlaten land orn de vijand
op te sporen en te verslaan. Maar behoudens enkele
verspreide schermutselingen was er van de vijand vrijwel
niets te ontdekken geweest
Nergens tegenstand vindende besloot Oudin ot zijn corps
weer te verzamelen bij Ilmy, de brug werd weer afgebroken en op 28 juni was men te Wilkomir, een week later te
Awenta en 73 juli voor Dunaburg. Tijdens die gehele
tocht, waarbij dagelijks werd gebivakkeerd, waren er
slechts twee onbeduidende gevechten geweest. Het eer-

ste bij Deweltowo tegen Wittgensteins troepen en het
tweede op 1 juli bij Solok, zuid-westelijk van Dunaburg
gelegen.

Dunaburg was door de Russen redelijk in gereedheid
gebracht voor verdediging en het zou in de lijn der
verwachtingen gelegen hebben, dat Oudinot deze kans
zou aangrijpen eindelijk de vijand gevoelig aan te tasten.
Het bleek echter zljnvoornemen de stad bij verrassing of
overrompeling te nemen en toen dit na een kort gevecht
niet bleek te lukken trok hij zich terug . Deze beweging aldus een ooggetuige - werd door Napoleon zeeÍ afgekeurd. De pontonniers, die al waren aangevangen met de
bouw van een brug over de rivier ter plaatse moesten het
werk weer afbreken en de gehele cavalcade trok op naar
Disna. Triest voor de bewoners van Dunaburg wier huizen reeds waren gesloopt voor het hout van de brug !

Bij Disna werd wel een brug gelegd met gebruikmaking
van pontons, maar ook hier veranderde Oudinot zijn
plan, het versterkte kamp van Drissa te slechten. Alles
werd weer afgebroken en men trok naar Polotsk, alwaar
het hoofdkwartier in alle rust werd gevestigd. Wederom
ving de bruggebou\ry aan.
Een erg gelukkige greep was dit Polotsk niet. Elke zomer
woedden daar ziekten en de Russen plachten daar elk jaar

in de zomer zelfs hun

garnizoen weg te trekken. Het
drinkwater was er bedorven, het wemelde van ongedierte
en zwermen muggen hingen om de barakken. Er stierven
er van heimwee, krepeerden op de latrines, of bezweken
in de hospitalen.

on St Cy. de Russen bij Polotsk te overvallen. Aan beide

zljden werd met grote heftigheid gestreden waarbij de
Russen werden teruggedrongen, maar de Fransen waren

te uitgeput om de achtervolging in te zetten.
FIet leverde de bevelhebber de maarschalksstaf op, maar
de verlrezen waren gruwelijk. Alleen reeds het Beierse
corps verloor 12.500 man, de helft van de sterkte. De rest
werd in Polotsk weer blootgesteld aan de zomerse ongemakken van dit vergeten nest.

Blijkbaar volstrekt onoekend met de gruwelijke beproevingen van de hoofdmacht, bij Smolensk, Borodin en in
het brandende Moskou, dat op 14 september werd bereikt, schreef Benthien in zijn aantekeningen: 'hierop
volgde een kalmte van vijf weken'.
Er werd gevochten, noch gemarcheerd. Oudinot wist
blijkbaar niets beters te verzinnen, dan alles in gereedheid te brengen voor een winterkwartier, als bezettingsmacht in een zostraks overwonnen land.
De beide compagnieën pontonniers werden beziggehotrden met het aanleggen van een depot, van materialen
voor vlotbruggen. Detachementen gingen stroomopwaarts, offi vlothout bijeen te brengen. Alles werd ijverig
en vakkundig opgelegd en geborgen. Het beste hout werd
geselecteerd voor schragen. Er werden planken gezaagd,
gestapeld en afgedekt.
Begin oktober was er weer iets serieus te doen; een derde

vlotbrug moest worden aangelegd, twee uren gaans boven Polotsk, op een punt waar de rivier stijle oevers heeft
en een bataillon sappeurs er aan te pas moest komen, offi
diepe insnijdingen in de oever te graven voor de aanritten. Een detachement pontonniers bleef ter bewaking
achter.
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pontons werden opgeparkt, aange zren zrj te gering

in aantal waren voor de breedte van de rivier. In dè stad
was echter voldoende materiaal te 'bekomen'.
Desondanks bleek die eerste brug, van gerequireerd hout
en Dunavaartuigen te zwak en moest reeds na twee dagen

vervangen worden. Er werden uiteindelijk twee vlotbruggen geconstrueerd en zodanig solide verankerd, dat
men er de hele winter gebruik van hoopte te kunen maken
- aan een terugtocht dacht nog niematrd, Napoleon ging
toch immers winnen!

Het legercorps trok op in de richting Petersburg over de
brug van de Drissa, bij Suvochina door de mannen van
Benthien op 28 juli hersteld. Maar reeds drie dagen later
stuitte Oudinot op Wittgenstein, waarna hij het geraden
achtte zich op Polotsk terug te trekken. Ook in westelijke
richting werd nu een poging gewaagd, waartoe de pontonniers een schraagbrug over de Drissa sloegen, welke
daar ca. 54 m breed is.
Maar ook hier dwongen de Russen de invallers terug en
men was genoo dzaakt op een andere plaats met behulp
van de meegenomen pontons een overtocht over de
Drissa voor de vlucht te bouwen.
Dan, op 18 augustus, terwijl de hoofdmacht de moorddadige slag leverde om het bezitvan Smolensk, wist Gouvi-

En toen ineens, op zondag 18 oktober, kwam in

de

onwezenlijke rust het bericht van de voorgenomen terugtocht, welke de volgende morgen zou moeten aanvangen.
Het 2e legercorps brak echter direct op en reeds in de
morgenuren vertrokken de équipages van het hoofdkwartier, de regimentsvoertuigen en de brigade kurassiers over de bruggen, naar de linkeroever. 's Nachts
volgden de infanterie en cavalerie.
Daarbij wachtte nog een onaangename verrassing want
uiterst onvoorzichtig èn voorbarig staken de infanteristen
hun bivakhutten reeds 's middags in brand en alarmeerden daarmee de Russen . Deze begonnen vrijwel onmiddellijk hun aanval, waardoor de retraite ernstig werd

bemoeilijkt.
Bijzonder zwaaÍ hadden het de pontonniers, die met de
regeling der overgang en de vernietiging der drie bruggen
aan het eind van de overtocht waren belast. Er moesten

kanonnen worden opgesteld, teneinde de bruggehoofden door geschut te dekken.
De beide pontonnier-kapiteins kregen last dat wanneer
de achterhoede over de bruggen zou zljngetrokken , deze
in allerijl moesten worden verbroken. De overtocht geschiedde gelukkig nog vrij geregeld maar de Russen
naderden al meer en meer en de stad raakte in brand.
Tegen elf uur 's avonds kreeg Benthien de last dat de
bruggen na passage van het vierde regiment Zwitsers,
moesten \ryorden gebroken. Hij liet daarop de verbindende delen iets minder vastmaken, door de ankertouwen
gedeeltelijk te laten glippen.
Toen het vierde regiment de brug naderde, bleek dat de

Russen hen onder een luid 'hoera' op de hielen volgden,
zodat het laatste peleton nog verplicht was tot een schotenwisseling. Alles ging tenslotte met de grootste overijling, waardoor de bruggen zelfs begonnen te golven en te

slingeren.
Op het allerlaatste moment gaven de kapiteins bevel tot
uiteenscheuring, waarna de onderdelen door de stroom
werden weggevoerd. Onmiddellijk na deze vernietiging
gaf de bevelvoerende generaal last, offi al het nog voorhanden zijnde bruggemateriaal in brand te steken.
En zo stond in het eerste morgenuur van maandag 19
oktober, het hele tweede legercorps zonder een stuk
geschut verloren te hebben, op de linkeroever. De stad
stond in brand en de dodelijke stilte werd slechts verbroken door het gekerm der gekwetsten.
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Bij het aanbreken van de dag werden verschillende afdelingen \ryeer veÍzameld en ving de terugtocht in zuidelijke
richting aan. Maar bij deze geforceerde marsen, zonder
voldoende voedsel, begon een grote sterfte onder de
paarden, welke bij honderden neervielen. Reeds na vier
dagen, waarbij ook 's nachts werd gemarcheerd, moest
besloten worden de L6 pontons met alle toebehoren te
verbranden en de paarden ten dienste der artillerie af te

..t

staan.

Benthien kon niet nalate n zijn generaal Aubry te zeggen:
'Dat het doelmatiger \ryare 16 vuurmonden in de grond te
graven . . . in plaats van een gelijk aantal pontons te
vernielen . om reden het winterseizoen nog zo Spoedig
niet inviel of men zov nog wel gebruik van bruggen
moeten maken'.
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Aubry antwoordde schouderophalend 'c'est l'ordre'.

Wat men niet wist was, dat de 28 pontons, welke tot
Moskou \ryaren meegevoerd, aldaar reeds waren verbrand of vernield, terwijl de laatste 16 pontons, die te
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Witebsk waren achtergelaten , naar Orcha waren overgebracht. De beide compagnieën pontonniers onder de

kapiteins Benthien en Busch, werden bij het artillerie
park gevoegd.
Hierbij hebb en zij ruim vier weken lang van 25 oktober
tot 24 november, her en derwaarts meegemarcheerd,
bijna dagelijks strijd leverend met afdelingen van het
leger van Wittgenstein.
Delen van het door Napoleon bij zijn opmars in Smolensk
achtergelaten 9e corps, onder maarschalk Victor, kwamen het corps van Oudinot ondersteunen tn deze strijd.

Bij een van
123ste

deze aanvallen op de 31ste

oktober, leden het

en l24ste regiment Hollanders gruwelijke ver-

liezen.
Op diezelfde dag sloegen de pontonniers van Benthien
een schraagbrug over de Ulla, nabij de stad Lepel, teneinde de vereniging van het corps Oudinot met de terugtrekkende hoofdmacht te vergemakkelijken.

pas in de vroege morgenuren van de 4de november viel de

eerste sneeuw.

Het wordt tijd, offi te gaan zien, wat er intussen met het
Grande Armée was geschied. De terugtocht was, door de

voortdurende aanvallen van kleine Russische eenheden
Op de 14de november kwam het bij Smoliany nog tot een
levendig gevecht, doch wederom vond Oudinot het geraden om in zuidelijke richting terug te trekken. Hij sloeg
zijn hoofdkwartier op in Tcheria, met een voorpost in
Loukolm en wachtte daar de dingen, die komen zouden,

en het ontbreken van voldoende levensmiddelen en paardevoer, al reeds in een drama veranderd waarbij ook de
aanblik van de duizenden rottende lijken, welke na de
veldslagen tijdens de opmars waren achtergeblever, de

mensen uiterst somber had gestemd.

rustig af.
Intussen \ryas de herfst ten einde gelopen en de winter
aangevangen. In tegenstelling tot de vele latere gruwelberichten, \ryas dit naar Russische verhoudingen vrij laat
en het begin minder koud als normaal. De temperatuur
daalde welisw aar 's nachts ver onder het vriespunt, maar

Op de 7de november raakte die rest van het grote leger
vlak voor Smolensk in een sneeuwstorm, die drie dagen
duurde en een zware tol van de uitgeputte troepen eiste.
De Hollanders leden daarbij vreselijke verliezen. De
Rode Lanciers telden bij de binnenkomst van de stad nog
330 man met 130 paarden, maar een week later,na heftige
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gevechten bij het dorp Ouvarova, waren er nog slechts

in leven.
Van het regiment grenadiers, oorspronkelijk 500 man
sterk, waren er na hetzelfde gevecht nog 36 over. Even
verder bij Krasnoë ging het 33ste regiment 'lég eÍ' , in een
heftige Russische flankaanval ten onder. Duizenden lijken werden later door de Russen gevonden, in greppels
en bij de kampvuren, verstijfd en doodgevroren.
De intendance, corrupt en achteloos als immer, had
overal jammerlijk gefaald en zwervende benden deserteurs, die het leger vooruit snelder, hadden zich vaak van
de aanwezige schamele voorraden reeds meester gemaakt. Oververmoeidheid, uitputting en honger deden
100

zich steeds heviger voelen. De 18e november eindigde de
sneeu\ryval en begon tegelijkertijd de temperatuur iets te
stijgen, waardoor de wegen in ondoorwaarbare modder-

poelen veranderden, die manschappen en paarden hun
laatste krachten dreigden te ontnemen.

Op diezelfde dag bereikte Napoleon het ontstellende
bericht, dat de Russen \Mitebsk en Minsk hadden heroverd op de bezettingstroepen, destijds door hem achtergelaten. De Russen trokken bovendien op naar het bruggehoofd van Borisov, waar nu de enige brug over de
Berezina in gevaar dreigde te komen.
Maarschalk Victor, die inmiddels weer bij de hoofdmacht
teruggekeerd, kreeg de opdracht de achterhoede te
gaan versterken, terwijl Oudinot gelast werd zich naar
Borisov te begeven om de stad tebezetten, de brug over te
trekken en ztchin de richting van Minsk te begeven en die
stad voor Napoleon te heroveren. De pontonniers, welke
tot de strijdmacht van Oudinot behoorden, trokken met
hem mee om de paalbrug te helpenbezetten.

\ryas

Doordat Napoleon kennelijk van het welslagen van die
operatie volkomen overtuigd was, ving het drama van de
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Berezina in feite óp de 19de november in Orcha aan.
Nauwelijks daar aangekomen begon hij namelijk aan een
hergroepering van troepen, voorraden en materiaal. Er
waren daar ondermeer nog twee volledige pontonuitrustingen, met alle toebehoren en meer dan 500 trekpaarden, welke vanuit Witebsk waren overgebracht. De artillerie had echter al te veel paarden verloren en de kerzer
wenste in ieder geval het geschut mee te voereo, zodat hij
ordonneerde dat de zware pontonwagens moesten worden verbrand. Slechts het losse materiaal en gereedschap
werd bijeengebracht in 6 legerwagens, offi onder de
hoede te worden gesteld van de 7e en 11e compagnie
pontonniers, samen rond 200 man sterk, die onder weg
waren naar Borisov.
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Voor de pontonniers waren nog slechts over als persoonlijke uitrusting: een bijl, een hamer, een dissel, een
spade, spijkers, krammen en haken.
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De volgende dag trok de hoofdmacht weer verder in de
richting van Borisov, naar de brug, waarover men 4
maanden daarvoor zegevierend in de richting van Mos-
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kou was getrokken. Reed sZ dagen later ontving de keizer
het schokkende bericht, dat de Russische troepen onder
Tchitchagov zich toch meester hadden gemaakt van de
brug en deze grotendeels hadden verbrand.
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Met éénslag was de grote dramatische wending gekomen

in de toch al zeer bedreigde
_*
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overlevingskans van het

Grande Armée. Drie Russische legers, onder Koetoesov, Wittgenstein en Tchitchagov met tezamen 140.000
man omsloten de schamele Franse resten aan drie zijden.
De 25ste november was de keizeÍ zelf in de stad op de
oostelijke oever, waar Oudinot hem met zijn troepen
opwachtte . Deze had met de Russen slag geleverd, de
stad herwonnen, etr ook de brug een ogenblik in bezit
gehad. Maar onder een vernietigend vuur van het Russische geschut op de westelijke oever, had hij zich moeten
terugtrekken. Op dat ogenblik hadden Russische sap-
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peurs hun kans gegrepeo, om de constructie met fakkels
in brand te steken.
Slechts een paar dagen geleden had Napoleon de laatste
pontons laten verbranden en aldus had hier de veldtocht
gevoegelijk kunnen eindigen, met de gevangeneming van
het resterende leger, inclusief de keizer.
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BENTHIEN, BUSCHEN
DE BRUGGEN OVER DE, BEREZINA

Toch leek er nog een uitweg te bestaan, een soort laatste
strohalm. Vier maanden geleden, op 13 juli, waren de
Nederlandse Rode Lanciers, min of meer door een toeval, op een doorwaadbare plaats de Berezina overgetrokken. De commandant, generaal Colbert, meende zich die
plek te kunnen herinneren en had hem op 23 november
aanNapoleon op de kaart gewezen. Een toeval versterkte
de juistheid van dit gegeven.
Een cavaleriebrigade, onder generaal Corbineau, was de
17 de november van de hoofdmacht van Oudinot afgedwaald en had op de westelijke oever van de Berezina

getracht de weg naar het bruggehoofd van Borisov te
vinden.
Poolse lanciers van zijn troep, die de Russische taal

met beide handen naar deze enige mogelijkheid heeft
PASSi\GE
e,rft

,,

tle

la

BITRI]ZIiïA.
à"tit"u

gegrepen.

Hij

ordonneerde dat aldaar bruggen moesten worden

geslagetr, schansen moesten worden opgeworpen en de
nodige bomen geveld. De 24ste, uiterlijk de 25ste moest
de overtocht kunnen beginnen. De generaals Chasseloup
en Eblé welke zich met de 6 legerwagens met het nog

resterende materieel van Orcha onderweg bevonden
werd opgedragen dit werk onmiddellijk uit te voeren.

Benthien schrijft hierover heel laconiek: 'totdat wij op
laatstgenoemde dag (24 november) Borisov bereikten en
aldaar over de paalbrug de Berezina trachtten te passeren, doch welke brug de voor ons uitgesnelde Russen
wijselijk gedeeltelijk verbrand hadden. Aan de herstelling dezer brug, ofschoon zeer goed doenlijk, werd wegens de daartoe benodigde tijdruimte, de hand niet geslagen, maaÍ om de overtocht over de Berezina te bewerkstelligen werd er besloten vier uren meer opwaarts bij het

dorp Studienka de bruggen te leggen. De 7de en 1le
kompagnieën ontvingen het eerst den last zichmet hunne
gereedschapswagens's anderendaags, den 25sten november, naar gemelde plaats te begeven.'

De rivier was op die plaats tussen steile oevers gelegen.
De breedte van het nog niet bevroren deel was ca. 24 m,
de totale breedte van oever tot oever ca. 85 m. De
grootste diepte was ca. 2 m en als men de moerassige
stroken er bij telde, was het totaal van de te overbruggen
breedte rond 200 m. De westelijke oever, waar zich al
enkele Russen bevonden, was heuvelachtig en bebost,
maar Studienka lag op een hoogte, welke het mogelijk
maakte, van daaruit de werkzaamheden te bestrijken.
Corbineau was reeds naar beste kunnen aan de slag
gegaan met de bouw van een soort brug en had daartoe
een aantal munitiewagens en boerenwoningen gesloopt,

om planken en ander materiaal te verkrijgen.
De 25ste waren ook de echte pontonniers aanwezig en
waren onmiddellijk aangevangen, om de huizen van het
dorp te slopen voor het hout, nodig tot het vervaardigen
der schragen en het brugdek. Het aanvoeren van stammen uit de bossen was niet doenlijk, daarvoor waren de
paarden teveel uitgeput. Een gelukkige omstandigheid
was, dat de daken van de woningen uit planken, van
gekloofde dennestammen waren samengesteld. De gaaf-

ste daarvan werden geschikt geacht als brugdek te
dienen.

machtig warer, hadden van boeren vernomen dat Borisov door de Russen was bezet en wezen bij Wesselovo,
circa 15 km stroomopwaarts van Borisov, een doorwaadbare plaats aan.
Hier waren zij te middernacht, bij zwakmaanlicht, overgetrokken. Er dreven ijsschotsen in de stroom en een
aantal manschappen was van de paarden, die een korte
afstand moesten zwemmen, gevallen en door de stroom
meegevoerd.

Maar om 2 uur 's morgens stond de rest op de oostoever
bij Studienka en had daar tot hun grote verrassing troepen van Oudinot ontmoet, onderweg naar Borisov. Het
bleek, dat zij op dezelfde plaats waren overgestoken, als
destijds de Rode Lanciers. Het is duidelijk, dat Napoleon

Er heerste een onver\ryachte, maar zeet welkome rust aan
het front, want de Russen vielen op geen enkel punt aan.
Wellicht is dit het gevolg geweest van een schijnaanval,
welke de keizer in zuidelijke richting had doen ondernemen, teneinde hen te misleiden. Het lukte hem inderdaad
Tchitchagov er toe te brengen, het Franse leger op ca. 15
km ten zuiden van Borisov op te wachten. De opstelling

van enkele stukken geschut, de aanwezigheid van een
bataillon infanterie en zichtbare voorbereidingen voor de
bouw van een brug, moeten aan het succes van deze actie
hebben bijgedragen.
Ook de steeds toenemende mensenmassa met paarden en
voertuigen, welke nu Borisov begonnen te overstromen,
leidde
van de voo
ka af,
en aantal v
de alg
ring achter
aantrokken.

's Avonds om 11 uur verliet de keizer het stadje, om de
nacht te Staroj Borisov, in de grote hofstede van Prins
Radzivil, door te brengen.
In de loop van de middag van die woensdag, de 25ste
november, terwijl de pontonniers volop aan het werk
waren met de vervaardiging van de brugonderdelen , zegt
Benthien: 'begon het ontzettende militaire schouwspel,
dat Napoleon's schier opgeloste armée dit punt met
drommen naderde en ter dezer hoogte ging bivakkeren'.

Eerst op dat ogenblik moest Benthien hebben beseft,
welke gruwelijke verschrikkingen de hoofdmacht had
doorgemaakt. Onder hen waren ook de restanten van de

5

compagniën pontonniers, oorspronkelijk rond 500

man, welke de tocht naar Moskou hadden meegemaakt.
Het moeten er zowat 200 geweest zijn, waarvan echter
een 80-tal in Borisov was achtergebleven. De resterende
I20 man werden over het 7de en 11de bataillon verdeeld.
In de avonduren arriveerden ook de generaals Eblé en
Chasseloup, op de plaats waar de bruggebouwers onder
leiding van Benthien en Busch met de voorbereidende
werkzaamheden bezig waren. Het werk van de mannen
van Corbineau moest hij afkeureo, het andere was aanmerkelijk beter, hoewel hij ook hierbij extra versterkingen eiste. Voorts gelastte hij , dat de bovenstrooms gelegen brug zou moeten dienen voor het voetvolk, de brug
dus waar Benthien reeds mee was aangevangen en waarvoor generaal Aubry de verantwoordelijkheid zou dragen. De andere brug, cà.200 m zuidelijker gelegen, zou
moeten dienen voor de overtocht van het zware materi-

eel, geschut en zware legerwagens.

Die nacht, zo vermeldt ons Benthien: 'viel de vorst in
zodat de rivieroevers met ijs bedekt werden'.
Eblé spoorde de pontonniers tot het uiterste aan: 'het lot
van het leger is in Uw handen'.

In het duister van de nacht, slechts verlicht door enkele
toortsen en het verwijderd schijnsel van de bivakvuren,
moesten de schragen in het ijskoude water geplaatst
worden.
Alle materiaal lag gereed, maar er waren vlotten, noch
vaartuigen, waar men normaal mee placht te werken.
Ook het plaatsen van de kopstukken in één horizontaal
vlak, was onder deze omstandigheden een bijna onmogelijke taak.
Vrijwilligers, telkens vier tegelijk, gingen met de schragen te water om deze met veel moeite, vanwege de
modderige bodem te plaatsen.
Benthien: 'de uit het water komende manschappen waren alle zoodanig verkleumd en stijf van de koude, dat
ofschoon men aan elk hunner ter aanmoediging vijftig
francs gaf, de meesten echter slechts éénmaal te water
gaan konden, die zich daarna bij de bivakvuren zoo goed
mogelijk trachtten te herstellen'.
De schragen, ten getale van 23 voor elke brug, kwamen
op afstanden, variërend van 2,4 tot 4,8 m en waren 1 ,1 tot
2,4 m hoog. De wandbalken van de afgebroken huizen,
aan twee zijden behakt, dienden tot onderliggers, 5 tot 6
naast elkaar. De langste werden tot sluitribben bestemd.
De beschikbare planken waren te kort voor de dekvloer
zodat er meerdere lagen over elkaar moesten worden
gespijkerd, met daarover: boomschors, hooi en twijgen.
Bij de brug voor het zware materieel werden, bij gebrek
aan voldoende sterke planken, hoofdzakelijk rondhouten tot dekvloer gebruikt.

De terugtocht
naar een studie van Géricault

Het werk vorderde als gevolg van duister nis en bittere
koude, alsook de zeer ongelijke rivierbodem, slechts zeer
langzaam.

Het verslag van een ooggetuige,

gene raal Marbot, vermeldt, dat het pontonmateri aal, dat nog geen week daarvoor op last van de keizer was verbratrd, een overtocht in
enkele uren moeiteloos zou mogelijk hebben gemaakt.
Er was geen Rus aan de overkant te bekennen. Bovendien was de rivier niet breder dan de 'Rue Royale voor het
ministerie van Marine'.
Twee en zeventig uur geleden was de brigade van Corbineau er met gemak doorgetrokken, de paarden hadden
slechts enkele meters moeten zwemmen. Jammer dat het
niet harder vroor, want dan had de rivier dicht gelegen.

Bij het aanbreken van de dag

verscheen Napoleon met
zljn gevolg , te paard en nam intrek in de schamele hut
welke die nacht aan Benthien en Busch tot schuilhut had
gediend. Een menigte maarschalken, allerhand hoofdofficieren, met hun voertuigen en equipages omringden
hem spoedig, maar ook de restanten van het Grande
Armée met voertuigen en paarden bleven onophoudelijk
toestromen, waardoor de wanorde met de minuut

toenam.
Een onoverzienbare massa overdekte de beid e zijden van
het bruggehoofd. Niet weinigen maakten zich zichtbaar
zorgen, of de keizer, en zijmethem, morgen de gevangenen van de Russen zouden zijn.

De voortgang van de bouw bleef langzaam. WeliswaaÍ
maakte het daglicht het werk overzichtelijker , maar het
plaatsen van de schragen in de rivier bleef uiterst moeilijk. De een was te hoog, de ander telaagzodattelkenmale zo'n schraag weer naar de wal moest voor aanpassing.
Napoleon was zichtb aar onrustig, maar bemoeide zich
niet met de bruggebouwers

betrekkelijke rust en de beschutting van Borisov moet het
tegenovergestelde bij velen bewerkstelligd hebben.

Generaal Marbot: 'Deze dapperen gaven een blijk van
toewijding, dat we niet voldoende kunnen waarderen . Ze
gingen, sommigen naakt, in het koude water van de
Berezina en werkten daar zonder ophouden.'
Napoleon liep met Murat langs de gereedstaande troepen
van Oudinot en sprak met officieren en manschappeil,

De nacht van 26 op 27 verliep overigens zonder enig
incident, doodse stilte heerste alom en de Russen verroerden geen vin. Maar de keizer, in een hut van het vlek
Zaniwkt, verwachtte in ieder geval de volgende dag
aanvallen vanuit het zuid-westen door Tchitchagov en
vanuit het noord-oosten door Wittgenstein. Maar ook de
morgenuren verliepen betrekkelijk rustig. Onafgebroken trokken de legeronderdelen over de bruggen.
Prins Eugèn zijntroepen enige uren vooruit-terwijl
ook Victor nu naderde. De keizer ging op dat moment
weer terug naar de linkeroever; oÍr de verdediging tegen
Wittgenstein persoonlijk te organiseren
De pontonniers, versterkt door een aantal gendarmes
regelden voortdurend de overtocht, z|j gaven de aanwijzingen en hielden het toezicht.

totdat Benthien om cal uur in de middag kon melden,dat
de eerste brug gereed was.
De maarschalk gaf dadelijk bevel enkele batterijen van-

het Zde corps over de brug naar de andere oever te
brengen en vervolgens enige vuurmonden en caissons als
proefbelasting en om tevens het bruggehoofd op de rechteroever in staat van verdediging te brengen. De passage
was daarop direct al geruime tijd gestremd om enkele
schragen die verzakt waren te herplaatsen.
'Weer moesten pontonniers te water, of, de zaak in het
gerede te brengen. Hierop volgde de overtocht van de
lichte cavalerie van geineraal Castex en de zware cavalerie
van Doumerc en Corbineau. Onafgebroken stroomden
nu de nog min of meer geregelde en bewapende legeron-

derdelen over de brug, waarvan de opritten door de
sappeurs gelijktijdig met de werkzaamheden van de pon-

tonniers waren voltooid.
Omstreeks 4 uur 's middags was ook de tweede brug
gereed, waarna de artillerie van Oudinot kon passeren,
gevolgd door die van de Garde en een deel van het grote

artilleriepark. Maar door de dreunende galop van de
paarden en het denderen van de zware wielen, dreigden
ook hier enkele schragen te bezwijken, eo moest de
passage onderbroken worden.
Tegen achten gingen ook hier weer pontonniers te water
om de zaak te herstellen, een werk dat drie uur duurde.
Om twee uur 's nachts bezweken weer drie schragen en
het herstel kostte nu vier uur in een snijdende kou,
staande in het ijskoude water, tussen langsvlietende ijsschotsen en slechts verlicht door enkele flambouwen.
In de late avond passeerde Napoleon over de brug van
Benthien, met zijn gehele suite, de equipages van de
generaals en militaire voertuigen. Alles ging nog redelijk
gedisciplineerd.

Een drietal verdedigingslinies werden al spoedig gevormd onder: Oudinot, Ney op de rechteroever en Mortier op de linkeroever, want het wegblijven van de Russen
zou nu zeker niet lang meer duren.
Rond middernacht gingen de orders uit voor de volgende
dag. Mortier zou zo lang mogelijk in Studienka blijven.
Prins Eugène en maarschalk Davoust kregen opdracht de
achterhoede te dekken; maarschalk Victor, die juist Borisov binnentrok, kreeg opdracht de achterhoede van de
naar Studienka trekkende troepen te blijven vormen en
zich dan tegenover Wittgenstein te stellen. Men hoopte,
dat de achterblijvers, grotendeels totaal gedemoraliseerd , zonder enigerlei wapens, dodelijk verzwakt
slechts denkend aan voedsel en onderdak, van de rust eí
de duisternis gebruik zouden maker, om zo snel mogelijk
naar de enige uitweg
de brug
te gaan. Maar juist de
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Victor besloot, na zljn vertrek uit Borisov, de divisie
Partouneaux in de stad achter te laten o.a. om zorg te
dragen, dat de afleidingsmanoeuvre te Oukoloda zolang
mogelijk werd voortgezet.

Maar tegen het vallen van de avond begon het drama van
de volgende dag zich steeds duidelijker af te tekenen.

Door de komst van de eerste wanordelijke bendes, begon
de doorstroming te stagneren en kwamen de bewakers
van de bruggehoofden reeds in de grootste moeilijkheden.

De morgen van de 28e was er geen houden meer aan.
Generaal Du Monceau in zijn aantekeningen: 'Het was
een opeenhoping van vele duizenden van alle wapenetr,
soldatetr, officieren en zelfs generaals alles door elkaar,
gehuld in vuile lompen op groteske wijze om zich heen
gewikkeld om beschermd te zljn tegen de ergste kou,
wemelend van het ongedierte en bij dit alles getekend
door de verschrikkelijkste ellende, hun gelaat uitgemergeld door uitputting. Bleke, onheilspellende gestaltetr,
zwart van rook, vaak mismaakt door bevriezing, met
holle uitgebluste ogen, verwilderde haren en lange smerige baarden. Tussen hen vele ongelukkigen ten prooi aan
de verschrikkelijkste honger, ondermijnd door ziektes,
bezwijkend onder de last van hun kwalen . Zo zagde troep
eruit, die de voortgang belette en niet week voor welk
commando ook.'
Slechts met de blanke sabel wisten enkelen de bendes
gaande te houden en over de bruggen te jagen. De
bruggen zelf , zonder leuningen en met gehavend brugdek, trilden en bewogen in alle richtingen. Telkens stonden weer pontonniers tot hun oksels in het water, om de
nodige herstellingen uit te voeren.

De Russen waren bovendien hun aanvallen begonnen.
Vanaf 7 uur 's morgens donderde het geschut op beide
oevers en de aanval begon aan beide zijden. Vooral op de
linkeroever vielen de zwaarste slagen, met als allerergste
het verlies van de gehele divisie Partouneaux, die na het
verlaten van Borisov was verdwaald en met 7 .000 man,
paarden, geschut en materiaal in handen van de Russen
viel.

Benthien: 'Doch reeds denzelfden ochtend werd de wanorde van uur tot uur grooter en de passage menigmaal
gestremd door de overgrote menigte welke niet behoorlijk uitwijken kon , zoodat onoverzienbare hoopen men-

sen, paarden,voertuigen enz. zich voor de bruggehoofden, als 't ware, opeengepakt hadden. Geïsoleerde infanteristen drongen nog het beste door, terwijl enkele kavalleristen met de sabel in de vuist zich toegang tot de
bruggen baanden. Orde \ryas, van toen af, volstrekt niet
meer te houden, aangezien er bajonetten ontbraken om
de overtrekkende menigte geregeld te besturen. Daarbij
kwam nog dat vele paarden voor de bruggehoofden van

honger en verÍnoeienis neerstortten. Wel werden er
krachtige pogingen aangewend om eene opruimitrg van
hinderlijke voorwerpen, voor het hoofd der tweede brug,
alwaar de stremming het grootste was,te doen, doch dit
gelukte slechts gedeeltelijk, zoodat voor beide bruggehoofden vele mensen onder de voet geraakten en vertrapt
of overreden werden.'

Uit de aantekeningen van Benthien kennen we iets van de
verschrikkingen van dit laatste deel in sneeuw en ontzettende kou, door geplunderde en afgebrande dorpen en
steden. Hij zegt dat vanaf het moment dat de vorst inviel
en de pontonniersdienst niet meer nodig was. Hij deelde
met het overschot van zijn compagnie in alle ellende, die
het opgeloste leger nog kort tevoor zo prachtig en moedig
op die 'voorbeeldeloozen terugtogt' moest doorstaan.
Soms marcheerde hij met maar twee of drie man, terwijl
de meesten nog voor Wilna bezweken. Na Wilna volgde

vier dagen later Kovno, \vaar de 24ste juni de inval

Benthien raakte die middag zelf. in het nauw door de

begonnen was. Door uitputting enkele dagen opgehouden, naderde hij begin januari 1813 de grens van OostPruisen, trok over de Weichsel naar Dirschau en van daar
naar Kustrin aan de Oder, alles uiteraard te voet en in
erbarmelijke omstandigheden.

ontzettende aandrang. Bij het vallen van de nacht, staakten de Russen hun aanvallen. Ondanks hun geweldige
overmacht waren ze eÍ niet in geslaagd de terugtocht te
clnderbreken, maar de verliezen aan beide zijden waren
verschrikkelijk geweest. De bescherming van het bruggehoofd op de linker oever was nu toevertrouwd aan troepen van Victor met 40 stukken geschut.

Daar overviel hem een hevige ziekte, waarschijnlijk de
vlektyphus, die op 20 december in Koningsbergen was
uitgebroken en zich als een epidemie over heel NoordDuitsland had verspreid.
Duizenden die alle gevaren tot dan waren ontsnapt,
moesten hier sterven; onder hen generaal Eblé.

Benthien kreeg van generaal Aubry opdracht de brug te
verlaten en zich bij de hoofdmacht te vervoegen. Met
uiterste inspanning wist hij de overkant te bereiken en

trachtte daarna, door toeroepen, ook de rest van ziin
bataillon bij zich te verzamelen. Alles bij elkaaÍ bleken
rond 40 man te resteren, de anderen waren bezweken,
doodgevroren, gevangen of gesneuveld.
Toen er aan de telkens \ryeer nodig blijkende herstellingen
der bruggen, onder het vuur van de vijandelijke artillerie
zodat de projectielen door de opeengepakte mensen-massa's heenvlogen niet meer te denken viel en reeds
gegeven wordeo, verliet
de bevelen tot het verbranden
rest de oevers van de Bereschamele
zljn
met
Benthien

zina.

In de nacht trok Victor met zijntroepen over de bruggen
of wat daar nog van over was, maar niet dan nadat hij
tevergeefs de duizenden treuzelende achterblijvers had
getracht te bewegen tot het verlaten van de linkeroever.

Bii tret aanbreken van de dag zetten onderdelen van de
genietroepen onder generaal Eblé de rest van karren,
wagens en kisten, die op het bruggehoofd waren achtergebleven in brand. Tegen 9 uur toen hij de Russen de brug

iug naderen, stak hij ook de bruggen in brand. Enkele
duizenden, die op de linkeroever waren achtergeblevetr,
vielen in handen van Wittgenstein.
Men zegt, dat het leger bij deze overtocht ca.25.000 man
heeft verlorer, maar het was de keizeÍ gelukt de overtocht te forceren en daarmee feitelijk overwinnaar te
blijven. De pontonniers hebben daarbij d" beslissende

rol gespeeld.
De Berezina-episode was niet het einde van het drama.
Terecht schrijft Presser: 'Het is helaas niet meer dan een

tafereel
komen'.

uit het vierde bedrijf ; het vijfde moet nog

Benthien had het geluk dat een Hollandse artillerie officier, kapitein Lemaire, hem in een ziekenhuis wist te
bezorgen zodat hij na enkele weken hersteld de reis kon
vervolgen. Uiteindelijk zljn van zijn bataillon van rond
100 man acht in het vaderland teruggekeerd; Benthien,
sergeant majoor Schróder en zes manschappen.

Van de andere Nederlandse deelnemers weten we, dat
het 3e grenadiers en het 33e'léger' bij Krasnoje opgeofferd werden; dat de resten van het I23e,I24e,I25e en het

l26e 'de ligne' bij de Berezina tenonder ztjn gegaan,
terwijl het I4e 'Kurassiers' en het 11e 'hussards' bij de
terugtocht werden vernietigd.

B. R. F. van Vlijmen besluit dan ook zijnstudie: 'Vers la
Bérézirà' , van 1908, niet onterecht met de woorden:
'Dans la grande armée, les Hollandais avaient fait leur
devoir'.

