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OORLOGSREPORTAGE 

IN D E N NAPOLEONTISCHEN TIJD. 

Maandag 2 December 1805, op den dag af één jaar nadat hij 
zich tot keizr had laten kronen, leverde Napoleon een zijner meest 
beroemde slagen, den slag bij Austerlitz, waar twee keizerlijke legers 
•— een Russisch en een Oostenrijksch — in vier uren tijds werden 
vernietigd. Precies veertien dagen later, in het nummer van Maan
dag 16 December 1805, — daags te voren was de courant 
reeds verkrijgbaar •— verscheen het eerste bericht van Napoleon's 
overwinning in de Utrechtsche Courant 1 ) , die toentertijd slechts 
driemaal per week, op Maandag, Woensdag en Vrijdag, uitkwam. 
De Utrechtsche Courant was toen een blaadje, dat met een zet
spiegel van circa 37 bij 20 cm op één velletje papier aan vóór en 
achterzijde gedrukt, voor bijna de helft uit advertenties bestond 
en het, voor moderne oogen, ongewone verschijnsel vertoonde, dat, 
verticaal, ook de breede marge, in twee kolommetjes bedrukt was. 
De beschikbare plaatsruimte werd dus wel uitgebuit. Een enkele 
maal verscheen de Utrechtsche Courant met vier bladzijden; bij 
bijzondere gebeurtenissen kwam tusschentijds een „Extra-Ordi
nair" nummer uit. Ook aan den onmiddellijk op den „gedugten" 
slag van Austerlitz 2) gevolgden wapenstilstand werd — met datee
ring Sondag den 22 December 1805 — een extra-nummer gewijd. 

Van twee zijden was de eerste melding van de Napoleontische 
overwinning bij de Utrechtsche Courant binnengekomen: één be
richt via Stuttgart, afkomstig van een koerier, die den dag na den 
slag uit Weenen vertrokken was met depêches voor den Keur
vorst van Wurtemberg. Het andere bericht kwam uit Parijs, waar 
men ,,met de telegraaf van Straatsburg" de tijding der complete 
overwinning over de gecombineerde armeeën had ontvangen. De 
eerste berichten waren kort en zakelijk: de helft der vijandelijke 
legers was vernield, „het overige van dezelve is in volkomene 
déroute". Twee dagen later, in het nummer van 18 December, 
publiceerde de Utrechtsche Courant reeds den tekst van Napoleon's 
beroemde proclamatie: „Soldaaten! ik ben over U te vreeden..." 
eindigend met de fanfare: „Myn Volk zal U met vervoering van 
vreugde wederzien; het zal U genoeg zyn te zeggen: ik was in den 
Slag van Austerlitz, om ten antwoord te krygen: dan zyt ge een 
Held!" 

Vrij spoedig bracht de Utrechtsche Courant de oorlogs-repor-
tage. Eerst de, aan Napoleon's bulletins ontleende mededeelingen 
omtrent de opstelling der legers, het verloop van den slag, de ver
liezen door den vijand geleden en de vermelding van het aantal 
gevangenen: „40 Russische Vaandels, de Standaarts der Lyfgaarde 
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van Keizer Alexander meede gereekend, 120 Kanonnen; 12 à 14 
Russische Generaals, meer dan 30000 gevangenen. Bovendien heb
ben de Russen 15.000 dooden, die het Slagveld bedekten." „Het 
getal der Russen, door de Franschen gevangen gemaakt, is zoo 
groot, dat het meer moeite kost, dezelven te bewaren, dan men 
moeite gehad heeft om zich meester van hun te maaken". 

Temidden van de zegevierende berichten, die weken achtereen 
de kolommen der Utrechtsche Courant vulden, doet in al zijn 
bescheidenheid het volgende simpele berichtje uit Weenen wel
dadig aan: ,,De Armée rust uit. Men hersteld de Capotten3) en 
de Schoenen. De Detachementen vereenigen zich by geheele Corp
sen. Men heeft zeer weinig Zieken. De Armée wordt zeer wel van 
Levensmiddelen voorzien en bevind zich in allen opzichten in eenen 
beteren staat dan ooit". 

Maar bijna gelijktijdig met de officieele berichten verscheen de 
anecdotische berichtgeving of wat men toen noemde: ,,de trekken 
van dapperheid, die de groote Armée roemrijk gemaakt hebben". 

Ziehier enkele staaltjes der destijdsche oorlogsreportage, zooals 
de Utrechtsche lezers die in de Utrechtsche Courant voorgezet 
kregen: 

„De jonge (Russische) Graaf von Schmeretoff, die zich 
onder het getal der gevangenen bevind, verhaald, dat Keizer 
Alexander 4 ), in weer-wil van het gevoelen van alle zyne Generaals, 
den Slag gewild heeft; dan, toen hy zyne Armee in déroute zag, 
nam hy de hand van den Keizer van Oostenrijk, en zeide: Broer: 
God is niet met ons, laten wy maar henen gaan". 

Een Carabinier van het 10de Regiment ligte Infanterie (van 
Napoleon's armee) verloor zynen linker Arm door eene Kanons
kogel: „Help my", zeide hy aan zynen Cameraat, „om myn Zak 
op te neemen, en haast U dan om my te wreeken; andere hulp heb 
ik niet noodig". Hy nam zyn Zak op zyn regier Arm, en begaf zich 
naar het Veld-Hospitaal. 

Den Generaal Thibaut gevaarlijk gekwetst zynde, wierd door 
vier Russische Krygsgevangenen gedraagen; doch zes Fransche 
gekwetsten hem verneemende, verdreeven de Russen en maakten 
zich van de Draagbaar meester, zeggend: „ons alleen komt de eere 
toe eenen gekwetsten Franschen Generaal te draagen". 

De Generaal Valhubert, door een Kanonskogel zyne Dye ver-
looren hebbende, boden zich vier Soldaten aan, om hem op te nee-
men: „Gedenk aan de order van den dag", zeide hy, met eene 
donderende stem, en begeef U in uwe gelederen. Indien gy als 
overwinnaars terug keert, zal men my na den Slag wel op neemen; 
indien gy overwonnen wordt, is het Leeven my niets waardig". 
Deeze Generaal is de eenige wiens verlies men te betreuren heeft; 
alle de overige gekwetste Generaals geneezen volkomen. 
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Verkort volgt hier nog het verhaal van een revue door Napo
leon kort na den slag bij Austerlitz over een Fransche divisie ge
houden. Een bataljon had in den slag zijn vaandel verloren; de 
Keizer sprak dit bataljon aldus toe: ,,Soldaaten, wat hebt gy met 
den Adelaar gedaan, dien ik U gegeeven had? Gy hadt gezwooren, 
dat hy U tot een punt van vereeniging zoude dienen en dat gy hem 
met gevaar van uw leeven zoudt verdeedigen; hoe hebt gy uwe 
belofte gehouden?" De Major gaf hier op ten antwoord, ,,dat de 
Vaandeldraager by eenen aanval, in het heetste van het gevegt, 
gedood zynde, niemand zulks te midden van den rook ontdekt had; 
dat men eerst eenen geruimen tyd daar na het verlies van den 
Adelaar ontdekte; dat het bewys, dat het Bataillion vereenigd ge-
bleeven en niet overhoop geworpen was, is, dat het een oogenblik 
daar na, twee Russische Bataillons overhoop geworpen en twee 
Vaandels overmeesterd had, welke het den Keizer aanbood, hoopen-
de daar door verdiend te hebben, dat hy hun eenen anderen Adelaar 
zoude geeven". De Keizer stond een oogenblik in twijfel; doch 
zeide vervolgends: „Officiers en Soldaaten, zweert gy, dat niemand 
uwer het verlies van zynen Adelaar gewaar geworden is, en dat, 
indien gy het gewaar geworden waart, gy U zoudt gehaast hebben 
om hem te herneemen, of anders liever op het Slagveld omgekomen 
zoudt zyn? Want een Soldaat, die zyn Vaandel verlooren heeft, 
heeft alles verlooren". Op het zelfde oogenblik verhieven zich dui
zend Armen: , ,Wy zweeren het, en wy zweeren ook den Adelaar, 
dien gy ons zult geeven, met dezelve onverschrokkenheid te ver
deedigen, welke wy aan den dag gelegd hebben om de beide Vaan
dels te veroveren, die wy U aanbieden". — „In dat geval, zeide 
de Keizer met een lachend wezen, zal ik U uwen Adelaar weder 
geeven". 

Natuurlijk bleven de onderscheidingen niet uit noch onver
meld. ,,De Keizer — aldus de Utrechtsche Courant — heeft eene 
groote meenigte Promotien by de Armée en by het Legioen van 
Eer gedaan; doch de Graden, die hy ter zyner beschikking heeft, 
kunnen bezwaarlyk zoo veele Braaven beloonen". Vier divisie
generaals ontvingen het groot Ordeslint, 6 andere divisie-generaals 
werden tot Groot-officier. 3 brigade-generaals, 69 Colonels tot 
Commandeur en 42 majoors, capiteins tot officier in het Legioen 
van Eer benoemd. 

Tendentieuze oorlogsberichtgeving kwam ook destijds voor. Zoo 
bevatte de Utrechtsche Courant uit het begin van 1806 een bericht 
uit Hamburg, dat ,,de samenflansers van nieuwstijdingen" aldaar, 
die vermeld hadden, dat de slag bij Austerlitz vier dagen geduurd 
had en dat de Russen de overwinning behaald hadden, ongemeen 
van hun stuk waren. „Zij zeggen .— aldus de Hamburgsche „corres-
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pondent" •— om zich te verontschuldigen, dat zij nimmer geloof 
aan deze berichten hebben gegeven, maar dat de Hamburgsche 
bladen in Rusland, zeer veel gelezen wordende, men vermeend 
had de gemoederen der Russen voor te bereiden in een oogenblik, 
in het welke Keizer Alexander zich gereed maakte om naar zijn 
hoofdstad terug te keeren". Een doelbewuste valsche voorstelling 
van zaken dus. 

Men ging zelfs volgens onze plaatselijke „nieuwstijding" zoover, 
verval schte proclamaties met Napoleon's onderteekening aan te 
plakken. Zooiets had zich te Mainz voorgedaan en de Keizer had 
zijn misnoegen te kennen gegeeven, dat men zijn proclamatie „met 
zotheden" opgevuld had. „Dezelve (proclamatie) is gedagteekend 
uit Olmutz, alwaar de Keizer nooit geweest is en het verwonder-
lykste is dat zy by de Armée van Mainz aan de orde van den dag 
gesteld is geworden". Degene, die de auteur van deze valsche pro
clamatie was, zou naar alle gestrengheid der wetten gestraft wor
den. „Kan er eene grooter misdaad in eenen geciviliseerde staat 
zyn, dan misbruik te maaken van den naam van den Souverain?" 

Aldus leefde de Utrechtsche burgerij dank zij de Utrechtsche 
Courant den slag van Austerlitz en al wat daarop volgde, mee. 

W . G. v. R. 

1 ) Uitgever was toen J. van der Schroeff Gznl; drukkers de Leeuw en Comp, 
2) In den beginne werd in de Utr. Courant afwisselend van den „slag bij 

Austerlitz" en den „veldslag bij Olmutz" gesproken. 
3) Lange soldaten-overjas; manteau à capuchon. 
4) Keizer van Rusland. 
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