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DE CONFRONTATIE TUSSEN 

FRANKRI"K EN RUSLAND BE· 
REIKT HAAR HOOGTEPUNT 

MET DE FRANSE INVASIE. IN 
SEPTEMBER 1812 TREKT 

NAPOLEON RUSLAND BINNEN 

EN VERSLAAT HET ZWAKKE 

LEGER VAN ALEXANDER I. 

NAPOLEONS INVASIE
 
VAN RUSLAND
 

MET EEN TROEPENMACHT VAN 600.000 

MAN TREKT NAPOLEON OP NAAR MOSKOU. 

Hl" VEROVERT DE LEGE STAD UITEINDE. 

LI"K NA VEEL ONTBERINGEN EN IN ETAP. 

PES MAAR ZI..N MANNEN WAREN UITGEPUT. 
DE RUSSISCHE WINTER DEED DE REST, VEEL 

SOLDATEN KWAMEN OM VAN HONGER EN 

KOU. DE OVERLEVENDEN SLOEGEN AAN HET 

MUITEN. BI" DE SLAG BI" LEIPZIG VERSLOEG 

DE COALITIE VAN RUSSEN, PRUISEN EN OOS

TENRI..KERS NAPOLEON. MET SLECHTS 

100.000 SOLDATEN BLIES Hl" DE AFTOCHT. 
IN 1814 TREEDT NAPOLEON BONAPARTE AF 

ALS KEIZER VAN FRANKRI"K. 

Murat een van Napoleons favoriete maarschalken. Napoleon Bonaparte na zijn gedwongen aftreden als keizer van Frankrijk. 



1801 - 1825 
ALEXANDER 

Ne erlandse 
dienstplichtigen 
in Rusland 
'S-GRAVENHAGE, 4 december - In 
Parijs is gisteren bekend geworden dat 
keizer Napoleon heeft besloten de 
veldtocht in Rusland verder aan zijn 
generaals over te laten en zelf naar de 
Franse hoofdstad terug te keren. Alge
meen wordt dit beschouwd als een aan
wijzing dat de keizer geen hoop meer 
heeft op een succesvol einde van de 
campagne. 
In Nederland bestaat voor de veldtocht 
grote belangstelling, niet in de laatste 
plaats vanwege het feit dat ruim 14000 
Nederlandse dienstplichtigen aan de 
zijde van de Franse troepen strijden. 
Aanvankelijk was men vol enthou
siasmeoverdeveldtocht. Dit was voor
al te danken aan de optimistische be
richtgeving in de Franse pers, die aller
wegen de verwachting wekte dat een 
nieuwe serie glorieuze overwinningen 
nabij was. De Nederlanders voelden 
zich vanwege hun bijdrage ook een 
beetje trots. 
Sinds kon is de stemming echter om
geslagen. De Fransen, die de pers on
der strenge censuur hebben gesteld, 
gaven zo'n twee weken geleden toe
stemming berichten over Nederlandse 
slachtoffers te publiceren. Klaarblij
kelijk verwachtten zij dat de publieke 
opinie zich tegen de Russen, en ook 
hun Engelse bondgenoten, zou keren. 
Die verwachting is echter niet uitgeko
men. 
De berichten zijn zo afschuwelijk, dat
de Nederlanders zich juist tegen de 
Fransen hebben gekeerd, die immers 
de dienstplichtigen aan dit lot hebben 
blootgesteld. Zo is onder andere be
kend geworden dat het 126ste regimen t 
van de Grande Armée, dat groten
deels uit Nederlanders bestond, vrijwel 
is weggevaagd. Dit regiment, dat nog 
niet zo lang geleden bij de verovering 
van de stad Smolensk uit 1900 man
schappen bestond, was tijdens het eer
ste gedeelte van de terugtocht uit Mos
kou al tot 347 man gereduceerd. Na de 
verdediging van de bruggen over de Be
rezina waren er nog slechts 206 over, 
die op 28 november door de Russen 
krijgsgevangen zijn gerpaakt. 
De tocht van Moskou naar het Westen 
schijnt een ware verschrikking te zijn, 
met ijzige koude en nauwelijks voed
sel. Volgens de berichten waren de ge
vangengenomen Nederlanders niet 
meer dan wandelende geraamten. Het 
zijn nu de Fransen die iri Nederland de 
schuld van deze verschrikkingen krij
gen. 
Ook in andere vazalstaten begint het 
onrustig te worden. De bezettingen 
hebben bij veel volkeren nationalisti
sche gevoelens wakker gemaakt. 
In Frankrijk zelf is men de oorlog meer 
dan beu. De enorme verliezen werken 
demoraliserend op de bevolking. 
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Tsaar Alexander 
wil positie 
joden verbeteren 



Karl Marx (1818-1883), 
de Duitser die de 
denkbeelden van het 
'socialisme' en de 
'klassenloze 
maatschappij' te boek 
stelde, geschilderd door 
N. Fesjin. Samen met zijn 
vriend Friedrich Engels 
(1820-1895) stelde hij in 
1848 het 'Manifest van de 
Communistische Partij' 
op, dat besluit met de 

I beroemde woorden: 
'Proletariërs aller landen 
verenigt U!' 

Portret in houtsnede van 
de schrijver Fjedor 

Michailo wilsj 
Dostojewski (1821-1881), 

ongeveer zes jaar voor 
zijn dood vervaardigd. 

Hij is wereldberoemd 
geworden door zijn 
beschrijving van de 

ellende in Siberië, die hij 
als revolutionair aan den 

lijve had ondervonden. 
Waarschijnlijk uit angst 

opnieuw te worden 
verbannen hield hij ten 

slotIe zijn revolutionaire 
denkbeelden voor zich. 

ederlandse 
nuchterheid 

De moeder van Karl 
Marx was van 

Nederlandse afkomst. 
Ze schijnt nogal 

nuchter te zijn 
geweest. Volgens de 
overlevering zou ze 

eens hebben gezegd: 
'In plaats van over het 

kapitaal te schrijven, 
zou mijn zoon er beter 

één kunnen 
vergaren .. !' 



Een karikatuur in 'Punch' van Nicholaas I bij de Britse oorlogs
verklaring aan Rusland, maart 1854. 

Tsaar Nicolaas J met kroonprins Alexander. 

1825 • 1855
 
IN DE REGEERPERIODE VAN TSAAR 
"NICOLAAS I WERDEN DE ROMANOWS 
VOOR HET EERST GECONFRONTEERD 

MET HET COMMUNISME. 

Een zekere Karl Marx 

In het revolutiejaar 
I 48 verscheen er een 
kl in boekj dat een 
zekere Karl Marx 
samen met zijn vriend 
Friedrich ng Is had 
uitgegeven. Het heette 
, ommuni ti eh 
M nirest' en deed een 
oproep aan alle 
arbeid r om zich voor 
een r olutie te 
ver nigen. Er werd 
dreigende taal geuit 
eg n de rijke burg rij, 

ma r el daarvan was 
bluf. Niemand echter, 
en zeker niet Marx 
zelf, kon vermoed n 
dat zijn na Ol zo 
belangrij" zou gaan 
worden in de 
g chiedenis. 

Nicolaas I met zijn zoon (de toekomstige Alexander n) en zijn vrouw,
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Rusland hard op weg naar een politiestaat
 

ST.-PETERSBURG, september - Het 
Russische Rijk van Alexander II dreigt 
steeds meer het karakter van een poli
tiestaat te krijgen. In reactie op de toe
nemende terroristische activiteiten - op 
4 augustus werd de hoofdstad opge
schrikt door de moord op klaarlichte 
dag op het hoofd van de politie - heeft 
de regering een 'tijdelijke' verordening 
laten uitgaan. Deze behelst dat perso-

Massaproces i 
ST.-PETERSBURG, 23 januari - Het 
massaproces tegen 193 Russische revo
lutionairen is ten einde. Evenals het 
proces van februari/maart vorig jaar 
tegen vijftig leden van een Moskouse 
groep, was ook dit proces openbaar en 
werd het in de kranten verslagen. Er 
zijn weinig gevangenisstraffen uitge
deeld, vermoedelijk omdat de jury
leden in hun oordeel het idealisme van 
de jeugdige beklaagden enigszins heb
ben laten meespelen. Met dit proces is 
echter wel aan de beweging van de 'na
rodniki', ook wel 'populisten' ge
noemd, die talloze Russische jonge 
mensen naar het platteland deed trek
ken als agitators en sociaal werkers, 
een einde gekomen. 
De beweging bereikte haar hoogtepunt 
in 'de dwaze Russische zomer' van 
1874. In 1873 gaf deRussische regering 
de Russen die in Zwitserland studeer
den - onder hen bevonden zich veel 
vrouwen die er gemakkelijker hoger 
onderwijs konden volgen dan in hun 
vaderland - opdracht naar Rusland te
rug tekeren. Velen van hen deden dit en 
besloten, te zamen met andere jonge

nen die worden beschuldigd van gewa

pend verzet tegen regeringsorganen of
 
ambtenaren in functie, niet l"'o",n"'QU>.r..r1L"°OoAO"-"_~>-A.C-""""'.o.cl>.
Q 

een civiele rechtbank zullen 
recht maar voor de krijgsn 
verschijnen. 
Maar dat is nog niet alles. 0 
ber hebben de autoriteiten 
me) circulaire doen uitga, 
paalt dat personen tout, 

ren, in Rusland 'naar het volk' te gaan.
 
Aldus gaven zij gehoor aan een eerdere
 
oproep van Aleksandr Herzen: 'V na

rod!' (Naar het volk!). De jonge man

nen en vrouwen trokken naar de dor

pen en werkten er als onderwijzer, arts,
 
dierenarts en verpleger. Sommigen
 
louter met de bedoeling het volk te hel

pen, anderen met de opzet revolutio- .,olllll~·"'"
 

naire ideeën te prediken. Deze laatste
 
categorie, die was beïnvloed door de .n;;(f,CI
 
revolutionair en anarchist Michail Ba

koenin, hoopte aid us een spontane re- "-"-"''''::1''
 
volutie op grote schaal te ontketenen.
 
Hun kruistocht is echter jammerlijk
 
mislukt. De massa reageerde nauwe

lijks. Slechts in één geval wisten de
 
populisten een opstand te bewerkstelli

gen, en dit alleen maar door een ver

valst manifest waarin de tsaar zijn
 
trouwe boeren bevel zou hebben gege

ven zijn 'vijanden' ,de grootgrondbe

zitters, aan te vallen. In verscheidene
 
gevallen leverden de boeren de narod

niki uit aan de politie. De afgelopen
 
vijf jaar zijn er ruim 1600 propagan

disten, onder wie zo'n 240 vrouwen,
 
gearres teerd.
 

Russische vader met kind (collectie Victoria and Albert Museum, Londen). 





Een marxistische studiekring in 
St. Petersburg omstreeks 1890. 

De meeste leden zijn studenten of 
pas afgestudeerden, Achter het 
tafeltje zit Lenin: rechts naast 

hem met baard, zit Martov 
(= Julius Tsederbauml, later eeh 

leider van de mensjewieken. 



Massale joodse uittocht et Oost-Europa
 
:::::::==-=':~:l 

DE FILM FIDDLER ON THE 
ROOF (USA 1971) OOK BE
KEND ALS DE MUSICAL 
ANATEVKA, GEEFT GOED 
WEER HOE MOEILI,JK DE 
,JODEN HET BEGIN 20ste 
EEUW IN RUSLAND HADDEN 

Joden uit Boechara {Oezbekistan, Centraal-Azië], circa 1890. 

meer op het platteland wonen, zo luid verjaagd. Als argument voor zijn voor 
de een van de verordeningen. 'Slechte de joden vernederende maatregelen 
joden mogen uit de dorpen worden stelt de minister van Binnenlandse Za

ken: 'De politiek van verdraagzaam
heid vanAlexander II is mislukt [... ] en 
dit nieuwe, krachtige beleid is noodza
kelijk, gezien het volksprotest in Rus
land zeIL' 
De joodse intelligentsia heeft op de 
massale uittocht en pogroms via vele 
brochures gereageerd. Eén hiervan is 
dit jaar verschenen van cle hand van 
Leon Pinsker, A uto-Emanzipation , 
waarin gestreefd is tot een synthese tus
sen traditionalisme en emancipatie te 
komen. Het is dezelfde Pinsker die 
twee jaar geleden, in 1880, een van de 
oprichters was van het 'Genootschap 
voor de Verbreiding der Beschaving 
onder de Russische Joden'. De uit
barsting van moorden op joden in Rus
land leidde vorig jaar tot de beweging 
'ChibbatZion' (Zionsliefde). Voor het 
eerst sinds lange tijd is de blik van de 
Russischejood gericht op het land van 
hun vaderen. 
Niet alleen de Verenigde Staten en 
West-Europa zijn het doel van cle hon
derdduizenden joodse vluchtelingen: 
de eerste landbouwnederzettingen in 
Palestina zijn inmiddels ook al ge
sticht. 

WARSCHAU - Toen vorig jaar de af
schuwelijke pogroms op de joden in 
Rusland begonnen, was enigszins te 
voorzien dat velen hun vaderland zou
den ontvluchten. Grote stromen vluch
telingen zijn inmiddels op weg naar 
meer liberale landen als de Verenigde 

Staten en de landen van West-Europa. 
Niet alleen de anti-joodse politiek van 
de Russische tsaren maar ook de anti
joodse stemming onder het Russische 
volk na de Poolse opstand in 1863 
zorgde voor grote onrust onder de jo
den in het Paalgebied en gebieden 
daarbuiten. 
Tijdens de regering van Alexander II 
was het aantal joodse leerlingen op ver
scheidene Russische onderwijsinstitu
ten gestegen en joden traden steeds 
meer uit hun beschermde gemeenten. 
Ondanks hun maatschappelijke posi
ties werden de burgerrechten van de jo
den niet vastgelegd. De anti-joodse po
litiek van Alexander Il werd ver
scherpt, afgezien van enkele speciale 
privileges die aan geselecteerde groe
pen joden werden geschonken. 
Toen in mei van het vorig jaar de tsaar 
door een bomaanslag om' het leven 
kwam, werd een jodin gearresteerd we
gens medeplichtigheid aan het kom
plot. De joden werden de zondebok en 
een golf van bloedbaden werd ontke
tend. Van de 20000 joden in Moskou 
mag maar één derde gedeelte blijven, 
de rest wordt uitgewezen. De minister 
van Binnenlandse Zaken van de nieu
we regering van tsaar Alexander lIJ, 
19natiev, maakte vorig jaar in de zoge
noemde 'meiwetten' bekend dat elke 
nieuwe vestiging zowel binnen als bui
ten het Paalgebied streng verboden is. 
Binnen dit gebied mogen de joden niet 
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A XAN E
 
WORDT OPGEVOLGD DOOR ZIJN 
OUDSTE ZOON ICOLAAS 11, DIE DE 
GESCHIEDENIS ZOU INGAAN ALS DE 

LAATSTE TSAAR VA RUSLAND. 

Alexander III was 
tegen liberalisme 
UVADIA, I november - De Russische 
tsaar Alexander lIl, die zijn land sinds 
de moord op zijn vader met harde hand 
heeft geregeerd, is in Livadia in de 
Krim overleden. Hij wordt opgevolgd 
door zijn oudste zoon, Nicolaas IJ. 
Alexander heeft tijdens zijn bewind 
niets willen weten van liberale hervor
mingen. Volgens hem moest Rusland 
van anarchie en revolutionaire agitatie 
gered worden door de drie principes 
van graaf S.S. Uvarov (minister van 
Onderwijs van 1833 tot 1849): ortho
doxie, autocratie en narodnost (geloof 
in het Russische volk) en had het land 
n,iets te verwachten van parlementaire 
instellingen en het zogenaamde libera
lisme van West-Europa. 
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