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In deze uitgave:
Lezing donderdag 25 oktober a.s. door mr. dr. Wilfried Uitterhoeve:

’De Kozakken in onze regio, 1813-1814’
Alvast voor uw agenda:

‘Troubadour Gery Groot Zwaaftink’
kerstprogramma met korte verhalen, eigen liedjes, ballades en anekdotes

Woensdag (!) 19 december, 20.00 uur
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Twee Kozakken, ets Johannes van Cuylenburgh (1793-1841), coll. Rijksmuseum Amsterdam.
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Donderdag 25 oktober a.s. zeer bijzondere lezing in Het Meulenhuus,
Bergstraat 48 te Doesburg, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur):

DE KoZaKKEn in onZE rEGio, 1813-1814
lezing door de heer mr. dr. Wilfried Uitterhoeve te Nijmegen.
1813 - De Kozakken komen. Vrouwen, huwbare dochters en jonge dienstmaagden
werden uit voorzorg verborgen gehouden, goud en andere kostbaarheden werden
begraven en paarden en koeien werden naar dichte plekken in het bos geleid.
De schrik zat er goed in toen in november 1813 de Kozakken de oostgrens overstaken. De Kozakken kwamen om ons land te bevrijden van de Fransen, maar
hun reputatie als barbaarse woestelingen was hen al vooruit gegaloppeerd. Dat
maakte dat ze niet bepaald met open armen werden ontvangen. Eenmaal in het
brave Nederland stonden ze al gauw bekend als liederlijke, twee uur in de wind
stinkende halfwilden. Zuipschuiten waren het, veelvraten en vechtmachines.
Nauwelijks een half jaar waren ze in ons land en niet eens met zovelen, maar de
Kozakken op hun kittige steppepaardjes maakten zoveel indruk dat ze nog steeds
in talrijke volksverhalen figureren. Ze worden daarin steevast afgeschilderd als
vechtjassen, schrokoppen en baardige duivels, maar wie waren ze werkelijk?
Het waren niet bepaald fris geschoren huisvaders die om zes uur thuis waren
voor een verantwoorde maaltijd. Ze leefden in mannengemeenschappen en
waren een hard en ruig leven gewend, alhoewel ze ook godsdienstig waren.
Slapen in de sneeuw daar draaiden ze hun hand niet voor om, kleding droegen ze
in vele lagen over elkaar, een kippetje verslonden ze desnoods rauw en ook konden ze sloten drank op. Dat de Kozakken niet alleen hongerlappen en zuipschuiten waren, maar ook vechtjassen van formaat bewijst hun snelle opmars
door het noorden en oosten van ons land. Op 10 november 1813 hadden zich
twaalf tot vijftienhonderd Kozakken verzameld bij het Duitse Neuenhaus, boven
Nordhorn. Twee dagen later doken de eersten al op voor de IJssel. Hun strategie
was om de Fransen zo snel mogelijk de rivier over te jagen en dan door te
stomen naar het westen tot uiteindelijk Parijs. Dat lukte wonderwel. Op 21 mei
1814 was heel Nederland voorgoed van de Fransen bevrijd.
In Deventer, in die tijd vestingstad met een paar honderd Franse militairen
binnen de muren, was oversteken over de IJssel onmogelijk. De stad werd op 12
november omsingeld om te voorkomen dat de daar aanwezige Fransen in de rug
zouden aanvallen. De Kozakken sloegen hun bivakken op in omringende dorpen.
De bevolking moest de soldaten geruime tijd voeden en laven en hen tevens
voorzien van stro, takkenbossen, hooi en haver. Op 26 april 1814 was het beleg
van Deventer afgelopen. De Franse troepen kregen een vrijgeleide en konden
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Kozakken over de schipbrug tussen Veessen en Vortmond, aquarel Barend Westenberg 1813
Westenberg was rijtuigschilder en herbergier te Wijhe.

met wapens en al naar hun vaderland terugkeren. Op 13 november 1813 verschenen de Kozakken in Zutphen, dat werd verdedigd door een klein Frans
garnizoen. Toen de stad na tien dagen werd ingenomen waren de Fransen al
gevlogen. Oversteken over de IJssel kon een paar dagen eerder al bij Zwolle.
Daar werd de rivier overgestoken bij het Katerveer, nadat een eerdere poging
mislukte. Bij de schermutselingen waren niet meer dan vijftien Kozakken betrokken.
Echte mannetjesputters waren het, want ze zetten ook nog eens de achtervolging
in op de vluchtende Fransen. De meeste moeite om de IJssel over te steken hadden de Kozakken bij Wijhe. Op een smal, punt in de rivier werd een schipbrug
aangelegd van ruim twintig beurtschepen, waar de Kozakken met paard en al
overheen konden marcheren Om ze niet weg te laten glijden werden tussen de
schepen takkenbossen gelegd. De burgemeester werd onder druk gezet om de
(dek)schepen te confisqueren. De plek waar de brug de Veessense kant van de
rivier bereikte heet nog steeds de ‘kozakkenkrib’. In Wijhe bivakkeerden toen
liefst driehonderd Kozakken, van wie velen tot Kerstmis bleven. Nadat de brug
op 26 november gereed was, werd Wijhe een doorgangsbivak waar soldaten een
paar dagen konden uitrusten.
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In onze omgeving
Het zou goed kunnen, dat naarmate een verhaal vaker werd doorverteld, de
wreedheden en andere misdragingen van de Kozakken steeds zwaarder werden
aangezet. Het is opvallend dat er in authentieke documenten nauwelijks melding
wordt gemaakt van misdragingen van de Kozakken. Er wordt positief geschreven
over hun religiositeit, hun krijgsdiscipline en de voorkomendheid van hun officieren. De historicus S.P. Haak schrijft over de doortocht van de vele honderden
Kozakken door Doetinchem: ‘Van overlast, aan de bevolking aangedaan, wordt
nergens melding gemaakt, zodat de slechte naam dien de Russische bevrijders
gekregen hebben, allicht wel wat overdreven is’.
Mocht de doortocht in Doetinchem rustig zijn verlopen, de stad had wel ernstig
te lijden van het verblijf van de grote aantallen geallieerde troepen. Met veel
andere plaatsen in de Achterhoek ging Doetinchem zwaar gebukt onder de
inkwartieringen en de gedwongen leveringen van stro, haver, brandstof etc. aan
de troepen. Doetinchem moest vaak een beroep doen op de omliggende gemeenten om een bijdrage te leveren. Er zijn nog veel documenten die berichten
over aangerichte schade. Alleen al in de gemeente Hummelo en Keppel werden
113 klachten geregistreerd. In een herberg werden bijvoorbeeld door de
Kozakken 90 flessen jenever en 80 pond metworst ontvreemd.
Op enige afstand van Doetinchem, bij Langerak, is er sprake van een ernstiger
incident. Het verhaal gaat althans, dat een boer daar een Kozak zou hebben doodgeschoten, omdat deze zijn buurvrouw wilde aanranden. Het valt niet mee om
feit en fictie hier uit elkaar te houden. De specifieke plek van het voorval en de
vele details pleiten voor de waarheid van het verhaal. De Kozakken zijn zeker in
De Kozakken bereden zeer wendbare steppepaardjes.
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Plattegrond van de stad Doesburg in 1813, uit: Koolemans Beijnen, Historisch gedenkboek 1813.
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de buurt geweest. De Pruisen onder generaal Von Bülow hadden bij ‘t Haverland
een kampement en Kozakken lagen in Hoog-Keppel (nu de Kozakkenbult) en op
de Braamberg in Drempt.
In het bosgebied tussen Laag-Keppel en Langerak staat een grote Taxus Baccata,
in de volksmond nog steeds bekend als ‘de Kozakkenboom’.
Kozakken hebben ook een rol gespeeld bij de bevrijding van Doesburg. Het ontzet van deze stad is goed gedocumenteerd. Zo weten we dat op 19 november een
vijftigtal Kozakken voor de Meipoort verschijnt. De verdediging van Doesburg
stelde niet veel voor en de reputatie van de Kozakken doet de rest. Even later
slaan de Kozakken hun kampement op het kerkhof (de huidige markt) op.
Niet voor lang, want de Franse commandant van de stad Arnhem zint het niet dat
zo vlakbij een stad in handen is gevallen van een stelletje ongeregeld. Op 22
november vertrekt vanuit Arnhem een legermacht (waaronder veel Nederlandse
mannen) richting Doesburg. Het duurt niet lang of de stad is weer in Franse handen. Op de bevolking, die inmiddels de bevrijdingsvlaggen heeft uitgestoken,
wordt vreselijk wraak genomen door de inmiddels dronken troepen. De ontvluchte Kozakken worden door de Franse troepen achternagezeten tot aan
Drempt. Verder dan die plaats komen ze niet, want een Pruisische legermacht
drijft ze weer terug naar Doesburg en weet de stad definitief te bevrijden van de
Franse overheersing.
Wilfried Uitterhoeve (1944) schreef ten vervolge op zijn dissertatie – een biografie van Cornelis Kraijenhoff – een drietal boeken waarin de Bataafs-Franse
tijd centraal staat. Een van die boeken is 1813 - Haagse Bluf. De korte chaos van
de vrijwording. Dat boek bevat onder meer een hoofdstuk over Doesburg in het
najaar van 1813. In dat hoofdstuk, maar ook in andere hoofdstukken, komen de
Kozakken voor.
Het Kozakken-volk, voor het merendeel wonend in het zuiden van Rusland, leverde veel manschappen aan het leger van de tsaar. Ze hadden hun eigen manieren
en uiterlijk, wat een grote indruk maakte op de bevolking van de landen waar zij
doorheen trokken. Wilfried Uitterhoeve zal een beschrijving geven van hun uiterlijk, hun manieren, hun militaire optreden her en der in het land – ook in
Doesburg dus – in relatie tot de geregelde Russische en Pruisische troepen.

Donderdag 25 oktober a.s. zeer bijzondere lezing in Het Meulenhuus,
Bergstraat 48 te Doesburg, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur):

DE KoZaKKEn in onZE rEGio, 1813-1814
lezing door de heer mr. dr. Wilfried Uitterhoeve te Nijmegen.
Toegang leden gratis, niet-leden/introducees Euro 5,00 p.p.
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VriEnDEn Van DE rooDE ToorEn

De minimum bijdrage per jaar hiervoor is Euro 50,-. Onderstaand onze ’Vrienden’:
-

Warenhuis Staarink
ARCX Monumentenzorg
Monumentenvereniging 15 april 1945
Doesburgsche Mosterdfabriek
Stadsbierhuys De Waag
Coffee Fresh Westhoff bv
Hubo Bouwmarkt
Autorijschool Wim Steintjes
Glasatelier Jevaba
BMV Advies
Restaurant De Liefde
Garage Schel BV
JRS Bedrijfssupport
Chinees Restaurant Xiang Man
Café Du Midi
Heel Metaal BV
Timmer- en aannemersbedrijf De Vries bv
Revelman Woonkunst
Hillenaar Optiek
Rootz Hair and Care
Opmerkers, marketing en communicatiebureau
Viking Adventure Sports
Robaard Interieurbouw
Diabola
Etos Doesburg
Hoog&Kamp Makelaars
Sonneveld Rijwielen
Kunstburg Artsupplies Art & Gifts
Doesburgkunst.nl
Zilversmederij Blok
Te Lindert Notaris
Cafetaria Reinders
J.W.J. Derksen v.o.f.
Loc 17
Wijnkoperij Van Ditmars
Stadshotel Doesburg
Het Arsenaal 1309

Markt 7
Bergstraat 41
Koepoortstraat 20
Boekholtstraat 22
Koepoortstraat 2
Rijksweg 20a
Verhuellweg 1b
Dreef 34
Meipoortstraat 23
Informaticaweg 7
Ph. Gastelaarsstraat 5a
De Koppeling 1
Rietmaat 36
Meipoortstraat 54
Meipoortstraat 1
Edisonstraat 28
Zelhemseweg 14
Grutstraat 41-47
Kerkstraat 21
Kerkstraat 12
Edisonstraat 60
Meipoortstraat 55
Doormansingel 16
Gildeweg 20
Meipoortstraat 11a
Kerkstraat 31
Gasthuisstraat 20
Kerkstraat 19
Burg. Nahuyssingel 34
Roggestraat 12
Kraakselaan 5a
Kraakselaan 61-63
Verhuellweg 29
Turfhaven 1
Kloosterstraat 15 (Arsenaal)
Contre Escarpe 32
Kloosterstraat 15

MARCEL
BLOK
ZILVERSMID
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