
Tussen 1898 en 1904 beschreef 

N.J.A.P.H. van Es, 

destijds kapitein bij het 
Korps Rijdende Artillerie, 

de geschiedenis van dit korps 
vanaf de oprichting in 1793 tot 1898 

onder de titel:
'Het Historisch Museum van het Korps Rijdende Artillerie', 

één in tien foliobanden gebonden boekwerk verlucht 
met vele prenten van onder andere 

Jan Hoynck van Papendrecht 
en van van Es zelf.

Deel 9 VIII-C 1830-1898
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Dit "boekwerk is liet eigendom

'van de Stichting Museum der

Rijdende Artillerie opgenomen

in catalogus onder nr.
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DIT BOEKWERK.

achtereenvolgens toebehoord hebbend

aan de Oud-Rijders

A. M. A. van den WALL BAKE

en

R. H. 4. van den WALL BAKE

wordt door hun kleinzoon resp. zoon

A. V van den WALL BAKE

geschonken

aan de 11e Afdeling Rijdende Artillerie,

ter gelegenheid van de her - oprichting

van de Rijdende Artillerie

15 januari 1963

Luitenant-generaal,

Chef van de Generale Staf
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KONINGIN WILHELMINA
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OG slechts een korte spanne tijds scheidt ons van den eindpaal onzer werkzaamheden. Wanneer
deze konden strekken, om, nu weer een tiental jaren in de Tweede Eeuw van het Bestaan
der Nederlandsche Rijdende Artillerie zijn heengesneld, een voldoend diepen blik te slaan

tot kennis en begrip van den tegenwoordigen toestand en de hedendaagsche verhoudingen van het
Wapen, dan achten wij onze taak voltooid.

Aan een geschiedschrijver der toekomst moge het voorbehouden zijn om na te speuren, hoe
zich, uit hetgeen op dit oogenblik product is van het verledene, geleidelijk zal ontwikkelen wat nog
in den ondoordringbaren nevel der toekomst verscholen ligt.

Hoe gering het jarental zij, dat wij in de navolgende regelen wenschen te doorloopen; hoe snel
ook dat tijdsverloop werd doorleefd, niettemin vormen zij tezamen bladzijden in de Geschiedenis van
Nederland — dus ook van ons Korps — van zeldzaam hoog belang, van overgroote waarde.
Gebeurtenissen grepen plaats, die de gemoedssnaren van ons Volk dermate in trilling hebben gebracht,
dat de jaren 1899—1903 wel altijd aan bijzondere aandoeningen in ons zieleleven zullen herinneren.

Bij den aanvang stonden wij kort na het oogenblik, waarop Neerland's geliefde Vorstin op
18-jarigen leeftijd de teugels van het bewind had overgenomen van haar Koninklijke Moeder, (vergelijk
Deel V-iii B blz. 8), die schoon van elders geboortig, was geworden een Nederlandsche Vrouwe in
den waren en vollen zin des woords; die Haar kind voor de aanstaande taak met moederlijke teederheid,
in reine deugd, met wijs beleid en in echt Hollandschen geest had opgevoed.

Zóó gevormd, samengegroeid met het Volk om Haar troon, kon KONINGIN WILHELMINA,
hoe jong ook, met bewustheid van zelfvertrouwen de Regeering aanvaarden.
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AT KONINGIN WILHELMINA weet, hoezeer zij door het gansche volk wordt gesteund, bleek

bij de mededeeling, die Zij bij proclamatie van den ló'ïen October 1900 tot de Natie richtte:

^^Hetis mij een behoefte^ aan het Neder landsche Volh, van welks levendige belangstelling

in het gehtk van Mij en Mijn Htiis ik zoo diep ben overtuigd^ persoonlijk mededeeling te doen van Mijne

verloving met Zijne Hoogheid, HERTOG HENDRIK VAN MECKLENBURG-SCHWERIN...

Eén jubeltoon van innige deelneming vormde het antwoord.

En toen op 7 Februari 1901 het echtverbond tusschen de Hooge Verloofden gesloten werd,

toen steeg boven het geruisch van schitterende feesten een stil gebed omhoog, waarin des Aller-

hoogsten zegen door hare trouwe onderdanen werd afgesmeekt.

Wat werden ze menigmaal herhaald, door arm en rijk, oud en jong, die beden voor het welzijn van

ons KONINGINNETjE. Wat folterende dagen, die stonden aan te breken, wanneer de lieftallige jonge

Koninklijke Vrouwe aan het ziekbed zou gekluisterd worden. Nooit heeft het Nederlandsche Volk een tijd van

angstiger spanning, wakend en biddend doorgebracht, dan de sombere vóórjaarsnachten van het jaar 1902.

Op 13 April van dat jaar werden de Hofartsen Dr. ROESSINGH en POT aan de sponde

der KONINGIN ontboden-, twee dagen later verscheen het eerste bulletin. Ijlings spoedde zich de

zorgzame Moeder naar het Loo. Den d.a.v. bracht de Staatscourant de vreeselijke tijding, dat

HARE MAJESTEIT lijdende was aan febris typhoïdea.

Welk genot, toen, zoo al aanvankelijk langzaam, eenige verbetering in den toestand waarneem
baar was. Uitingen van blijdschap tot binnen de wanden van 'sLands Vergaderzaal!

Daarna weder plotseling die schok, toen een noodlottige wending weer het ergste deed vreezen.

Zulke dagen vormen machtige momenten in het Nederlandsche Volksleven; dan blijkt het, hoezeer
dat Volk één is mét, zich één weet en voelt met ORANJE ....

Eindelijk kon KONINGIN EMMA zich van het Loo verwijderen. Gerust ademde men weer;
want nu was immers het gevaar geweken.

Bij de ontvangst der „KONINGIN-MOEDER" op dien onvergetelijken z-Jen Juni legden de
Hagenaars al hun hartelijkheid, al hun erkenning aan den dag voor de teederheid, die zij in de
verloopen weken aan Haar kind, aan onze KONINGIN had bewezen.

Een week daarop richtte HARE MiVJESTEIT een dankschrijven aan Haar Volk voor hetgeen
HDz. gedurende haar ongesteldheid aan deelneming had ondervonden.
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ROOT was de vreugd over het herstel, blij ook weder de verwachting voor de toekomst,

door de mededeeling van den 27®'®" Maart te voren geopend. Helaas, ook die hope moest

verijdeld worden. Een zware slag trof HARE MAJESTEIT, HAAR GEMAAL en geheel

NEDERLAND, toen de schoone droom weder bleek enkel een droom te zijn geweest.

Weder hield het ziekbed de KONINGIN lange dagen gekluisterd.

Maar ook thans weder ontfermde zich de Hemel over Haar en schonk nogmaals gezondheid en

kracht aan Neerlands SOUVEREINE. Is het niet ten volle gerechtvaardigd, wanneer wij dit tijdvak een

zeer gewichtige tijdruimte noemden: een tijdvak, waarin zóóveel is doorleefd?

Wanneer het geslacht der Oranje's ter sprake gebracht wordt, mag een afdwaling naar de Stam

huizen der VORSTEN van WIED en van SAKSEN gerechtvaardigd heeten. De enkele feiten, die we

hier wenschen aan te stippen — zij mogen dan zonder politieke beteekenis zijn — verdienen niettemin

te worden aangevoerd. Wij bedoelen het overlijden op 24 Maart 1902 van de VORSTIN-MOEDER

PRINSES MARIE VON WIED, aan wie bij Neuwied een laatste rustplaats was toebedacht; en het

afsterven van den GROOTHERTOG KAREL ALEXANDER AUGUST JOHAN VAN SAKSEN—

WEIMAR—EISENACH, op den 5*^^" Januari 1901. Laatstgenoemde VORST genoot in Nederland een

groote bekendheid, als gevolg van zijn huwelijk met WILHELMINE MARIE SOPHIE LOUISE

PRINSES DER NEDERLANDEN, eenige dochter van KONING WILLEM II, van welke verbintenis den
8sten October 1892 het gouden feest gevierd was. Gesteund door zijne populaire GEMALIN, heeft de

GROOTHERTOG er steeds een heerlijke taak in gevonden om, zooveel als in zijn vermogen
was, in het belang van wetenschap en kunst werkzaam te zijn. Diep werd het heengaan van dezen

ridderlijken Maeceneas betreurd.

De Duitsche VORST had Zijne Koninldijke GEMALIN slechts enkele jaren overleefd. Zij stierf

den 23sten Maart 1897 na een kortstondige ongesteldheid op het Groothertogelijk slot te Weimar.

De talrijke banden, waardoor de Geschiedenis van ons Korps met den naam der EISENACH's

is saamgehecht, maakten het ons ten taak — bovendien eene zeer sympathieke taak! — om aan de

nagedachtenis van dezen geëerden Duitschen VORST een enkel woord te wijden.

De Groothertog werd in de regeering opgevolgd door zijn kleinzoon, den 25-jarigen WILHELM
ERNST. Moge 't hem gegeven zijn om de voetstappen van zijn edelen voorganger te drukken.
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OOPTE, wat in het Koninklijk Huis voorviel, ons bij overweging der nauw vervlogen jaren in

de eerste plaats daarvan te spreken, ook onze parlementaire geschiedenis was in menig opzicht

bij uitstek rijk. Mede op het gebied der algemeene wereld-politiek viel veel, zéér veel belang

rijks voor. Aan de eene zijde een humaan pogen om de rampen des oorlogs te vermijden — daarnaast

een geweldige krijg, die de velden van Zuid-Afrika bloedrood kleurde. Van beide spreken wij nader.

In Oost-Azië was de economische strijd uitgebarsten, die weldra de oorlogstoorts zou doen

ontvlammen. Wanneer we ons voorstellen om ook over de gebeurtenissen ginds, welke zeker van

beduidenden invloed zullen zijn in de naaste toekomst, straks nog een enkel woord te zeggen, dan zij

te voren de aandacht op onze eigen aangelegenheden gevestigd.

Onder de officieele gezantschappen naar buitenlandsche hoven noemen wij in deze jaren HARER

MAJESTEIT's buitengewone Ambassade bij de troonsbestijging van KONING ALFONSO XIII van Spanje

(Mei 1902) en die bij de kroningsplechtigheid van KONING EDUARD VII van Engeland; laatst

genoemde gebeurtenis moest aanvankelijk door ziekte des KONINGS worden verdaagd (Juni 1902). Als

hoofd der missie was aangewezen de Grootmeester van Het Huis der KONINGIN, de oud-Rijder J. E. N.

Baron SIRTEMA VAN GROVESTINS, met den titel van Ambassadeur; terwijl ook de oud-Rijder

Jhr. A. G. SICKINGHE, Ordonnans-Officier van HARE MAJESTEIT, deel der zending uitmaakte.

Werd HARE MAJESTEIT bij de zelfstandige aanvaarding Harer Regeering gesteund door het

liberale Kabinet ROÉLL—PIERSON, de verkiezingen van 1901 brachten de meerderheid der Tweede

Kamer over bij de vereenigde Kerkelijke Partijen. Als gevolg daarvan trad een clericaal Ministerie op,

waarvan de leiding in handen kwam van den talentvollen Dr. ABRAHAM KUYPER, die als Premier

de Portefeuille van Binnenlandsche Zaken aanvaardde. Voorts namen in het Ministerie zitting: Mr. R.

MELVIL Baron VAN LIJNDEN (Buitenlandsche Zaken), Mr. J. A. LOEFF (Justitie), Admiraal IvRUYS

(Marine), Mr. J. J. I. HARTE VAN TECKLENBURG (Finantiën), Generaal J. W. BERGANSIUS

(Oorlog), Mr. J. C. DE MAREZ OYENS (Waterstaat, Handel en Nijverheid), Jhr. Mr. I. A. J. VAN

ASCH VAN WIJCK (Koloniën).

Zware slagen troffen het Kabinet door het overlijden van de Ministers van Koloniën en van Marine,

resp. op 9 Sept. en 12 Dec. 1902. Als hunne opvolgers traden op de Kapitein van het Ind. Leger A. W. F.

IDENBURG — lid der Tweede Kamer —, voor Koloniën, en de Schout-bij-Nacht A. G. ELLIS, voor Marine.
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ELANGRIJKE wetten kwamen reeds gedurende HARER MAJESTEIT's regeering tot stand:
belangrijk — zooals wij straks zullen zien — inzonderheid op militair gebied. Maar ook
de algemeen sociale arbeid droeg vruchten. Een wetsontwerp tot steun van arbeiders, die

door ongevallen geheel of gedeeltelijk invalide zijn geraakt, werd wel is waar na aanneming door de
Tweede Kamer in ons Hoogerhuis verworpen; doch na rekening gehouden te hebben met de geuite
bedenkingen, kon een gewijzigd voorstel zijn weg vinden.

In een wet, hotidende bepalingen tot regeling van den Leerplicht^ werd het ontvangen van lager
onderwijs verplichtend gesteld. In het algemeen bepaalde deze, dat kinderen van het zevende tot het
dertiende jaar de lagere school moeten bezoeken. De wet trad met ingang van i Januari 1901 inwerking.

Den 21 sten Juli 1899 werd een wijziging gebracht in de wet op de besmettelijke ziekten, welke
verandering veel weerstand heeft ondervonden.

In Januari 1899 werd naast de centrale commissie, die reeds van '92 dagteekende, een Centraal-
Bureau voor de Statistiek opgericht. Het zal wel onnoodig zijn er op te wijzen, van hoeveel belang
het verzamelen van betrouwbare statistische bescheiden is, ook voor het leger. De legeraanvulling en
de sterkte der levende strijdkrachten — om slechts enkele aanwijzingen te doen — worden alleen
door kennis der statistische wetenschap in de juiste banen geleid.

Aan het Wetboek van Strafvordering werd bij Koninklijk Besluit van 14 Juli 1899 uitbreiding
gegeven, waardoor herziening van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest mogelijk
is geworden, zoodra ernstige twijfel aan onjuiste veroordeeling, ten nadeele van den gestrafte,
is gerezen.

De wet van 21 September 1900 schonk aan gemeentebesturen op het gebied van het
belastingwezen de bevoegdheid tot toepassing eener progressie bij het heffen van Hoofdelijken
omslag op de inkomstenbelasting.

Wat handel en industrie betreft, vallen mede verbeteringen aan te wijzen.
Den 9'i^n Juli 1900 werden maatregelen getroffen om bedrog in den boterhandel te voorkomen;

een mijnwet kwam tot stand; terwijl met verschillende Rijken verdragen van handel en vriendschap
gesloten werden, Op de internationale Suiker-conferentie te Brussel, in 1902 gehouden, delegeerde
onze Regeering Professor Mr. Baron D'AULNIS DE BOUROUILL.
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E Amsterdamsche kooplieden zagen hunne belangen behartigd door de wet van

24 Juli 1899, waarbij een verbetering van het Noordzee-Kanaal in uitzicht werd gesteld.

Op dienzelfden datum werd aan den wensch der Scheveningsche visschers te gemoet

gekomen door de beslissing tot aanleg van een buitenhaven, die aan een lang gevoelde behoefte

zou voldoen.

Zooals men weet, heeft voornoemde vraag ook in militaire kringen tot heel wat wrijving

aanleiding gegeven, aangezien vrees werd gekoesterd, dat Holland's verdedigbaarheid door de haven

verliezen zoude. Minister ELAND heeft echter beslist, dat de bouw van een fort onnoodig zou wezen,

en ' dat kon worden volstaan met voorbereidende maatregelen tot spoedige onbruikmaking der haven.

Voorts valt te wijzen op de kabelovereenkomst tusschen Nederland en Duitschland, strekkende

om voor de gemeenschap met onze Koloniën vrij te worden van het Britsche monopolie; ook, op de

tot stand gekomen stoomvaartverbinding van Java met China en Japan.

Dank zij der krachtige zorg van Mr. L. P. H. M. Baron MICHIELS VAN VERDUINEN, die als

Commissaris-Generaal van Nederland optrad bij de Vijfde Parijsche wereldtentoonstelling, kon ons land

zich bij de wereldtentoonstelling te Parijs in 1900 schitterend onderscheiden. Vooral de tentoonstelling

van vee, te dier gelegenheid te Vincennes gehouden, is voor onzen veestapel een beslist succes geweest;

niet minder de zeer mooie Indische tentoonstelling op het Trocadero-plein, die door de ijverige pogingen

van de koloniale commissie — Voorzitter, de heer J. W. IJZERMAN, secretaris, de Overste van het

Indische Leger G. B. HOOYER — uitmuntend slaagde. De Afdeeling voor schoone kunsten in het

,,Grand Palais" aan de „Avenue Nicolas" spande ook nu weder de kroon door de prachtige inzendingen

onzer vaderlandsche kunstenaars; niet minder lof verdiende de tentoonstelling van hulpmiddelen voor

wetenschap en kunst, waaronder een fraaie inzending van den Nederlandschen boekhandel.

Vielen alzoo in menig opzicht leven en vooruitgang waar te nemen, geenszins mogen wij ver

helen, dat in die weinige jaren ook zeer ernstige oogenblikken op economisch gebied doorleefd, bange

crisissen doorstaan werden. In het jaar 1900 hadden groote werkstakingen plaats onder de boot
werkers, waarbij Dordrecht de hoofdzetel der beweging was. Om orde en vrijheid van arbeid te

handhaven werden militairen gerequireerd en oorlogsvaartuigen op de Maas gestationneerd. Alleen
door het krachtig optreden van politie en weermacht werden de dreigende gevaren afgewend. i

I

. ■ .i
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EN beweging onder de diamantwerkers in het vóórjaar van 1902, weinig later de groote

staking in het industrie-gebied van Enschedé, vormden treurige gebeurtenissen.

Een politiek, tevens hoogst kwaadaardig karakter droeg de socialistische woeling

gedurende de dagen, waarin dit overzicht eindigt. De staking der Amsterdamsche veemarbeiders

gedurende de drie laatste Januari-dagen van 1903, waarbij zich dra een stilstand der verkeersmiddelen

aansloot, dagteekende den aanvang van een der ernstigste binnenlandsche verwikkelingen, die Nederland

in de laatste tijden heeft doorleefd. De Regeering was evenmin als iemand in den lande voorbereid op

hetgeen geschiedde. Als de golven van een hevigen vloed zweepte de beweging op in het anders

zoo kalme land; nog duurt de deining voort.

Al ware 't niet, dat onze taak met den aanvang dier crisis ten einde liep, dan nog kon het moeilijk
op onzen weg liggen om beschouwingen te leveren over de zoo betreurenswaardige gebeurtenissen;

een oordeel te gronden, dat — om juist te zijn — onvoorwaardelijk aan den lateren historie-schrijver

dient te worden overgelaten. Hij zal kunnen beoordeelen, óf de beweging geweest is een misdadige

woeling, dan wel óf ze gezeteld heeft in diepergaande motoren van het volksleven, die een nauwgezet

onderzoek en zorgvuldige aandacht eischen.

Voor het leger — als zoodanig — was de staking van overgroot gewicht, wegens de taak

om als krachtigst middel tot steun van het wettelijk gezag zijn plicht te doen; een plicht, diè hoe

moeilijk en dikwerf pijnlijk ook, met groote stipheid is nagekomen. Zwaar zijn de diensten geweest, in

die dagen door de weermacht vervuld; zwaar bovenal was de werkzaamheid, die meerendeels rustte

op de schouders van onzen Minister van Oorlog, toen inderdaad de ziel van het Kabinet. Aan Zijne

Excellentie voor dien rusteloozen ijver en voor getoonde energie in die weken van spanning een
bescheiden woord van hulde te brengen, moge hier ter plaatse aan schrijver dezes worden gegund.

„ .. .. Mei bijzondere ingenomenheid ontving Ik het voorstel van ZIJNE MAJESTEIT DEN

KEIZER VAN RUSLAND tot het houden eener Conferentie^ waarin door vertegenwoordigers van
alle Mogendheden zal worden gehandeld over bespreking der krijgstoerustingen ...."

Aldus had HARE MAJESTEIT in de Troonrede van 20 September 1898 gesproken.
Al moge omtrent de practische beteekenis van de zoogenaamde Vredes-Conferentie nog weinig

zijn gebleken, toch behoort zij tot de groote voorvallen onzer dagen.

Imu i,..
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OEN onze Minister van Buitenlandsche Zaken^ Mr. DE BEAUFORT, op den iS^^^^Mei 1899

de eerste zitting der Vredes-Conferentie te 's Gravenhage opende, zeide hij onder meer het

navolgende, herinnerende aan de ,,Sainte Alliance", door KEIZER ALEXANDER in het

najaar van 1815 te Parijs gesloten —

„SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES, en prenant la noble initiative
qui a été applaudie dans tout Ie monde civilisé, a voulu réaliser la voeu exprimé par un de ses plus

illustres prédécesseurs, L'EMPEREUR ALEXANDRE P"", de voir tous les Souverains et toutes les nations

de l'Europe s'entendre entre eux pour vivre en frères en s'aidant dans leurs besoins réciproques.

„S'inspirant de ces nobles tradition^ de Son Auguste Aiëul, SA MAJESTÉ a proposé a tous
les gouvernements, dont les représentants se trouvent ici, la réunion d'une Conférence qui aura la

mission de rechercher les moyens pour mettre un terme aux armements incessants et pour prévenir

des calamités qui menacent Ie monde entier.

„Le jour de la réunion de cette conférence sera sans contredit un des jours qui marqueront dans

l'histoire du siècle qui va finir ...."

Al kon aan den wensch van Rusland's Czaar geen volledig gevolg worden gegeven en al viel

op het gebied der bewapening niet meer te bereiken, dan een eenparig aangenomen motie van den

Franschen gedelegeerde „que la limitation des charges militaires qui pèsent actuellement sur le monde,

est grandement désirable pour l'accroissement du bien-être-matériel et moral de l'humanite" —, toch

waren besluiten genomen, die den invloed teekenden der humanitaire stroomingen van onzen tijd.

'tWas, zooals President STAAL bij zijn sluitingswoord van 29 Juli 1899 zeide: „Dans le cours des

années, durant lesquelles j'ai assisté en témoin attentif et parfois en modeste ouvrier aux évènements

qui forment l'histoire de notre siècle, j'ai vu grandir peu a peu l'influence des idéés morales dans les

rapports politiques. Cette influence a atteint aujourd'hui un stage mémorable."

Een geheel nieuw terrein had de Conferentie betreden door een „Code" saam te stellen voor

de vreedzame beslechting van internationale geschillen. Ook waren de beginselen der Conventie

van Genève tot den Zeeoorlog uitgebreid; de „oorlogsgebruiken" werden meer gepreciseerd en
kregen kracht van wet.
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^ N hetzelfde jaar verklaarde HARE MAJESTEIT DE KONINGIN bij de troonrede: „Op de
Vredes-Conferentie te dezer stede, ingevolge uitnoodiging van ZIJNE MAJESTEIT

DEN KEIZER VAN RUSLAND door Mij bijeengeroepen, zijn internationale verdragen

vafi gewichtige strekking tot stand gekomen, tot welke Mijne Regeering is toegetreden.

„Ik heb grond te hopen, dat eerlang alle mogendheden, die aan de Conferentie hebben deel-

genomen, die verdragen zidlen onderteekeneii\

Als gevolg van de gehouden Conferentie werd het Internationaal Bureau van het Hof van

Arbitrage te 's Gravenhage gevestigd. Den 27^'®" Juni 1902 had de eerste zitting plaats ter beslechting

van een geschil tusschen Amerika en Rusland, betreffende de robbenvangst in de Behring-Zee;

d.d. 29 November d.a.v. deed de Staatsraad, Mr. I. M. C. ASSER, als arbiter uitspraak ter zake.

De Haagsche Conferentie was niet zonder incidenten saamgekomen. Van meerdere zijden had

men ernstig geprotesteerd tegen de uitsluiting der beide toenmalige Bóeren-Republieken, de Transvaal

en den Oranje-Vrijstaat, ook tegen den voorbijgang van de Heilige Stoel. De tegenstand van Engeland

en Italië hadden hiertoe geleid. De Heilige Vader had in antwoord op een zeer sympathiek schrijven

van KONINGIN WILHELMINA, zijn moreelen steun aan het werk der Vredes-Conferentie toegezegd;

de briefwisseling werd aan het verslag der zittingen toegevoegd. ^

De uitsluiting der stamverwanten in Zuid-Afrika voerde tot een interpellatie in de Tweede

Kamer bij monde van het toenmalige Lid Dr. A. KUIJPER, die zijne afkeuring over het beleid van

den Minister van Buitenlandsche Zaken te kennen gaf, doch geen motie stelde, om het welslagen der

bijeenkomst niet in de waagschaal te stellen.

Nog waren alle verdragen, als uitslag der besprekingen van het Congres te 's Gravenhage niet

gesloten, toen in het verre Afrika de vreeselijke krijg ontbrandde, waarin Nederland zoo innig heeft

meegeleefd. Den nden October 1899 beantwoordde Engeland het ultimatum van President KRUGER

met de keuze der wapenen en ving de oorlog aan om de heerschappij in Zuid-Afrika, die met al de

bitterheid van rassenstrijd is gevoerd. Een verwoest land, een groote schuldenlast en diepe rouw waren

na 2Va jaar de resultaten van dien rampzaligen krijg, welke door het stamverwante Nederland met

steeds toenemenden weerzin en groot mededoogen waren tegemoet gezien.
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LS schier overal elders, offerde ook ten onzent rijk en arm hun „penningske" om het lijden der

stamverwanten te verzachten. Hulp en steun werden gezonden zooveel slechts mogelijk was.

Ambulances vertrokken derwaarts om hun liefderijken arbeid op het slagveld te volbrengen.

En toen de grijze Staats-President der Zuid-Afrikaandsche Republiek, na hare

annexatie, als opgejaagd wild geen uitweg meer zag en op Portugeesch gebied vluchtte, zond HARE

MAJESTEIT KONINGIN WILHELMINA een oorlogsbodem, „de Gelderland"^ om aan den onge-

lukkigen banneling een veiligen overtocht te verschaffen.

Die edele daad verzekerde aan de KONINGIN de genegenheid van nagenoeg de geheele wereld.

Toen de grijsaard te Marseille voet aan wal zette, ontlastte zich het overkropt gemoed van ,

vele maanden in uitbundige betoogingen. Uit afschuw, dat die bloedige oorlog — zoo kort na de

Vredes-Conferentie — niet was voorkomen, sprak Frankrijk het veelzeggende woord:

„Pardo7i pour VEuropé'.

Dank zij eener Nota-wisseling tusschen de Nederlandsche en de Britsche Regeering, welke

op initiatief van Minister KUYPER was aangevangen, werd de oorlog, die op algeheelen ondergang

van het Afrikaansche Volk had moeten uitloopen, den 3isten ]y[ei igo2 beëindigd. President STEIJN

zocht in Europa herstel van zijn geknakte gezondheid. Ook andere „Vóórmannen" kwamen herwaarts

om leniging te zoeken voor den hooggestegen nood.

Hartelijk werden zij ontvangen, vooral het edele Driemanschap BOTHA DE WET —

DE LA REY; vol geestdrift was de betuiging van sympathie, die hun allerwegen ten deel viel.. ..

Uit een militair oogpunt was de gestreden oorlog van groot belang. De nieuwere wapens waren

daarbij voor het eerst op groote schaal in werking gebracht en hadden tot andere tactische inzichten

gedrongen, andere denkbeelden op het gebied van opleiding en vorming opgewekt.

Ook op psychologisch gebied schonk de oorlog rijke ervaring, in zoo verre twee gansch

verschillende legerstelsels — de zuivere militie en het beroepsleger — hadden tegenover elkaar gestaan.

Doch de leering is nog niet bezonken; in nagenoeg alle Rijken heerscht daaromtrent wrijving
van denkbeelden. Het ligt niet op onzen weg om daarvan in dit overzicht breed te gewagen.

Later zullen wij gelegenheid hebben om nader op dit voor den militair zoo hoogst belangrijke
onderwerp terug te komen.
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AN grooten invloed waren in dit tijdvak — wij doelden er reeds hierboven op — de

gebeurtenissen in Oost-Azië. Allengs wikkelden zich daar feiten af, die in de toekomst

wellicht groote gevolgen op wereld-historisch gebied zullen hebben.

Zooals men weet, waren deze gebeurtenissen ingeleid door den oorlog tusschen China en Japan,

waaruit laatstgenoemd Rijk zegevierend was te voorschijn getreden. Als gevolg van de tusschenkomst

der Europeesche Mogendheden — Rusland, Duitschland, Frankrijk en Spanje — werden echter de door

Japan behaalde voordeelen aanmerkelijk beknot; in Maart 1895 moest de regeering van Tokio zelfs

hare aanspraken op Mantsjoerije, gegrond op het recht van verovering, weder prijs geven. Sedert

dat oogenblik heeft Rusland — welks invloed aan het Chineesche Hof door tusschenkomst bij de

onderhandelingen te Simonoseki zeer versterkt was — zich in dat gebied vastgezet, op het Liaotong-

schiereiland een eindpunt zoekende voor zijn Trans-Siberische spoorbaan. Dat punt is de haven

Port-Arthur, die belangrijke voordeelen aanbiedt boven het meer noordelijk gelegen Wladiwostok,

waarheen de toegang vele maanden van het jaar door ijs is afgesloten.

Ook andere Mogendheden wisten concessiën van China te verkrijgen: Engeland pachtte Wei-

hai-wei, Duitschland Kiautsjau, terwijl beiden zich een „invloedssfeer" afbakenden.

Toen in 1900 de bekende opstand der Boxers in China uitbrak, en de Mogendheden hunne

belangen bedreigd zagen, had onder leiding van den Duitschen Graaf VON WALDERSEE» een

gemeenschappelijke actie tegen Peking plaats. Japan stond daarbij aan de zijde der Europeesche

Machten. De Nederlandsche vlag vertoonde zich in de aangrenzende wateren.

Nadat men deze woelingen op „bevredigende" wijze was te boven gekomen, de verschillende

expansie-machten vreedzaam naast elkaar den economischen strijd hadden hervat, vertoonden zich al spoedig

kenteekenen, die in de toekomst op nieuwen strijd wezen. Allerlei belangen kwamen met elkaar in botsing;
daaronder bekleedden de gesloten verdragen, als tastbare handelingen, de meest belangrijke plaats.

Nog gedurende den Afrikaanschen oorlog sloot Engeland een vijfjarig bondgenootschap met
Japan „bezield met den uitsluitenden wensch om den status' quo en den algemeenen vrede in het verre

„Oosten te handhaven; een bijzonder belang hebbende bij het behoud van de onafhankelijkheid en van
„de onschendbaarheid van gebied van het Keizerrijk China en het Keizerrijk Korea; wenschende aan

„den handel en de industrie van alle andere natiën gelijke voordeelen in deze landen te verzekeren "

Dat verdrag trad den 3osten Januari 1902 in werking.
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ERWIJL Japan en Engeland zich wederzijds verbonden om, wanneer één van beiden
in Oost-Azië om eigen belangen met meer dan één mogendheid in strijd kwam, elkaar
bij te staan, zonder dat de belangen van den bondgenoot direct bij den strijd behoeven

betrokken te zijn; terwijl die belangen zoowel China als Korea betroffen, kwam in den jare 1902

(19 Maart) tevens een overeenkomst tusschen Frankrijk en Rusland tot stand, die echter minder

vèr-strekkend was, aangezien slechts bepaald werd, dat men, bijaldien beider belangen — en slechts

ten aanzien van China — in gevaar mochten komen, in een nadere bespreking zou treden. Daarentegen

werd bij laatstbedoelde zgn. ̂ ,Verklaring''' niet van meer dan een mogendheid gesproken.

Als gezegd, kwamen in deze overeenkomsten de hooge belangen, waarvan men zich in Oost-Azië
bewust was, tot uitdrukking. De toekomst zou leeren, in hoeverre bij de belangenstrijd een bloedige

botsing al of niet te vermijden viel.

Bij voortzetting van den strijd aan de Noordpunt van Sumatra werden onze wapenen bij

voortduring gezegend — dank zij het talent en de geestkracht van onzen VAN HEUTSZ, die den
Jasten Maart 1898 tot Militair Commandant van Atjeh en onderhoorigheden was benoemd, tevens belast

met het waarnemen der betrekking van Gouverneur.

De talrijke en hooge onderscheidingen, die hem in deze jaren door HARE MAJESTEIT verleend

werden, mogen ten bewijze strekken, welke groote diensten VAN HEUTSZ aan den lande heeft bewezen.

De pacificatie van het gewest, korten tijd geleden nog in dichte nevelen gehuld, komt als een lichtende

stip steeds nader. De Atjeher heeft begrepen, dat er met den wil ook een weg is om hem tot onderwerping

te brengen; de wijze waarop de oorlog wordt voortgezet, vermijdt zooveel mogelijk hem te verbitteren.

Den i^ten Juni '98 was uit Ségli een colonne Pedir binnengerukt onder persoonlijke aanvoering

van den Generaal. Toen werd voor de eerste maal Keumala, de zetel van het onverzoenlijke

Sultanaat, betreden.

De rusteloos voortgejaagde hoofden kwamen de een voor, de ander na, hun onderwerping

aanbieden. Colonnes doorkruisten het land in alle richtingen. Nu was het Tangré, dan Samalanga,

straks kwamen de onherbergzame Gajo-landen aan de beurt. Overal bekroonde een glansvol succes

het optreden van den vermetelen krijgsman; den veldheer, die zoo juisten blik toonde te bezitten op

het karakter van zijn dapperen en vrijheidlievenden tegenstander.
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AN HEUTSZ' wijze van oorlogvoeren teekent zich in zijn dagorder aan de expedi-
tionnaire macht in Pedir.

„Met vol vertrouwen op uwen goeden geest, uw plichtsbetrachting en toewijding,
heb ik op heden mij aan het hoofd gesteld. Wij staan gereed den oorlog te voeren in een landstreek,
die gerekend mag worden tot de meest welvarende van het Atjehsche Rijk. Maar wij zullen den
oorlog voeren alleen tegen de personen, die zich met de wapenen in de hand tegen ons verzetten.
Wij zullen optreden als beschermers van alle goedgezinden, van de have, het goed en de eigendommen
der geheele bevolking. Dan zal, wanneer de oorlog hier tot een einde zal zijn gebracht, het volk zich
met vertrouwen en zonder wrok aan ons gezag onderwerpen, omdat wij zijne bezittingen gespaard,

zijne goederen onaangeroerd gelaten hebben. En thans voorwaarts! Leve de Koningin!"

Generaal VAN HEUTSZ begreep vooral, dat verheffing van den Atjeher in eigen oog en

bevordering zijner belangen, tot zijn toenadering moesten bijdragen. Nimmer verzuimde hij om, met
alle hem ten dienste staande middelen, hun welzijn te bevorderen, waartoe in de allereerste plaats zorg

voor goede gemeenschapsmiddelen krachtig medewerkte. Zoo vorderde hij langzaam maar zeker.
Den December 1902 kon uit Batavia het heugelijk bericht geseind worden, dat een der

colonne-commandanten, de bekende Kapitein VAN DER MAATEN, de derde vrouw en den ee'nigen

zoon — dus het geheele gezin — van den Pretendent-Sultan had gevangen genomen.
Op den 9^®" Januari d.a.v. deed de Minister van Koloniën in de Eerste Kamer voorlezing van

een telegram van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, waarin werd bevestigd dat de
Pretendent-Sultan zijne onderwerping had aangeboden....

Lichter en steeds lichter wordt het verschiet!

Moge het den Generaal VAN HEUTSZ gegeven zijn om den arbeid, dien hij reeds als jong Officier
toonde te begrijpen, dien hij later met groote wilskracht aanvaardde en met zooveel volharding voortzette,

geheel ten einde te brengen, de onderworpen gewesten nog eenmaal in rust en welvaart te aanschouwen,

waarop wis de taaie weerstand der bevolking gedurende tientallen jaren aanspraak heeft gegeven.

Onmetelijk zal dan de dank zijn, die Nederland aan VAN HEUTSZ verschuldigd is — doch

vergeten wij het nimmer — niet slechts aan hem, ook aan de volharding van het dappere Indische

leger, dat hem ter voltooiing van die zware taak zoo trouw steunt.
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IJ eindigen dit overzicht met te wijzen op de belangrijke militaire wetten, die mede deze
periode voor den militair stempelen tot een der meest gewichtige tijdvakken.

Vooreerst werd door de Wet van 23 Mei 1899, omschrijvende den Staat van Oorlog

en Beleg, uitvoering gegeven aan art. 187 der Grondwet. Daarbij werd o.m. bepaald, dat bij Koninklijk
Besluit elk gedeelte van het grondgebied des Rijks in staat van oorlog of beleg kan worden verklaard,
wanneer oorlog of oorlogsgevaar is ingetreden, dan wel binnenlandsche onlusten de in- of uitwendige
veiligheid van eenig deel van het Rijk, in dringend gevaar brengen.

Merkwaardig was de wet van 22 Juli 1899, waarbij de vrijwillige dienstneming bij de militie

werd afgeschaft. Werd toch sinds de eerste jaren van het koninkrijk en vóór de afschaffing der plaats

vervanging van deze bevoegdheid geen of slechts in zeer geringe mate gebruik gemaakt, zoodra

de persoonlijke dienstvervulling verplichtend gesteld werd, ging men er toe over om milicien-

vrijwilligers aan te werven. Het was de Helvoirtsche Notaris COOLEN, die dit plan, waarop reeds

vroeger was gedoeld, weder te berde bracht. Zelfs stonden eenige der zuidelijke gemeenten gelden

toe, bestemd om als premiën aan de vrijwilligers uit te keeren; doch de betreffende raadsbesluiten werden

vernietigd. Gezegde wet maakte de ontduiking der persoonlijke dienstvervulling onmogelijk en doemde

de reeds in verschillende plaatsen ontstane ,,militie-vereenigingen" ten doode.

De wetten van 24 Juni 1901 N°. 159 en N°. 160, tot wijziging van de militiewet en invoering

van de Landweer met gelijktijdige afschaffing der schutterijen, zijn uit den aard voor de ontwikkeling

van ons krijgswezen van hoog belang. Ontwerper van deze wetten was geweest de Generaal

K. ELAND, die den 31^'^" Juni 1897 de portefeuille van Oorlog had aanvaard en haar den i^ten April

1901 aan den Chef van den Generalen Staf, den oud-Rijder A. KOOL, overdroeg.

Minister ELAND had bovendien een ontwerp van wet bewerkt tot regeling van de samenstelling

der landmacht, ten doel hebbende om de organisatie bij de wet vast te stellen.

Generaal KOOL trok dit ontwerp in. Een wetsvoorstel op den landstorm, mede door Generaal

ELAND toegezegd, heeft nimmer de Kamer bereikt.

Met wijziging der militiewet werd versterking van het leger beoogd; het Contingent werd

uitgebreid tot 12300 volledig te oefenen en 5200 kort te oefenen manschappen (vier-maanders). De

diensttijd werd gesteld op 8 jaar bij de landmacht, op 5 jaar bij de Marine.
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ANDWEERPLICHT zou zijn verlengde militie-plicht gedurende 7 jaren. Tot het vormen

der landweer-afdeelingen werd het Rijk in 36 landweer-districten verdeeld. De kortgeoefenden

waren in het ontwerp-ELAND voor de depots der landweer-afdeelingen bestemd: eigenlijk
een minderwaardig bestanddeel, dat in den wintertijd zou opkomen, reeds zeer spoedig aan wacht

diensten en corveeën moest deelnemen en gedurende de herhalings-oefeningen evenzeer voor deze

werkzaamheden werd bestemd.

De Kamer begreep, dat het geen aanbeveling verdiende om de 5200 jaarlijks in te lijven

vier-maanders nagenoeg geheel niet aan de versterking van het leger ten goede te laten komen, en

stelde een amendement voor om het karakter dezer categorie te wijzigen: zij zouden in den zomer

opkomen en niet — zooals aanvankelijk in de bedoeling lag — bij voorkeur uit handwerkslieden,

doch zoo mogelijk uit vóór-geoefenden bestaan.

Toen de Kamer voorts den door Minister ELAND gewenschten normalen oefeningstijd van B'L

maand voor de onberedenen, van 18 voor de bereden Korpsen, bij amendement in de wet vastlegde,

stelde de Minister zijn portefeuille ter beschikking van HARE MAJESTEIT.

Zooals gezegd, volgde de Generaal KOOL hem op; de behandeling der ingetrokken wet

werd voortgezet. Nu de vier-maanders niet meer in den winter zouden opkomen, was wederinvoering

van het zgn. blijvend gedeelte voor wacht- en corvee-diensten, tot dekking der mobilisatie en kader

vorming noodzakelijk; het werd op 7500 man vastgesteld.

Aangezien zij, die daartoe volgens de wetsbepalingen worden aangewezen, bij de onbereden

Korpsen hoogstens vier, bij de bereden niet langer dan zes maanden onder de wapenen mogen worden

gehouden, werd de diensttijd voor nagenoeg alle onberedenen ruim 12 maanden, voor de beredenen

twee jaar. Nochtans bestond vrijheid om den dienst bij het blijvend gedeelte onderling te ruilen.

De Kamer heeft zich ongetwijfeld bij de behandeling van het ontwerp-KOOL geenszins nauw
keurig rekenschap gegeven van de beteekenis, die het blijvend gedeelte had gekregen; de latere

Kamer-debatten hebben dit duidelijk in het licht gesteld.

In de details der gewijzigde militie-wet zullen we ons niet verder verdiepen; in den loop van

ons verhaal komen die, voor zoover het Korps Rijdende Artillerie betreft, nog ter sprake.

Den i^" Augustus 1901 trad de Luitenant-Generaal J. W. BERGANSIUS, Adjudant in buiten

gewonen dienst van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, ten tweeden male op als Minister van Oorlog.
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E wet van 9 Juni 1902 St.bl. N°. 89 bracht een nieuwe regeling op de bevordering,

het ontslag, het op non-activiteit- en op pensioen stellen der Militaire Officieren bij de

Landmacht (bevorderingswet voor de landmacht); een andere van denzelfden datum St.bl.

N°. 90, een nieuwe pensioenwet. Verder hechtte de Tweede Kamer in 1902 hare goedkeuring aan de

nieuwe militaire strafwetten, die in den loop van het volgend jaar tot wet verheven (27 April 1903

St.bl. N°. iii), doch voorloopig nog niet in werking gesteld werden.

Ook deze wetten, het wetboek van militair strafrecht en de wet op de krijgstucht voldeden in

een nijpende behoefte. In opdracht der Regeering had Mr. H. VAN DER HOEVEN, hoogleeraar aan

de Universiteit te Leiden — die als Regeerings-commissaris de ontwerpen verdedigd heeft — zich met

de samenstelling van het Wetboek van Militair Strafrecht belast. Een commissie, door de Ministers van

Justitie, Marine en Oorlog benoemd, onderzocht het ontwerp uit een militair oogpunt. Het verslag

der Commissie werd den 13'^®" Juli 1889 vastgesteld. Naar aanleiding van dat verslag werd het ontwerp

gewijzigd aangeboden en, na advies van den Raad van State, nogmaals door Mr. VAN DER HOEVEN

omgewerkt. Op 10 September 1892 bereikte het de Tweede Kamer opnieuw, werd in de afdeelingen onder

zocht, doch verviel met de Kamerontbinding in 1894. De critiek in tijdschriften en dagbladen leidde

intusschen tot de benoeming eener nieuwe commissie, die het voorstel weder had om te werken.

Op 24 April 1897 werd ook dit ontwerp ingediend, het jaar daarop nogmaals (20 Januari 1898). In
de zittingen 1900, '01 en '02 kwam het eindelijk in de Tweede Kamer in gereedheid.

Het wetboek van krijgstucht dankt evenzeer zijn ontstaan aan een schets van den hoogleeraar

VAN DER HOEVEN, in vereeniging met een Officier van de marine en een van de landmacht. Het ver

scheen in '91 in druk; in de zittingsjaren '93—'94 en '96—'97 werden gewijzigde ontwerpen ingediend.

In '97—98 werd een nieuw ontwerp aangeboden, dat gezamenlijk met het wetboek van Militair

Strafrecht behandeld is geworden. Vermoedelijk zal eerst het militaire strafproces nader geregeld —

althans gewijzigd — moeten worden, alvorens de genoemde militaire strafwetten worden ingevoerd.
De omwerking van de verouderde rechtspleging zal zeker nog geruimen tijd in beslag nemen.

Ten slotte wijzen wij op een der gunstige gevolgen, die de Afrikaansche oorlog op ons
Hollanders gehad heeft: nl. herleving van den volkszin, zich uitende in de oprichting van tal van
vereenigingen, die alle, direct of indirect, verhooging der weerkracht beoogen. Was reeds enkele jaren
vóór het uitbreken van den oorlog die zucht waarneembaar, de dappere volharding van onze stam

verwanten bracht bij om het sluimerende bewustzijn van eigen willen en eigen kunnen bij velen te
doen ontwaken. Tot de voornaamste der bedoelde vereenigingen behooren Volksweei'baarheid^ het
Algemeen Nederlandsch Verbond en de Nederlajidsche Znid-Afrikaansche Vereeniging. Met een
hartelijk woord van sympathie voor het streven dier vereenigingen, sluiten wij dit overzicht.

Daarmede hebben wij de belangrijkste gebeurtenissen, die sedert den aanvang van het jaar
1899 zijn voorgevallen, in groote lijnen geschetst en zijn wij genaderd tot den 21®'^^" Februari 1903, den
dag, waarop het eerste tiental jaren na het Eeuwfeest van het Korps weder tot de geschiedenis behoort.
Met de herdenking van dien herinneringsdag achten wij — zooals reeds gezegd — onze taak volbracht.
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IJ de aanstaande opheffing van het Regiment Rijdende Artillerie kan ik niet

nalaten, U HoogEdelGestrenge mijn leedwezen te betuigen, dat U daardoor

een schoon bevel wordt ontnomen; terwijl het mij intusschen aangenaam is, U dank

te kunnen zeggen voor de goede diensten, door U als Commandant van genoemd

Regiment bewezen " Ziehier de woorden van afscheid aan den Korps-Commandant,

door den Kolonel F. F. STEENBERGHE, Adjudant in buitengewonen dienst van

ZIJNE MAJESTEIT DEN KONING, Commandant der Bereden Artillerie gebracht.

(28 Maart 1881 C°., Bereden Artillerie N°. 454).

A

r
trip; :

B'V tr

'1''

r

y-CxXo.

5fw.:

.. .



20 HET TIJDVAK 1881 —1893.

av

EL waren ze treurig, die dagen van i tot 7 April 1881 voor Officieren

en minderen van het Regiment" — zoo schetst een der Korpsleden, die

de laatste reorganisatie bijwoonde, den toestand op het oogenblik, dat

men de Eemstad stond vaarwel te zeggen.

,,Nadat" — aldus de adj. onderofficier dienstdoend Officier A. L. HOEK in zijne

Aanteekehingen — „nadat reeds lang in vergaderingen en couranten heel wat gediscussieerd

en geschreven was over de reorganisatie van het wapen der Bereden Artillerie, waarbij

vóór- en tegenstanders van de Rijdende Artillerie al het mogelijke hadden gedaan om

kracht aan hun betoog bij te zetten, viel in de Volksvertegenwoordiging bij het begrootings-

debat voor het jaar 1881 de grootste slag, dien het Regiment kon treffen. Er werd

bepaald, dat de Bereden Artillerie zou bestaan, behalve uit 3 Regimenten Veld-Artillerie,

uit het Korps Rijdende Artillerie, ter sterkte van 2 Rijdende Batterijen en i Instructie-

Batterij, garnizoen houdende te Arnhem.

„De 3' en 4° Batterij zouden worden Veld-Artillerie Batterijen; Utrecht was als

haar nieuw garnizoen aangewezen,

„De staven moesten zich den April in hunne nieuwe standplaatsen bevinden,

terwijl de April als marschdag voor den troep was aangegeven,

„Men moet de zeven dagen, die het vereenigde Regiment nog in het garnizoen

Amersfoort doorbracht, hebben meegemaakt, om te kunnen beseffen, wat in de harten

van zoovele „Rijers" is omgegaan bij het denkbeeld, het zoo glorierijke Regiment voor

altijd te moeten verlaten; het wapen, waarbij allen het zich tot een groote eer rekenden

te mogen dienen. Menige stille zucht is er gelaten; velen waren er, die als het ware,

met lood in de schoenen liepen,

„Vooral was de stemming in den morgen van den 7<^®" gedrukt, 'tWas alsof

de natuur meetreurde; er hing een loodgrijze donkere lucht; het regende,

„Lang vóór 7 uur, het uur van uitrukken, zag men aandoenlijke tafereeltjes van

scheidende vrienden, die elk oogenblikje wilden benutten, om elkaar nog even in het

vertrouwen te nemen, een laatst vaarwel toe te roepen! Zeker kunnen we zeggen dat

van de opgewektheid, waarmee het uur van uitrukken gewoonlijk werd begroet, niet

veel te bespeuren viel.

„Er was bepaald, dat allen tegelijk zouden afmarcheeren.

„De 3" en 4° Batterij waren aan het hoofd, respectievelijk onder Commando

van de Kapiteins JOHAN FREDERIK DIEMER en PIETER HAITSMA MULIER;

daarna de i'-, de 2®- en de Instructie-Batterij (het voormalige Depót van het Regiment)

respectievelijk onder Commando van de Kapiteins Jhr. WILLEM CAREL GODIN

DE PESTERS, Jhr, VINCENT ADRIAAN DE PESTERS en Jhr, FRANgOIS JOAN

ADRIAAN DES TOMBE.
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OEN de muziek op den Utrechtschen weg was gekomen, ter hoogte van de Watersteeg,

stelde zij zich daar op en^ onder het spelen van de eenvoudige, doch op dat oogenblik

veelzeggende melodie: '
•  *

Adieu, we moeten.

Elkander groeten.

Adieu, vaartwel!

Tot wederzien!

defileerden de 2 nieuwe Veld-Batterijen voorbij, ten einde zich naar Utrecht te begeven.

„Hoewel men het den stoeren mannen niet kon aanzien, grepen die tonen hen in het hart;

het was alleen plichtsgevoel, die hen van morren terughield: hiervoor waren ze te veel soldaat.

„Gedurende den marsch klaarde het weer op en toen ter hoogte van „de Klomp" het rencontre

plaats had van de Veld-Batterijen, die Arnhem voor Amersfoort als garnizoen verwisselden, was, door

de verschillende verkregen indrukken de stemming al iets opgewekter geworden.

„Reeds op grooten afstand van Arnhem kwamen al inwoners om de Rijers in te halen en op

ongeveer een half uur van de stad waren die menschen zoo menigvuldig, dat men tusschen een

„haie" van volk marcheerde. Ter hoogte van den „Sterrenberg" op den Amsterdamschen weg stond

het muziekkorps van het 8® Regiment Infanterie de nieuw aangekomenen af te wachten om hen onder

het spelen van vrolijke marschen naar de kazerne te begeleiden.

„Bijna alle Officieren van het garnizoen of te Arnhem gedetacheerd namen daar eveneens

hunne wapenbroeders in ontvangst (zie Arnh, Courant 9 April 1881); langs Brugstraat, Weststraat,

Bergstraat, Stations- en'Willemsplein trok men naar de kazerne.

„Was de volksmenigte buiten de stad reeds talrijk, in de stad kon men, om zoo te zeggen,

over de hoofden loopen. Iedereen wilde van het schouwspel genieten en menige goedkeuring werd

geuit over het flinke, echt militair voorkomen van den troep ...."

We meenen aan deze eenvoudige schets, waarin zoo vele onuitgesproken gedachten liggen,

niets te behoeven toe te voegen. Ze spreekt voor zich.

i
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I OEMDEN wij in Deel V-iii B van ons werk het vorig vredestijdperk — de

jaren 1871 tot en met '81 — om verschillende redenen belangrijk, niet minder

gewichtig is de periode, welke op dit oogenblik het onderwerp onzer

bespreking zal uitmaken.

Allereerst toch herinneren wij er aan, dat, zooals uit het vroeger gegeven staat

kundig overzicht (vergelijk Deel V-in B blz. 6) moge zijn gebleken, gedurende het

verblijf der Rijders te Arnhem de voor onze defensie zoo hoogst belangrijke wijziging

der Constitutie samenviel. Maar ook in andere opzichten werden in de Geschiedenis van

ons Korps nieuwe bladzijden gevuld.

Ofschoon de jaren, die sedert onze her-intrede binnen Gelre's hoofdstad verliepen,

inderdaad als één enkel tijdperk kunnen worden aangemerkt, hebben wij nochtans

gemeend een scheiding te moeten trekken-, het jaar 1893 — door oud- en nog actief-

dienende Rijders met zooveel spanning verbeid — bevatte voor ons Korps zoo hoogst

belangrijke data — 20 tot 23 April —, dat we daarmede een groot en grootsch tijdvak

dachten te moeten besluiten.

Met dat tijdstip vangt de tweede eeuw aan in het bestaan der Koninklijke

Nederlandsche Rijdende Artillerie. Wij zullen daarmede een nieuwe bladzijde openen.

Bij de oorlogsbegrooting voor het dienstjaar 1881, stelde Minister REUTHER
zijne legerorganisatie voor — vergelijk Deel V-iii B blz. 221 —, die den grondslag

vormde van den toestand, waaraan in hoofdzaak eerst door de Militiewet van 1901

een einde zou worden gemaakt. Bij Koninklijk Besluit van 14 Februari werd onder meer

bepaald, dat het veldleger zou bestaan uit drie Divisiën, elk van 3 Regimenten Infanterie,

I Regiment Cavalerie, i Regiment Veld-Artillerie en i Veld-Compagnie Genie-troepen,

met divisie-verband in tijd van vrede, voor zoover de Infanterie betreft. Voorts was

bepaald, dat de Cavalerie geheel of ten deele kon worden vereenigd met het Korps

Rijdende Artillerie tot een zoogenaamde Cavalerie-brigade.

Spoedig daarop diende Minister REUTHER wetsvoorstellen in tot reorganisatie

van Militie en Schutterij, waarbij o.a. voor eerstgenoemde een verhoogd contingent

(12000 man voor de landmacht) bepaald werd, voor de Schutterij algemeene dienstplicht

voor 20- tot 30-jarigen; edoch, in openbare behandeling kwamen die ontwerpen niet.

Het volgende Ministerie-HEEMSKERK trok in 1883 de voorstellen in.

Een ontwerp ter herziening der Wet tot regeling en voltooiing van het Vesting

stelsel in de zitting '81—'82 ter tafel gebracht, onderging hetzelfde lot; het werd
25 Augustus '83 teruggenomen. Eveneens werd door het Lid der 2® Kamer, den Heer

SCHEPEL, den 12''®" December 1882 een voorstel ingediend om het Vesting-stelsel tot

de stelling van Amsterdam te beperken, den 26 Mei 1885 weder ingetrokken.
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OOALS men weet, was bij Art. 182 der vorige Grondwet de diensttijd der Militie op

5 jaren gesteld. De wapening van verschillende naburige Mogendheden en de vrees voor

verwikkelingen leidde in het voorjaar van 1887 tot het aannemen van een wet, waarbij de

lichting '82 der land- en die van '83 der zeemilitie niet zouden ontslagen worden, doch nog gedurende

één jaar beschikbaar moesten blijven (Wet van 31 Mei Stbl. N°. 100). De beide volgende jaren werd

een overeenkomstige maatregel genomen om' de sterkte van het leger op te voeren.

Bij Koninklijk Besluit van 11 Mei 1883 N°. i werd een Staatscommissie benoemd tot

beantwoording der vraag, voor welke bepalingen der Grondwet herziening noodzakelijk en raadzaam

was. Zij stond onder presidium van den Minister van Binnenlandsche Zaken, Mr.J. HEEMSKERK Azn.,

terwijl als militaire leden de Schout-bij-Nacht, J. W. BINKES, en de Generaal-Majoor, Chef van den

Generalen Staf, J. M. VAN DER STAR, zitting hadden. Op 25 Januari 1884 werd het Verslag aan

Z. M. ingediend, en den 18^1®" Maart 1885 bereikten twaalf wetsvoorstellen de Tweede Kamer. Een

daarvan, het tiende, bevatte hoogst belangrijke wijzigingen in het VIIE Hoofdstuk: Va7t de Defensie.

Gedurende de laatste jaren had zich bij deskundigen schier algemeen de overtuiging gevestigd, dat

grondwetswijziging tot een behoorlijke regeling van ons krijgswezen urgent was. Ofschoon sommigen

die meening niet deelden — REUTHER, STIELTJES —, juichten de meesten, wien de wensch naar

een goed leger inderdaad ernst was, het toe dat men eindelijk van vele knellende banden welke het

defensie-vraagstuk in de vroegere Constitutie besloten hielden, verlost zou worden.

Toch zou het, trots de vermeende urgentie, nog veertien lange jaren duren, eer een wijziging

van beteekenis in onze weermacht plaats greep.

Het oude Artikel 58 — thans 60 — der Grondwet bleef ongewijzigd —

,,Z?^ KONING heeft het ofpe7'gezag over zee- en landmacht.

,,Z?^ militaire Officieren worde^i door Hem beitoeind. Zij worde^i door hem bevorderd, ontslagen

of op pensioen gesteld, volgens regels door de wet te bepalen.

„De pensioeiieti worde7i door de wet geregeldl

„De Staats-Commissie" — aldus de gewezen Minister van Oorlog, A. L. W. SEYFFARDT, in

zijn handleiding „Ons Krijgsivezen m de Staten-Generaal^ (Deel III blz. 306) — ,,achtte verduidelijking

der L''® zinsnede niet noodig. Oppergezag kon wel niet anders beteekenen dan wat in enkele artikelen

van hetzelfde hoofdstuk door opperbestuur werd uitgedrukt en deze bepalingen werden gelijkelijk

beheerscht door het beginsel, dat de KONING onschendbaar is en de Ministers verantwoordelijk zijn..."

Wij meenen hier ter plaatse onze lezérs te mogen herinneren aan de artikelen (i8o t/m 187)

der Constitutie, waarop de landsverdediging berust:

Grondwet 188y.

Achtste Hoofdstuk. Van de Defensie.

Art. 180. Alle Nederlanders, daartoe in staat, zijn verpligt mede te wei'ken tot handhaving

der onafhankelijkheid van het Rijk en tot verdediging van zijn grondgebied.

Ook aan ingezete^ien, die geen Nederla^iders zijn, kan die pligt worden opgelegd.
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ERDER lezen wij in de Grondwet:

Art. 181. Tot bescherming der belangen van den staat is er eene Zee- en eene

Land?nagt, bestaande uit vrijwillig dienenden en tdt dienstpligtigen.

De wet regelt de verpligte krijgsdienst. Zij regelt ook de verpligtingen., die aan hen., die niet

tot de zee- of land?nagt behooren., ten aanzien van Lands verdediging opgelegd knnnen worden.

Art. 182. Vreemde troepen worden niet dan krachtens eene wet in dienst genomen.

Art. i8j. De dienstplichtigen ter zee zijn bestemd om te dienen in en buiten Europa. Aan de

dienst., door hen in de Koloniën en bezittingen in andere werelddeelen te vervullen., worden door de

wet voordeelen verbonden.

Art. 18^. De dienstplichtigen te land mogen 'niet dan met hunne toestemming naar de Koloniën

en bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen worden gezonden.

Art. 185. Wanneer in geval van oorlog., oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden
de dienstplichtigen, die niet in werkelijke dienst zijn, door den KONING geheel of ten deele buitengewoon
onder de wapenen worden geroepen, wordt onverivijld een voorstel van wet aan de Staten-Generaal

gedaan, om het onder de wapenen blijven der dienstplichtigen zooveel noodig te bepalen.

Art. 186. Al de kosten van de legers van het Rijk, worden uit 's Rijks kas voldaan.

De inkzüartieringen en het onderhond van het krijgsvolk, de transporten en leverantiën van

welken aard ook, voor de legers of verdedigingswerken van het Rijk gevorderd, kunnen niet dan

volgens algemeene regels bij de wet te stellen en tegen schadeloosstelling ten laste van een of meer

inwoners of gemeenten worden gebragt.

De uitzonderingen op die algemeene regels voor het geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere
buitengeiüone omstandigheden, ivorden bij de wet vastgesteld; óf er oorlogsgevaar in den zin, waarin
dat woord in 's Lands wetten voorkomt, aanwezig is, beslist de KONING.

Art. 18^. Ter handhaving van de uit- of inwendige veiligheid kan door of van wege den
KONING, elk gedeelte van het grondgebied des Rijks in staat van oorlog of in staat van beleg
verklaard worden. De wet bepaalt de wijze waarop en de gevallen waarin zulks geschieden kan en
regelt de gevolgen. Bij de regeling kan worden bepaald, dat de grondwettelijke bevoegdheden van het

burgerlijke gezag, ten opzigte van de openbare orde, en de politie geheel of ten deele op het militaire
gezag overgaat en dat de burgerlijke overheden aan dc militaire ondergeschikt worden.

Daarbij kan wijders afgeweken zvorden van art. 7, g, 1^8 en i£g der Grondwet.

Voor het geval van oorlog, kan ook van art. 1^6 T lid worden afgeweken, i)

1) N.B. Art. 7. Vrijheid en drukpers. Art. 9. Recht van vereeniging en vergadering. Art. 156 i® Lid. Niemand kan tegen zijn wil worden
afgetrokken van den rechter, dien de wet hem toekent. Art. 158. Regelen voor het binnentreden eener woning tegen den wil van den bewoner.
Art. 159. Censuur.
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LVORENS over te gaan tot bespreking der maatregelen van organieken aard, welke

van rechtstreeksche beteekenis zijn voor de Geschiedenis van ons Korps gedurende de

jaren aan het Eeuwfeest onmiddellijk voorafgaande, moeten wij de inleidende beschou

wingen der vorige bladzijden nog met enkele feiten van algemeen legerbelang uitbreiden.

Het voegt te wijzen op de systematische regeling der vrijwillige oefeningen m den wapenhandej

welke in den winter van 1887 voor het eerst aan 17- tot 20-jarige jongelieden in de Infanterie- en

Vesting-Artillerie Garnizoenen gegeven werden. Dit onderwijs, in de jaren '89 en '91 uitgebreid en

later bekend onder de benaming van ^^voorbereidend militair onderricht"^ zal in de toekomst waar

schijnlijk een der grondslagen worden, waarop onze weerbaarheid gaat rusten.

Bij Besluit van 10 Juni 1888 N°. 26 behaagde het aan ZIJNE MAJESTEIT om de bekende

Staatscommissie in het leven te roepen, aan welke was opgedragen ,jiet instellen van een onderzoek

^giaar en het uitbrengen van een advies met betrekking tot de wenschelijke grondslagen voor de

f^wettelijke regeling^ welke ingevolge de tweede alinea van Artikel 18/ der Grondwet getroffen zal

^.moeten worden!'\ terwijl het aan haar was overgelaten om in haar aan den KONING in te dienen verslag

f^nevens de hoofdbeginselen voor de vermelde regeling^ zoodanige punten daarop betrekking hebbende,

„als zij meent, dat daartoe in aanmerking kunnen komen, op te nemen en uit te werken".

De Commissie i) bracht den 2<^®" Februari 1889 een hoogst belangrijk verslag uit, waarin niet

alleen grondbeginselen waren aangegeven, doch ook een organisatie was ontworpen. De duur van den

dienstplicht werd gesteld op 8 jaar in het leger? 5 jaar bij land- of zeeweer, 7 jaren bij de reserve. Het

contingent werd door talrijke vrijstellingen beperkt tot 12600 man volledig, en — naar schatting —

± 2400 man uiterst kort te oefenen. Van organisatie en oefening der niet-ingedeelden {± 17000 per

jaar) werd afgezien, omdat van deze categorie geen deugdelijke krijgslieden konden gevormd worden.

I) Voorzitter: J. W. BERGANSIUS. Leden: W. J. VAN WELDEREN RENGERS, K. MELVIL VAN LIJNDEN, REUTHER, H. J.
BROUWERS, W. A. VAN DER FELTZ, W. ROOSEBOOM, J. SCinMMELPENNINCK VAN DER OIJE, C. VAN BIJLANDT, W. P. A.

MUTSAERS, C. J. SICKESZ, C. B. SPRUYT, H. G. BOUMEESTER, VAN DER STAR, W. F. H. CRAMER, VAN HARDENBROEK VAN
BERGAMBACHT, KRUYS, A. KOOL. Secretarissen: J. F. G. P. SCHREUDER en J. DE WAAL.
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EN uitvoerige critiek op het voorstel der meerderheid werd geleverd door

de Heeren REUTHER, BROUWERS en MUTSAERS, die een nota

toevoegden, waarin een volkswapening naasi het leger en het behoud

der plaatsvervanging bepleit werden. Ook Professor SPRUYT hechtte een Nota aan het

Verslag, waarin hij vrijstelling van eenige zoons ontried.

Ij De voorstellen van de meerderheid der Staatscommissie werden in hoofdzaak

belichaamd in het Wetsontwerp door den Minister van Oorlog BERGANSIUS in Juni 1890

aan de Tweede Kamer toegezonden: doch dat in September 1891 weder werd ingetrokken.

Ook de pogingen van Minister SEIJFFARDT om in de zittingsjaren 92/94 de

samenstelling der landmacht, zoomede den dienst en de dienstplichtigheid bij leger en

schutterij te regelen, moesten falen. De hier genoemde ontwerpen hadden algemeenen

dienstplicht tot grondslag bij leger of schutterij, waarbij het lot zou beslissen; duur van

dén dienstplicht 9 jaar.

Eindelijk wijzen we hier nog op de verlenging van den dienst der militie tot

zeven jaar, die bij verschillende zgn. noodwetten werd bepaald: allereerst die van 19

Juli 1890 St.bl. N°. 117, in afwachting van de toen aanhangige legerwet—BERGANSIUS;

terwijl een regeling van minder tijdelijken aard, nl. telkens voor 3 jaren, bij de wetten

van 4 April '92 St.bl. N". 56 en 27 April 1901 St.bl. N°. 38 plaats vond.

Ten slotte mogen wij deze algemeene beschouwingen niet beëindigen zonder te spreken

van de vinding, die de tactische wetenschap in nieuwe banen leidde: het rookzwak buskruit.

Getuigden de talrijke artikelen, vlugschriften en boekwerken, waarmede de militaire

literatuur in de laatste jaren dezer periode — en nog lang daarna — overstroomd werd,

dat vele militaire denkers de overtuiging met zich droegen, welke omwenteling het

ontbreken van den rooksluier op het gevechtsveld in de tactische vormen brengen zoude:

de daadwerkelijke oorlog was noodzakelijk om al die hypothesen in behoorlijken vorm

te schikken en tot klaarheid te brengen.

De proefvelden, waar onze tactische denkbeelden konden worden getoetst, zouden

zijn de Zuid-Afrikaansche Velden; onze eigen stamverwanten zouden ons daarbij leering

verstrekken.

Verschillende Kon. Besluiten — N°. i tot en met 12 — van i4Febr. 1881 regelden

de nieuwe organisatiën. Bij N°. i werd het Rijk gesplitst in drie militaire afdeelingen met

Amsterdam, Utrecht en 's Hertogenbosch als hoofdplaatsen. N°. 9 gaf de organisatie der

Artillerie. De indeeling van het Korps Rijdende Artillerie, bestaande uit 2 batterijen van zes

vuurmonden, benevens een Instructie-Batterij i) wordt als Bijlage^ aan dit werk toegevoegd.
I) De lessen bij de Instructie-Batterij konden in het najaar van '8l aaijvangen en wel met 30 jongelingen, overgekomen van de

Instructie-Compagnie. De instructie voor deze batterij werd nader gewijzigd, d. i. in overeenstemming gebracht met die van het
Instructie-Bataljon, bij Mm. Beschikking van 17 Augustus '91 IV® Afd. Art. N®. 51-
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EDER Regiment Veld-Artillerie werd ingedeeld in twee afdeelingen, de P van vier, de IP

van twee batterijen en twee trein-compagnieën. Deze indeeling, waarbij elke afdeeling

onder commando van een Hoofd-Officier kwam te staan, werd door het geheele wapen

met ingenomenheid begroet.

Op degelijke wijze werd bij de nieuwe voorschriften het tot dusver gebrekkige voerwezen
bij het veldleger geregeld. Niet slechts werden de grootte en de samenstelling der verschillende treinen

op oordeelkundige wijze vastgesteld, maar tevens de benoodigde manschappen en paarden volgens

juiste grondslagen berekend en dienovereenkomstig tot eenheden samengevoegd. Het aantal trein-

compagnieën werd in verband daarmede op zes gebracht en verdeeld over de drie regimenten Veld-

Artillerie, waardoor elk der drie Divisiën van het Veldleger voor hare treinen over twee compagnieën

beschikt. Voor elke divisie levert nu de compagnie van elk regiment Veld-Artillerie de bespanningen

en het bijbehoorend kader voor de munitie-treinen, den pontontrein en de telegraafafdeeling; terwijl
de 2® trein-compagnieën de korpstreinen (dus ook voor het Korps Rijdende Artillerie), de geneeskundige

afdeelingen en de verplegingstreinen voorziet i).

De met de nieuwe organisatie verband houdende garnizoensindeeling werd bij Koninklijk Besluit

van 5 December '8i, St.bl. N°. 189, vastgesteld.

Het jaar daarop (Kon. Besluit van 11 December 1882 N°. 36) werd het grondgebied van het rijk
gesplitst in 4 artillerie- en 4 genie-kommandementen, die elk een deel van het vestingstelsel omvatten,

terwijl tevens eenige versterkte plaatsen en militaire terreinen daaronder werden gebracht. De regeling

had plaats in de overweging, dat het noodig was ,,de artillerie- en genie-kommandementen „meer in onderling
verband en in overeenstemming te brengen met de vredes- en de oorlogsorganisatie van het leger."

Een Permanent technisch Comité voor Artillerie- en Geniezaken, dat in dit tijdvak het aanzijn

kreeg (Koninklijk Besluit 11 Mei 1887 N°. 27), terwijl de Instructie dagteekent van 8 September 1890
N°. 13, had slechts een zeer kortstondig bestaan: het Koninklijk Besluit van 22 December 1891

No. 14 beveelde de opheffing.

Met intrekking der Instructie van 16 April 1880 werd bij Koninklijk Besluit van 25 April
1890 een nieuwe Instructie voor den Inspecteur van het Wapen en voor den Commandant der
Bereden Artillerie uitgevaardigd. Voor laatstbedoelde autoriteit werd zij nader geregeld — speciaal
wat aangaat het materieel-beheer van het Veldleger — bij Koninklijk Besluit van 8 November 1892
(Zie Min. Aanschrijving 29 November N°. 16).

Ten einde tot samenwerking op defensie-gebied te komen tusschen leger en vloot, werd den
14^® Juli 1883 een Staatscommissie in het leven geroepen.

Den 23='en Maart 1890 werd in deze richting eene nadere schrede gezet, nl. door de instelling
van eene Commissie van Officieren der zee- en landmacht, aan wie tot taak gesteld was, de verdediging

van ons land aan de zeezijde te bestudeeren.

I) Men zie voor meerdere bijzonderheden de studie van den toenmaligen Kapitein der Veld-Artillerie G. J. V. VINKIiUIJZEN: ,J)e Trein bij
het Nederlandsche Leger" Mil. Speet. 1865, 208 e.v.
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EN belangrijke leemte in de oorlogsvoorbereiding werd aangevuld door de

vaststelling van een Voorschrift, betreffende de mobilisatie van het leger

(Ministerieële Beschikking van i6 Maart 1881), waarbij aanwijzingen gegeven

werden omtrent de maatregelen, welke na oproeping der militie te nemen zijn. Dit

onderwerp werd herhaaldelijk ter sprake gebracht; onder meer in de geruchtmakende

brochures van den Heer Jhr. HENRY TINDAL, die als Luitenant der Artillerie van

het Neêrland's Indische leger bij ons Korps gedetacheerd was. Zijne vlugschriften:

^^Nederland in gevaar' werden in de Militaire Spectator door den lateren Minister van

Oorlog, K. ELAND, besproken en door den Heer A. A. BEEKMAN, oud-Officier der

Genie, in een brochure, tot titel voerend ,,7j Nederland in gevaar F'

Het oordeel van laatstgenoemden schrijver over de pennevruchten van den Heer

JAN TINDAL is kenschetsend; na aangegeven te hebben, dat vele der door TINDAL

geuite bedenkingen door hemzelf reeds vroeger geopperd zijn zegt hij, dat men uit de

verbazing en verontwaardiging, waarmee deze beschouwingen thans ontvangen worden,

den indruk krijgt, „dat men nu in ons land eenmaal schijnt te moeten schreeuwen om

gehoord te worden."

Ofschoon ook, behalve de kwestiën der mobilisatie en der concentratie, andere

onderdeden der oorlogsvoorbereiding in genoemde brochures werden behandeld, meenden

we in zooverre hier het op voet van oorlogbrengen ter sprake kwam, dadelijk op die

geschriften de aandacht te moeten vestigen. Hunne verschijning vormde inderdaad, in

het thans aan de orde zijnde tijdvak, een belangrijk militair incident.

Verder zij gewezen op een hoogst gewichtigen stap in de regeling van ons

krijgswezen, met name de maatregelen tot vorming van militiekader bij de verschillende

korpsen der landmacht. Allengs was onder de mindere aanvoerders een groot incompleet

ontstaan, hetwelk o.a. alleen bij de bereden Artillerie op i Mei 1883 niet minder dan

31 wachtmeesters en 74 korporaals bedroeg.

Het Koninklijk Besluit van 19 Augustus 1883 N°. 31 zou trachten in dezen

toestand verbetering te brengen door te bepalen, dat — voor zoover het bereden wapen

betrof — per batterij van elke lichting 3 miliciens tot korporaal en i tot wachtmeester

kon worden aangesteld. De Minister van Oorlog deed programma's samenstellen van de

vereischten, waaraan bedoeld kader moest voldoen.

Sedert het jaar 1860 werd reeds bij de onbereden wapens (torpedisten en genie

troepen) kader uit de militie getrokken.

Bij Koninklijk Besluit van 14 December 1883 werden voorts ook Militie-Luitenants

in het leven geroepen, waarvan het aantal bij elk der Regimenten Veld-Artillerie 16,

bij het Korps Rijdende Artillerie 4 niet mocht te boven gaan.
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ËT denkbeeld om Officieren en in 't algemeen een gedeelte van het kader uit de militie

te trekken, was niet nieuw,. Vier- en vijftig jaren geleden werd het — meenen we —

voor het eerst geopperd door een oud-Rijder, den toenmaligen Majoor ERNST VAN

LOBEN SELS; het werd destijds vinnig bestreden en slechts door enkelen verdedigd. Tot die enkelen

behoorde o.a. Militaire Spectator",

De Majoor VAN LÖBEN SELS had tevens het afschaffen der plaatsvervanging geëischt, ten

einde geschikte stof voor zijne militie-kaders te bekomen; yoor die militie vroeg hij een eersten

oefeningstijd van zes maanden.

Later gingen bij herhaling stemmen op, die een zelfde wijze van kadervorming bepleitten.

Dat de maatregel tot veel strijd moest voeren, viel te verwachten; beroeps- en militiekader

zijn twee zulke heterogene bestanddeelen, dat goede harmonie tusschen beide, philosophisch gesproken,

onbestaanbaar mag heeten. Het scherpst teekende zich dat verschil uiteraard bij den Officier. Hoezeer

-velen onzer — onbewust misschien — gevoelden, dat het instituut van den militie-officier een aanslag

vormde op ons eigen bestaan^ bleek uit de vinnige wijze, waarmede wij den ,^^vreemden indringer \

die niet in onzen aparten stand thuis hoorde, trachtten te weren. Het gelukte inderdaad. In 1897 werd

de instelling opgeheven. Voor hoe lang echter?

Wanneer wij thans overzien, hoe de toestand zich in deze heeft afgewikkeld, dan beseffen

wij ten volle de waarheid der woorden: „/w idees marchent".

Wat wij vroeger voor onmogelijk, dwaas, onzinnig uitkreten .... begrijpen we nu als een zuiver

en logisch beginsel. En straks, als het geheele Nederlandsche Volk tevens de weerkracht van den

Staat zal zijn, dan zal die eens zoo verguisde instelling een der hechte grondslagen vormen, waarop

onze organisatie zal rusten.

De oprichting van het Remonte-depot op den .13^^" Mei 1886 zal in het later te geven hoofdstuk

betreffende de remonteering in den breede besproken worden.

Ons blijft nog over om de aandacht te vestigen op enkele bepalingen in onze Korps-organisatie;

voorts op de wijziging in de regeling van het Militair-onderwijs.

Wat de eerste aangaat, wijzen we op de bepaling, bij de indeeling "van verschillende lichtingen

miliciens afgekondigd, dat aan de Regimenten Veld-, het Korps Rijdende Artillerie en de Pontonniers

steeds zooveel mogelijk plaatsvervangers en nümmerverwisselaars moesten worden toegewezen; op de

toevoeging van élève-trompettérs bij het Korps tot een aantal van hoogstens twee, die als stukrijder

zouden te boek staan.

Wat het Militair Onderwijs betreft, dient allereerst aan de tijdelijke opheffing der Inspectie

— ingevolge Besluit van 6 Juni 1886 — herinnerd te worden; verder aan de hoogst belangrijke

wet van 21 Juli 1890 waarbij de geheele opleiding tot en de hoogere vorming van den Officier

opnieuw werden geregeld.
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OOR zoover ons Wapen bij de herziening van de Wet op het Militair Onderwijs in 1890

betrokken was, zij herinnerd, dat de Koninklijke Militaire Akademie behouden bleef, echter

met drie-jarigen cursus, terwijl als voorbereiding daartoe eene Cadettenschool met twee

jarigen cursus te Alkmaar werd in het leven geroepen, waarvan het doorloopen nochtans niet verplichtend

werd gesteld (Koninklijk Besluit 18 Juli 1891 St.bl. N°. 149).

Voor de hoogere vorming van den Officier werd een Hoogere Krijgsschool opgericht waarvan
de cursus op drie jaren gesteld werd (vergelijk Deel V-iii B. blz. 216).

In den loop der jaren mocht ons Korps te over gelegenheid vinden om deze zoo nuttige
instelling te leeren kennen. Schier jaarlijks toch brengen Officieren, die aldaar de lessen volgden
gedurende verscheidene maanden in onze gelederen door, tengevolge -waarvan met velen een band

wordt geweven van kameraadschap en onderlinge waardeering, die het — in een klein leger vooral —
zoo onontbeerlijke solidariteits-gevoel versterkt.

Ware het alleen om die, uit vorengenoemd oogpunt, hoogst nuttige detacheeringen bij andere
wapens, dan zou reeds de sympathie voor een inrichting als de Hoogere Krijgsschool voldoende
gerechtvaardigd zijn.
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ITERST belangrijk zetten zich de jaren 1881—'93 in. De bereden Artillerie werd toch in

het bezit gesteld van eene bervapening, waarmede Nederland geruimen tijd aan de spits

van alle Europeesche mogendheden gestaan heeft,

In het jaar 1876 reeds was een commissie ingesteld om het vraagstuk van den meest wensche-

hjken veldvuurmond te bestudeeren. Zij stond onder presidium van den toenmaligen Luitenant-Kolonel
van ons Korps F, F, STEENBERGHE; de Kapiteins C, L, DOORMAN en R. H, EYSSONIUS

DE WAAL van het Regiment Veld-Artillerie, de i®-Luitenant-Rijder C, DE WIT, zoomede schrijver

dezes, toenmaals i^-Luitenant bij het Regiment Veld-Artillerie, werkten onder zijne leiding.

Het onderzoek — waarbij alleen granaten en kartetsen waren ter beschikking gesteld —, dat

op „de groote Vlasakkers" te Amersfoorts plaats had, en waarmede een uitgebreide vergelijkende
rijproef gepaard ging, viel dermate uit, dat de commissie na afloop als haar oordeel uitsprak, „dat

een batterij van de beproefde stalen kanonnen van 8,4 cM, een bepaald en verzekerd overwicht

bezat op een batterij van de bronzen kanonnen van 8 cM, A; welk overwicht zoude aangroeien

met den afstand,"

Desniettemin werd door Z,Ex. den Minister van Oorlog bepaald, dat vooralsnog niet tot de

invoering van stalen veldgeschut zou worden overgegaan-

Met het bronzen achterlaadgeschut werd door de Rijdende Artillerie het laatste gevuurd in

den zomer van 1881 op de Kemperberger-heide. Den 13'ien Mei y^n datzelfde jaar (Min, Aanschrijving

IV' Afdeeling N°. 75) had de ofificieele invoering van het nieuwe 8 cM, geschut plaats gevonden;

16 November daaraanvolgende werden de Rijdende Batterijen nieuw bewapend; den 29^'®" van dezelfde

maand werden de oude bronzen kanonnen in Delft ingeleverd.

De munitie-uitrusting eener batterij van den nieuwen Veldvuurmond bestond uit 378 granaten,

378 granaatkartetsen en 38 kartetsen. Bij Aanschrijving van het Departement van Oorlog dd, 14 Maart

1891 IV' Afdeeling N'. 37 werd eene wijziging in de bepakking der voorwagens van 8 cM. A,

vastgesteld, zoodat 3 granaatkartetsen meer konden worden meegevoerd.
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EN isten November 1893 (IV® Afdeeling N°. 66) werd de voorraad granaten

tot 264 verminderd, die der granaatkartetsen tot 528 opgevoerd. Laatst

genoemde uitrusting werd daarna nogmaals vermeerderd, en wel den 21®^®"

Februari 1896 (IV® Afdeeling N°. 75) tot 660 stuks granaatkartetsen en 264 granaten.

Aanvankelijk bezigde men kardoezen van 1.6 Kg. buskruit 10—13, den 20®'^" Mei 1885

(IV® Afdeeling N°. 42) vervangen door die van 1.5 Kg. buskruit 6—10, met bepaling,

dat de invoering eerst na de practische oefeningen zou plaats hebben, i)

Een zeer interessante studie, waarin de ballistische eigenschappen — trefkans,

arbeidsvermogen van het projectiel op het oogenblik van springen, springwerking,

invalshoek, schootsverheid, enz. — werden besproken, verscheen in de Militaire Spectator

van 1882 (blz. 81 e.v.) van de hand van onzen lateren Korps-Chef, den toenmaligen

Luitenant C. DE WIT. Ook de vóórgeschiedenis der invoering werd in dit artikel

met enkele woorden uiteengezet.

Is een vredes-tijdperk gemeenlijk rijk aan veranderingen op het gebied van kleeding

en uitrusting^ de thans besproken jaren maakten daarop zeker geen uitzondering.

Wat de kleeding betreft, valt er in de eerste plaats te wijzen op het Koninklijk

Besluit van 10 Maart 1881 N°. 3 waarbij de volgende bepalingen werden uitgevaardigd

in verband met de nieuwe vredes-organisatie:

„De Officieren, het kader en het vast personeel bij de Instructie-batterij van het

Korps Rijdende Artillerie dragen de uniform van het Korps; de daarbij in dienst te treden

jongelingen dragen de uniform, welke voor de beredenen der Veld-Artillerie is vastgesteld.

„Behoort de Kommandant der Batterij tot de Veld-Artillerie, dan blijft hij de uniform

daarvan dragen".

Bovenstaande bepalingen werden door den Minister van Oorlog dd. 17 Maart 1881

onder N°. 94 ter kennis van de Landmacht gebracht en verder bepaald —

„a. Het personeel der batterijen van het opgeheven regiment Rijdende Artillerie,

dat bij de regimenten Veld-Artillerie overgaat, wordt zoo spoedig mogelijk voorzien van

de voor de Veld-Artillerie bepaalde kleeding.

„De rijbroeken, stalbuizen, stalmutsen en mantelzakken kunnen worden afgedragen,

na te voren zooveel noodig en in zooverre die kleedingstukken zich nog in goeden staat

bevinden, van roode uitmonstering te zijn voorzien.

„De dolmans, halssnoeren, sjerpen, manteljassen, mantels en kolbaks moeten tegen

taxatie in de garnizoens-magazijnen ingeleverd en door den zorg van de toeziende Chefs

over die inrichtingen, naar het garnizoens-magazijn te Arnhem gezonden worden.

„i5. De patroontasschen met bandeliers en de sabeltasschen met riemen van het

hiervoren genoemd personeel moeten in 's Rijks Centraalmagazijn van kleeding, uitrusting

enz. te Woerden worden ingeleverd".

I) Nog zij opgemerkt, dat bij Min. Aanschr. van l6 October 1883 IVe Afd. No. 39 tot het doen van losse schoten uit het
stalen Veldgeschut een kardoes werd ingevoerd van i Kg. buskruitlading, ter vervanging van de tot dusver gebezigde van 0.08 Kg.
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| EN Koninklijk Besluit van 15 Maart daaraanvolgende (N°. 13) regelde de tractementen,
soldijen en toelagen van het personeel der Instructie-batterij als volgt —

1®. de Officieren en onderofficieren bij de op te richten Instructie-batterij dienstdoende

genieten boven hunne vaste tractementen en soldij'en de hierna vermelde toelagen, te weten: de kapitein

ƒ150 'sjaars, de luitenants /loo 'sjaars, de onderofficieren ieder /0.05 per dag. Laatstgenoemden zullen

voor de dagen, waarop zij bij de kompagnie aanwezig zijn, de soldij met toelage van brood genieten".

Bij Koninklijk Besluit van 9 Februari 1884 N°. 88 werd een onderscheidingsteeken vastgesteld

voor de sergeanten-majoor vuurwerker; bij dat van 29 November 1884 een distinctief voor sergeanten

en korporaals-vuurwerker.

Krachtens eene, aan Z.Ex. bij Kabinets-rescript van 29 Juli 1892 onder N®. 9 verleende

machtiging, vaardigde de Minister van Oorlog den 5^^®° Augustus van datzelfde jaar (II® Afdeeling

N°. 47) een Aanschrijving uit, waarbij werd goedgevonden:

„.... de ingevolge Aanschrijving van 3 November 1863 N°. 50 P. aan de militairen gegeven

vergunning, om in kleine of dagelijksche tenue, buiten dienst, in het openbaar te rooken, in dien zin uit

te breiden, dat het voortaan aan militairen ook geoorloofd zoude zijn te rooken, wanneer zij in ayidere

dan de kleine of dagelijksche tenue gekleed, buiten dienst in het openbaar zouden verschijnen."
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ERSCHILLENDE bepalingen omtrent de kleeding van Officieren werden

uitgevaardigd. Zoo schreef het Koninklijk Besluit van i6 October 1881 N°. 31

door den Minister van Oorlog bij Order van 22 October d.a.v. N°. 55 ter
kennis van het leger gebracht, voor —

„I®, De lange uniform-pantalon wordt voor de bereden Officieren afgeschaft.

„2®. De . bereden Officieren dragen in alle tenuen, de rijbroek en de laarzen, zooals

die thans worden gedragen, en naar de modellen bij ons besluit van den s^en Juni 1871
N°. 14 vastgesteld; de laarzen voorzien van breede wit metalen sporen volgens door ons
vast te stellen, model.

„3^* wordt aan genoemde Officieren vergund, de lange uniformpantalon buiten
dienst tot i April 1882 te blijven dragen.

Het model der sporen voor bereden Officieren werd nader vastgesteld blijkens
schrijven van den Heer Directeur van 's KONINGS Kabinet van 27 October N°. 14.

Voorts bepaalde ZIJNE MAJESTEIT den 17'^^° Januari 1882 (N". 3), dat de
patroontasschen met bandelier voor alle Artillerie-Officieren, met uitzondering van die der
Rijdende Artillerie, kwam te veryallen. Verder;

„De rijbroek, ingevolge Ons Besluit van 16 October j.1. N°. 31 door alle bereden

Officieren te dragen, moet zijn vervaardigd van gekeperd laken (eskimo) van kleur, als waarin
die pantalons door die Officieren worden gedragen, met eene bies van de kleur der uitmon- ,

stering in de buitennaden, zonder lederen bezetsel; de pijpen moeten eene wijdte hebben;

gemeten van de schrit tot aan den buitennaad van 35 a 38 cM. en even boven de knie,

24 a 27 cM., een en ander naar gelang van de taille der Officieren.

„Zij loopen voorts onder de knie naar onder nauw toe, sluiten aldaar om het been

en zijn aan het ondereinde voorzien van eene insnijding bij wijze van langwerpige driehoek

ter lengte van 17 cM. en van souspieds van linnen of van katoenen stof.

„Het onderste gedeelte van de rijbroek wordt gedragen in hooge laarzen, van boven

reikende tot aan de knie; het bovengedeelte der schaft moet, aan de vóórzijde gemeten,
over eene lengte van 20 tot 25 cM., mede naar gelang van de taille der Officieren, van

stijf leder zijn vervaardigd; aan de bovenachterzijde moet zich eene insnijding bevinden®ter

lengte van 6 cM., voorzien van eene gesp met riempje, ten einde de laarzen onder de knie

beter te doen sluiten".

Aan de Officieren werd bovendien vergund om 's avonds hooge laarzen van verlakt
leder te dragen; zij moesten steeds voorzien zijn van sporen van het bestaande model.

Bij Min. Aanschrijving van 3 Maart 1883 N°. 27 werd de Officiers-Cantine ingevoerd,
bevattende alle voorwerpen, welke benoodigd zijn om voor vijf personen levensmiddelen
en drinkwater mede te voeren, te bereiden en te gebruiken. Zij werd bij de bereden

artillerie gerekend als te behooren tot de uitrusting van den bagage-vlagen.
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ALRIJK waren de kleine wijzigingen van het paardentuig. Vooral was de staartriem een

voorwerp van voortdurende belangstelling.

Naar aanleiding eener aanschrijving van de Artillerie-Inspectie van 14 September

1880 N°. i93<5 werd een proef genomen met een g'ewijzigden staartriem met losse wrong: men achtte
de invoering niet wenschelijk. De proeven zouden nog dertien jaren voortgezet worden, aleer men

tot het besluit kwam, dat de staartriemen voor goed konden gemist worden.

Ook de hamen werden met veel aandacht beschouwd. Een twaalftal tot gebruik bij onze

tuigen ingerichte hamen, door de firma MARTENS & Co. te Stralsund aangeboden, werden bij een

sectie Veld-Artillerie in beproeving gegeven, vervolgens ook bij ons Korps. Zij voldeden uitstekend

en de proef zoude in 1884 worden hervat; alstoen werd een vergelijking gehouden met een even

groot aantal model-hamen, naar de denkbeelden van den i®-Luitenant VAN STEENES gewijzigd.

De proef zou het volgend jaar worden voortgezet .... wij gaan niet over een nacht ijs.

„In 1885 werd" — zoo lezen wij — „de proef gestaakt, aangezien de invoering der hamen

MARTENS om finantieële redenen niet gewettigd was; de desbetreffende voorstellen zouden eerst in overweging

kunnen worden genomen, als er later om de een of anderen reden behoefte aan hamen mocht ontstaan".

In het jaar 1891 eindelijk zouden de hamen van het systeem MARTENS onder de benaming

V. M. worden ingevoerd (Aanschrijving Departement van Oorlog 9 November 1891 IV° Afd. N°. 8).

De bestaande rem-inrichti7ig werd ook veelmaals beproefd. In het betreffende verslag van

1884 vindt men dienaangaande:

„Beproeving van een remtoestel om den hinderlijk grooten terugloop der affuit van 8 cM. staal

bij het vuren te beperken."

De inrichting bestond uit een dubbelen remketting, zooals destijds bij de Fransche Artillerie

in gebruik was. De proef slaagde aanvankelijk uitmuntend. De terugloop, die anders 6.8 cM. bedroeg,

werd tot 1.5 cM. teruggebracht. De proeven zouden een volgend jaar worden voortgezet....

In het jaar 1886 werden bij Aanschrijving van het Departement van Oorlog van 9 April

IV' Afdeeling N°. 53 remtouwen ingevoerd.

Een afzonderlijk hoofdstel tot dubbele trens, voor het rijden der recruten en tot het africhten

der remontepaarden, werd in het jaar 1884 voorgesteld.

Tot samenstelling dezer hoofdstellen zouden de in de magazijnen overcompleete watersnaffels

gebruikt worden. Op i Januari 1884 was de-proef nog aanhangig. Bij Min. Aanschrijving van 19

Januari d.a.v. IV' Afdeeling Artillerie N°. 50 werd beslist, dat aan elke batterij Veld-Artillerie 20 en

aan elke Rijdende, zoomede aan de Instructie-Batterij, 30 der vorenbedoelde trens-hoofd.stellen zouden

worden verstrekt. Verder werden bivak-ringen ingevoerd tot het vastzetten der paarden (12 stuks per

batterij Rijdende Artillerie). Dan had in datzelfde jaar eene proef plaats, in hoeverre het mogelijk
en wenschelijk zoude wezen, om de gevolgde bepakkingswijze der cavalerie ook bij de bereden

artillerie in te voeren.
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N een Aanschrijving van 25 Augustus 1885 IV' Afdeeling N°. 24 deelde Zijne Excellentie

de Minister van Oorlog dienaangaande mede, dat: „wegens de betrekkelijk groote daaraan

verbonden kosten, aan het voorstel tot invoering bij de bereden Artillerie van de bepakkings-

wijze der cavalerie geen gevolg kon worden gegeven; doch enkele niet veel arbeid en kosten veroorzaakte

wijzigingen in de bepakkingswijze zouden ingevoerd worden."

Dientengevolge werden bij Ministerieele beschikking van 12 Januari 1886 IV'Afdeeling Artillerie

N°. 31 longes van getaand torna en karldoeksche wateremmers bij de bereden Artillerie aangeschaft

en wel: i emmer voor elk bijdehandsch paard, bij de Rijdende Artillerie bovendien i voor elk der

paarden van de nommers 7 en 8,

Tevens kwamen door genoemde beschikking de revolver-holsters — in de revolverholster met

poetszak — te vervallen en werden de borststooten als onderdeel aan de borstriemen toegevoegd.

Als vervolg hierop werd verder bij Aanschrijving van het Departement van Oorlog dd.

12 Maart 1888 IV' Afdeeling N°. 49 bepaald dat —

I®. „de broek-oogriemen eene lengte zouden hebben van 0.9 M. inplaats 0.5 M. en de bestaande

dienovereenkomstig zouden worden gewijzigd;

2®. ,,voortaan de disselboomriemen i dM. langer zouden zijn;

3®. „de omloophaken van de haken, in de magazijnen voor de voor- en middenpaarden opgelegd,

van bindriemen moesten voorzien zijn;

4®. „van de vaste strengen de trekriemen o.i dM. korter, de vaste strenglissen i dM. en de buikriem

2 dM. langer zouden gemaakt worden;

5'. „de zadelzitkussens aan de onderzijde in plaats van met kalmink, evenals aan de bovenzijde met

kalfsleder zouden worden bekleed."

Het aantal pionier-gereedschappen^ aan de caisson-achtervvagens van 8 cM. staal mee te voeren,

werd ingevolge de Min. Aanschrijving van 2 Maart 1885 IV' Afdeeling N°. 51 vermeerderd met

7 schoppen en i pikhouweel of bijl; de voorwagen tot voorraadaffuit, met 8 schoppen. Wel een bewijs

hoe de onontbeerlijkheid van pionier-arbeid — in sommige gevallen inderdaad een levensvoorwaarde

voor de Artillerie gevoeld werd.

Nog werden in het jaar 1890 in beproeving gegeven stangen met gebogen scharen r) en wel

ingevolge Aanschrijving van het Departement van Oorlog dd. 14 October 1890 IV' Afdeeling

Artillerie N°. 11; tevens werden toen proeven genomen, behalve nogmaals met de staartriemen, met

paksingels van gewijzigd model. Bij Aanschrijving van Departement van Oorlog van 28 Februari 1891

IV' Afdeeling Artillerie N". 49 werd gelast, dat de proeven zouden worden voortgezet.

Tevens werd bij die Aanschrijving bepaald, dat de uitrusting aan tuigen per batterij en per

trein-compagnie werd vermeerderd met twaalf vilten ondcrhamen^ waartoe het beproefde model onder

de benaming van onderhamen werd aangenomen.

I) Na herhaling der proeven ten anderen jare, werden de stangen met gebogen scharen den ilden October 1892 ingevoerd. (Aanschrijving
Departement van Oorlog IV# Afdeeling N", 39).
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NGEVOLGE Aanschrijving van het Departement van Oorlog dd. 25 Juni 1892 IV® Afdeeling

Artillerie N°. 65 werden proeven genomen met paar denbeschermers.

Den 22s'en Juni 1B93 (IV® Afdeeling N°, 82) en 30 October 1893 (IV® Afdeeling N®. 29)

werden ze ingevoerd (trekveeren N°. 2). Later 9 December 1897 (IV® Afdeeling N°. 42) zouden ze

weder vervangen worden door de zoogenaamde Saksische paardenbeschermers.

Proeven om de sabel aan den zadel te bevestigen (Aanschrijving Departement van Oorlog

8 Juli 1891 Litt. A 38) leidden tot een gunstig resultaat. Eenige jaren later werd die bevestigings-

wijze ingevoerd (6 Juli 1893 IV® Afdeeling N°. 72). i)

Eene andere bepakking van de goederen der manschappen bij het Korps Rijdende Artillerie in

zadeltasschen — met het daarmede gepaard gaande vervallen van den mantelzak — werd ingevoerd

bij Aanschrijving van het D. v. O, dd. 30 Januari 1892 IV® Afdeeling Artillerie en Intendance N°. 73.

Een wijziging der paksingels en hoofdstellen werd ingevoerd bij Aanschrijving van het

Departement van Oorlog dd. 30 December 1892 IV® Afdeeling N°. 52.

De invoering van halsters van gewijzigd model geschiedde bij Aanschrijving van het Departement

van Oorlog dd. 9 Juni 1892 IV® Afdeeling Artillerie N°. 38.

Een proef om de vaste stretigen te wijzigen., door den buikriem en den buikriemstoot te laten

vervallen, werd goedgekeurd bij Aanschrijving van het D. v. O. dd. 9 November 1892 IV®Afd. N°. 32.

Aangaande het hoefbeslag werd bij Min. Aanschrijving van 2 November 1886 N°. 42 — „het

wenschelijk achtende om eene wijziging te brengen in het voorschrift nopens het hoefbeslag, behoorende

bij de Beschikking van 11 September 1871. N°. 54 P. (B. U. blz. 1245), alsmede in het winterbeslag

bij de bereden Korpsen" — een nieuw voorschrift uitgevaardigd, waarin ook de bepalingen nopens

het winterbeslag waren opgenomen.

In 1887 (Ree. Mil. blz. 240, Min. Aanschrijving van 27 October N°. 26) werd nader bepaald,

dat de kalkoenen zouden komen te vervallen. Zulks was wenschelijk gebleken tengevolge van een

deswege ingesteld grondig onderzoek. Alleen in bijzondere gevallen en nadat het gevoelen van den

betrokken paardenarts was ingewonnen, zouden deze kunnen worden gebezigd.

De Min. Aanschrijving van 18 Februari 1888 N°. 21 hield in, dat van i Mei tot i November

het ration stroo bij de bereden Artillerie gedeeltelijk door turfstrooisel zou worden vervangen.

Wat het optuigen van Officierspaarden betreft, bracht een Min. Aanschrijving van 30 Maart

1883 N°. II13 ter kennis van het leger, dat het ZIJNE MAJESTEIT behaagd had om ter bevordering

eener gewenschte overeenstemming tusschen het paardentuig en de bepakking van Officiers- en van

troepenpaarden, ook ten einde het paardentuig der Officieren in het algemeen voor het gebruik te

velde zooveel mogelijk op gelijken voet in te richten, eenige bepalingen voor de bereden Officieren
vast te stellen.

1) Reeds in 1872 en '73 werd deze bevestigingswijze voorgesteld en beproefd te Venlo door den toenmaligen Ritmeester F. DE BAS, tegelijk met
txet dragen door de huzaren van de karabijn op den rug: welke voorstellen thans met slechts geringe wijziging bij het zusterwapen zijn ingevoerd.
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ORENSTAANDE bepalingen luidden —

„1°. Het hoofdstel met halsband voor de paarden der Officieren wordt vervangen door

een hoofdstel met neusriem, lederen veldhalster en longe, in overeenstemming met dat der

troepenpaarden, doch eenigszins fraaier bewerkt, van minder zwaar leder. De zichtbare metalen voorwerpen
■  ■

van het paardentuig in het algemeen zijn in overeenstemming met die der Paardentuigen V. M. van wit

metaal vervaardigd.

„De sacochen aan den modelzadel worden door middel van een verbindingstuk van stijf leder aan

elkander verbonden, door een kram met stoot op den voorboom bevestigd.

„Voor de zijdelingsche bevestiging worden aan den voorboom twee stooten met ovale sluitringen en

aan de sacochen twee kappen met dito sluitringen aangebracht.

„De kopmantelriem, de twee zijmantelriemen, de twee sluitriemen en de twee poetszakriemen vervallen.

„De mantelzak vervalt; op de plaats van deze, bij de bepakking van het paard, wordt thans de

overjas bevestigd."

Genoemde veranderingen voldeden aan een lang gekoesterden wensch, waren alleszins practisch,

ook uit een rijkundig oogpunt.

Ten vervolge hiervan werd nog door den Minister van Oorlog dd. 'sGravenhage 19 November

1884 N". 41 ter kennis van de Landmacht gebracht, dat het aan ZIJNE MAJESTEIT had behaagd

ten aanzien van het paardentuig en de bepakking van de Officierspaarden voor te doen schrijven —
,,i=. De model-zadel, behoorende tot het zadeltuig der paarden van alle Hoofd-en verdere Officieren

bij Staven en Korpsen dienende, voor zooverre dezen van hetzelfde model-zadel als de Officieren der Cavalerie

gebruik maken, zullen van een voortuig zijn voorzien.

„2®. Aan de achterzijde der sacochen van die model-zadels wordt een lederen passant aangebracht,

waardoor, bij de bepakking, de aan den voorboom bevestigde stoot van het voortuig wordt gestoken."

Van groot gewicht waren de wijzigingen in de uitrusting der batterijeny waarmede een verbetering

in de vuurleiding beoogd werd. Wij meenen in de voornaamste plaats de proeven, welke met ver

schillende soorten van binocles (1884) plaats hadden, en welke den Januari 1885 (IV® Afdeeling

N°. 32) tot de invoering geleid hebben van 4 stuks per batterij. Helaas blijven wij meenen, dat de

eischen, welke in dit opzicht gesteld moeten worden — in aanmerking genomen, waarover de industrie

thans beschikt — nog steeds niet bevredigd zijn.

In 1887 werd tot de invoering van richtbaken besloten.

Den 3isten December 1892 (IV® Afdeeling N®. 77) werd een observatie ladder per batterij

ingevoerd. Zij was volgens een Belgisch systeem. Vergelijkende proeven hadden van af het vorig jaar

(Ministerieele Aanschrijving 16 Juli 1891 IV® Afdeeling N°, 84) plaats gehad tusschen den veldladder

en een volgens het stelsel-BOOGAARD.

Een beproeving van een toestel tot het richten op bewegende doelen^ naar de denkbeelden

van den toenmaligen i®-Luitenant van het Korps Rijdende Artillerie F. VAN HASSELT vervaardigd

(1884) voldeed niet; de proef werd ingevolge beslissing van den Inspecteur der Artillerie van

10 Mei 1884 N®. 906 P. gestaakt.
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EKOMEN zijnde aan de te vermelden mutatiën gedurende de jaren

1881—'93, voegt het vooraf kort te verwijlen bij de zware slagen, welke

dit tijdperk onzer Korps-historie in diepen rouw houden gedompeld.

In die korte jaren werden wij niet minder dan drie malen geroepen om mede

een laatsten eerbiedigen groet te brengen aan een ontslapene uit het dierbare

Oranje-huis .... Ja, de zwaarste slag, welke het Leger kon treffen, was het

verlies van den diep betreurden KONING WILLEM DEN DERDE. Ook deze

moest op de zwart-omrande bladzijden onzer geschiedroUen worden gegrift.
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Den 8=t^n September 1881 ontviel WILLEM FREDERIK KAREL PRINS

DER NEDERLANDEN, de bij ons Korps zoo geliefde PRINS FREDERIK,

aan het Koninklijk Huis, waarvan Z. K. H. de nestor was. Bij dé Krijgsmacht

zal de edele, door geheel Nederland hoog geschatte VORST steeds in dank

baarste herinnering blijven.

Behalve een portret, dat zich in het Album van het Korps bevindt,

bezit het ^^Historisch Museum'' een beeltenis, die hare groote waarde inzonder

heid hieraan ontleent, dat zij door den PRINS zeiven werd geschonken; met

dankbare pieteit worden ze bewaard.

Van deze beeltenis gaven wij reeds in Deel V-i tegenover blz. 10 eene

reproductie (photo-gravure).
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OG geen drie jaren waren vervloden, toen weder de dood onver

biddelijk een offer eischte.

Den 21='®° Juni 1884, toen de heerlijk ontloken natuur in

vollen bloei prijkte, werd een jong leven meedoogenloos afgeknakt. Nog geen

33 jaren telde de laatste telg van Orajije, PRINS ALEXANDER DER

NEDERLANDEN, toen ook hij uit ons midden werd weggerukt. Leegte alom

in Nederland, leegte in de krijgsmacht, die Hem reeds in de toekomst met

f'> het opperbeheer bekleed zag.
,^Aan onSy zijn kameraden in het leger de aandoenlijke taak" — zoo

eindigde ons militair tijdschrift met woorden van waardeering — zijn nage

dachtenis te eeren.... des noods te verdedigen'.

Ook van Zijne Koninklijke Hoogheid PRINS ALEXANDER, PRINS

'I VAN ORANJE wordt het portret in de uniform van i "-Luitenant der Rijdende
Artillerie in het Albmn van het Korps bewaard.

Behalve deze beeltenis bezit het ̂ ^Historische Verzameling" van Z. K. H.

nog een levensgroot portret (crayon-teekening), waarvan wij tegenover blz. 44

een reproductie geven.
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2g November i8go.

Langdurig en smartelijk was het lijden, dat *s KONINGS deel moest

wezen, vóór ZIJNE MAJESTEIT van een Trouwe Gade, van een aanvallig

Dochterken .... van een dieptreurend Volk, van het Leger, dat zijn geliefden

VORST zoo noode zag heengaan, zou scheiden.

Het Heldengeslacht der ORANJE's, één met Neêrland's naam en eer,

had zijn laatsten mannelijken loot verloren. Al het vertrouwen, alle verknocht

heid, al het diepe gevoel van den waren Nederlander voor het Huis, dat

onvervreemdbaar drie eeuwen lang het onze geweest is, plantte zich in die

droeve ure over op het diep geëerbiedigde, innig geliefde Koninklijke Kind,

en op Haar kloeke Leidsvrouw, de edelste Moeder, die Nederland ooit kende.



Z. K. H. PRINS ALEXANDER
als l=-Luitenant der Rijdende Artillerie.



\

.i

u

i  ■ ^iC i

}:S#/'' •Vi'-J- []



MUTATIEN. ■ 45

N naam van HARE MAJESTEIT WILHELMINA, bij de gratie Gods, KONINGIN

DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU enz. enz. enzl

„Wij EMMA, Koningin-Weduwe, Regentes van het Koitinkrijk.
„Het heeft Gade behaagd Mijnen geliefden en geeerbiedigden Gemaal, KONING WILLEM

den derde tot zich te nemen.

„Ruim een-en-veertig jaren schaarde zich het Nederlandsche volk om zijnen Troon, en gedurende
dit tijdvak werden, onder 's Heeren zegen, rust, vrede en welvaart aan het Vaderland geschonken.

„De Kroon is door zijn afsterven, dat ons allen met diepen rouw vervult, overgegaan op Mijne

beminde Dochter, WILHELMINA, HELENA, PAULINE, MARIA. Haar Troon vinde zijnen

hechten steun in de innige trouw en verknochtheid van het Nederlandsche Volk aan het Huis van Oranje.

„Moge de Almachtige God de gebeden verhoeren, die tot Hem opgezonden worden voor onze

KONINGIN WILHELMINA; Hij neme Haar onder Zijne heilige hoede en bescherming.

„Krachtens de Wet ben Ik gedurende Hare minderjarigheid geroepen als Regentes van het

Koningrijk, het Koninklijk gezag voor Haar waar te nemen.

„ Vertrouwende op Hem, in wiens hand het lot is der Vorsten en Volkeren, neem ik de Mij

toevertrouwde regeeringstaak op mij, met de bede, dat hare vervulling in allen deele moge strekken
tot heil van Land en Volk en tot bevestiging van het Koningrijk.

„Lasten en bevelen, dat deze Proclamatie in al de Gemeenten des Rijks zal worden aangeplakt

en afgekondigd ter plaatse, waar zulks gebruikelijk is, en dat zij in het Staatsblad zal worden geplaatst.
,^Paleis het Loo, den November i8go.

(get.) EMMA'.

„De Minister van Buitenlandsche Zaken
HARTS EN.

„De Minister van Justitie

RUYS VAN BEERENBROEK.

„De Minister van Binnenlandsche Zaken
DE SAVORNIN LOHMAN.

„De Minister van Marine
DYSERINCK.

,De Minister van Financien
GODIN DE BEAUFORT. \

„Dé Minister van Oorlog ,
j. W. BERGANSIUS.

„De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid ■ "
HAVELAAR. . ^

De Minister van Koloniën '
MACKAYT
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ORENSTAANDE Proclamatie werd aan het Leger bekend gemaakt

en ging vergezeld van een

^^Dagorder voor de Landmacht.

onderofficieren en soldaten ï

<5^

„Z?<? ■ zware slag^ dien het Koninklijk Huis en het Nederlandsche Volk getroffen heeft.,

door het afsterven van ojizen geliefden Vorst., KONING WILLEM DEN DERDE., zal ook

het Leger met smartelijke deelneming vervullen.

.„Maar de hoop der Natie, en dus ook van het Leger, is in deze ernstige ure gevestigd

op 's KONINGS Dochter, thans Neèrlands KONINGIN.

„Gij hebt het zoo even gehoord — voorloopig zal na^nens HARE MAJESTEIT

KONINGIN WILHELMINA Hare Doorluchtige Moeder, de Koningin-Wedtiwe EMMA, als

Regentes van het Koninkrijk optreden.

„Mag Uwe KONINGIN ijverige en stipte plichtsbetrachti?ig uwerzyds vorderen, Uwe

gehechtheid en tro2iw aan ons Vorstenhuis, Uwe liefde voor onzen vrijen geboortegrond zullen

Haar ten waarborg zyii van Uwe onverdeelde toewijding.

„Het Vaderland heeft er behoefte aan, daarop steeds met vertrouwen te kumien reketien.

„Officieren, onderofficieren en soldaten l

„Gedachtig aan den eenmaal door U afgelegdeii eed en aan de door U aangegane

verbintenis, zij het bewustzijn Uwer plichten bij U steeds levendig.

„En daarom klinke in nooden en gevaren, gelijk tijden van vreugde en voorspoed,

steeds luide Uw roep:

„Leve KONINGIN WILHELMINA!

„'s Gravenhage, November i8go.

„De Minister van Oorlog,

(get.) 7. W. BERGANSIUS.

Namens Z.Ex. den Minister van Oorlog was toen reeds, naar aanleiding van de

daartoe tot hem gerichte verzoeken, en wel onder dagteekening van 24 Nov. 1890

Kabinet O 71, aan HARE MAJESTEIT KONINGIN WILHELMINA en aan HARE

MAJESTEIT DE KONINGIN Weduwe Regentes, namens de Opper-, Hoofd- en verdere

Officieren van de Landmacht de betuiging overgebracht van hunne diepgevoelde deel

neming in het zoo smartelijke verlies, dat het Koninklijk Huis en de geheele Natie

had getroffen door het overlijden van HARER MAJESTEITS veelbeminden Vader;

daarbij de eerbiedige verzekering van hunne eeuwige trouw en verknochtheid aan

HARE MAJESTEITEN.

De dank van HARE MAJESTEITEN werd door Zijne Excellentie den Minister

dato 27 November 1890 N°. 92 aan de autoriteiten der Landmacht overgebracht met

uitnoodiging, om ieder, voor zooveel hem betrof, hunne onderhoorige Officieren van het

vorenstaande te onderrichten.
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De Rijdende Artillerie op eerewacht aan het Paleis het Loc.
I December 1890.
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W N dato 's Gravenhage 28 November N°. 31 werden door den Minister de bepalingen '
I vastgesteld, bij het overbrengen-van het Lijk van ZIJNE MAJESTEIT KONING WILLEM III
I van het Loo naar 's Gravenhage in acht te nemen.

■  !>.—qjJ ö »

Tot het dragen van de lijkkist op Maandag i December werd van het Korps Rijdende-

Artillerie een onderofficier, de wachtmeester C. BEITSMA, aangewezen.

Een detachement Rijders onder bevel van Kapitein Jhr. F. J. A. DES TOMBE, waarbij waren

ingedeeld de i-^-Luitenants VAN DEN WALL BAKE, DE JONGE VAN DER HALEN, BOELLAARD

en VAN HOOGSTRATEN benevens een batterij van 4 stukken van het Korps Rijdende Artillerie

onder bevel van den Kapitein M. J. E. VIRULY VAN POUDEROIJEN, de i"-Luitenants BOOGAERT

en Jhr. RUTGERS VAN ROSENBURG, waren reeds op 30 November te voren te Apeldoorn aan

gekomen en aldaar ingekwartierd tot het geven van een eerewacht, ingevolge het verlangen van

H. M. DE KONINGIN-WEDUWE, en van een saluut van loi kanonschoten aan den overleden VORST.

De eerewacht werd op 30 November betrokken; het eerste schot wei'd afgegeven toen het

Koninklijk omhulsel in den morgen van i December omstreeks elf uur v.m. het Paleis het Loo verliet.

De oud-Rijders Majoor A. M. A. VAN DEN WALL BAKE en Kapitein E. BOELLAARD,

bij het detachement ingedeeld, deelden ons dienaangaande het navolgende mede —

„Op den 30®"" November vertrok des morgens per trein uit Arnhem een detachement Rijdende

Artillerie, vormende één escadron onder commando van den Kapitein Jhr. F. J. A. DES TOMBE, waarbij

als pelotons-commandanten waren ingedeeld de i®-Luitenants VAN DEN WALL BAKE, DE JONGE VAN

DER HALEN, BOELLAARD en VAN HOOGSTRATEN.

„Tegen half twaalf te Apeldoorn aangekomen, werd aldaar ontladen en naar 't Loo gemarcheerd, waar

door 2 pelotons, ter weerszijde van den ingang opgesteld, de eerewacht werd betrokken. Met het oog op de

strenge koude was door de KONINGIN-WEDUWE bepaald, dat de pelotons elkaar om het uur zouden aflossen.

„De Officieren werden uitgenoodigd om den ontslapen VORST den laatsten afscheidsgroet te

brengen, welke hooge eer door hen op den meesten prijs werd gesteld.

„Na het inrukken der eerewacht werd de troep door HARE MAJESTEIT onthaald op brood en

koffie, welke in het nabijzijnde hotel verstrekt werden.

„Om half vijf werd in het donker weder ingeladen en keerde het detachement per trein naar Arnhem terug".

Onze teekening tegenover blz. 46, van de hand van onzen medewerker den Heer J. HOYNCK

VAN PAPENDRECHT, geeft het oogenblik terug, waarop de Rijders, voor het Koninklijk Paleis

opgesteld, den beminden VORST, wien zij zoo veel te danken hadden, hun eerbiedvol saluut brengen.

De oud-Rijder, de Luitenant-Generaal Adjudant des Konings in buitengewonen dienst F. M.

B. Ridder ALEWIJN, Chef van den Generalen Staf, was aangewezen om zich bij aankomst van den

Koninklijken trein aan het station van den Staatsspoorweg te bevinden. Nader bepaalde de Minister

in dato 29 November onder N°. 95, dat al de te 's Gravenhage gevestigde Luitenant-Generaals en

Generaal-Majoors, ook voor zoover zij niet Adjudant des Konings in buitengewonen dienst waren, bij

aankomst van den trein, vervoerende het Koninklijk Lijk, aan het station van den Staatsspoorweg

aldaar, op het perron aanwezig moesten zijn.
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ET de orde en de regeling der plechtigheid en het vormen van den stoet bij het vervoer

van 's KONINGS Lijk te 's Gravenhage was belast de oud-Rijder, 's Konings Adjudant in

buitengewonen dienst, Kapitein J. E. N. Baron SIRTEMA VAN GROVESTINS.

Den weg nemende langs de Rijnstraat, Bezuidenhout,Prinsessegracht, Korte Voorhout, Vijverberg,

Plaats en Noordeinde, bereikte de hoogst indrukwekkende stoet in den namiddag van i December

ten 4 ure het Koninklijk Paleis.

Ter uitvoering yan het Programma voor de plechtige begrafenis van wijlen ZIJNE MAJESTEIT

KONING WILLEM III, op Donderdag den 4"^^" December 1890 des voormiddags ten elf ure, was

door Z.Ex. den Minister van Oorlog, voor zooveel de Landmacht betrof o.a. bepaald, dat op dien

dag ten 10 uur v.m. zich aan het Koninklijk Paleis in het Noordeinde ook moesten bevinden twaalf

onderofficieren, waarbij i van het Korps Rijdende Artillerie (Opperwachtmeester J. KAMERBEEK).

In den lijkstoet moesten voor den rouwwagen plaats nemen vier bereden Officieren, waarvan

één van de Rijdende Artillerie, Jhr. F. J. A. DES TOMBE.

Achter hen zoude volgen de Luitenant-Generaal Adjudant des Konings in buitengewonen dienst

F. M. B. Ridder ALEWIJN, Chef van den Generalen Staf, dragende den standaard van het Koninkrijk.

Onmiddellijk achter den rouwwagen moesten de Adjudanten des Konings in buitengewonen

dienst plaats nemen, voorts een deputatie van drie Officieren van het Regiment Grenadiers en Jagers,

benevens de deputatiën van de verschillende Korpsen van de Landmacht. De sterkte der deputatie

voor de Artillerie was bepaald op elf hoofden, aan te wijzen uit de drie Regimenten Veld-Artillerie,

het Korps Rijdende Artillerie, de vier Regimenten Vesting-Artillerie, het Korps Pontonniers, het Korps

Torpedisten en de Artillerie Instructie-Compagnie.

De Commandant van het Korps Rijdende Artillerie Jhr. V. A. DE PESTERS, Adjudant in

buitengewonen dienst van Z. M., toegevoegd aan het Britsche gezantschap, was o.m. aangewezen om in

de Nieuwe Kerk te Delft tijdig vóór den aanvang der plechtigheid tegenwoordig te zijn. Het Britsche

gouvernement was buitengewoon vertegenwoordigd door Z. D. H. PRINS EDWARD (EDUARD) VAN

SAKSEN—WEIMAR — generaal in Engelschen dienst —, vergezeld door Kolonel SIR WILLIAM

CARINGTON, C Stalmeester van H. M. KONINGIN VICTORIA, en door BARONET HORACE

RUEMBOLDjtoen buitengewoon gezant en gevolmachtigd Minister der Britsche Regeering te'sGravenhage.

De Fransche Missie, waaraan de Rijder Jhr. DES TOMBE was toegevoegd, had de volgende

samenstelling: „M. LEGRAND, Ambassadeur extraordinaire, Chef de la Mission; M. Ie Général

DERRÉCAGAIX; M. Ie Contre Amiral DES ESSARTS; M. Ie Colonel CHAMOIN, Représentant
du Président de la République; M. Ie Lieutenant-Colonel LEBON; M. DE LA MOTTE, Secrétaire

de la Légation; M. Ie Comte DE SÉGUR dAGUESSEAU, Secrétaire de la Légation; M. DE LA

VILLESTREUX, Lieutenant de l'Etat-Major; M. MOREAU, Lieutenant de vaisseau".

Zoo had het Korps mede zijn vertegenwoordigers gezonden, om van den diepen rouw te getuigen,

waarin het afsterven van den beminden VORST ons stortte. Drie maanden droegen wij daarvan de

zichtbare teekenen: de dragon omfloersd, om den linkerarm een rouwband met rosette.
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In 'een dato 11 December 1890 's Gravenhage door den Minister van Oorlog aan de

autoriteiten der Landmacht gericht schrijven werd namens HARE MAJESTEIT DE KONINGIN

'WEDUWE-REGENTES verzocht om aan alle Officieren en verdere militairen van de

Landmacht, die door hunne tegenwoordigheid of door hun optreden in de laatste treurige dagen

hadden medegewerkt om aan wijlen ZIJNE MAJESTEIT KONING WILLEM III eene laatste eerbiedige

hulde te brengen, daarvoor HoogstDerzelver dank over te brengen.

Den Augustus 1884 was H. M. DE KONINGIN benoemd tot Regentes van het Koninkrijk,

ingeval de KONING vóór de meerderjarigheid van PRINSES WILHELMINA mocht komen te overlijden;
14 September '88 werd een Wet afgekondigd tot regeling der Voogdij, indien de PRINSES minder

jarig tot den Troon mocht geroepen worden. HARE MAJESTEIT DE KONINGIN-MOEDER zoude
als Voogdes worden ter zijde gestaan door een Raad van Voogdij.

Van 4 April tot 2 Mei 1889 had dé Raad van State bij ziekte des KONING's voor de eerste

maal, den 3osten Qctober 1890 voor de tweede maal het Koninklijk Gezag aanvaard.

Den 14'^®" November 1890 werd HARE MAJESTEIT DE KONINGIN benoemd tot- Regentes

van het Koninkrijk voor den tijd, dat Z. M. buiten staat zou zijn de regeering waar te nemen.

Den 20®'^" November daarop werd HARE MAJESTEIT als zoodanig beëedigd. Enkele dagen

later trof de slag .... (vergelijk Deel V-in B blz. 8).

Nog was geen jaar vervlogen of aan het Korps viel de zoo hooggewaardeerde eer te beurt,

het ondervolgende schrijved te mogen ontvangen:

^^Het Loo^ den September i8gi.

,Jngevolge de bevelen van H. M. DE KONINGIN-REGENTES heb ik de eer UHoogEdelGestrengen

bijgaand namens H. H. M. M. DE KONINGIN en DE KONINGIN-REGENTES te doen toekomen een
portret van Wijlen Z. M. KONING WILLEEK JII,

^^HARE MAJESTEIT DE KONINGIN-REGENTES verzoekt U dit portret voor uw onderhebbende Korps

te willen aannemen als eene herinnering aan den overleden KONING, Opperbevelhebber van Zee- en Landmacht.
De Adjudant van H. M. DE KONINGIN,

Particulier Secretaris van H. M. DE KONINGIN-REGENTES,

(get.) DE RANITZ.

Onnoodig hiei'aan toe te voegen, dat de eereplaats van het „Historisch Museum" aan deze
beeltenis werd ingeruimd. 5

Reeds hadden wij de eer van dit Vorstelijke geschenk een reproductie (photogravure) te geven

in het Voorwerk van Deel V-ni A.
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AN het hoofd van het Departement van Oorlog stonden in de besproken

j'aren achtereenvolgens de Ministers: A. E. REUTHER tot 22 April 1883 -,

— A. W. P. WEITZEL tot 21 April i888-, — J. W. BERGANSIÜS tot

21 Augustus 1891; — A. L. W. SEIJFFARDT tot 9 Mei 1894.

De Artillerie-Inspectie werd van 1881—'93 opvolgend waargenomen door de

Generaals VAN DIEPENBRUGGE, STEENBERGHE, KRETZER en SCHNEIDER.

De Generaal-Majoor K. H. VAN DIEPENBRUGGE, die sedert 28 April 1879

genoemden dienst vervulde, werd bij Koninklijk Besluit van 10 September 1882 N°. 24

op pensioen gesteld en opgevolgd door den Generaal-Majoor F. F. STEENBERGHE,

Adjudant des Konings in buitengewonen dienst en Commandant der Bereden Artillerie

(Besluit van Z. M. van 21 September 1882 N". 13).

Bij diens pensionneering (16 April 1884) trad als Inspecteur op de Generaal-

Majoor J. H. KRETZER, toenmaals Commandant der Vesting-Artillerie (KoninkHjk

Besluit van 19 April 1884 N°. 6). Bij Koninklijk Besluit van 24 November d.a.v. werd

hij bevorderd tot Luitenant-Generaal en bleef in dien rang nog ruim twee jaar werkzaam.

In Februari 1887 verliet hij het Leger en werd zijn plaats ingenomen door den Generaal-

Majoor C. D. H. SCHNEIDER, Commandant der Vesting-Artillerie (Koninklijk Besluit

van 13 Februari 1887 N°. 2). Zijne bevordering tot Luitenant-Generaal had plaats den
24sten ]y[ei J890 (Koninklijk Besluit N°. 6), terwijl het aan HARE MAJESTEIT behaagde

hem bij Koninklijk Besluit van 11 Augustus 1891 tot HoogstDerzelver Adjudant in

buitengewonen dienst te bestemmen.

De Generaal STEENBERGHE werd als Commandant der Bereden Artillerie

opgevolgd door den Kolonel-Commandant van het C Regiment Veld-Artillerie Jhr. C. J.

A. Ridder BARONET SPEELMAN (Kon. Besluit van 21 September '82 N°. 13), die op

zijn beurt bij Besluit van Z. M. dd. 19 April '84 N°. 6 door ZIJNER MAJESTEITS

Adjudant in gewonen dienst 'Kolonel F. M. B. Ridder ALEWIJN van den grooten

staf werd vervangen. Laatstgenoemde genoot terzelfder tijd de eer der benoeming tot

's KONINGS Adjudant in buitengewonen dienst.

Van April '84 tot December '89 bleef de Kolonel — sinds 22 April '85 Generaal-

Majoor — Ridder ALEWIJN aan het hoofd der Bereden Artillerie. Na op zijn aanvrage

bij Besluit van Z. M. dd. 26 Nov. 1889 op non-activiteit te zijn gesteld, gaf hij het

commando over aan den Generaal-Majoor A. J. F". EGTER VAN WISSEKERKE, wiens

benoeming dagteekende van 30 December van hetzelfde jaar. Hij werd bij Koninklijk

Besluit van 7 April 1893 N°. 6 vervangen door den Generaal-Majoor C. L. DOORhLAN,

Commandant der stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak, tevens belast met

het bevel in de IIP Militaire Afdeeling.
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Luitenant-Kolonel Jhr. ¥. F. S. k. VOI PESTEL

Commandant van het Korps Rydende Artillerie

1 April 1881—23 Maart 1887.
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ET Korps-Commando onderging de navolgende wisselingen. Op i April 1881 werd de ,

Luitenant-Kolonel J. J. C. Bai;on TAETS VAN AMERONGEN opgevolgd door den Majoor

jhr. W. F. G. A. VON PESTEL. Deze, dd. 19 April 1884 bevorderd tot Luitenant-Kolonel

Commandant, bleef het bevel voeren tot 23 Maart 1887, op welk tijdstip hij werd benoemd tot Kolonel-

Commandant van het 2® Regiment Veld-Artillerie. Het commando van het Korps Rijdende Artillerie

ging toen over op den Majoor Jhr. V. A. DÉ PESTERS van het i® Regiment Veld-Artillerie.
Dato 17 April 1890 benoemd zijnde tot Adjudant in buitengewonen dienst van Z. M. DEN

KONING, volgde zijne bevordering tot Luitenant-Kolonel bij het Korps op den Januari 1891.

Den 29ste" Juni d.a.v. behaagde het HARE MAJESTEIT DE KONINGIN hem te benoemen tot

HoogstDerzelver Adjudant in buitengewonen dienst. Jhr. DE PESTERS voerde het commando tot 7

April 1893, welk bevel hij bij zijn aanstelling tot Kolonel verwisselde tegen dat over het 1® Regiment

Veld-Artillerie. De Majoor C. DE WIT volgde hem op.

Wat de mutatiën onder de leden van het Korps betreft zij vermeld, dat nieuw aankwamen:

de i®-Luitenant F. VAN HASSELT van het 2® Regiment Veld- (17 Juli '82), en de i®-Luitenant

J. D. WAGNER van het 3® Regiment Veld-Artillerie (20 Juli '82); —

de Kapitein, oud-Rijder M. J. E. VIRULY VAN POUDEROYEN van het 2® Regiment Veld-

Artillerie (16 Februari 1885); — . . .

de Kapitein N. J. A. P. H. VAN ES van het i® Regiment Vesting-Artillerie, tevens benoemd

tot Commandant van de Instructie-Batterij (i Maart '86). Hij nam het commando over van den Kapitein

Jhr. J. F. A. DES TOMBE, die het bevel kreeg over de 2® Rijdende Batterij; —

de i®-Luitenant E. BOELLAARD van het 3® Regiment Veld-Artillerie, gedetacheerd bij de

Instructie-Batterij (13 Juli 1886); en de i®-Luitenant A. W. DE JONGE VAN DER HALEN van het

3® Regiment Veld-Artillerie (13 Juli 1886): beide laatstgenoemde Officieren werden tevens eervol

ontheven uit hunne betrekking als Officier voor speciale diensten; —

de i®-Luitenant Jhr. J. ORTT (11 November 1886) van het i® Regiment Veld-Artillerie, die in

verband met zijn overplaatsing eervol werd ontheven van de betrekking van Adjudant; —

de i®-Luitenant J. W. P. VAN HOOGSTRATEN van.het 2® Regiment Veld-Artillerie (i i Juni '87); —

de i®-Luitenant J. H. C. SLUITER van.het 3® Regiment Veld-Artillerie (26 April '88); —

de i®-Luitenant Jhr. R. J. RUTGERS VAN ROSENBURG van het 3® Regiment Veld-Artillerie
(10 April 1891); —

de i®-Luitenants G. MAES en W. A. FRIESWIJK van het i' Regiment Veld-Artillerie, respec

tievelijk op 7 October '89 en 4 Februari 91;
de i®-Luitenant P. VAN OORT van het 3® Regiment Veld-Artillerie (25 Juni '91); —

de i®-Luitenant Jhr. A. G. SICKINGHE van het i® Regiment Veld-Artillerie (20 Juli '91); en
F. H. UMBGROVE van het 3= Regiment Veld-Artillerie (14 October '91); —

de i®-Luitenant C. E. BAUD van het i® Regiment Veld-Artillerie (24 November '91).
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AN het Korps werden in deze periode afgevoerd;

de Kapiteins W. H. BIERMAN, P. HAITSMA MULIER en J. F.

DIEMER, die tengevolge van de opheffing van het Regiment op 7 April

hunne nieuwe bestemming volgden: voor wat eerstgenoemde betreft, bij het 3° Regiment

Veld; beide laatstgenoemden bij het i® Regiment Veld-Artillerie. Hunne overplaatsing

dateerde respectievelijk van den April 1881 voor den eerste, voor de beide

anderen van 28 Februari t.v.; —

de I'-Luitenant W. F. VEEREN, bij zijne bevordering tot Kapitein bij het

4® Regiment Vesting-Artillerie (3 Maart ,1881); —

de i®-Luitenant Jhr. M. W. DE JONGE VAN ELLEMEET dd. 27 Juni '82 gepens.; —

de i®-Luitenant Jhr. J. R. STORM VAN 'sGRAVESANDE op 19 Februari 1883

eervol ontslagen-, —

de i°-Luitenant A. M. A. VAN DEN WALL BAKE (13 Juli 1886, op zijn verzoek

op non-activiteit gesteld. Reeds het jaar d.a.v. en wel dd. 6 September 1887 werd hij

weder bij het Korps in activiteit hersteld, doch verliet dit andermaal bij zijne benoeming

tot Kapitein bij het 3® Regiment Vesting-Artillerie {16 Juni 1891); — '

de Kapitein Jhr. V. A. DE PESTERS, 24 Februari 1886 benoemd tot Majoor bij

het 3®Regiment Vesting-Artillerie; in Mei 1886 overgeplaatst zijnde bij het i® Regiment

Veld-Artillerie, keerde de oud-Rijder in dd. 23 Maart 1887 weder bij het Korps terug
(zie onder Korps-commando); —

de Luit.-Kolonel Jhr. W. F. G. A. VON PESTEL, 23 Maart '87 benoemd tot

Kolonel-Commandant van het 2® Regiment Veld-Artillerie; op zijne aanvrage dd. 17
November 1891 wegens tijdelijke ongeschiktheid op non-activiteit gesteld, werd aan den

oud-Rijder dd. i Mei 1892 pensioen verleend; —

de I'-Luitenants B. A. SANDERS, E. C. BOOGAERT, K. D. PUNT, C.

HOEKWATER (Adjudant), F. VAN HASSELT, J. D. WAGNER, E. BOELLAARD,

A. W. DE JONGE VAN DER HALEN, Jhr. J. ORTT, bij hunne bevordering tot Kapitein

respectievelijk dd. 23 Maart 1887, 22 Jan. 1891, 9 April 1889, 5 Oct. 1891, 8 Juli 1887,

21 Juli 1887, 17 November 1891, 17 Juli 1891 en 27 November 1889; en wèl: de

i®-Luitenant DE JONGE VAN DER HALEN bij het 2®-, de i®-Luitenants SANDERS,

VAN HASSELT, PUNT, HOEKWATER en BOELLAARD bij het 3®-, de i'-Luitenants

WAGNER, Jhr. ORTT en BOOGAERT bij het 4® Regiment Vesting-Artillerie.

Bevordering maakten, behalve de reeds genoemde Officieren:

de 2®-Luitenants G. MAES, Jhr. A. G. SICKINGHE en F. H. UMBGROVE

die respectievelijk dd. 2 September 1890, 13 Juli 1892 en 22 April 1893 tot i'-Luitenant

bij het Korps werden benoemd,
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OG zij hier vermeld, dat de i®-Luitenant Jhr. M. W. DE JONGE VAN ELLEMEET in-

April 1881 benoemd werd töt Adjudant. Na zijne pensionneering werd de i'-Luitenant C.

HOEKWATER als zoodanig aangewezen. Op zijn beurt werd deze bij het verlaten van

het Korps vervangen door den i°-Luitenant C. MAES (November 1891).

De i'-Luitenant Jhr. J. R. STORM VAN 's GRAVESANDE werd in April 1881 eervol ontheven

van de functiën van Instructeur. In zijne plaats trad de i°-Luitenant K. D. PUNT, die dd. Juli 1881

bij het Korps bestemd werd tot Officier voor speciale diensten. In October 1887 eervol van die functiën

zijnde ontheven, werd hij opgevolgd door den i®-Luitenant A. W. DE JONGE VAN DER HALEN,

die deze betrekking ruim 2 jaren behield en bij het verlaten van het Korps werd vervangen door

den i^-Luitenant VAN HOOGSTRATEN; zijn benoeming dateerde van Augustus 1891.

Wegens tijdelijke ongeschiktheid voor den actieven dienst werd de i°-Luitenant der Artillerie

Jhr. H. F. TINDAL van het Leger in Nederlandsch Indie gedetacheerd bij het Korps, dd. i Maart

1882 ontheven van zijne detacheering bij het leger hier te lande.

Onder de oud-Rijders vermelden wij, hierbij weder in chronologische volgorde: —

het in actieven dienst herstellen bij het 3° Regiment Vesting-Artillerie van den Kapitein Jhx\ A.

D. J. CALKOEN (April 1881); op daartoe door hem gedane aanvrage werd hij in de maand Juni

d.a.v. gepensionneerd; voorts

de overplaatsing bij het 3® Regiment Veld-Artillerie van den Kapitein M. J. E. VIRULY

VAN POUDEROYEN van de opgeheven V® —, bij het 2" Regiment Vesting-Artillerie van den Majoor

Jhr. W. A. ALTING VON GEUSAU van de opgeheven IP Afdeeling Vesting-Artillerie (April 1881).

Zooals wij reeds aangaven keerde de Kapitein VIRULY VAN POUDEROYEN dd. 16 Februari

1885 weder bij het Korps terug. De Majoor Jhr. ALTING VON GEUSAU, in October 1881 bij zijn

Regiment tot Luitenant-Kolonel bevorderd, werd in April 1884 benoemd tot Commandant van het
4' Regiment Vesting-Artillerie.

De Majoor A. J. F. EGTER VAN WISSEKERKE, toegevoegd aan den Commandant der

Bereden Artillerie, werd in diezelfde maand eervol uit zijne betrekking ontheven en zulks met gelijktijdige

overplaatsing bij het 2= Regiment Veld-Artillerie. In September d.a.v. bij het Regiment bevorderd
tot Luitenant-Kolonel, werd de oud-Rijder in Juli 1883 belast met het bevel over het U Regiment

Veld-Artillerie. Zijne benoeming tot Commandant volgde in April 1884; April 1885 werd hij benoemd
tot Kolonel. Vier-en-een-half-jaar voerde hij als zoodanig het commando en nam afscheid van zijn

Regiment bij bevordering tot Generaal-Majoor, Commandant der Bereden Artillerie (December 1889).
Onder dankbetuiging voor de goede diensten, door hem gedurende zijn veeljarige militaire

loopbaan aan den lande bewezen, werd de Generaal-Majoor ABRAHAM JACOBUS FREDERIK
EGTER VAN WISSEKERKE bij Koninklijk Besluit van 7 April 1893 op pensioen gesteld onder

de gebruikelijke dankbetuiging, en legde toen tevens de betrekking neder van Gouverneur der
Residentie, welke hem sedert Mei 1891 was toevertrouwd.
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E Kapitein H. BEIJERMAN van den grooten Staf, Adjudant van Z, K. H.

den PRINS VAN ORANJE, werd in September 1881 bij dien Staf benoemd

tot Majoor. Na het overlijden van 's KONINGS tweeden Zoon eervol uit de

betrekking van Adjudant ontheven zijnde, werd de oud-Rijder gelijktijdig teruggeplaatst

bij het wapen der Artillerie, ingedeeld bij het Regiment Veld (Augustus 1881), tevens

benoemd tot Adjudant des Konings in buitengewonen dienst.

In April 1885 bevorderd tot Luitenant-Kolonel bij het 4® Regiment Vesting-

Artillerie, volgde zijne terugplaatsing bij het i" Regiment Veld-Artillerie reeds in de

maand d.a.v. Twee jaren later werd 'de oud-Rijder op pensioen gesteld en wel onder

toekenning van den Kolonels-rang.

Onder eervolle ontheffing uit de positie van Adjudant in buitengewonen dienst

van wijlen Z. M. DEN KONING, behaagde het aan HARE MAJESTEIT DE KONINGIN

om den Kolonel H. BEIJERMAN te benoemen tot Adjudant van H. M. DE KONINGIN

in buiténgewonen dienst.

Bij hetzelfde Koninklijke Besluit, waarbij de Kapitein BEIJERMAN den gouden

kraag verwierf, werd Overste J. J. C. Baron TAETS VAN AMERONGEN tot Kolonel

benoemd. In dezen rang bleef hij nog 2V2 jaar aan het hoofd van het 3® Regiment

Veld-Artillerie en verliet daarna het leger (Kon. Besluit van 9 April 1884 N°. 5).

De Kapitein PI. H. J. Baron VAN HAERSOLTE VAN DEN DOORN van het

3® Regiment Veld-Artillerie werd in September 1881 bij het i® Regiment Vesting-Artillerie

tot Majoor aangesteld. In October 1882 overgeplaatst zijnde bij het 2® Regiment Veld-

Artillerie, werd de oud-Rijder in Juli 1885 bevorderd tot Luitenant-Kolonel. Zijne pension-

neering onder toekenning van den hoogeren rang had plaats op 15 Mei 1889.

De Kapitein C. DE WIT werd na het verlaten der Krijgsschool gedetacheerd bij

den Chef van den Generalen Staf, in October 1881 uit die werkkring ontheven, in

November daaraanvolgende bestemd tot Officier van speciale diensten bij het 2® Regiment

Veld-Artillerie. Onder eervolle ontheffing van deze functiën werd hij in Augustus 1883

benoemd tot Adjudant bij hetzelfde Regiment. Hij bekleedde deze betrekking tot October

1886, werd in September 1891 benoemd tot Adjudant van den Inspecteur der Artillerie

en in verband daarmede overgeplaatst bij den Staf van het Wapen. Tegelijk met zijne

benoeming tot Majoor (Koninklijk Besluit' van 7 April 1893) ontving hij het commando

over het Korps Rijdende Artillerie, dat hij — zooals wij later zullen zien — tot het

jaar 1900 bleef vervullen.

Uit het jaar 1882 teekenen wij aan de benoeming van 's KONINGS Adjudant in

buitengewonen dienst, den Generaal-Majoor F. F. STEENBERGHE tot Inspecteur van

het wapen (zie onder Artillerie-Inspectie) en het in de maand Mei verleende eervol ontslag

van den i'-Luitenant op non-activiteit A. W. J. J. Baron VAN NAGELL.
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ET jaar 1883 bracht de benoeming" van den Luitenant-Kolonel F. M. B. Ridder ALEWIJN ..
tot Kolonel bij den grooten^Staf, zoomede die tot Majoor van den Kapitein A. C. Baron

BENTINCK: beiden Adjudant van ZIJNE MAJESTEIT (Maart).

Aan eerstgenoemde werd den April van het volgend jaar het opperbeheer der Bereden

Artillerie opgedragen, waarbij hij tevens tot 's KONINGS Adjudant in buitengewonen dienst werd

aangesteld. Bij Besluit van 22 April 1885 had zijn bevordering tot Generaal-Majoor plaats, 16 Mei 1890

tot Chef van den Generalen Staf. Het commando der Bereden Artillerie had de Generaal ALEWIJN

den 26^'®" November van het jaar te voren, onder eervolle ontheffing, nedergelegd, op,welken datum

hij als non-actief tijdelijk uit het leger was getreden. Zijne benoeming tot Luitenant-Generaal vinden

wij vermeld op den 24®teu MeJ daaraanvolgende.

Na den dood van Z. M. KONING WILLEM III bepaalde het Kon. Besluit van 17 April 1891,

dat ook Zijne Excellentie de Luitenant-Generaal F. M. B. Ridder ALEWIJN den titel zoude voeren

van Adjudant in buitengewonen dienst van wijlen Z. M. DEN KONING. Twee maanden later ging

hij in die eervolle functie over bij HARE MAJESTEIT DE KONINGIN (Kon. Besluit van 30 Juni).

Verder meldt zijn dienststaat; 16 Januari 1892, benoeming tot Lid en Voorzitter der Permanente

Militaire Spoorwegcommissie 5 16 Augustus d.a.v., opdracht ter waarneming van de Inspectie van het

wapen der Infanterie, met bepaling dat hij ook tijdens die waarneming belast zoude blijven met zijne

betrekking van Chef van den Staf.

De benoeming van den Majoor A. C. Baron BENTINCK van den Grooten Staf, Adjudant van

ZIJNE MAJESTEIT, sedert 22 Januari 1881 HoogstDerzelver V Stalmeester, tot Luitenant-Kolonel,

had plaats in Juni 1886. Aan den op 30 Januari 1888 op non-activiteit gestelden oud-Rijder — in dato

28 Januari te voren was door hem eervol ontslag gevraagd als Adjudant en 1® Stalmeester — werd dd.

19 October 1889 pensioen verleend. Te gelijk met de toekenning van non-activiteit was hij door ZIJNE

MAJESTEIT benoemd tot Kamerheer in buitengewonen dienst. Den 2isten Januari 1891 verleende

ZIJNE MAJESTEIT hem den rang van Kolonel; 22 Juni 1891 werd hij door H. M. DE KONINGIN

tot Kamerheer in buitengewonen dienst benoemd.

Verder bracht het jaar 1883 de benoeming tot Majoor bij den Generalen Staf van den Kapitein

A. KOOL, op non-activiteit als Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (30 Augustus). In

September 1886 bij dien Staf tot Luitenant-Kolonel aangesteld zijnde, werd hij dd. 29 April van het

volgend jaar aan het hoofd der IP Afdeeling van het Departement van Oorlog geplaatst, welken werkkring

hij tot April 1888 vervulde. Daarna werd hij toegevoegd aan den Chef van den Staf, 25 September 1889

benoemd tot Kolonel van den Generalen Staf en twee en een half jaar later, bij Kon. Besluit van

30 April 1892 tot Generaal-Majoor en Sous-Chef van dit dienstvak. Tegelijker tijd bepaalde Z. M.

dat de Generaal KOOL voor een jaar belast zoude worden met het bevel over de 2® Divisie Infanterie.

Eindelijk vermelden wij nog de bevordering tot Kapitein bij het i® Regiment Vesting-Artillerie van

den i®-Luitenant C. M. E. VAN LÖBEN SELS (October). Den iC'®" Juli 1888 werd de oud-Rijder op

non-activiteit gesteld in verband met zijne vetkiezing tot Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

■  -ff—•
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IT het jaar 1884 teekenen wij aan —

de pensionneering van den Kapitein op non-activiteit S. J. A. DE

QUERTENMONT (Maart); en — als reeds gezegd — ook die van Generaal

STEENBERGHE (19 April). Hem werd dank betuigd voor de goede en trouwe diensten

gedurende zoo vele jaren aan den lande bewezen. De jaren 1885 en '86 brachten voor

de oud-Rijders geene veranderingen dan de reeds hiervoren genoemde.

In 1887 en '88 vielen voor —

de benoeming tot Kapitein bij den grooten Staf van den i®-Luitenant Jhr. W. J,

P. VAN DEN BOSCH, Ordonnans-Officier van Z. M. (Maart 1887); —

die van den Kapitein M. J. H. Baron VAN SLINGELANDT van het i® Regiment

Vesting-Artillerie tot Kapitein-Magazijnmeester (Juli 1887); 25 Maart van het jaar 1888

volgde zijne pensionneering —

de bevordering bij het i® Regiment Veld-Artillerie tot Majoor, van den Kapitein

J. F. DIEMER van dat Regiment (30 Januari 1888); terzelfder tijd werd de Kapitein

B. A. SANDERS van het 3®- bij het i® Regiment Veld-Artillerie overgeplaatst; majoor

DIEMER ontving op 5 April 1882 zijn benoeming tot Luitenant-Kolonel bij het

2® Regiment Veld-Artillerie.

In het jaar 1889; —

de overplaatsing bij het 3® Regiment Veld-Artillerie van den Kapitein J. D. WAGNER

van het 4® Regiment Vesting-Artillerie (Februari). In Januari 1891 werd hij door Z.Ex. den

Minister van Oorlog benoemd tot Kapitein voor speciale diensten bij het Regiment; —

de overplaatsing bij den Generalen Staf, van den Kapitein F. VAN HASSELT

van het 3® Regiment Vesting-Artillerie (April); idem bij het i® Regiment Veld-Artillerie,

van den Kapitein K. D, PUNT van het 3® Vesting (Mei); in September van het jaar,

d.a.v. ging laatstgenoemde over bij het 2® Regiment Veld-Artillerie en wel in de functie

van Kapitein voor speciale diensten (30 Juni).

Ten slotte zij uit het hier behandelde tijdvak nog vermeld, dat de Kapitein W. H.

BIERMAN van het 3® Regiment Veld-Artillerie bij Koninklijk Besluit van 14 Januari

1891 benoemd werd tot Majoor bij het 2® Regiment Veld-Artillerie; dd. 17 November

van hetzelfde jaar werd bevorderd bij den grooten Staf tot dien rang de Kapitein

J. E. N. Baron SIRTEMA VAN GROVESTINS, Adjudant van HARE MAJESTEIT

DE KONINGIN. De Kapitein P. HAITSMA MULIER van het i® Regiment Veld-Artillerie

werd op 9 Mei 1892 tot Hoofdofficier aangesteld, tevens overgeplaatst bij het 3® Regiment

Veld-Artillerie; ook aan den gepensionneerden Kapitein Jhr. W. C. GODIN DE PESTERS

van het Korps Rijdende Artillerie werd op den 7^'^" Maart 1893 die rang verleend.

Voor detacheeringen van vreemde Officieren bij ons Korps verwijzen wij naar

de opgave, die als Bijlage A aan dit Deel is toegevoegd.
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ROTSCH mag het Korps zijn op de vele Rijders en oud-Rijders, die in deze jaren dermate

de aandacht op zich wisten te vestigen, dat zij voor buitengewoon eerbetoon in aan-
f

merking werden gebracht.

De lijst der reeds vermelde benoemingen van' verschillende leden tot Adjudanten van Z. M. en

van H. M. DE KONINGIN, zij hier aangevuld met den naam van den Kapitein Jhr. W. J. P, VAN

DEN BOSCH van den grooten Staf, die, in verband met zijne betrekking van Adjudant, eervol

ontheven werd als Ordonnans-Officier des KONINGS (Kon. Besluit N°. i6 dd. 29 April 1890);

Wat betreft de ordeteekenen door Z. M. KONING WILLEM III en door HARE MAJESTEIT

KONINGIN WILHELMINA, alsook door buitenlandsche Vorsten aan het Korps verleend, verwijzen wij

naar Bijlage 1/ in de kolom ^fievechten^ Veldslagen en Onderscheidingen'' van Deel V-n B.

Hier volstaan we met enkele namen in herinnering te brengen en wel van;

F. M. B. Ridder ALEWIJN, A. J. F. EGTER VAN WISSEKERKE, H. BEIJERMAN,

A. C. Baron BENTINCK, A. KOOL, J. E. N. Baron SIRTEMA VAN GROVESTINS, M. J. E.

VIRULY VAN POÜDEROYEN, C. DE WIT, Jhr. W. J. P. VAN DEN BOSCH, Jhr. V. A. DE

PESTERS, Jhr. F. J. A. DES TOMBE, Jhr. W. F. G. A. VON PESTEL, E. BOELLAARD en

J. W. P. VAN HOOGSTRATEN.

Detacheeringen van onderdeelen hadden in het thans besproken tijdvak niet plaats; wel hielden,

zooals bij de bespreking der oefeningen zal blijken, gedeelten van het Korps elders verblijf om aan

troepenverzamelingen deel te nemen; doch die afwezigheid uit het garnizoen bezat steeds slechts een

tijdelijk karakter.

Wij eindigen dit gedeelte met een kort overzicht van de loopbaan van den oud-Rijder Jhr. W.

F. G. A. VON PESTEL die, zooals wij zagen, in het jaar 1887, afscheid nam van het Korps.
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AN het aanzienlijke geslacht der PESTELS, dat in de twee laatste eeuwen

vele hooge ambten, voornamelijk in Duitschland, heeft bekleed, vindt men

het eerst vermeld THOMAS, als prediker aan het hof van HENDRIK VIII

van Engeland i). Zijn zoon SAMSON of SIMON PESTEL verliet Engeland in 1533

ter zake van de godsdiensttwisten, en begaf zich naar de Nederlanden, waar hij in

Spaanschen dienst trad. Als zoodanig verdedigde hij in 1586 met 600 man Doesburg

tegen de Engelschen onder Leicester, doch werd genoodzaakt zich aan diens overmacht

van 7000 man voetvolk en 1400 ruiters over te geven. Een zijner kinderen JOHAN,

uit zijn huwelijk met MARIA GOSEN, in Nederland geboren, vestigde zich te Minden,

huwde MARGARETHA WIPPERMAN en had een zoon DAVID, op 1 September 1603

aldaar geboren, die te Oxford en te Marburg studeerde, in 1641 hoogleeraar in de
rechten aan de Akademie te Rinteln in het graafschap Lippe-Schaumburg werd en in

1648 als afgevaardigde bij de vredesonderhandelingen te Munster tegenwoordig was.
Hij stierf 27 December 1684 te Rinteln. Van zijne drie huwelijken bleven de twee

eerste kinderloos; uit het derde, met MARIA CLARA VON WAHRENDORF, sproten

vier zonen, van welke twee ongehuwd stierven; de oudste, PHILIP, en de jongste,
DAVID, hadden nakomelingen.

Laatstgenoemde DAVID PESTEL, geboren 22 September 1654, nam geene
ambten waar. Hij was gehuwd met ELISABETH ENGEL WILHELMI.

Mr. FREDERIK ULRICH PESTEL, jongste zoon van den voorgaande, geboren
24 Januari 1691, werd na te Leiden gestudeerd te hebben, achtereenvolgens benoemd
tot advocaat-fiscaal, auditeur-militair en hoogleeraar in de rechten te Rinteln. Hij stierf
in November 1764; in zijn huwelijk met HELENA ELISABETH LENDERKING werd

een zoon geboren, de latere Mr. FREDERIK WILLEM PESTEL, die 7 Januari 1724

te Rinteln het levenslicht aanschouwde. Na in zijne geboortestad het professoraat in de

rechten te hebben bekleed, werd hij in 1763 tot hoogleeraar in het publiek- en privaat
recht aan de hoogeschool te Leiden beroepen. Groot was de roep zijner geleerdheid.

De omwenteling van 1795 ontzette ook hem uit zijn ambt, evenwel onder toekenning
eener jaarwedde. Hij begaf zich naar Celle in Hannover, van waar hij in 1802, toen
de gemoederen weder tot rust gekomen waren, naar Leiden werd teruggeroepen om zijn
vroeger ambt weder te aanvaarden.

In weerwil van zijn reeds gevorderden leeftijd gaf hij aan die vereerende

uitnoodiging gehoor; doch de wetenschap mocht zich nog slechts korten tijd in zijn
bezit verheugen; immers hij overleed reeds den 16 October 1805. Vele rechtsgeleerde
werken, alle in het Latijn, bestaan van zijne hand.

I) Men zie o.a. aangaande het geslacht VON PESTEL: ƒ. B. RIETSTAP, „Wapenboek van den Nederlandschen Adel",
II deel, bladzijde 65 e,v.
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Eene revue der Rijdende Artillerie op de Vlasakkers bij Amersfoort, 29 Oct. 1839.
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M zij'ne groote bekwaamheden, tevens als erkenning der belangrijke door hem bewezen

diensten werd Mr. F. W. PESTEL onder dagteekening van 12 December 1792 door KEIZER

FRANS II tot den rijksadelstand verheven. Hij was gehuwd met SOPHIA WILHELMINA
VON REDEKER en liet een zoon na, Mr. FREDERIK FRANS LODEWIJK VON PESTEL (geboren

te Leiden 15 October 1764) die van 1788 tot 1795 werkzaam was als pensionaris van Vlissingen.

Hem benoemde de PRINS VAN ORANJE in 1800 tot raad van Justitie te Dillenburg; in i8ji

werd hij raadsheer in het opperste hof van appèl te Dusseldorf en in 1813 lid van het hof van appèl

van Nassau-Dietz, welke betrekking hij tot 1815 bekleedde. Hij was gehuwd met CHARLOTTE

THEODORA JUSTINE Barones VON GERNSTEIN—HOHENSTEIN.

WILHELM FRIEDRICH VON PESTEL, oudste zoon van den voorgaande — geboren 9

Februari 1802 te Dillenburg — had Z. K. WILLEM FREDERIK ERFPRINS VAN ORANJE onder

zijne doopgetuigen. Hij trad 13 Juni 1817 in Nederlandschen krijgsdienst als kadet op de Militaire

Artillerie en Genie-School te Delft, doorliep alle rangen, en werd 22 Maart 1864 gepensionneerd met

den rang van Luitenant-Generaal der Artillerie. Den 14^^° December 1830 (N°. 74) was hij als

i'-Luitenant a la Suite geplaatst bij het Korps Rijdende Artillerie, dat hij eerst verliet bij zijn

bevordering tot Majoor, op 12 Januari 1855. Bij Koninklijk Besluit van 5 Augustus 1859 (N°. 65) werd

hij benoemd tot KONINGS Buitengewoon Adjudant, nadat hem te voren reeds menig eereblijk was

toegevallen, als: het Ridderkruis van den Nederlandschen Leeuw (1844), dat van de Eikenkroon (1849),

benevens het Metalen Kruis en de Dienstgesp, Hij was bij Koninklijk Besluit van 7 Mei 1838 in den

Nederlandschen adel ingelijfd en bij de wet van 29 Juni 1851 als Nederlander genaturaliseerd. De

oud-Rijder, wiens levensschets wij thans bedoelen, stamt uit zijn huwelijk met PHILIPPINA CHRISTINA

SCHERER, dochter van den Kolonel der Artillerie GEORGE FREDERIK SCHERER.

Geboren den 4®" Augustus 1834 te Amersfoort trad W. F. G. A. VON PESTEL op 17-jarigen

leeftijd bij Disp. van het Departement van Oorlog d.d. 14 Augustus 1851 No. 53 in dienst als kadet

bij de Koninklijke Militaire Academie voor het wapen der Infanterie, kwam op i September d.a.v. bij
die inrichting aan, ging bij Z. M's Besluit d d. 15 Maart 1853 N°. 53 over bij het Wapen der Artillerie

hier te lande en behaalde op 13 Juli '55 den graad van fungeerend korporaal. Zijn benoeming tot

2°-Luitenant bij het 3® Regiment Vesting-Artillerie is gedagteekend 21 Juli '55 (Kon. Besluit No. 96).

Ingedeeld bij de 12® Compagnie, standplaats Nijmegen, volgde zijn benoeming tot i®-Luitenant bij

diezelfde Compagnie op 5 Augustus 1857 bij Z. M's Besluit N°. '73. Drie jaar later werd hij bij
Min. Beschikking van 10 Juli 1860 N°. 62 B. overgeplaatst bij het Regiment Veld-Artillerie; hij kwam

alsnu in garnizoen te Amersfoort en werd geplaatst bij de 6® Kompagnie van Kapitein ROOS.

Den 4^6" April 1864 bij Disp. van het Departement van Oorlog onder N®. 57 aldaar benoemd

tot i®-Luitenant-Adjudant, volgde zijne benoeming op 28 November '66 (Koninklijk Besluit N°. 58) tot
Kapitein 3® klasse bij het i® Regiment Vesting-Artillerie. Aan hem werd de betrekking opgedragen
van Kapitein van het materieel, standplaats Grave, welke betrekking hij tot 2 Juli '67 behield, om
deze alstoen te verwisselen met het commando over de 3®. Compagnie in garnizoen te Amsterdam.
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WEE jaar later en wel bij Disp. van het Ministerie van Oorlog d.d. 3 September
1869 No. 35 ontving hij andermaal zijn overplaatsing bij het Regiment

Veld-Artillerie; hem werd het commando opgedragen over de 2= Veld-

Batterij, standplaats Arnhem. Als Commandant dier Batterij (12 ®, later 4 «) maakte

VON PESTEL deel uit van de Artillerie bij het Mobiele Leger. Zooals reeds op

blz. 169 van Deel V-iii B werd medegedeeld, behoorde die Batterij tot de 2® Brigade

der Tweede Divisie, die tot reserve achter de Utrechtsche linie was aangewezen.

Na de demobilisatie van het leger kwam de oud-Rijder opnieuw in garnizoen te

Arnhem, vanwaar hij als Majoor naar Amersfoort vertrok en in dien rang werd ingedeeld

bij het Korps (14 November 1879). Slechts kort bleef VON PESTEL in deze

betrekking. Toen n.1. bij de nieuwe leger-indeeling van het jaar 1881 het Regiment

Rijdende Artillerie werd teruggebracht tot een Korps, voor den Regiments-Commandant,

die eerlang Kolonel zoude worden, geen plaats meer was, werd aan hem, ingaande

I April, het commando over de resteerende drie batterijen opgedragen (Kon. Besluit van

25 Februari 1881 No. 8); den 7"^®" d.a.v. marcheerde hij aan hun hoofd naar Arnhem.

Den 19"^®" April 1884 bij Z. M's Besluit N°. 6 benoemd tot Luitenant-Kolonel

Commandant bleef hij alsnog het bevel voeren tot 23 Maart 1887, op welk tijdstip hij

bij Koninklijk Besluit N°. 3 benoemd werd tot Kolonel-Commandant van het 2' Regiment

Veld-Artillerie, standplaats 's Gravenhage. Het commando van het Korps Rijdende Artillerie

ging over op den Majoor Jhr. V. A. DE PESTERS.

Op zijne aanvrage d.d. 17 November 1891, wegens tijdelijke ongeschiktheid op

nonactiviteit gesteld, werd aan den oud-Rijder d.d. i Mei 1892 pensioen verleend.

Hij bleef metterwoon in de Residentie gevestigd.

Als markante punten in zijn loopbaan stippen wij aan, dat hem de eer te beurt

viel om bij het overlijden van Z. M. KONING WILLEM III te worden toegevoegd aan

Z. H. den GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG. Deze was toen vergezeld van een

gevolg bestaande uit de Heeren:

„I®. Le Comte DE METTERNICH, Chambellan Imperial et royal. Aide de Camp.

2'. Baron DE DUNGERN, Chambellan.

3®, Baron DE DUNGERN, Chambellan.

4®. Le Comte DE VILLERS, Chambellan e.s.e. de feu S. M. le Roi de Pays Bas".

Het behaagde aan den GROOTHERTOG, Jhr. VON PESTEL te benoemen tot

Commandeur van de Luxemburgsche Orde van de Eikenkroon.

De vergunning tot het aannemen en dragen der versierselen dier orde werd hem

vergund ingevolge Koninklijk Besluit van 9 Januari 1891 N°. 19. Bij Besluit van

27 Augustus 1903 onder N°. 22 verleende HARE MAJESTEIT DE KONINGIN aan den

Kolonel Jhr. W. F, G. A. VON PESTEL den rang van Generaal-Majoor.
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N de rij der Korps-Commandanten van ^Jiet Historisch Mnsemn'' wordt de beeltenis

van Jhr. VON PESTEL bewaard, getooid met de uniform van Luitenant-Kolonel der

Rijdende Artillerie.

Een reproductie namen wij op tegenover blz. 52. Van het stamwapen der VON PESTEL's
gaven wij op de achterzijde een afbeelding.

Het is ook aan hem dat de ^^Historische Verzameling'' eene gansche collectie dankt, eertijds
aan VON PESTEL's hoogvereerden Vader toebehoord hebbende welke voorwerpen, steeds met

groote piëteit door den zoon bewaard, later kostbare bouwstoffen leverden voor de geschiedenis

van het Korps. Onder die souvenks bevinden zich — zooals reeds meermalen dankbaar werd

opgemerkt — het „Journaal" dat zooveel merkwaardige gegevens bevatte. Een aquarel, in het bezit

van den oud-Rijder en aan ons welwillend voor het doel van ons werk afgestaan, gaven wij tegenover

blz. 60 in reproductie weder.

Aangaande dit stuk schreef ons Jhr. VON PESTEL:
„Op den 29^='^" October 1839 had op de Vlasakkers bij Amersfoort om lO'/a uur de revue plaats voor

den Aartshertog MAXIMILIAAN VAN OOSTENRIJK en den ERFPRINS VAN MODENA, waar eigenlijk

slechts het depót te bezichtigen was, daar vier mobiele batterijen nog in Noord-Brabant gekantonneerd waren.
„Tot het gevolg der H.H. behoorden de Kapitein der Grenadiers Landgraaf VON FÜRSTENBERG

en twee Ritmeesters der Cavalerie uit het Oostenrijksche leger.

„Op het bericht van dit bezoek is de Luitenant VAN RADEN den 11"^=° October naar Naarden

vertrokken om vandaar eene tweede exercitie-batterij met de noodige tuigen te halen om ten minste met

twee batterijen te kunnen uitrukken.

„Generaal LIST is met deze PRINSEN en hun gevolg overgekomen om aan HoogstDezelven de
twee batterijen Rijdende Artillerie voor te stellen en al wat daarop betrekking heeft mede te deelen.

„Kolonel FALTER, Commandant van het Korps, was mede tegenwoordig.

„Aartshertog MAXIMILIAAN zag alles met de grootste belangstelling en liet zich veel door den

Generaal LIST uitleggen.

„De verschillende manoeuvres liepen zeer goed af".

Omtrent de aquarel, die de letters W. M. draagt, zij het volgende aangeteekend:

De beide PRINSEN zijn waarschijnlijk Generaals. Zij hebben nog de lichtgrijze uniform en ook
de steken. De in het rood gekleede is waarschijnlijk de Landgraaf VON FÜRSTENBERG, die zijn
nationaal kostuum draaft. De ̂ roene met goud is een ulaan, blijkens het hoofdtooisel. De ulanen

waren steeds groen tot omstreeks 1870.

t.. t >
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1881

ANGZAMERHAND viel in het stelsel van oefenen een nieuwe richting te onderkennen.

Vroeger reeds wezen wij er op, dat de lessen, welke de laatste groote Europeesche oorlog
op tactisch gebied had verstrekt, allengs ingang vonden bij de verschillende legers. Dit

ging soms zoover, dat men — door het Pruisisch succes verblind — meende te kunnen volstaan

met eenvoudig te copieeren wat ginds als doelmatig werd beschouwd; de onomstootelijke waarheid

miskennende, dat slaafsche navolging nimmer te rechtvaardigen is; dat denkbeelden, hoe juist ook

voor een leger met gansch andere begrippen dan het onze, hier niet klakkeloos kunnen worden

overgeplant. Wij schrijven deze woorden geenszins ter neder omdat wij niet beseffen, hoeveel

inderdaad uit Duitschland valt te leeren, maar omdat wij het betreuren, dat velen onzer alleen van

gindsche ideeën heil verwachten, waardoor alle oorspronkelijkheid, alle nationaliteit onzer gevechtsvormen

en oorlogs-voorbereidingen dreigen verstikt te worden. Al is men naar onze meening dikwerf wat ver

gegaan met het overnemen van militaire denkbeelden uit den vreemde, het staat niettemin vast, dat

in de jaren na 1870 een frissche stroom bij oefeningen en voorschriften is waar te nemen, waarvan

de volgende bladzijden in menig opzicht mogen getuigen.

Zooals reeds is aangegeven, dagteekent het optreden van batterijen in afdeelingsverband sinds

de organisatie-REUTHER. Wel bestond de artillerie te velde bereids uit twee ongelijk sterke Regimenten,

waarbij onder den Reg'-C ook Hoofdofficieren werkzaam waren; wèl werden die Hoofdofficieren ook

bij veldmanoevres meestentijds met het bevel over eenige batterijen belast, maar de splitsing in meer

of minder zelfstandige afdeelingen, elke onder het directe bevel van één Hoofdofficier, kende men niet.

„Dat de leiding eener afdeeling" — ZOO leest men in de Mil. Spectator van 1883 —„echter
niet zoo eenvoudig werd gevonden, bewijst de Duitsche literatuur dier dagen. Tal van boekwerken en

tijdschriftartikelen, bevatten wel is waar dezelfde grondgedachte, doch omtrent de details van uitvoering

bestond meermalen groot verschil".

Aan de hand van een brochure van den Duitschen Artillerie-Kapitein WMJD'ER ,^Das Schiessen

in der Abtheilung" bespreekt de toenmalige Kapitein W. F. RAPPARD in bovenbedoeld artikel

(30 Januari 1883) het tactisch optreden der afdeeling Veld-Artillerie.
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OK de oefeningen „in den strategische7i velddienst" dagteekenen van dezen

tijd; later werden zij meer onder den algemeenen naam van Cavalerie-nianoetivres

gekend. Van 27 September—6 October 1881 hadden deze voor het eerst

plaats in een deel van Noord-Brabant en Limburg onder de leiding van den Inspecteur der

Cavalerie. Daartoe werden vereenigd de Staf en 4 Veld-Escadrons van het 2®- en het

3® Regiment Huzaren, de Batterij Rijdende Artillerie onder commando van den Kapitein

Jhr. W. C. GODIN DE PESTERS, waarbij waren ingedeeld de i®-Luitenants Jhr. J. R.

STORM VAN 's GRAVESANDE, B. A. SANDERS en E. C. BOOGAERT, ter sterkte

van 6 vuurmonden, 3 caissons, i voorraadaffuit, i bagagewagen en i smidswagerf;

waaraan een peloton van het escadron Ordonnansen, beneyens een detachement Trein-,

Hospitaalsoldaten en Maréchaussée werden toegevoegd, (Ree, mil, blz, 21 e,v,)

„Menig stout stukje" — zoo lezen we in de Aanteekeningen van een der

Rijders uit die dagen — „werd gedurende deze oefeningen op rijkunstig gebied geleverd,

't Was, als wilde het personeel toonen, dat, al was het Korps zoo belangrijk in sterkte

teruggebracht, er toch nog „die oude durf" in zat; dat de oude geest der beroemde voor

gangers nog niet was uitgedoofd,

„En dat ze nog niet verleerd hadden om de handen uit de mouw te steken, werd

bewezen, toen de batterij door een minder gelukkig uitgevoerde verkenning op de Woenselsche

Heide, in een schier ondoordringbaar moeras was vastgereden, waarin de stukken en voer

tuigen tot over de assen wegzonken. Men was genoodzaakt om alle paarden af te spannen

en aan de hand naar den harden weg te leiden; terwijl met vereende krachten stuk

voor stuk, voertuig voor voertuig er uitgebracht moest worden. Met ijver en opgewektheid

werd die moeilijke taak gelukkig volbracht. Eerst zeer laat en uitgeput kwam men dien

avond in het Kantonnement aan,"

Deze oefeningen hadden voortaan telken jare op onderscheiden terreinen

plaats, meestal in de grens-provinciën, waarbij dan meestal gevallen uit de i® stadiën

der landsverdediging tot grondslag werden aangenomen. De Receuils-Militair der ver

schillende jaren geven aangaande de troepen, welke aan die oefeningen deelnamen, de

noodige inlichtingen.

Behalve bij deze oefeningen op vrij uitgebreide schaal, werd enkele malen

een gedeelte van het Korps bestemd om hand aan hand met het zusterwapen te

manoeuvreeren. Wij bedoelen de detacheering eener rijdende batterij van vier stukken

bij het 2® Regiment Huzaren te Venlo in de jaren 1889 en 1890 en de oefeningen met

het I® Regiment te Deventer in bovengenoemd jaar, Hoe het Korps bij die gelegenheden
zijn naam als cavalerie-artillerie wist gestand te doen kan onder meer overtuigend
blijken uit de hiernaast volgende documenten.

'.1
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2® Regiment'Huzaren

Comma7ideerende Officier

Tevrede^iheidsbetuiging,

„ VENLO, 27 Augustus i88p.

,ffiij terugkeer van het alhier gedetacheerde onderdeel van Uw onderhoorig Korps vervul ik een

aangenamen plicht door U HoogEdelGestrenge mijne ingenomenheid te betuigen met de gevolgde wijze

van instructie, betreffende technische aangelegenheden en het gebruik der Rijdende Artillerie; tevens over

de leiding van de batterij bij gezamenlijke oefeningen met de Escadrons van het 2® Regiment Huzaren,
door den Kapitein VÏRULY VAN POUDEROYEN; ivaardoor voormelde detacheering m. i, aan het
beoogde doel heeft beantwoord.

S^^de militaire houding en het uitmuntende gedrag der onderofficieren en minderen gedurende
het verblijf der Batterij Rijdende Artillerie te Venlo verdienen allen lof.

De Kolonel, enz.

bij afwezigheid

De Luitenant-Kolonel

(get.J F. DE BAS.

7® Regiment Huzaren

Commandeerende Officier

Tevredenheidsbetuiging.

„DEVENTER, ̂ October i88p.

„Ik heb de eer, U HoogEdelGestrenge te verzoeken den Kapitein VIRULY VAN POUDEROYEN

van Uw onderhorig Korps mijnen dank te betuigen voor de goede diensten, welke Z.E.G. met de

7® Rijdende Batterij aan het 7® Regiment Huzaren bewezen heeft gedurende de afgeloopen Cavalerie-
manoeuvres. Het vlotte terreinrijden, de manoevreervaardigheid der Batterij, alsmede het doorzicht van
den B'j C^', benevens de praetische bruikbaarheid van het geheele personeel, verdienen m.i. den meesten lof .

De Luitenant-Kolonel

Commandant a,i. enz.

(get.) GEVAERTS.

kita
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ET gebruik der Artillerie bij de groote manoeuvres^ gedurende vele jaren aan een veelal

rechtvaardige critiek onderworpen, werd evenzeer op nieuwe leest geschoeid.

Vol eerbied, waardeering en lof herdenken wij hier den man, die met zoo groote

mate van energie, kennis en talent, nieuwe begrippen ingang wist te doen vinden, een der meest

beteekenisvolle mannen op veld-artilleristisch gebied, wiens beeltenis in het ^^Historisch Museum' een

eereplaats inneemt, en dat wij als, gering bewijs onzer hulde, naast deze regelen onzen lezers aanbieden.

FREDERIC MARIE BALTNASAR RIDDER ALEWIJN.

Die naam zal tot in lengte van dagen bij ons bereden artilleristen, die doordrongen zijn van

het vele goede en nuttige wat hij ons wapen wist bij .te brengen, in hoogst aanzien blijven!

Als Commandant der bereden Artillerie gaf ALEWIJN, in de overtuiging dat geen juist gebruik

van de vereenigde wapens mogelijk is, indien de Officieren niet bekend zijn met de grondbeginselen,

welke de gevechtsyormen voor elk hunner bepalen, een ^^Zeer beknopt overzicht van de verschillende

formatien en de vechtwijze der Infanterie".

In 1887 verscheen van zijne hand de ^^Handleiding voor het tactisch gebruik der Artillerie te

Velde": een voor die dagen uitstekend voorschrift.

,,Het was" — zoo luidt een beoordeeling van deskundige hand — „als het ware een kort

tactisch leerboek, waarin de taak der bereden Artillerie in hoofdtrekken werd omschreven". ,,Niet aldus"

— zoo vervolgt de recensent — „het toenmalige 4® Deel van het ^.Exercir-Reglement für die

Feld-Artillerie" \ dit vormt een soort Grondwet, die in korte zinnen alles bevat, wat voor het gevecht

der Artillerie te Velde moet worden voorgeschreven. De ̂ ^Haiidleiding" is een voorschrift dat speling

toelaat bij de naleving; het ^F^^'>'oir-Reglemenf is een reglement, dat moet worden nageleefd".

Naast het deelnemen aan de groote najaars-manoevres in het divisie-verband, moeten wij nog

de aandacht vestigen op de toevoeging van één of twee Rijdende Batterijen bij de oefeningen van

het 8® Regiment Infanterie, met ons te Arnhem garnizoen houdend.

Onnoodig te zeggen, dat wij hierbij in de rol van Veld-Artillerie geroepen worden, een taak die

nochtans — we zijn er van overtuigd — ook in een oorlog van ons kan verwacht worden, en waarop

wij ten volle moeten zijn voorbereid. Trouwens, onze vechtwijze zal in de toekomst die der Veld-Artillerie

steeds meer naderen. Hoe schoon ook de cavaleristische trek in ons Wapen moge wezen, toch mag

het sluipend zoeken naar een gunstige plek, waaruit we ongezien den vijand gevoelige slagen kunnen

toebrengen en de Infanterie het voorwaarts gaan mogelijk maken — mag ook dat ons niet vreemd zijn.

Te meer zal het leger de Rijdende Artillerie waardeeren, wanneer deze onder de meest

verscheiden omstandigheden tot steun van andere wapens werkzaam kunne zijn; men bedenke: vlot

rijden is niet alleen voor ons een levensvoorwaarde, maar de allereerste eisch blijft, dat wij ons
instrument, het kanon^ naar behooren weten te bespelen.

Op die wijze komen wij van zelf tot de schietoefeningen.
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AN de ^^Beknopte Overzichten der proeven en oefeningen\ welke in de

jaren 1881—'93 bij het Korps hebben plaats gehad, ontleenen wij het

navolgende betreffende het schieten in eerstgenoemd jaar.

De oefeningen van het Korps Rijdende Artillerie namen een aanvang

op den 8®"" Augustus en eindigden op 7 September 1881.

Zij' hadden plaats op de Kemperberger-heide bij Arnhem, onder de leiding van

den Korps-Commandant Jhr. VON PESTEL en wel door de 2 Rijdende Batterijen;

de Instructie-Batterij vuurde niet. i)

Volgens het Programma werd er geschoten /® met één vimrmond^ waarbij een

opperwachtmeester als stuks-commandant moest optreden, onderofficieren en korporaals

als bedieningsmanschappen werden ingedeeld.

Deze oefeningen maakten het zoogenaamde schoolschieten voor het kader uit, en

werden geleid door de luitenants. Zij bestonden uit:

a. Het schieten met granaten op onbelcende afstanden tegen een linnen schijf B 60 M.,

H 1.8 M. en b. het schieten met granaatkartetsen tegen denzelfden schijf op dezelfde afstanden,

waarop de oefeningen a werden gehouden.

2=. Met een Batterij van vier of zes vuurmonden alsvoren met granaten op onbekende

afstanden tegen een compagnies-colonne; vuren met granaatkartetsen op het voornoemde doel op

denzelfden afstand en zoo mogelijk op denzelfden dag, waarop met granaten was geschoten;

vuren met granaten en granaatkartetsen tegen een escadron in linie-, vuren met granaat

kartetsen op liggend vurende infanterie in linie; vuren met granaten op artillerie op onbekenden

afstand; vuren met granaatkartetsen op hetzelfde doel, op denzelfden afstand en zoo mogelijk

op denzelfden dag waarop de voornoemde oefening met granaten had plaats gehad; vuren

met granaten op een beivegend doel (rol VON SCHELL); vuren met granaatkartetsen op

hetzelfde doel; gevechtsschieten met één batterij en, waar de plaatselijke gesteldheid het

toeliet, met 2 batterijen.

Voor de regeling van het vuur werd verwezen naar de Leidraad^ zoonoodig mocht

hiervan worden afgeweken, met vermelding van de redenen waarom in het verslag.

Aan het gevechtsschieten moest een tactische veronderstelling ten grondslag liggen, de

oorlogstoestand zooveel mogelijk nagebootst en het vijandelijk vuur op de gebruikelijke wijze

voorgesteld worden (ontsteken van kleine kruitladingen door middel van Bickford-koord).

Het beweegbare doel (de rol) moest een snelheid van 100 pas in de minuut hebben.

Door de Rijdende Artillerie werd een vergelijkende oefening gehouden met een

detachement van 100 vurende manschappen, op een door oude affuiten, voorwagens, stroo-

proppen enz. voorgestelde batterij (afstanden tusschen 1500 en 1700 M.)

Door den Majoor Jhr, VON PESTEL werd bij deze oefening gewezen op het groote

nut van het vuren op een bewegend doel, vooral om kalmte in de batterijen te verkrijgen;

een zekere wijze van inschieten op zulk een doel werd als proef aanbevolen.

I) D-inkb-iar zij hier vermeld, dat in 1889 en volgende jaren de heidegronden van de eigenaren Baron VAN PALLANDT
VAN ROSENDAAL en Baron VAN HEECKEREN VAN ENGHÜIJZEN welwillend voor de oefeningen in gebruik zijn afgestaan.
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^ . E invoering van het stalen veldkanon bracht aanzienlijke wijzigingen in het schieten.
Reeds dadelijk vermelden wij, dat als gevolg van de verhoogde schootsverheid het

gebezigde schietterrein op de Kemperberger-heide n'et meer voldoende kon worden geacht.
Naar een geschikt terrein werd daarom uitgezien. *

Indien men zich van de Kemperberger-heide in noordelijke richting beweegt en bij de zoo
vriendelijk gelegen huizengroep, bekend onder den naam van Laag-Deelen^ den zoom van

dennenhout passeert — het zoogenaamde Deelensche défilé, — die de genoemde heide aan de
Noordzijde begrenst, dan bevindt men zich op een groote zandvlakte, welke aan alle zijden door een
silhouet van eeuwig groen wordt omlijnd. Die vlakte, welke hier en daar een onbeteekenend hoogte-

rugje vertoont, staat bekend onder den naam van Deelensche heide. Het was hier, dat de Commissie

van Rijdende Artilleristen onder voorzitterschap van den Kapitein Jhr. F. J. A. DES TOMBE in het

vóórjaar van 1882 een rooilijn afbakende, ter lengte van ongeveer 8 K.M., zich van het Huis Hoog

Deelen in een richting Oost-West uitstrekkende

Het terrein bevindt zich op 2V4 uur gaans van het garnizoen

„Wil men het" — zoo lezen wij in het overzicht — „langs den kortsten weg bereiken dan moet

men een ongeveer 1000 M. breede strook zwaar duinzand doortrekken, die den aanvoer van de benoodigde

materialen bemoeilijkt.

„De bijzonder regenachtige zomer was oorzaak, dat de lage gedeelten van het terrein voortdurend
zeer moerassig en daardoor onbruikbaar waren, zoodat het zeer bezwaarlijk viel om goede opstellings

plaatsen voor de doelen en de observatie-posten te vinden. De vele jonge aanplantingen, vooral in de

nabijheid van de terreingedeelten die het meest voor de batterijstellingen waren aangewezen en die op

dringend verlangen der eigenaren moesten worden gespaard, veroorzaakten dat het manoeuvreeren der batterijen

niet kon geschieden op de wijze, die men wenschelijk zou hebben geacht. Deze beperkingen hadden somwijlen
invloed op den gang der oefeningen. Zoo kon bijvoorbeeld het gevechtsschieten manoeuvreerender wijze met
2 batterijen tot een afdeeling niet plaats hebben. Er werd steeds gevuurd met 4 stukken.

Bij het vuren met een afdeeling van 2 batterijen kwam het inschieten met een batterij of met de

geheele afdeeling ter sprake Algemeen was men van gevoelen, dat het verkieselijk was om met de afdeeling
in te schieten: men vergete daarbij echter niet dat de afdeeling slechts uit 8 stukken bestond, en dat het

voordeeliger zal zijn zich met 8 dan met 4 stukken in te schieten; of zulks ook met 12 stukken het geval

zoude zijn, meenen we met recht te moeten betwijfelen: het diende in ieder geval nader te worden onderzocht".

Het doe], dat men met het Programma voor 1882 wenschte te bereiken, was om het personeel der

Korpsen met de vuurmtwerking van het nieuwe geschut bekend te maken op verschillende afstanden en

op onderscheidene doelen. Tevens meende men daardoor gegevens te verkrijgen omtrent de spreiding
der projectielen en de gunstigste ligging van het gemiddeld springpunt tegenover verschillende doelen.

Door een Commissie van Officieren van het 2® Regiment Veld-Artillerie was een ontwerp
samengesteld om te dienen als Leidraad bij het Schieten te Velde, welk ontwerp nog vóór den aanvang
der schietoefeningen in druk verscheen en daarbij moest worden gevolgd. Achtereenvolgens werden
schootstafels en nieuwe quadranten aan de Batterijen verstrekt.

• j
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ET zoeken naar tactische grondslagen, waarop het schieten der Artillerie

moest worden gebaseerd, vormde een punt van ernstige overweging.

Zoo treft men o.m. in de ^-.Militaire Spectator' van 1882 eene studie

naar aanleiding van een Artikel in Archiv^ Band '8g Heft 75 over: ̂ ^Het schieten van

de met andere troepen vereenigde Artillerie naar tactische grondslagen geregeld".

„De Artillerie" — zoo heet het — „moet het vuur in eerste linie op geen grooteren

afstand dan 1800 M. openen. De eigenlij'ke Artilleriestrijd dient op 1200 tot 1000 M. te

worden gevoerd en zelden zal de Artillerie op korteren afstand den vijand kunnen naderen.

Het vuren op 1000 tot 500 mag alleen in zeer zeldzame gevallen voorkomen. In de marsch-

colonne moet de Artillerie zoo dicht mogelijk naar voren worden geschoven en bij de

opstelling in het gevecht, van de reglementaire bepalingen omtrent den onderlingen afstand

van de verschillende batterijen afwijken, om zich hoofdzakelijk te regelen naar de ruimte,

die de overige wapenen haar kunnen afstaan. Bij het stelling nemen behoeft zij zich niet

bij de voorhoede-Artillerie aan te sluiten, maar kiest haar eigen standplaats".

Verder wordt omschreven, wat voor de vuurleiding noodig wordt geacht, hoe na

het inschieten van een batterij moet worden gehandeld, hoe de Artillerie-Commandant

met den bevelhebber voeling moet houden, op welke wijze de Artillerie met de Infanterie

in het gevecht op korten afstand moet samenwerken enz.

De programma's voor de schietoefeningen der eerstvolgende jaren hadden allereerst

ten doel om het personeel te oefenen, dit nader met de uitwerking en de eigenaardigheden

van het nieuwe veldgeschut bekend te maken, i)

Teneinde zooveel doenlijk gegevens te verzamelen nopens de aanhangige vraag

punten, die in het eerste jaar der invoering nog onopgelost waren gebleven, ook vast

te stellen of de ^^Ontwerp Leidraad voor het Schieten te Velde" definitief kon worden

ingevoerd dan wijziging behoefde, werd bij het Korps Rijdende Artillerie een Commissie

benoemd, die van de te houden schietoefeningen moest gebruik maken ter bereiking

van het beoogde doel. Men gebruikte gietijzeren granaatkartetsen (gewicht 6.95 kilo;

het gewicht der stalen granaatkartetsen bedroeg 7.06 kilo).

De uitkomst der Korpsoefening op gedekte Artillerie, in verband met de reeds

vroeger bij het beschieten van een veldwerk op de Oldenbroeksche heide opgedane

ondervinding, leidde tot de gevolgtrekking, dat wanneer een batterij behoorlijk is gedekt

en alle maatregelen^ die tot meerdere bescherming van menschen en paarden kunnen

strekken in acht zijn genomen^ zij op eiken afstand weinig van het vijandelijk Artillerievuur

te lijden heeft en het langen tijd in haar stelling zal kunnen uithouden.

I) Zoo bevatte het Programma voor 1883: l®. Kaderoefeningen met één vuurmond, waarbij o.m. werd ingeschoten met
granaten op onbekende afstanden van 1000—2500 M. op een linnen schijf B. 60 H. 1.8 M. Voorts: 2^. Batterij-oefeningen met
6 of 4 vuurmonden. Hierbij werd beoefend grensschieten met granaten, vervolgens vuren met granaatkartetsen op onbekende
afstanden tusschen 2000 en 3000 M. op een „Compagnie's-Colonne"; inschieten en het vuur vervolgen met granaatkartetsen op
afstanden tusschen 1500 en 2000 M. op een bedekt opgestelde batterij; vuren met granaatkartetsen op een „afdeeling naderende
cavalerie", enz.
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VER het algemeen waren de uitkomsten van het gevechtsschieten in verhouding tot het

aantal gedane schoten niet bijzonder gunstig.
„De reden ligt voor de hand" — zegt het verslag — „en is zeker wel voor het grootste

gedeelte toe te schrijven aan de nadeelige omstandigTieden. waarin men bij het gevechtsschieten verkeert

en die de werkelijkheid meer nabij komt.

„Er is niet zooveel tijd van beraad; alles gaat veel sneller, en daardoor soms minder nauwkeurig;

het richten kan niet zoo zorgvuldig geschieden, evenmin het tempeeren; het personeel is uit den aard dei-

zaak minder kalm en er bestaat veel meer aanleiding tot misverstand of vergissingen. Een en ander werkt

nadeelig op de uitkomsten. Stelt men zich nog de werkelijkheid voor, d.i. de moreele indruk door's vijands

vuur en de geleden verliezen teweeggebracht, dan laat het zich lichtelijk begrijpen waarom op het slagveld

de uitwerking van het Artillerievuur ondanks de vele schoten, somtijds zoo betrekkelijk gering is".

Schoon deze opmerking ons weinig aantastbaar schijnt, moeten wij toch vermelden, dat in'latere

verslagen er steeds op gewezen werd, dat de uitwerking bij het gevechtsschieten vooral niet minder

was dan bij de voorafgaande oefeningen.

In de oefeningen voor het jaar 1885 komen onder die voor de batterijen onder meer voor:

„Tactische Schietoefeningen: 3 met een batterij en i met twee batterijen onder Commando van den

Korps-Commandant. Aan deze oefeningen moest steeds een tactische veronderstelling in verband met de

andere wapens tot grondslag strekken. Na het opmaken dezer onderstelling — door de Afdeelings-

Commandanten voor de oefening met één batterij en door den Regiments-Commandant voor de overige —

werden de doelen opgesteld in overeenstemming met den toestand, waarin een der beide partijeii, aanvaller of

verdediger, zich in de werkelijkheid zou bevinden. De stellingen en doelen moesten steeds dezelfde grootte en

uitgebreidheid hebben, als in de werkelijkheid het geval zou zijn'.

„Bij de uitvoering werden de Afd®- en Batt.-Commandanten geheel vrij gelaten in hunne handelingen".

In het kamp van Oldebroek hadden dit jaar door de batterijen van het i® en 2® Regiment

Veld-Artillerie te Oldebroek op dezelfde wijze als de tactische schietoefeningen ook tactische oefeningen

plaats, waaraan ook door schrijver dezes werd deelgenomen. De hoofd-momenten werden door een

paar losse schoten aangegeven, doch geen doelen geplaatst. Bij voornoemde oefeningen werd steeds

in marschtenue en met den gevechtstrein uitgerukt.

Na het inschieten werd zooveel mogelijk nog een 8-tal schoten gedaan met de gevonden opzethoogte

en tempeering ten einde de meerdere of mindere uitwerking te kunnen nagaan, naar gelang de sectie of

batterij al dan niet was ingeschoten. De waarnemingen, opnemingen enz. geschiedden als vorige jaren.

Alle oefeningen met één batterij hadden plaats met vier, de schietoefeningen met twee batterijen

met zes vuurmonden per batterij.

'V

1
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N het jaar 1886 vindt men aangaande het tactisch schieten de volgende

opmerking:

de tactische schietoefeningen werd uitgegaan van een tactische

veronderstelling; de andere wapens ware7i door manschappen met vlaggen gemaskeerd

en opgesteld overeenkomstig de tactische toestanden; de vijand was daarbij geheel in gevechts

toestand door verschillende soorten van schijven voorgesteld^ (Methode ALEWIJN).

In 1887 werd voor het eerst met een terreinhoek gewerkt; een nieuwigheid, die

aanvankelijk op heel wat tegenstand stuitte; iets wat men trouwens steeds opmerkt,

wanneer aan de wijze van schieten eenige meerdere complicatie wordt gegeven.

Dit is wel opmerkelijk, vooral als men' in aanmerking neemt, dat vele der toegepaste

hulpmiddelen — mits ze goed gekend worden — tot veel juister vuur, tot grooter uitwerking
dus zullen leiden. Het is echter, als of in lange tijdperken van vrede, die noodzakelijkheid
van de grootst mogelijke werking meer op den achtergrond wordt geschoven; pogingen
althans om in dezen zin den juisten weg te begaan, worden dikwerf met wantrouwen

begroet. Men merke slechts op, hoe nieuwe uitvindingen en toepassingen op het gebied
van richtmiddelen in den regel worden ontvangen.

Bij de schietoefeningen voor 1887 werden de stukken gewoonlijk even hoog
opgesteld, doch met een terreinhoek van minstens + of — 9' en zoodanig dat slechts
een der stukken direct kon richten. Na het inschieten werd met den opzet op een
hulprichtpunt gericht.

Bij de tweede oefening werden de stukken zoodanig opgesteld, dat één stuk een

terreinhoek had van minstens 9' meer dan het andere; het richten geschiedde alleen met
quadrant en richtbaken.

Bij de derde oefening werden de stukken en de schijf zoodanig geplaatst, dat
een groote terreinhoek werd verkregen en niet direct kon worden gericht; de terreinhoek

moest op de standplaats van een verondersteld nevenstuk worden gemeten.

In 1888 werd ter bepaling van het richtingsvlak bij indirecte richting gebruik
gemaakt van richtbaken. L. r,6 M., tot welker invoering reeds bij Aanschrijving van

15 October 1887 Kabinet Litt. V'*'^ was besloten. Zoowel indirecte richting
van hulprichtpunten traden meer bizonder op den voorgrond.

y  In de algemeene toelichting tot uitvoering van het schiet-programma voor 1890
werden wenken gegeven op gebied der vuurleiding.^ en onder meer bepaald, dat —
tenzij andere bevelen gegeven werden — iedere sectie het gedeelte van het doel
moest beschieten, dat recht tegenover haar staat.
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OOR het jaar 1890 hield het schiet-programma verder in: • r'

„Bij den Artilleriestrijd zullen de volgende regels worden nagekomen;

a. Wanneer een batterij een andere van een gelijk aantal vuurmonden beschiet, dan
neemt elk stuk het tegenovergestelde stuk tot doel. >

b. Wanneer een batterij van 6 stukken het vuur opneemt tegen een vijandelijke batterij van 4 stukken,

dan beschiet de midden-sectie de vijandelijke middenstukken en de 2 vleugel-sectiën de tegenoverstaande

stukken; zoodat op het vijandelijke 2= stuk het vuur van het 4' en het 5®, op het 3= stuk van de tegenpartij

het vuur van het 2= en het 3® stuk wordt vereenigd.

c. Wanneer een batterij van 4 stukken een batterij van 6 stukken moet beschieten, dan wordt alleen

op de vier middenstukken der vijandelijke batterij gericht,

„Tegen gesloten infanterie-afdeelingen met weinig frontbreedte wordt het vuur niet verdeeld. Tegen

tirailleurs en tegen cavalerie vuurt iedere sectie op het recht tegenover haar staand gedeelte van dat doel".

Het jaar daarop werd gelast, dat bij de Sckieiregels de Leidraad voor het schieten te Velde

en voor de vuurleiding van meerdere batterijen het „Aanhangsel op de Batterij school 2® Gedeelte'

moesten worden gevolgd.

In 1892 werd tot het waarnemen der schoten voor het eerst gebruik gemaakt van observatie-posten

in de nabijheid van het doel. De batterij-oeleningen werden tot zes stukken uitgebreid. Nog zij ten

slotte hieromtrent aangeteekend:

„Er werd gevuurd op een gedekte batterij van 6 stukken in batterij staande: i® zonder voorwagens,

doch met 3 caisson-achterwagens en bijbehoorend personeel, één achter het midden van elke sectie geplaatst,

op een afstand van 12 pas; 2® als voren doch de caisson-achterwagens geplaatst 12 pas achter het i®, 3® en

S® stuk. Verder op een gedekt opgestelde batterij van 6 stukken in batterij staande, zonder voorwagens

doch met drie caisson-achterwagens en bijbehoorend personeel: één achter het midden van elke sectie geplaatst

op een afstand van 12 pas; de dekkingen werden door middel van ingravingen of aardopwerpingen verkregen.

„De Veld-Batterijen vuurden op een beweegbaar doel ̂ voortbewegende rol).

„Bij de tactische schietoefeningen werden de batterijen gevolgd door gevechtstrein, welke op oorlogs

sterkte was gebracht. Aan deze schietoefeningen lag weder een tactische onderstelling in verband met

andere wapens ten grondslag; troepen werden evenwel niet gemarkeerd-, de doelen moesten opgesteld zijn

overeenkomstig den toestand waarin de tegenpartij zich in het gevecht zou bevinden.

„De toepassing van het snelvuur eindelijk, in sommige gevechtsmomenten af te geven, diende om na

te gaan, hoeveel projectielen in elke minuut konden afgevuurd worden en om het persooneel den vuurmond

naar behooren te leeren bedienen.

„De grootste snelheid, die in 1892 verkregen werd, was 573 a 6 schoten per minuut".

Hier zij het thans de plaats, om enkele regelen te wijden aan het bezoek, door den Deenschen

Artillerie-Kapitein G. HARHOFF in de maand Augustus 1892 aan de Rijdende Artillerie gebracht.
Deze Officier was door de Deensche Regeering in missie gezonden tot het bestudeeren van de

remonteering bij het Korps en tot het bijwonen der tactische schietoefeningen. Schrijver dezes werd

aan genoemden Officier toegevoegd. Het was naar aanleiding van dit bezoek dat het Z. M. den

KONING van Denemarken behaagde hem te begiftigen met het Ridderkruis 3® klasse der orde
van de Dannebrog. De Korps-Commandant Majoor C. DE WIT ontving het Commandeurs-kruis.
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IJ de oefeningen moeten nog enkele bijzonderheden worden ter sprake

gebracht, van genoegzaam belang om er de aandacht op te vestigen.

Allereerst wijzen wij hier op het bezoek van den grooten land- en

volkenkenner PRINS ROLAND BONAPARTE, nazaat van den beroemden NAPOLEON,

die — naar hij zeide — oefeningen van het Korps wilde bijwonen^ dat aah zijn

grooten voorganger zulke belangrijke diensten had bewezen'.

Den Juli 1883 werd Zijne Hoogheid daartoe in de gelegenheid gesteld: de

exercitiën hadden plaats op de Kemperberger-heide.

Dan voegt het ons een woord van medegevoel en waardeering te spreken bij

de herdenking van het overlijden van den milicien-kanonnier BOOLINK., die op den
zósten Mei 1888 viel als offer van zijn plicht.

Dien dag was de i'Batterij uitgerukt naar de Kemperberger-heide tot het houden

eener oefening in het springen met aangespannen stukken. Een sloot lang 100 Meter,

en I Meter breed en diep was hiertoe in gereedheid gemaakt. De oefening, die reeds

verscheidene malen te voren had plaats gehad, geschiedde sectie'sgewijze met vermeerderden

afstand. BOOLINK was als middenrijder ingedeeld-, zijn paard stortte, de achterrijder, die

niet tijdig zijn span tot staan vermocht te brengen ging over hem heen, vervolgens de raden

van het stuk, die het hoofd van den gevallene verpletterden 5 hij was onmiddellijk een lijk.

Treffend was de deelname van het geheele Korps in dit allertreurigst ongeval.

De Korps-Commandant, Majoor Jhr. V. A. DE PESTERS gelastte, dat de

overledene met militaire eer zou worden ter aarde besteld.

Het geheele Korps was den 29^'™ Mei aan de groeve vereenigd, waar door den

Majoor in sympathieke bewoordingen uiting gegeven werd aan de gevoelens, welke het

verscheiden van een op zulke wijze gevallen kameraad had opgewekt. Als slachtoffer van

zijn beroep, niet minder op het veld van eer had de jonge man zijn leven gelaten. De

zekerheid daarvan mochten zijne treurende nabestaanden eenigszins troosten en bemoedigen.

Den Mei 1884 werd de verstrekking op ruime schaal van topographische

kaarten aan het Leger geregeld. Eerbewijzen voor Leden van het Koninklijk Huis werden

voorgeschreven op 3 September 1883 (Kon. Besluit N°. 32) en 22 Juni 1891 (Kon. Besluit

N°. 29). ,,Overwegende, dat het noodig is de groote parades op de geboortedagen van

de Leden van het Koninklijk Huis onder alle omstandigheden, zooveel mogelijk te doen

plaats vinden" — aldus luidde de inzet van eerstbedoeld Koninklijk Besluit, waarbij bepaald

werd, dat gedurende plaats hebbende groote of veld-manoeuvres deze op zulke dagen

geschorst moesten worden en de troepen, waar ook aanwezig, ia groote tenue zouden

paradeeren. Laatstgenoemd Besluit gaf tevens de bevoegdheid om in zoodanig geval

de groote parades in marschtenue te doen plaats hebben.
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N den jare 1888 vaardigde de Minister van Oorlog een bepaling uit, volgens welke „do
troepen elkander de rechterMjde van den weg zouden laten", indien zij elkaar tegenkwamen,

met andere woorden: rechts moesten uitwijken.

Een Ministerieele Aanschrijving van 29 April 1891 N°. 69 stelde algemeene regelen vast, in
acht te nemen bij het doen van losse schoten uit het geschut, voornamelijk ten doel hebbende om

ongelukken te voorkomen (5 minuten tusschenruimte tusschen een schot en het inbrengen eener
volgende kardoes).

De Majoor Commandant van het Korps Rijdende Artillerie Jhr. V. A. DE PESTERS deed

den November 1889 een voorstel aan den Commandant der Bereden Artillerie tot het nemen

van bijzondere veiligheidsmaatregelen bij de werkzaamheden als anderszins met bepakte munitie

voorwagens en caissons; en wèl naar aanleiding van den zelfmoord van een kanonnier 1° klasse bij

het Korps, die zich op den i^den November 1889 in het park het leven had benomen door een

Granaatkartets-schot, dat hij, vóór de monding van den vuurmond staande, door middel van twee aan

elkaar verbonden aftrektouwen, zelf had ontstoken. De maatregelen, voornamelijk bestaande in een

voorschrift tot het bewaren der sleutels en openen onder toezicht, werden goedgekeurd. Later volgde

een afdoende regeling, in zooverre een munitie-magazijn voor het Korps gebouwd werd op den

Galgenberg, dat in het voorjaar van 1894 in gebruik werd genomen.

Een paar malen kon het Korps daadwerkelijken steun verleenen; bij een brand kort nadat

het nieuwe garnizoen was betrokken; later bij de ongeregeldheden in 1892.

Wat het eerstbedoelde feit betreft lezen we:

„In den nacht van den I3den op den I4den Mei 1881 brak er een fel uitslaande brand uit in de Kortestraat,

„De hoofdbewoner der bovenvertrekken was het gezin van DE ZOETE; dit werd zoo plotseling

door het gevaar bedreigd, dat het slechts met moeite kon worden gered. Niet minder dan 18 kinderen,

ook van andere gezinnen, waren in die kamers en ontkwamen met moeite. DE ZOETE zelf, meenende dat

nog één van de kleinen zich in het brandende gebouw bevond, keerde er in terug, maar zou in den rook

gestikt zijn, zoo niet de wachtmeester der Rijdende Artillerie J. W. ISING, die mede naar binnen was gesneld,

den reeds bewustelooze op de schouders genomen en hem op die wijze naar buiten gedragen had. Het

bovenhuis brandde geheel uit. Ook de spuit van het Korps verleende bij de blussching krachtdadige hulp".

(Zie Arnhemsche Courant van den i4den Mei 1881).

Niet alleen dat het gemeentebestuur deze daad bizonder op prijs stelde en bij besluit d.d.

28 Mei 1881 aan den wachtmeester ISING als erkenning van zijn kloek gedrag een gouden horloge
van wege de gemeente vereerde (zie Arnhemsche Courant van den 3osten Mei 1884), maar ook het

volk roemde zeer het. koene optreden van de Rijdende Artillerie.

Voorts behaagde het aan ZIJNE MAJESTEIT DEN KONING als blijk van HoogstDeszelfs
goedkeuring en tevredenheid de bronzen Medaille, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 29 September 1855
N°. 64, en een loffelijk getuigschrift toe te kennen aan voornoemden wachtmeester „wegens zijn
onverschrokken gedrag bij gelegenheid van een brand in de Kortestraat te Arnhem op 13 Mei 1881".
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FSCHOON de ongeregeldheden in de maand Juli 1892 te Arnhem niet van ernstigen aard

geweest zijn, blijft het toch de vraag, óf zij zonder het kalme en energieke optreden van den

I'-Luitenant der Rijdende Artillerie W. A. FRIESWIJK, die op verzoek van den Burgemeester

bijstand met een detachement verleende, niet wellicht grooter omvang zouden verkregen hebben.

Dankbaar moet het in elk geval erkend worden, dat de orde na de aanwezigheid der gerequireerde

militairen spoedig hersteld werd:

Wat was het geval?

Bij het bezoek eener politieke partij hier ter stede, die propaganda maakte voor hare beginselen,

hadden op den 9"^^'^ Juli wanordelijkheden plaats gevonden. Op den Velperweg was botsing ontstaan,

en de politie zag zich genoodzaakt om van de wapens gebruik te maken; één der agenten was met

een mes in de zijde gewond.

Bij schrijven van den 10"^®" wendde zich de Commissaris der Koningin tot den Burgemeester,

die naar aanleiding daarvan d.d. 11 Juli N°. 4796 den Garnizoens-Commandant o.a. verzocht om 25

rijdende artilleristen te doen consigneeren.

Dit detachement was dienzelfden dag in de gelegenheid tot beteugeling der wanorde op te treden.

In het Korps-Archief vinden wij in verband daarmede een afschrift van het navolgend schrijven —

^^Gemeente Arnhem

No. 47pd. ARNHEM., 13 Jttli 18^2,

Verstoring der Openbare Orde.

„Zè gevoel mij gedrongen UwE.G. mijn dank te betuigen voor de wijze, zvaarop door het garnizoen

is medegewerkt tot het betengelen der ongeregeldheden, welke op 11 dezer alhier hebben plaats gehad.

„Ik verzoek UHoogEdelGestrenge beleefdelijk dezen dank te willen doen overbrengen aan de

manschappen van het Korps der Rijdende Artillerie, die bij deze gelegenheid dienst hebben gedaan en

speciaal aan den Officier, die met het bevel was belast voor dezi tact en het beleid, waarmede hij

alstoen is opgetreden,

„De Burgemeester van Arnhem,

(get.J LA WICK VAN PABST".

En nu ten slotte nog een enkel woord over het aandeel, dat door de Officieren van het Korps

in het hier behandelde tijdvak aan de „hippische sport" werd genomen.

t
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N de jongste tientallen jaren is men ook hier in Nederland tot de overtuiging gekomen,
dat, als men een Volk weerbaar wil maken, allereerst bij de opvoeding der jeugd aan de
physieke ontwikkeling grootere waarde behoort te worden toegekend. Waar andere natiën

ons reeds geruimen tijd waren voorgegaan, hebben wij lang geaarzeld eer het zoover kwam, dat aan
de eischen der lichaamsontwikkeling volle, althans meerdere aandacht geschonken werd.

Hoe dikwerf bleek het toch, dat daartoe in de Kazerne de eerste grondslagen moesten worden
gelegd! Gelukkig openbaarde zich langzamerhand in deze een kentering; schier algemeen beseft men
thans, hoe onverantwoordelijk vroeger gehandeld is. Thans zijn wij op den goeden weg. Toch zal nog
veel beleid gevorderd worden om den toestand zoodanig te vervormen, dat inderdaad goede en blijvende
resultaten zullen worden bereikt, als gevolg waarvan de weerkracht van ons Volk belangrijk zal worden
verhoogd. Nog zal veel tegenstand overwonnen, veel afkeer in sympathie behooren omgezet te worden.

Wij militairen kunnen daartoe medewerken: zelfs in hooge mate. Het hangt toch van ons af,
of de milicien, die tijdelijk aan onze hoede wordt toevertrouwd, in den kring der zijnen wederkeerende,
het hooge belang beseffe van goede lichaamsoefening voor de krachtige ontwikkeling van heel ons Volk.
Zijn al die eenlingen daarvan doordrongen, dan zal hun gezamelijke invloed merkbaar kunnen worden.

Het is niet slechts door een oordeelkundige leiding der gymnastische oefeningen in den uitge-
breidsten zin, dat wij het daarheen moeten leiden; vooral ons persoonlijk voorbeeld moet er toe
bijdragen om het besef aangaande den ernst der lichaamsoefeningen op te wekken en te verlevendigen.

De oordeelkundige beoefening der „sport" onzerzijds, die vooral in den laatsten tijd op den
voorgrond trad, is daartoe een machtig middel.

Bij de beoefening der ,,sport"— dit zij dadelijk gezegd — zijn wij Hollanders in den regel kalm
en gematigd, gaan wij zelden de door de paedagogiek getrokken perken te buiten, als gevolg waarvan
ontaarding, zoodat het doel zoude worden voorbijgestreefd, voorkomen wordt. Het schijnt inderdaad
een eigenschap van ons volk, dat de ,,sport" gaarne in haar edelen vorm wordt gekend. Zoo is er
misschien geen land, waar het wielrijden meer wordt beoefend dan ten onzent: en toch kennen
wij maar weinig wedstrijden in het snel rijden. Ook wat de ,,hippische sport" betreft, zijn er maar
weinigen, die er zich op toeleggen om hunne paarden voor de baan af te richten; daarentegen
wordt het jachtrijden over het algemeen, gaarne beoefend, i)

1) Eigenaardig mag het ook genoemd worden, dat Nederland tot het jaar 1882 pagenoeg het eenige rijk was, dat niettegenstaande zijn groot
aantal beoefenaars der „sport", op geen eigen orgaan, dit onderwerp betreffende, kon wijzen. Het toen opgerichte blad „De Nederlandsche Sport"
voorzag in een lang gevoelde behoefte. De eerste aflevering verscheen op 11 Maart van dat jaar.
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N de volgende bladzijden zullen wij zien, hoe gedurende den loop der

laatste jaren bedoelde ,,sport" zich in het algemeen en meer bizonder

bij ons Korps, heeft ontwikkeld. Wij zullen daarbij o.m. putten uit een

werkje, kortelings geleden door een Officier, alweder der Rijdende Artillerie, den

i'-Luitenant W. A. VAN WARMELO in het licht gegeven, tot titel voerende: \^Achter

de honden- van de Veluwsche yachtvereeniging".

Na de laatste groote oorlogen werden in bijna alle landen van Europa vereenigingen

opgericht, welke zich meer bizonder het oordeelkundige terrein-rijden ten doel stelden.

Zooals wij zagen (zie Deel V-in B. hlz, 265) bleef ook de Rijdende Artillerie niet achter.

Vóórgegaan door VAN LÖBEN SELS — en al spoedig o.a. te 's Gravenhage

nagevolgd — hadden de Rijders in Amersfoort de groote waarde erkend, die aan het

terreinrijden moet gehecht worden. Het nieuwe garnizoen zou hun de gelegenheid bieden

om in den reeds bestaanden toestand nog belangrijke verbeteringen te brengen.

Van 18 October 1873 tot 28 December 1875 hadden in de omstreken van

Gelderland's hoofdstad lange jachten te paard met windhonden plaats gehad: een tot

dien tijd in ons Vaderland geheel onbekende ,,sport".

Zijne Koninklijke Hoogheid de PRINS VAN ORANJE, verscheidene Heeren en

Dames volgden deze jachten, die veel bijval vonden. Schrijver dezes, toenmaals 2'-Luitenant

der Veld-Artillerie — voor zoover de dienst zulks gedoogde steeds op de „meeting"

tegenwoordig — herinnert zich nog levendig, met welke belangstelling Z. K. H. op een

schoon, dikwijls niet altijd even gewillig Engelsch volbloedpaard gezeten, door zijn Engelschen

rijknecht gevolgd, de jachten medemaakte, en steeds het eerste bij de „kill" tegenwoordig was.

In het jaar 1876 maakte de jacht met windhonden plaats voor de vossenjachten;

de nieuwe toen opgerichte combinatie droeg den naam van „ Veluwsche Jachtvereeniging".

Het „Dagblad van Zuid-Holland en 's Gravenhage" van Vrijdag 22 September 1876

bevatte dienaangaande de navolgende advertentie:

„ Veluwsche Jachtvereeniginy,

H-H' Leden wordt kennis gegeven^ dat de eerste vossenjacht zal plaats hebben

Dinsdag 26 September iSjó.

^^Bijeenkomst ten lo^j^ ure aan den Ginkel.

„H.H. Niet-Leden kunnen deze jacht driemaal gedurende het jachtseizoen bijwonerl\

Onder de Heeren, die op gezegden datum aan den Ginkel voor het beoogde doel

bijeenkwamen, bevond zich de i®-Luitenant C. M. E. VAN LÖBEN SELS van het

Regiment Rijdende Artillerie.

Op een d.d. 3 October d.a.v. belegde vergadering werd definitief tot de oprichting

dezer vereeniging besloten; de voorloopige president Mr. S. J. Graaf VAN LIMBURG

STIRUM, zoon des oud-Rijders, werd definitief tot voorzitter gekozen.
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AN Graaf H. BENTINCK VAN MIDDACHTEN werd de zorg opgedragen voor de

honden, de regeling van samenkomsten en jachten; aan W. A. Baron DE CONSTANT

REBECQUE werd het toezicht over de jachtopzichters en de terreinen toevertrouwd,

zoomede de notuleering van het verharidelde in de vergaderingen.

Tevens werd op die bijeenkomst door den Baron DE CONSTANT REBECQUE medegedeeld,

dat hij aan Z. K. H. de PRINS VAN ORANJE had kennis gegeven omtrent het begin der vossen

jachten, maar op den October uit Parijs van Z. K. H. antwoord had ontvangen, dat de PRINS

tot zijn groot leedwezen in de onmogelijkheid verkeerde om de jachten bij te wonen.

Aan den Heer Mr. S. J. Graaf VAN LIMBURG STIRUM, Jagermeester des Konings in de

Provincie Gelderland, werd opgedragen ter gelegener tijd aan ZIJNE MAJESTEIT DEN KONING

de belangen der Vereeniging voor te dragen.

Op voorstel van een der leden werd besloten de jachten op Donderdag te houden om de

Officieren in de gelegenheid te stellen mede te rijden.

De talrijke bijeenkomsten, die in den beginne gehouden werden, waren meestal goed bezocht.

Er werd op den vos gejaagd, soms op het hert (vergelijk blz. 84). Langzamerhand verflauwde echter

de belangstelling en door de geringe bijdragen konden de loopende kosten niet meer worden gedekt.

Zoo moest dan in 1882 besloten worden om de Vereeniging op te heffen. . ..

Was het aan de Officieren der Rijdende Artillerie dus slechts kort gegeven om de vroolijke

,,muziek der honden" langs Gelre's schoone dreven te hooren weerklinken, toch bleef men de groote

waarde erkennen, die aan het terreinrijden gehecht moet worden. Men begreep, dat op den eenmaal

ingeslagen weg moest worden voortgegaan. Voor de vorming van stoute ruiters is oefening in het

terreinrijden en het houden van afstandritten onmisbaar.

Dat men niet blind was voor het groote nut, bleek al spoedig uit de oprichting eener tweede

Vereeniging, ditmaal .^^de Arnhemsche Vereeniging tot beoefening van terreinrijden, waarbij de Kapitein

der Rijdende Artillerie C. M. E. VIRULY VAN POUDEROYEN als president optrad. Ook eenige

burgerheeren, onder welke de zoon des oud-Rijders Jhr. C. L. W. C. VAN DER WIJCK, traden toe als leden.

Tot het leeren overwinnen van verschillende hindernissen boden de prachtige bosschen achter

„den Waterberg", toenmaals het eigendom van den Baron W. VAN HEECKEREN VAN ENGHUIJZEN,

een uitstekende gelegenheid. Met zijne toestemming werden genoemde terreinen voor het jachtrijden

dienstbaar gemaakt. Verder werd op „den Galgenberg" een springtuin aangelegd, zoomede op de

Kemperberger-heide; deze laatste tot oefening van den troep.

De oefeningen voor de officieren hadden bij niet al te ongunstig weder geregeld eiken

Donderdag plaats.

Dat door deze oefeningen de lust in het rijden in hooge mate werd opgewekt, bleek wel

uit het aandeel dat door de luitenants van het Korps aan het jachtrijden voor Officieren op de

Nijmeegsche wedrennen van 7 Augustus 1884 werd genomen.
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N ,,de Sport" van 12 Juli '84 lezen wij dienaangaande o.m.:

„Overtuigd zijnde, dat het oefenen in het terreinrijden van hoogerhand

niet anders dan gaarne gezien wordt, heeft men zich gericht tot den Minister van

Oorlog, den Inspecteur der Cavalerie, den Commandant der Bereden Artillerie en den

Chef van den Generalen Staf, met verzoek de zaak te willen steunen, o.a. door het verkenen

van verlof, als ook door te bepalen, dat het den Officieren, die mede wenschen te rijden

vergund zij, gedurende den tijd dat zij hun paard daarvoor in conditie brengen, in dienst

een troepenpaard te berijden. Te Nijmegen zullen de paarden gratis gestald worden.

„De Staatsspoor, de Hollandsche- en de Oostspoor zullen voor het vervoer een

reductie van 50 "/o toestaan, en is derhalve de vracht zeer matig".

Aan het bovenbedoelde jachtrijden namen deel de luitenants der Rijdende Artillerie

VAN DEN WALL BAKE, VAN HASSELT, SANDERS en PUNT, zoomede de oud-

Rijder Jhr. VAN DEN BOSCH, ordonnans-Officier van Z. M.; verder eenige Officieren

der Cavalerie en de i'-Luitenant der Infanterie R. Baron VAN HEECKEREN VAN

MOLECATEN; totaal 16 ruiters.

De derde prijs werd behaald door den i®-Luitenant K. D. PUNT.

„The great attraction" voor het publiek was voorzeker wel het laatste nommer „het

Jachtrijden voor Officieren" — vermeldde ,,de Sport" van 9 Augustus — „dat dan ook

een interessant schouwspel opleverde".

Het jaar daaraanvolgende en wel op 28 April namen weder eenige Officieren

van het Korps — WAGNER, SANDERS en BOELLAARD — op de „meeting" der

Bredasche Harddraverij en Renvereeniging deel aan den jachtrit.
„De „pièce de résistance" van deze meeting was het jachtrijden voor Officieren. De

opgewondenheid en spanning van het publiek toen de 8 ruiters, die hieraan deelnamen opkwamen,

was groot. Ongeveer ten 474 uur reed het peloton onder leiding 'van den jagermeester, den

Luitenant ERZEY, af. Het was een prachtig gezicht, de paarden in een levendig tempo,

dat, dank zij den bekwamen jagermeester, uitstekend gekozen was, over de baan te zien

gaan, in dicht gesloten colonne met „Chronometer" in de achterhoede. Maar vooral was het

verrukkelijk om te zien, hoe de paarden met het meeste gemak ongeveer gelijktijdig de ver

schillende hindernissen — 3 horden en 2 heggen — namen. Tusschen het eerste- en het

tweede galop-tempo, elk lang r 100 M., werden de paarden in stap gebracht, om na circa 100 M.

weder voort te galoppeeren. Na een zeer goed gelukte „start", gingen de paarden den wedren

aan (600 M.) Zooals ieder vermoedde won „Chronometer" gemakkelijk, ofschoon „Dolly"

van den Luitenant ERZEY slechts twee a drie lengten achter en Luitenant SANDERS met

de „Cupid" met één lengte derde was, op denzelfden afstand door de anderen gevolgd.

„Dit nummer heeft bewezen, hoeveel animo er onder Heeren Officieren voor het

jachtrijden bestaat. Te hopen is het, dat dergelijke nummers ook voortaan wat meer op de
andere meetings mogen voorkomen. Nijmegen heeft verleden jaar een goed voorbeeld

gegeven; dat dit dikwijls door verschillende besturen der Renvereenigingen moge worden

nagevolgd." (Sport van 2 Mei 1884).



•  HET JACHTRIJDEN. ' 87

'E wensch, door den verslaggever van het blad uitgesproken, trad in vervulling.^

De eerstvolgende jaren zien wij weder vele Officieren in den zadel, en worden, voor

zooverre het Korps betreft, de namen der Luitenants PUNT, VAN HOOGSTRATEN,

, Jhr. RUTGERS VAN ROZENBURG en MAES, o'm de vele door hen behaalde overwinningen van

algemeene bekendheid. Wij mogen niet vergeten hierbij den naam te voegen van den oud-Rijder
Jhr. VAN DEN BOSCH, Ordonnans-Officier van Zijne Majesteit. Ook deze trad menigmaal als over

winnaar uit het strijdperk en toonde zich op de baan steeds een onvermoeid en onversaagd ruiter.

Toen in het vóórjaar van het jaar 1886 tot de oprichting der ̂ ^Militaire Sportvereeniging''' was

besloten, bevorderde ook deze het jachtrijden. Gebruik makende van het groot aantal paarden, dat

op 12 Juli 1888 ter gelegenheid van het te Arnhem gehouden ,,Concours-Hippique" der ^fieldersche

Harddraverij- en Renvereeniging" aldaar aanwezig was — ook over dit gedeelte van de „hippische

sport" zoo aanstonds nog een woord — had deze in overleg met ̂ ^de Arnhemsche Vereeniging tot

beoefening van terreinrijden'' een snipperjacht uitgeschreven met eindwedloopen: ,,hurdle race" van

1600 M. en ,,flatrace" van 600 M., beide met prijzen van /loo, ƒ35 en /25, terwijl voor de laatste

,,race" halfbloed-paarden waren uitgesloten.

Het was de eerste maal, dat nabij Arnhem een dergelijke jacht om prijzen gereden werd.

Het ,,rendez-vous" daarvoor was bij het station Oosterbeek, aanvangstijd 2 uur in den namiddag. Groot

was de belangstelling van het publiek, dat op het plateau der heide ten zuiden van de spoorbaan de

jacht door de omliggende terreinen en de ,,races" op de heide konde volgen. De heide met omgeving,

het eigendom van den Heer VAN EMBDEN te Oosterbeek, was welwillend ter beschikking gesteld,

De geheele te doorloopen weg, waarop 8 hindernissen voorkwamen, had een lengte van 7600 M.

waarvan 6000 M. in verschillende gangen te nemen achter den jagermeester, en 1600 M. eindwedloop

over 3 hindernissen. Om voor prijzen in aanmerking te komen moest de geheele jacht over alle

hindernissen achter den jagermeester zijn medegemaakt.

De betrekkingen waren verdeeld als volgt: jagermeester. Kapitein HINLOPEN; vos, Kapitein

N. VAN ES; judges. Kapitein VIRULY VAN POUDEROYEN en Luitenant BOELLAARD; starter.

Kapitein HINLOPEN.

„Nadat de vos vertrokken was" — zoo meldt de Sport van 14 Juli 1888 — „zag men weldra

Kapitein HINLOPEN als jagermeester aan het hoofd van een vijftiental jagers in flinken galop verschijnen

om het spoor van den vos te volgen. Zoowel door den vos als door den jagermeester en de jagers werden

de hindernissen vlot overwonnen; telkens als de vos in het bosch verdween en weder te voorschijn trad,

zag men van het plateau de colonne met éénen terug, altijd in denzelfden vlotten gang".

Na afloop der jacht werd aan de ,,hurdle race" deelgenomen door de volbloedpaarden

van Kapitein Jhr. VAN DEN BOSCH, bereden door Ritmeester Baron VAN ASBECK, ̂,Kingmd\

bereden door Luitenant VAN HOOGSTRATEN, ̂fady Scarlett", bereden door Luitenant PUNT en

,,'V̂ llcan' — no-blood —, bereden door den Heer CHARLES GERKEN.

De uitslag was; Nul i, Kingma 2, Vulcan 3.
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E Luitenant PUNT was juist een dag te voren uit het kamp van Oldebroek gekomen,

alwaar hij een maand had doorgebracht voor het bijwonen van den schiet-cursus, zoodat

zijn paard niet getraind was. Bovendien had hij het pas eenige weken in bezit en was

het paard nog niet ingesprongen. Hij was dan ook niet voornemens om aan den „hurdle race"

deel te nemen, doch liet zich wegens het gering aantal deelnemende volbloedpaarden, overhalen om

mede te doen. Nog merken wij op, dat de Luitenants VAN HOOGSTRATEN en PUNT een

vergissing maakten in de baan, waardoor zij 200 M. uit de richting kwamen.

Uit het bovenstaande laat het zich voldoende verklaren dat ,,Lady Scarleif\ die de „hurdle race"

flink mede maakte door een „no-blood" werd geslagen.

Aan het tweede nommer, de „flatrace" van 600 M., werd deelgenomen door Kapitein VAN ES

en de Luitenants VAN ALTENA, KUIJK, SLUITER en RIJFKOGEL. De uitslag was Luitenant

VAN ALTENA i. Luitenant KUIJK 2, Luitenant SLUITER 3.

Hulde bracht „de Sport" aan den jagermeester, den vos en de jagers voor de stoute wijze,

waarop zij hadden gereden en het schoone, dat zij te zien gaven.

Het daaropvolgende jaar had andermaal in Arnhems omstreken een jachtrit plaats met

eindwedloopen, en wel op 19 Juni 1889, uitgeschreven door de ̂ ^Geldersche Harddraverij- en Renver-

eeniging\ waaraan werd deelgenomen door de Kapiteins VIRULY VAN POUDEROYEN (jagermeester)

VAN ES en PUNT, door de i^-Luitenants SLUITER, VAN HOOGSTRATEN, DE JONGE VAN

DER HALEN, VAN DEN WALL BAKE, eenige Officieren der Veld-Artillerie en den bij de bereden

wapens welbekenden Heer BARLING uit Engeland. In de eindwedloopen voor volbloedpaarden

behaalde VAN HOOGSTRATEN den tweeden prijs en in die voor niet volbloedpaarden de i'-Luitenant

SLUITER eveneens den tweeden. Het zou ons te ver voeren, een overzicht te geven van alle

dergelijke jachten, die in de thans behandelde tijdvakken plaats hadden en waaraan door leden van

ons Korps werd deelgenomen; genoeg zij het mede te deelen, dat zij trouw verschenen en schier

telkens eervol uit het strijdperk traden.

> • ■■ .. r" ̂
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00 was dan in het leger het groote nut van het terreinrijden, ter aankweeking van waren

ruitergeest, feitelijk en in toenemende mate erkend, zoodat de Kapitein der Rijders

VIRULY VAN POUDEROYEN in de „Sport" van 25 Januari 1890 ten volle kon getuigen

^^dat wij in de laatste tien jaren op dit gebied zeker veel zijn voortdtgegaan'\ Hij voegde er bij: „ Wat

het nut voor de Artillerie betreft om enkele slooten te kunnen overgaan^ heb ik slechts naar den slag

van Gravelotte te verwijzen; maar behoef dit niet meer te doen voor bien^ die onze Cavalerie-manoeuvres

in het jaar i88y op de Beeksche- en de Meddehosche heide hebben meegemaakt".

Sedert heeft de Rijdende Artillerie steeds getoond geen terrein, hoe slecht ook soms, geen

zandige of golvende heidevelden, geen sterk doorsneden vlakten, te vreezen!

Dat ook door den Minister van Oorlog het groote nut van het terreinrijden werd ingezien,

bewees het Programma van het Jachtrijden over hindernissen — afstand ongeveer 6000 M. — op
21 Augustus 1890 te Amersfoort, waarbij voor de twee eindwedloopen prijzen door het Ministerie
waren uitgeloofd.

Om aan de eindwedloopen te mogen deelnemen moesten de paarden het uitsluitend eigendom

zijn van en in uniform bereden worden door Officieren in actieven dienst bij het Nederlandsche leger;
terwijl de eigenaren een bewijs, door den Korps-Commandant onderteekend, moesten overleggen, dat

hunne bedoelde paarden in alle gangen behoorlijk vóór het front van den troep of in de batterijen

konden gereden worden.

Bovendien moesten zij de geheele jacht over alle hindernissen achter den Jagermeester hebben

meegemaakt. Deze mocht niet worden voorbijgereden, dan wanneer zijn paard stortte of weigerde.

In den eersten eindwedloop voor paarden van alle rassen, 1000 M. vlakke baan, waren de

prijzen ƒ250 voor de eerst aankomende, ƒ125 voor de tweede.

Het voor beide wedloopen bepaalde gewicht bedroeg 80 Kg.

Aan dit jachtrijden werd o.a. deelgenomen door den oud-Rijder Jhr. VAN DEN BOSCH. De

toenmalige i®-Luitenant L. Baron VAN HOGENDORP, die, later het commando over de 1° Rijdende

Batterij zoude voeren, won in den tweeden wedloop den derden prijs.

In de jaren 1891 en 1893 hadden dergelijke jachten plaats om prijzen, door het Ministerie van

Oorlog uitgeloofd, en wel respectievelijk op 15 Augustus te 's Gravenhage en op 29 September te
Amersfoort. Onder de bij de jacht op eerstgenoemden datum te overwinnen hindernissen vinden wij

voor het eerst een lerschen wal en een natte sloot van 3 M. vermeld.

In den eersten wedstrijd was Luitenant. MAES overwinnaar met ^^Prim Rosedani\ in den

tweeden Kapitein PUNT met ̂ ,Paddy".

Verder moeten wij nog melding maken van een Jachtrit voor Officieren, 3000 Meter achter

een Jagermeester en 600 Meter „flatrace", op 24 Juni 1892 op de nieuw geopende baan op het
welbekende landgoed Vogelzang — het eigendom der familie MEDDENS — nabij het station de Punt

in de provincie Groningen. Deze wedstrijd was uitgeschreven door de ^^Harddraverij-Vereeniging'

aldaar, en wel ter gelegenheid van het bezoek van HARE MAJESTEITEN DE KONINGINNEN.
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IET minder dan 32 paarden waren voor den Groningschen jachtrit ingeschreven, waarvan

slechts zeven niet opkwamen. Zelden of nooit zag men een zoodanig veld van course-

paarden in ons land deelnemen aan een ,,race". De Heer Majoor VAN RADEN, zoon

des oud-Rijders, fungeerde als jagermeester. Alvorens de rit begon defileerden -allen voor HARE

MAJESTEITEN, hetgeen een fraai schouwspel opleverde.

De I'prijs voor niet-volbloedpaarden werd behaald door het paard ̂ ^Paddy" van Kapitein PUNT,

bereden door Luitenant Jhr. MOCK, waardig afstammeling van den oud-Rijder GABRIÊL MOCK.

Kapitein PUNT bereed zelf een ander paard. Ook Luitenant MAES met .^^Prim Rosedam" en Luitenant

Baron VAN HOGENDORP met ̂ ^Granaat" reden mede.

Ten slotte wijzen wij nog op het concours, dat op Vrijdag 29 Juli 1892 — den laatsten dag

der Paarden-Tentoonstelling te Scheveningen i) — plaats vond voor het schoonste en best gedresseerde

dienstpaard van een Officier in werkelijken dienst bij eenig staand leger, hem minstens drie maanden

toebehoorende en door hem zelf in uniform gereden. Hiervoor was uitgeloofd een eerebeker ter

waarde van 250 gulden door H.H. M.M. DE KONINGINNEN.

De prijs werd behaald door „Paddy" van Kapitein PUNT.

De Sport van Zaterdag 6 Augustus vermeldde:

„De schoone bruine ruin ^paddy" van Kapitein PUNT, die Vrijdag j.1. den Koningsbeker won, maakte

ook veel opgang door de prachtige wijze, waarop zijn eigenaar en berijder hem bij het defileeren en travers

voorbij H.H. M.M. deed gaan. Nadat was halt gehouden, steeg Kapitein PUNT af en mocht hij de
groote voldoening smaken, den Eerebeker uit de handen van H. M. DE KONINGIN te ontvangen. Na

daverende toejuichingen steeg hij weder te paard".

Was het terreinrijden alzoo in de laatste jaren veelvuldig toegepast, daarentegen was het
gebruik van honden hier te lande nog weinig in zwang. En toch wint de „sport" bij gebruik van de
,,meute belangrijk aan beteekenis, wijl men zoodoende nog meer er toe gebracht wordt om zich
dwars door het terrein te bewegen. 2) Van verscheidene zijden werden stemmen luid om — naar
Engelschen trant — de gelegenheid open te stellen tot het jagen achter honden.

In 1891 zou die wensch worden vervuld. Reeds het jaar te voren waren door den Heer
W. Baron VAN HEECKEREN VAN ENGHUIJZEN jachten gehouden met „fox hounds". Daar het
parcours sinds den aanvang dikwerf al zeer zwaar viel, was de deelname niet zoo groot als men
had verwacht. Een aanbod van den Baron VAN HEECKEREN om de ,,meute" kosteloos af te staan
aan het Korps Rijdende Artillerie, door den toenmaligen Korps-Commandant Jhr. V. A. DE PESTERS,
Adjudant in buitengewonen dienst van H. M. DE KONINGIN ter kennis van den Minister van Oorlog
gebracht, werd niet aangenomen. Evenmin werd een aan de Rijschool gedaan aanbod tot overname
der „meute" met succes bekroond.

I) Ter gelegenheid van de schitterende Internationale Sporttentoonstelling, welke in den zomer van 1892 te Scheveningen gehouden werd.
achter de honden voor Officieren", door den Kapitein der Rijdende Artillerie C. M. E. VIRULY VAN

rOUDEROYEN („Nederlandsche Sport" van 12 December 1891 N". 490).

i
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ESNIETTEMIN lezen wij in de „Nederlandsche Sport" van 12 December 1891 —

„Door den Ministet van Oorlog werd bepaald, dat de Officieren, die deelnemen aan

de vossenjachten te Arnhem, vrij vervper krijgen voor hun persoon, oppasser en paard, en

ook vrije stalling, zoolang op de Rijksstallen plaats is. Van hoogerhand wordt dus nu het jachtrijden van

Officieren zooveel mogelijk bevorderd.

„Ook de Inspecteurs der bereden wapens hebben het uitzicht geopend van spoedig eens de jacht

te komen bijwonen. Moge het dan blijken, dat een 60 a 80 tal Officieren de jacht volgen en zich als goed

terrein-ruiter doen kennen, dan eerst zullen de pogingen van den Minister naar verdiensten beloond zijn."

In het Jacht-seizoen 1891—'92 werd door den Heer W. Baron VAN HEECKEREN gejaagd

met een „meute" van 30 „beagles", welke waren ondergebracht op het landgoed Sonsbeek. Deze

,,meute" werd door hem ter beschikking gesteld van een vereeniging, te vormen uit liefhebbers van

jachtrijden, en aan welker hoofd de Heer C. A. Q. GEKKEN zou komen te staan. Zij kwam werkelijk

tot stand en droeg den naam ,,Gelria kunt".

De jachten hadden tweemaal 's weeks plaats en werden goed bezocht, ook door Officieren uit

andere garnizoenen. Zoo was o.a. op de „meeting" van 10 December de Directeur van de Rijschool met

zijne instructeurs en alle Officieren tegenwoordig. Onnoodig te zeggen, dat ook de Officieren der Rijdende

Artillerie, dikwerf voorgegaan door den Korps-Commandant, steeds trouw aan de jachten deelnamen.

Er werd gejaagd op de slip, terwijl aan het eind van de slip een vos werd losgelaten,

gewoonlijk in het Deelerwoud. Deze jachten waren niet zoo snel en duurden gewoonlijk zeer

lang, daar de zooveel snellere vos spoedig een grooten voorsprong op de honden kreeg. Een

eigenschap van de „beagles", is dat zij een taai geduld hebben en nooit een jacht zullen opgeven,

waardoor de jachten door haar langen duur, misschien minder opwekkend, maar zeker zeer vrucht

dragend zijn.

In de eerstvolgende jaren bleven de eenmaal door den Minister van Oorlog gemaakte zoo

gunstige bepalingen van kracht, terwijl ^^Gelria Himt" alles aanwendde om de jachten binnen het
bereik van een ieder te doen vallen, tevens zoo nuttig mogelijk te doen zijn.

In het programma voor het jaar .1892 werd bijvoorbeeld opgenomen, om in den beginne
gedurende de jacht minstens éénmaal halt te houden en een rust van 10 a is minuten te nemen.

Ook zouden de jachten in 't begin niet te uitgestrekt en de hindernissen niet te zwaar zijn,
om die eerst langzamerhand moeilijker te maken. Hierdoor zouden de deelnemende paarden gaandeweg
aan de grootere vermoeienissen gemakkelijker weerstand kunnen bieden. Zij zouden daartoe gehouden
worden in overeenstemming met de militaire eischen.

Het verslag der jacht van 24 November vermeldde verder: „Naar wij vernemen is het de
wensch der militaire autoriteiten, dat de jachten dikwijls geleid worden langs wegen, waar open beken

zich veelvuldig voordoen, daar deze zeer leerrijk zijn, aan welk verlangen ongetwijfeld zal worden voldaan".
Inderdaad moesten bij de volgende jachten dikwerf open slooten genomen worden.



94 HET TIJDVAK 1881 1893.

ET het vorenstaande sluiten wij onze beschouwingen over het jachtrijden — dat, zooals we

reeds opmerkten, naast het afstandnjden tot de meest nuttige hippische oefening moet worden

beschouwd — om thans in de eerste plaats na te gaan, welk aandeel in het hier behandelde

tijdvak door de Officieren van het Korps aan de rensport werd genomen.
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ANNEER wij straks zeiden, dat de kalme Hollander — hoe gaarne sommige takken van

„sport" ook door hem beoefend worden — meestal weinig neiging betoont om te trachten

anderen te overvleugelen, zoodat wedstrijden over het algemeen niet typisch Nederlandsch

mogen heeten, dan moeten wij daarbij aanstonds opmerken, dat sedert jaren in sommige deelen van

ons vaderland uitzonderingen op dien algemeenen regel vielen waar te nemen.

Het harddraven op de lange baan — waarop wij hier doelen — vormt reeds zeer langen tijd,

met name in de provincie Friesland, een volksvermaak van bijzondere beteekenis-, een liefhebberij,

die zich van ouder op jonger heeft voortgeplant.

Aanvankelijk bepaalde zich deze „sport" uitsluitend tot de genoemde provincie; allengs

overschreed zij echter de grenzen en thans wordt zij behalve in Drente, Zeeland en Limburg, bijna

overal in den lande gekend en met voorliefde beoefend; vooral in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht

en Groningen bloeit deze tak van ,,sport" welig.

Eigenaardig vielen, toen de harddraverijen reeds tal van geslachten gekend werden, nog

velerlei bezwaren te overwinnen, alvorens het aan Nederlandsche sport-vrienden mocht gelukken, ook

voor het rennen een plaats te veroveren. Eigenaardig, schoon niet geheel onverklaarbaar, voor hem

die het karakter van ons volk behoorlijk heeft bestudeerd. Tusschen beide soorten van „sport"

bestaat toch in haar wezen groot verschil, en het valt licht in te zien, dat nog heel wat tijd zal

moeten verloopen, eer het bijwonen van wedrennen een volksvermakelijkheid zal worden. Bedenken

wij slechts welk percentage van de Officieren onzer bereden wapens op de baan verschijnt, dan wordt

met dat enkele cijfer een betoog geleverd, waardoor, klemmender dan langs philosophischen weg

wordt uiteengezet, welk standpunt de ren-sport in Nederland inneemt. Dat standpunt wordt ook

karakteristiek vertolkt in de kwestie der al of niet uitsluiting van den volbloed — den eigenlijken

renner —, op welken strijd wij straks de aandacht zullen vestigen.

Dat ons Korps ten gevolge van meerdere oorzaken — waarvan de uiteenzetting hier geheel

overbodig schijnt — de ijverigste voorstanders en beoefenaars van het rennen heeft gekend, behoeven

wij niet te releveeren. De volgende bladzijden, waarin wij een overzicht van de bedoelde sport in het
tijdvak 1881—'93 zullen geven, waarin wij hare wording door enkele feiten zullen toonen, mogen

daarvan ten bewijze strekken.
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ADAT in het jaar 1851 de laatste wedrennen in ons vaderland te Zandvoort

hadden plaats gehad, gingen bijna 30 jaren voorbij, alvorens deze „sport"

herboren werd; eerst in den zomer van het jaar 1880 nam de ̂ ^Neder

landse he Harddraverij- en Renvereeniging" het course-rijden weder in haar programma op.

Genoemde Vereeniging, in dat zelfde jaar opgericht, en wel op initiatief van

de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, stelde in Artikel i harer Statuten vast:

Vereeniging heeft ten doel de bevordering en de belangen van den landbouw door

het aanfokken van hardloopende paarden aan te moedigen'.

Volgens haar inzicht waren wedrennen voor ons land nuttig en noodig, en zij achtte

de belangen der eigenaars van harddravers en der bezitters van renpaarden onafscheidelijk

aan elkander verbonden; terwijl onomstootelijk bij haar vaststond, dat het verdwijnen

van de ééne categorie, den ondergang van de andere moest tengevolge hebben i)

Al begrijpen en gevoelen we zeer goed, dat de rennen in ons Vaderland niet

nationaal zijn, dat het maar aan weinigen gegeven kan wezen om de heerlijke emoties
te smaken, die aan den bezitter of berijder van een schoon renpaard op den dag der

courses te beurt valt, mogen wij niet verhelen, dat de wedrennen ons menigmaal een
rein genot waren. Hoe levendig staat ons nog dat oogenblik voor den geest, toen op een
verrukkelijken zomerdag van 1880 buiten Bussum weder voor het eerst de baan geopend
werd. Wat deden tevens die lichte toiletten der dames, in menigte samengekomen,

tegen den achtergrond van groen geboomte en bloeiende hei. Wat levendig
enthousiasme, toen de aankomst van HARE MAJESTEITEN DEN KONING en DE

KONINGIN werd aangekondigd.

Het was op den Augustus 1882 2), dat door Z. M. voorde Officiers „Steeple-
chase" was uitgeloofd ,,de Koningsprijs" bestaande in een rijpaard benevens ƒ800 in
contanten. De tweede aankomende ontving een veld-cantine. Het jaar te voren had de
meeting te Bussum twee nummers bevat, waarvan de prijzen ook waren geschonken
door het Koninklijke Echtpaar. De eerstvolgende jaren bleven steeds de Koningsprijzen
op de programma's vermeld.

Het zal wel overbodig zijn op te merken — de naam duidt het reeds aan —,
dat de „Steeple-chase" evenzeer een plant van vreemden bodem was. Toen deze te

onzent bij het leger werden ingevoerd en het eerst in toepassing kwamen, werden zij
reeds sedert lang in het buitenland gekend.

1) Het bestuur der Ned. Harddraverij- en Renvereeniging was bij de oprichting als volgt samengesteld:
N. WAFELBAKKER, le Voorzitter; C. J. VAN DER OUDERMEULEN, ze Voorzitter; H. VAN WICKEVOORT

CROMMELIN, 1= Penningmeester; Jhr. W. A. L. MOCK, ze Penningmeester; F. W. Baron VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN,
1= Secretaris; A. W. J. J. Baron VAN NAGELL, ze Secretaris; JULIUS PETERSEN.

2) Ook deze „meetings" (op 3 en S Augustus) werden door een lid van het Koninklijk Huis n.1. Z. K. H. PRINS HENDRIK
met gevolg bijgewoond.
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00 woonde in het jaar 1862 KONING WILHELM I LOUIS VAN PRUISEN, om slechts

één voorbeeld te noemen, eerste Armee-Jagdrennen bij, waarvoor door Z. M. een eereprijs

was uitgeloofd. Ook in volgende jaren werd steeds de Armee-rendag door Z. M. bezocht,

jaarlijks een toekenning van verscheidene belooningen aan de ruiters verzekerd. In 1868 loofde KONING

WILHELM een eereprijs uit voor de eerste groote Steeple-chase te Hannover; datzelfde jaar bracht

Z. M. een bezoek aan de renbaan te Hoppengarten, en in 1871 loofde Z. M. een prijs uit voor de

eerste groote Armee-Jagdrennen te Baden-Baden.

Aanvankelijk bepaalde zich de deelname aan de wedrennen, wat de Officieren betreft, uitsluitend

tot de ruiterij, het zusterwapen. Al spoedig won ook bij ons Wapen de overtuiging veld, dat een

,,Steeple-chase" goede ruiter-eigenschappen tot ontwikkeling kan brengen. Onze Officieren werden

mede doordrongen van de waarheid, dat de course een lichamelijke en zedelijke kracht vereischt,

waarvan binnen de muren der manége geen sprake is; dat tact, tegenwoordigheid van geest,

stoutmoedigheid en soliditeit, hoedanigheden zijn, die op de renbaan tot een groote hoogte ontwikkeld

kunnen worden; hoedanigheden, die voor den volmaakten ruiter onmisbaar mogen heeten.

Met het verkrijgen der practische kennis van het jacht- en course-rijden ging de niet minder

nuttige kennis van hand aan hand; een wetenschap, noodig om zonder overmatige inspanning

moeilijk werk te kunnen volhouden. Men begreep terecht, dat het daarbij èn voor het dier èn

voor den ruiter noodig is, zich door geregelde levenswijze en doelmatige oefening voor te bereiden,

dat men met die moeilijke kunst vertrouwd moet raken, zonder welke zelfs een overigens goede

ruiter nimmer kan worden, wat de Franschman, met zijn geestige wijze van zeggen, zoo juist ,jioinme

de cheval" noemt.

Dat, ook uit dit oogpunt beschouwd, de courses een goede leerschool vormen behoeft geen toelichting.

De superioriteit van den volbloed toonde zich overtuigend, zooals dit reeds lang te voren elders

geschied was. Wij herinneren ons b.v. nog zeer goed, hoe in 1879 in Frankrijk de vooroordeelen

tegen den volbloed bij een tweetal wedstrijden tusschen volbloed en niet-volbloed (trotteurs) op den

langen weg werden geknakt. Bij die gelegenheid was het onbetwisbare overwicht van den volbloed

op de meest schitterende wijze gebleken.

Het zou echter nog geruimen tijd duren eer de strijd tegen het volbloedpaard volstreden was.

Hier te lande zette de toenmalige i®-Luitenant der Huzaren O. D. VAN DIEPENBRUGGE in een

reeks van zeer goed geschreven artikelen (,;Ned. Sport" 1882) het nut van het raspaard ook voor
militair gebruik uiteen, en bestreed o.a. de uitspraak van den U-Luitenant der Cavalerie G. P. A. G.
H. RÖMER, die in een artikel van de „Ned. Sport" van 16 Dec. 1882 o.a. de stelling verdedigd had:

^,Voor den dienst zijn volbloedpaarden ongeschikt-^ de laatste oorlogen hebben dit voldoende aangetoond^
De Officieren van het Korps Rijdende Artillerie schaarden zich allen aan de zijde van den

U-Luitenant VAN DIEPENBRUGGE; de voortreffelijke eigenschappen van den volbloed erkennende,

onderschreven zij zonder uitzondering de door hem verkondigde meening.
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E Luitenant VAN DIEPENBRUGGE had in zijn strijd ten voordeele van

het raspaard o.m. de volgende woorden aangehaald, die wij kenschetsend

genoeg achten om ze hier eveneens te citeeren:
„Zif cheval pur sang meurt a la peine-, Ie courage ne lui fait jamais défaut. Attelez-

le a une charrette si vous voulez, et dites lui de marcher; il s'enfoneera dans les sables ou

dans la fange des marais. Si la difficulté contre laquelle il lutte dépasse sa puissance., il périra,

mais sans s'arrèter. Si vous exigez de lui une traite longue., mais physiquement impossible, s'il

n'atteint pas Ie but dest quen chemin., épuisé, anéanti., il sera tombé pour ne plus se relever".

Gaandeweg vermeerderde het aantal volbloedpaarden in het leger, zoodat de

„Sport" van 6 Juni 1885 in een oproeping aan Officieren tot nadere regeling der .,.,Military s'

kon constateeren, dat er thans 12 volbloedpaarden in Nederland aanwezig waren.

Naast den volbloed kwam ook de halfbloed meer en meer in gebriuk. Reeds in

het jaar 1886 waren de Officieren van het Korps bijna zonder uitzondering van volbloed

en halfbloed paarden voorzien. Behalve bij het jachtrijden werd in het hier besproken

tijdperk ook menige overwinning op de .,furf" hun deel.

Zoo zien wij bij de wedloopen te Amsterdam in de .,.,Miliiary Hurdle race" èn op

Donderdag 28 Mei èn op Zaterdag 30 Mei 1886 het paard „ van Luitenant PUNT

als N°. 2 uit het strijdperk treden-, op 17 Juli d.a.v. in de .,.,Müitary" Tweede Serie de

I'-Luitenant SANDERS met den eersten prijs, op 12 Augustus bij de wed

loopen in de Officiers ,,steeple-chase" met hetzelfde paard den tweeden prijs winnen.

Ook de oud-Rijder Jhr. VAN DEN BOSCH, ordonnans-Officier van Z. M., toonde

veel liefde voor de rensport te bezitten. Hij won op 25 Augustus van het jaar 1884 te

Clingendaal in de ..Military" met ..the Due" den derden prijs, op 30 Mei in de ..Hurdle race"

te Amsterdam den eersten, en op 17 Juli aldaar in de ..Tally-Hd' den tweeden prijs. Bij de

wedloopen te Amsterdam op 28 Mei 1885 stortte zijn paard ..the Due" bij het nemen van

een „hurdle". Spoedig was de oud-Rijder weder in den zadel en trachtte het verloren terrein

in te halen, wat hem in zooverre gelukte, dat het uitstekende dier nog als vierde aankwam.

Een vooruitgang op het gebied der wedrennen viel in 1885 niet te miskennen. Het aantal

der winnende eigenaars, paarden, ,,gentlemen-riders" en jockeys was belangrijk toegenomen.

Hadden de ..Military's" zeer zeker bijgedragen om liefhebberij voor bij

de Officieren te bevorderen, meer eenheid in de organisatie scheen wenschelijk, wilde
de levensvatbaarheid tot verdere ontwikkeling worden gebracht.

Op de in het voorjaar van 1886 gehouden Algemeene Vergadering der

..Nederlandsche Harddraverij- en Renvereeniging" was het n.1. gebleken, hoe moeilijk
't viel voor de comités, die militaire wedrennen wilden uitschrijven, om geheel bekend te

worden met de inzichten der Officieren, hetgeen toch noodzakelijk was om aan de

..Mzlttary's" voldoende deelneming te verzekeren.
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'OOR de op de Algemeene Vergadering der ̂ ^Ned. Harddraverij- e7t Renvereeniging'' van

1886 aanwezige Ófficieren werd besloten tot het zenden van een circulaire aan al "hunne

kameraden, die tot dusverre door inschrijving voor en deelneming aan de wedrennen van
hunne belangstelling hadden doen blijken. De circulaire was van den volgenden inhoud —

„Naar aanleiding van de besprekingen op de Algemeene Vergadering van de ̂ ^Nederlandsche Hard

draverij- en Renvereeniging"' omtrent de organisatie van militaire wedloopen wenschen de ondergeteekenden,

uitmakende al de op die vergadering tegenwoordige Officieren, een poging te wagen om in die organisatie

meer eenheid te verkrijgen, tevens de gelegenheid te openen om alle wenschen en denkbeelden zooveel

mogelijk tot hun recht te doen komen.

„Zij meenen daartoe niet beter te kunnen doen, dan door alle bekende belanghebbenden tot het

houden eener Vergadering op te roepen, en wenden zich daartoe tot alle Officieren-leden van bestaande

comités en deelnemers aan wedrennen, met verzoek deze uitnoodiging ook aan andere Officieren over te brengen.

„Deze belangstellenden zouden bij voldoende instemming een ontwerp-reglement kunnen opstellen

of door een commissie uitr hun midden doen voordragen, en daarna alle bereden Officieren uitnoodigen

tot het houden eener Algemeene Vergadering met het voorstel om eene ^^Militaire Sport- Vereeniging" op

te richten, de noodige bepalingen en reglementen definitief vast te stellen.

„De bedoeling van de ondergeteekenden is niet zoozeer om terstond te geraken tot het organiseeren

van uitsluitend militaire wedloopen dan wel om bestaande comités, wanneer deze militaire courses willen

uitschrijven, met de inzichten der Officieren bekend te maken, zich te verstaan omtrent de opname in

de programma's van bepaalde wedrennen, waarvoor de op te richten Militaire Vereeniging prijzen zoude

willen beschikbaar stellen.

„Ten einde met de uitvoering van dit nummer niet langer te wachten dan noodig is, nemen zij de

vrijheid u op te roepen tot een bijeenkomst te 's-Gravenhage in een der lokalen der Witte Sociëteit op

Zaterdag 24 April 1886 ten 4 ure.

(get.) E. BOELLAARD,
I'-Luitenant der Veld-Artillerie.

Jhr. W. J. P. VAN DEN BOSCH,

Ordonnans-Officier van Z. M. den Koning.

O. D. VAN DIEPENBRUGGE,
I'-Luitenant der Huzaren.

B. Baron VAN HEECKEREN VAN MOLECATEN,

Ordonnans-Officier van Z. M. den Koning.

K. D. PUNT, i'-Luitenant der Rijdende Artillerie.

F. W. Baron VAN RANDWIJCK,

I'-Luitenant der Huzaren".
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N de te 's Gravenhage op 24 April '86 gehouden Vergadering werd met algemeene stemmen

tot oprichting eener ̂ ^Militaire Sportvereeniging" besloten; als voorzitter werd gekozen Maj'oor

YPEY; als secretaris de i'-Luitenant Jhr. W. J. P. VAN DEN BOSCH. Behalve laatstgenoemde

waren van de oud-Rijders tegenwoordig de H.H. BOELLAARD, PUNT en VAN HOOGSTRATEN.

In de vergadering verklaarden de Heeren BOELLAARD en PUNT — laatstgenoemde verzekerde

ook de opinie van vele Officieren van het Korps Rijdende Artillerie te vertolken —, dat zij zich geheel

aansloten bij hen, die rennen voor paarden van edele rassen als hoofdzaak beschouwden, doch tevens

eenige courses voor niet-volbloedpaarden wenschelijk oordeelden. De i'-Luitenant RÖMER bleef het
verst gaan met de uitsluiting van volbloed; hij wenschte drie series: eene voor niet vol- of halfbloed,

eene voor halfbloed en eene voor alle rassen; terwijl de Heeren YPEY en METELERKAMP zich

het sterkst tegen de uitsluiting verklaarden.

In den zomer van '86 waren dertig Officieren als leden toegetreden; op de vergadering van

26 Augustus van genoemd jaar werd besloten de Vereeniging definitief als opgericht te beschouwen.

Volgens het Reglement had de Vereeniging ten doel om onder de Officieren de beoefening

van alles, wat onder den naam rij-sport begrepen wordt, aan te moedigen; daardoor de bedrevenheid

in het rijden en de kennis van al hetgeen op paarden betrekking heeft op aangename wijze te

onderhouden en te vermeerderen; tevens om het aanschaffen van goede paarden te bevorderen.

Eenige wijzigingen werden achtereenvolgens aangebracht, voornamelijk ten doel hebbende om

het hindernisrennen meer op den voorgrond te doen treden, in plaats van het hordenrennen, dat vrij

algemeen zonder nut werd geacht voor Officiers-wedrennen; tevens werd bepaald, dat zooveel mogelijk

natte slooten in hindernisrennen moesten wordeU aangebracht. Ook nu weder werd de kwestie bespro

ken van het al of niet uitsluiten van volbloed-paarden. Wij teekenen hier de uitspraak aan van

den Voorzitter, Kolonel YPEY, welke zich beslist tegen die uitsluiting verklaarde, om reden ^^niet

alleen de volbloed het eigenlijke renpaard is, doch ook zeer dikwijls uitstekende eigenschappen voor een

Officierspaard bezitten kan".

Als men de Sportbladen dier dagen in handen neemt, dan treft men daarin vele bekende namen

aan; voor het eerst — in 1886 — ook dien van den 2°-Luitenant Jhr. RUTGERS VAN ROZENBURG,

die eerlang zijne intrede bij het Korps zoude doen en die zich aanstonds als een uitstekend ruiter deed

kennen. „Princess of Orange", zijn eerste volbloed, gaf hij reeds dadelijk blijken van zeer bijzonderen

aanleg voor de hippische sport te bezitten. Hij „startte" in dezen zomer 4 maal en won i eersten- en

2 tweede prijzen; WAGNER „startte" 2 maal en behaalde een eersten prijs. Jhr. VAN DEN BOSCH

— de oud-Rijder — „startte" 13 maal; 3 eerste-, i tweede- en i derde prijs werden zijn deel.

Ook in het jaar 1886 was er in ons land op het gebied der rensport bijzondere levendigheid.

Dit bewees reeds de „meeting" op Vrijdag 18 Juni te Amsterdam: de „national races" leverden

inderdaad veel belangrijks op; het gehalte der paarden was zeer bevredigend, het aantal vrij groot en

hetgeen onze „gentlemen-riders" te aanschouwen gaven, was in alle opzichten keurig te noemen.

'  «
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E ̂^Mzhtaire Sportvereeniging" gaf al spoedig bewijzen van hare werkzaamheid. In den
aanvang van het jaar 1887 maakte zij ingevolge Art. 10, 12 en 21 van haar Reglement

het ontwerp-programma voor dat jaar bekend. In de algemeene bepalingen werd aan
gegeven, dat indien in de voorwaarden niet uitdrukkelijk anders werd vermeld, aan de jachten en

wedstrijden, van de Vereeniging uitgaande,, alleen kon worden deelgenomen door paarden, die het
uitsluitend eigendom waren van en bereden werden door Officieren van het Nederlandsche- of het

Nederlandsch-Indische leger, overeenkomstig de voor lederen wedstrijd bekend gemaakte voorwaarden.

Behalve een afstandsrit — hierop komen wij later terug — bevatte het programma —
„II April 1887 te Breda: Militaire Sportprijs. Hindernisrennen i' Serie C. Volbloed uitgesloten.

Afstand 2400 M. Gewicht volgens gewone schaal.

„30 Mei 1889 te Nijmegen: Militaire Sportprijs. Hindernisrennen. 2® Serie B. Afstand 3200 M. Gewicht

volgens gewone schaal. Prijs ƒ 200, waarvan 50 aan den tweede.

„— Juni, datum en plaats nader te bepalen, waarschijnlijk de Bilt bij Utrecht. Snipperjacht met

eindwedloop van ongeveer 600 M. Deelneming ook opengesteld voor Officieren.

Op denzelfden datum na de jacht:

„ Wedstrijd voor het beste en schoonste rijpaard.

„Om voor prijs en premie in aanmerking te komen, wordt behalve een schoone lichaamsbouw en

het niet aanwezig zijn van hinderlijke gebreken, nog gevorderd dat de paarden over een aan te wijzen baan

zuiver zullen gaan in stap, draf en galop op beide handen.

„ Wedstrijd voor het beste springpaard.

„De hoogtesprongen zullen alle vast zijn (geen horden) en bij de breedtesprongen een open natte

sloot worden aangebracht van hoogstens 2 meter breedte. Hoogte der sprongen hoogstens i meter.

„De prijzen voor den wedloop en voor lederen wedstrijd zullen bestaan in:

„voor den eerste — een Kunstvoorwerp ter waarde van /50;

„voor den tweede — een Kunstvoorwerp ter waarde van ƒ20;

„voor den derde — een Kunstvoorwerp ter waarde van /iQ;

„desverkiezende in geld te ontvangen.

Op later te bepalen datum te Amsterdam:
„Op de eene meeting:

y^een hindernisrennen /® Serie; ;

en op de tweede meeting:

„een hindernisrennen Serie^ handicap op langen afstand.

In het najaar op later te bepalen datums:
„Een snipperjacht en een afstandsrit".

Sedert publiceerde de Vereeniging telken jare haar programma, dat aan strenge eischen voldeed.

Zij nam toe in bloei en mocht zoowel in als buiten het leger veler sympathie verwerven.
Aan verschillende der door de Vereeniging uitgeschreven nommers werd ook in het jaar 1887

door de Officieren van ons Korps deelgenomen; ditmaal zien wij de i®-Luitenants DE JONGE VAN

DER HALEN en VAN HOOGSTRATEN voor het eerst op de renbaan.
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EEDS op de eerste „meeting" te Breda verschenen aan den „start" de Luitenants Jhr. RUTGERS

VAN ROZENBURG en DE JONGE VAN DER HALEN; RUTGERS won met ,,Princess

of Orange" den derden prijs. Op de „meeting" te Amsterdam, op Zaterdag 25 Juni reden in

den Militairen Sportprijs i' Serie DE JONGE VAN DER HALEN en de oud-Rijder Jhr. VAN DEN

BOSCH. Laatstgenoemde met ̂ ^Kingma' kwam N°. 2 aan; VAN DER HALEN werd gedistantieerd.

Aan de „Steeple-chase" — afstand 4000 M. — werd deelgenomen door Luitenant PUNT met ..Jasmim".

Uitmuntend wordende gereden, won ̂ ffasmine" ten slotte gemakkelijk in een handgalop met vier lengten.

Dien dag waren de rennen zeer goed bezet, waarvan het Sport-orgaan behendig gebruik

maakte door in zijn kolommen te verklaren: ^meest verstokte pessimisten^ dte d tort et d travers

tot heden beweerden, dat courses hier te lande nimmer in de^i smaak van het pubhek zouden vallen,

hebben zich heden kunnen overtuigen van het tegendeel. Niettegenstaande de courses van heden te

zanten vielen met de races van de Kon. Ned. Roei- en Zeilvereeniging, waar men gewoonlijk de élite

van Amsterdam gewend is te zien, was het terrein achter het Museum flink beze£\ Of het publiek

ook voor een deel gelokt was door den totalisator, die thans voor het eerst op de baan verscheen ?

De „bookmakers" waren voor het eerst op de wedloopen van 15 Juni 1882 te Nijmegen officieel toegelaten.

Aan de wedloopen te Clingendaal op 3 en 4 Augustus, waarvan de „Sport" van 30 Juli ver

meldde: „Wij staan aan den vooravond van een der grootste gebeurtenissen in ons land. Nog nimmer

zag zulk een schitterend programma het licht" — en aangaande de renbaan, dat deze „noch voor die
te Newmarket, noch voor die rondom Parijs behoefde onder te doen' — werd door de i®-Luitenants

PUNT en VAN HOOGSTRATEN, zoomede door den oud-Rijder Jhr. VAN DEN BOSCH medegewerkt.

Op 3 Augustus in de Officiers „Steeple-chase" — afstand 3200 M. — won PUNT met
„Jasmine" den eersten-, VAN HOOGSTRATEN met „Kingmd' den tweeden prijs. Den dag d.a.v.

was eerstgenoemde in de „hurdle race" — ook deze werd door VAN HOOGSTRATEN en VAN
DEN BOSCH mede gereden — met „Jasmine" de eerst aankomende.

Te Amsterdam op de „meeting" van Zaterdag 17 September in de wedren over hindernissen,

uitgeschreven door de „Militaire Sportvereeniging", afstand 3600 M., behaalde VAN HOOGSTRATEN
den tweeden prijs met „Kingma". De eerste prijs in de „Flatracé", afstand 2400 M., werd gewonnen
door Kapitein Jhr. VAN DEN BOSCH.

Ook in de nog volgende jaren van het behandelde tijdvak, mocht het Korps op menige overwinning
op de renbaan wijzen. Zoo vinden wij opgeteekend onder de winnende eigenaars in den jare 1888

Jhr. RUTGERS VAN ROZENBURG — 9 maal „gestart": 4—h, 2—2», 2—3<= en r—4® prijzen.

Luitenant VAN HOOGSTRATEN — 9 » » 2—2», 5—3® prijzen.

Kapitein Jhr. VAN DEN BOSCH — 7 n » P"jzen-
Luitenant PUNT — 2 „ „ i—2e prijs.

Luitenant SLUITER — 2 „ „ i—en 1—3= prijzen.

Jhr. RUTGERS VAN ROZENBURG als „gentlemenrider" — 5 maai „gestart": 3—i», l—2' en 1—3= prijzen.

Luitenant VAN HOOGSTRATEN „ „ — 9 » » 3—2' en 3—3' prijzen.

Luitenant SLUITER „ „ — 2 „ „ i—i» en 1—5® prijzen.
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N datzelfde jaar en wel op Zondag 25 November bij gelegenheid van de Academie-feesten

te Breda, werd een snippërjacht gereden in het Mastbosch nabij Ginniken, eindigende met

een „flatrace" over 1200 M. Aan de jacht werd door 18 Officieren deelgenomen; Luitenant

VAN HOOGSTRATEN behaalde met ̂ ^Kingma"'den 2^®" prijs.

Uit het overzicht van de wedrennen in Nederland in 1889 („Ned. Sport" 1889) teekenen wij aan;

Kapitein PUNT — 10 maal gestart: 3—i® prijzen i—2® en i—3®,

Luitenant VAN HOOGSTRATEN — 4 » 11 "—2® en i—4® prijs.

Luitenant SLUITER — i m h i—3® prijs.

Luitenant DE JONGE VAN DER HALEN — i „ „ i—3® prijs.

Winnende „gentlemenriders":

Luitenant Jhr, RUTGERS VAN ROZENBURG — 10 „ „ 3—i® prijzen 3—2® en i—3®,

Luitenant VAN HOOGSTRATEN — 9 n n i 2—2® prijzen en i—4®.

Kapitein PUNT — i „ „ i—i® prijs.

Luitenant SLUITER — i »> i—3° prijs.

Luitenant DE JONGE VAN DER HALEN — i i—3® prijs.

Het energieke optreden der ^^Geldersche Harddraverij- en Renvereenigmg"^ die den 15"^™ April

1889 te Arnhem was opgericht onder Presidium van den Hooggeboren Heer Mr. S. J. Graaf VAN

LIMBURG STIRUM i), zoon des oud-Rijders, bracht er door hare hooge prijzen in ruime mate toe bij,

dat de nationale „races" in bloei toenamen. Het geld, voor haar uitgeloofd, bleef geheel in ons land,

daar de „races", evenals die van de ^^Anisterdamsche Sportclub'' en van de ̂ ^Bredasche Harddraverij

en Renvereeniging" uitsluitend voor Nederlanders waren opengesteld.

De door de verschillende vereenigingen uitgeloofde prijzen droegen er zeer zeker toe bij om

de Officieren en „gentlemenriders" aan te moedigen, zich deugdzame paarden aan te schaffen; hieraan

voldeden dan ook velen.

Door de „Geldersche Harddraverij- en Renvereeniging" was de eerste meeting uitgeschreven

voor den 10^®° Juni (2^®" Pinksterdag). De kennismaking met de ± 1300 M. lange baan, met prachtige

hindernissen, voldeed aan, ja overtrof aller verwachting. Gelegen op ongeveer iV= uur afstand van Arnhem

tusschen den Amsterdamschen straatweg en de spoorlijn Arnhem—Utrecht, in de meest schilderachtige

omgeving, was de renbaan langs beide wegen gemakkelijk te bereiken. Op den dag der opening ver
trokken van 12 ure om het kwartier extra-treinen uit Arnhem, die het publiek naar de halte-Renbaan

overbrachten. Ongeveer tweeduizend personen maakten daarvan gebruik. Ook langs den Amsterdamschen
straatweg kwamen vele bezoekers, zoowel per rijtuig als te voet. Het interessante programma lokte
vele bezoekers. Onnoodig te zeggen, dat van de Officieren der Rijdende Artillerie geen enkele ontbrak.
De tribune was dicht bezet, en deed bijzonder goede diensten toen tegen dat de Groote Arnhemsche

Steeple-chase zou geloopen worden, een hevige regenbui losbarstte, die bijna twintig minuten aanhield.
I) Het Bestuur was als volgt samengesteld: Mr. S. J. Graaf VAN LIMBURG STIRUM, Voorzitter: Mr. P. H. A. TYDEMAN, R. Baron

VAN HEECKEREN VAN MOLECATEN, Mr. A. J. Baron VAN NAGELL, Jhr. C. VAN DER WIJCK (zoon des oud-Rijders), C. G. S. Baron VAN
HEEMSTRA (oud-Rljder), Luitenant O. VAN DIEPENBRUGGE, Secretaris-Penningmeester.
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AN vorenbedoelde wedren — afstand ongeveer 3800 M., het belangrijkste nummer van

den dag — werd van het Korps deelgenomen door den i'-Luitenant VAN HOOGSTRATEN

met ,,Kmgma" die wel is waar geen prijs behaalde, doch vierde aankwam.

Voor den Oranje-Prijs (Jachtren over hindernissen) — afstand ongeveer 2800 M.,

waarvan ongeveer 2400 M. achter een Jagermeester — en ongeveer 400 M. Flat-race, werd mede

gereden door de i'-Luitenants Jhr. RUTGERS VAN ROZENBURG en SLUITER, die respectievelijk

het 2' en 3' aankwamen.

RUTGERS bereed verder in den Troostprijs (wedren op de vlakke baan) Weiter-Handicap voor

paarden bereden door Nederlandsche Gentlemen-Riders — afstand 2400 M. — het paard van

Kapitein Jhr. VAN DEN BOSCH en won den derden prijs.

Over den jachtrit, uitgeschreven door de „Geldersche Harddraverij- en Renvereeniging'\ die

daags na de Pinkstermeeting werd gereden, spraken wij reeds vroeger.

De volgende wedloopen te Arnhem hadden plaats op Zondag 25 Augustus. De ,^Groote

Geldersche Sleeple-chase" (afstand 4400 M.) werd gewonnen door Luitenant Jhr. RUTGERS VAN

ROZENBURG met het paard „ZPr. Franklijn'' van den i'-Luitenant der Huzaren RÖMER. RUTGERS

toonde zich hier een hoogst bekwaam ruiter en reed met zeer veel beleid en kalm overleg.

Luitenant VAN HOOGSTRATEN, die ook aan deze Steeple deelnam, stortte bij het nemen

der sloot met ^J'Cingma"^ bleef een oogenblik onder het paard liggen, doch had zich gelukkig niet

bezeerd; paard en ruiter moesten echter den strijd opgeven.

Eenige dagen te voren was VAN HOOGSTRATEN gelukkiger geweest. Bij de wedrennen te

Clingendaal op 16 en 17 Augustus won hij met hetzelfde paard in de groote Militaire Wedren over

hindernissen — afstand circa 5000 M. — den 4^®*^ prijs; op 17 Augustus een 2^®", den militairen

sport prijs, met ̂ ^Princess Ida" — eigenaar Kapitein PUNT — in de wedren op de vlakke baan.
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EN groote vooruitgang in de rennen viel in het jaar 1890 op te merken, nl. dat de

„races" bijna uitsluitend door Nederlanders werden meegemaakt, zoodat de geheele som

der uitgeloofde prijzen in ons land bleef en aan de stallen ten goede kwam.

Onder de winnende eigenaars vinden wij vobrzooveel de leden van het Korps betreft, vermeld:
Luitenant VAN HOOGSTRATEN — u maal gestart; 7—i® prijzen, 2—2« en i—3®.

Luitenant Jhr. RUTGERS VAN ROZENBURG — 12 „ „ 3—!«, 4—2® en 4—3= prijzen.

Luitenant SLUITER — i ,, „ i—2= prijs.

VAN HOOGSTRATEN's naam zouden wij nu gefuimen tijd van de programma's moeten missen,

daar hem op 17 Maart, bij het trainen van zijn paard „Princess Ida' in de bosschen te Arnhem

achter den Waterberg een ongeluk was overkomen. In den morgen van dien dag kwam hij bij het

omgaan van een hoek met zijn hoofd tegen een boom, viel van het paard, brak een rib en bleef eenige

oogenblikken bewusteloos liggen. Eenige arbeiders, die in de nabijheid waren, verleenden hem de eerste

hulp, brachten hem zijn paard terug, en hielpen hem weder in den zadel.

Doodsbleek en bloedende uit het oor, kwam hij aan den stal terug, waar een zijner vrienden

hem uit den zadel hielp en naar de Officiers-wachtkamer geleidde. Onmiddellijk werd geneeskundige
hulp ingeroepen; een schedelbreuk werd geconstateerd. Lang bleef de arme aan het ziekbed

gekluisterd; eerst na een tiental weken was hij in zooverre hersteld, dat hij den dienst weder kon

hervatten. Sedert dat tijdstip reed hij zelf niet meer op de baan. Met zijn volbloed „Princess Ida

werd hij deelgenoot in den stal Wapuho (met de H.H. WAGNER en PUNT), die echter in September

1892 weder werd ontbonden. ̂ ^Princess Ida \ die zooveel tot het succes van den stal had bijgedragen,
werd naar België verkocht.

In het jaar 1890 vinden wij onder de winnende eigenaars nog genoemd den stal Plaisante.

Deze was in datzelfde jaar opgericht door eenige Heeren, onder wie ook de oud-Rijder Jhr. VAN

DEN BOSCH zich bevond. Zij startte 19 maal en behaalde 7—1*=, 4—2® en 3—3® prijzen.
Op verzoek der leden verscheen de i®-Luitenant der Rijdende Artillerie Jhr. RUTGERS VAN

ROZENBURG dikwijls voor hen in het strijdperk en behaalde menige overwinning.

Alvorens het overzicht van dit jaar te eindigen, moeten wij nog melding maken van een

inrichting, die aan een lang gevoelde behoefte voldeed. Wij bedoelen de entraineer-inrichting te Velp.
Het was op den 6^^" October van het jaar 1889 geweest, dat te Breda vóór den aanvang der

courses de wenschelijkheid eener zoodanige inrichting was gekiemd. Het duurde niet lang of het
benoodigde kapitaal was bijeen, en reeds den i^ten April 1890 werd de inrichting te Velp geopend.
Luitenant O. D. VAN DIEPENBRUGGE, aan wien bij Koninklijk Besluit van 25 Februari 1893 de
rang verleend werd van Ritmeester, werd belast met het toezicht en de directie.

Men was hierdoor al weder een grooten stap voorwaarts geschreden om de deelneming aan
het rennen hier te lande te vergemakkelijken; daar toch lang niet iedereen in de gelegenheid is,
dikwerf ook den tact mist, om zijn paard zelf te entraineeren.

lüiiü
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N het overzicht der wedrennen van het j'aar 1891 vinden wij opgeteekend:
Messr. Wapuho 2 paarden — 13 maal gestart; 8—prijzen, 3—2'eni—3®.

Luitenant Jhr, RUTGERS VAN ROZENBURG— 12 „ „ 4—1= prijzen, 2—2'erii—3®.

Kapitein PUNT — 2 „ „ i—1= prijs.

Al reed VAN HOOGSTRATEN nu ook al niet meer mede in de courses, toch zag men hem

op de Pinkster-Meeting te Arnhem van 18 Mei weder in den zadel, en wel als Jagermeester in den

Oranje-Prijs (Jachtrijden over hindernissen voor paarden, toebehoorende aan Nederlanders 2800 M.;

2400 M. achter een Jagermeester, 400 M. flatrace). Bij die gelegenheid was de i'-Luitenant Jhr. RUTGERS

VAN ROZENBURG de held van den dag. Immers in den openingsprijs-. wedren op de vlakke baan

1800 M. behaalde hij met het paard van Mr. S. J. ̂ Graaf VAN LIMBURG STIRUM den 2<i®" prijs.

Ook viel hem de tweede prijs ten deel in den Heide-Prijs: wedren over horden 2400 M. Den js'en prijs

won hij met Pic du Ger in den Sluiting-Prijs: wedren op de vlakke baan afstand 1800 M. Minder

gelukkig was de Rijder op de meeting der Amsterdamsche Sportclub van 31 Juli '91. In den wedloop

Prijs van het Y, wedren op de vlakke baan, gleed hij uit met Pic du Ger en brak zijn sleutelbeen.

Als gevolg van dien verscheen RUTGERS dat jaar niet meer in het renperk.

De stal Wapuho dankte in dit seizoen verscheidene harer overwinningen aan den i®-Luitenant

Jhr. MOCK. Op de tweede meeting te Clingendaal — 13 Augustus — behaalde deze kranige course-

ruiter met het paard Umbrella van den Kapitein PUNT, den eersten prijs, en wel in den grooten

wedren over hindernissen: afstand 5600 M.

In het geheel hadden in het jaar 1891 tien rendagen plaats gevonden.

Het jaar 1892 beloofde voor ons land zeer veel op sportgebied. De Internationale Sport-

tentoonstelling te Scheveningen was zeker wel de meest gewichtige gebeurtenis, die sedert de opleving

der verschillende takken van Sport in ons land plaats had. i)

Over het succes, dat daar door den Kapitein PUNT werd behaald spraken wij reeds in een

vorig gedeelte. Ook in dit jaar had het Korps een niet onbelangrijk aandeel in de wedloopen.

De Nederlandsche Sport vermeldt:

Messr. Wapuho — 15 maal gestart: 5—1=, 5—2® en 3—2® prijzen.

Luitenant Jhr. RUTGERS VAN ROZENBURG — 5 ,, „ i—r=, i—2® en i—3® prijs,

waarvan Princess Ida — 9 u „ 5—i® prijzen, 3—2® en i—y.

Umbrella — 6 „ „ 2—2® prijzen en i—3®.

Onder de winnende Heer-Rijders vinden wij opgegeven:

Luitenant Jhr. RUTGERS VAN ROZENBURG — 8 „ „ i—i® prijzen, 2—2® en i—3®.

Het behaagde aan H.H. M.M. DE KONINGIN en DE KONINGIN-REGENTES om in dit jaar

een prijs uit te loven, bestaande uit een cup, die op Zaterdag 13 Augustus te Clingendaal zoude

worden gereden. Dienzelfden dag deden H.H. M.M. DE KONINGINNEN der Nederlandsche Hard

draverij- en Renvereeniging de hooge eer aan op de „meeting" te verschijnen.
I) In de regelings-commissie vindt men den naam vermeld van den oud-Rijder R. L. MAAS GEESTERANUS.

.A



}

l?S

li L WvF tf -

n ï .'

*1'

v_ , ̂  ,

■ 'AjA A^vi' ' ' '. •

, '■ . ,. a;^- "; ■ . -A • ■ .
■''• '■ --■■■ ■- •* w ' "■>

■ - ■> '■ ■:/ T' ,A. ^ V ■ #^-;. >: 'r^
'rr:,::' ■•^'^- ■;..-,:/<^r XA

.  -"., ..

'  ' » . > •

r

N

-•%.. 'sXs 'C ^ 8 'V r

-V '-V:-' *

,K ■ . <^5v " *"

Wedrennen te Clingendaal. Tijdvak 1881 — 1893.





•  DE WEDRENNEN. III

'ET was een prachtige dag; de zon stond aan een onbewolkten hemel, terwijl een frissche

zeewind, over de duinen .strijkend, de warmte temperde. Talrijk was het publiek, waar

onder zich menig rijder-uniform bewoog.

De baan verkeerde in een uitstekenden staat. Het middenterrein was gevuld door een file van

équipages, en een dichte drom bezoekers, onder wie vele elegante amazones, door cavaliers begeleid.

Ook de duintoppen werden door een bonte menigte gekroond, aardige silhouetten teekenend tegen

de blauwe lucht.

Even vóór 2 ure kwam de baan-commissaris de Heer C. J. VAN DER OUDERMEULEN, zoon 1

des oud-Rijders, die te paard op weg naar het terrein den Koninklijken Stoet had afgewacht, in galop

de baan op om de komst van HARE MAJESTEITEN te melden. Daarop het signaal van de eere-

wacht der jagers, de troepen presenteeren de geweren, het Muziekkorps van het 3® Regiment Huzaren

speelt het Wilhelmus... . Vervolgens een spontaan „Leve de Koninginnen" uit duizenden kelen,

gewuif met hoeden en zakdoeken ....

Nadat aan HARE MAJESTEITEN bouquetten waren aangeboden, betrad de KONINGIN

REGENTES met Zijne Koninklijke Hoogheid den GROOTHERTOG VAN SAKSEN de trappen

der loge, terwijl HoogstDezelve de KONINGIN de hand reikte.

In het Koninklijk gevolg bevonden zich o.m. de oud-Rijder Baron SIRTEMA VAN GROVESTINS,

Adjudant van HARE MAJESTEIT, en Baron VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN, zoon des

oud-Rijders Regiments-Commandant, Ordonnans-Officier van HARE MAJESTEIT. De GROOTHERTOG

VAN SAKSEN was vergezeld van den Kolonel DE PALÉZIEUX-FALCONNET als Adjudant.
Luitenant Jhr. RUTGERS VAN ROZENBURG vertegenwoordigde het Korps in den Scheveningen-

Prijs, wedren op de vlakke baan, afstand circa 1200 M. — en in den Arensdorp-Prijs — wedren over

hindernissen, handicap voor 4-jarige en oudere paarden bereden door Nederlandsche Heer-Rijders. In laatst

genoemden ren reden de Heeren A. VAN HOBOKEN en Luitenant Jhr. MOCK voor den stal Messr.

Wapuho. VAN HOBOKEN won den eersten prijs met ,^Princess Ida" met 2 lengten, Luitenant Jhr.

RUTGERS VAN ROZENBURG met ^^Banderole" van Kapitein HINLOPEN behaalde den tweeden.

De stal Wapuho had verklaard met ̂ ,Prmcess Ida" te willen winnen.

Aan Luitenant Jhr. MOCK, die op nieuw blijken gaf een buitengewoon „gentlemanrider" te zijn,

viel in den hordenren, afstand 3200 M., de door HARE MAJESTEITEN uitgeloofden zilveren cup

ten deel. Hij genoot de eer aan H.H. M.M. te worden voorgesteld en de cub uit de handen van

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN te ontvangen.

Helaas werd de feestvreugde van dezen dag gestoord door een emstigen val van den bekenden

„gentlemanrider" Luitenant METELERKAMP, die ,,Stanislas" bereed in den Arendsdorp-Prijs; bij het
nemen van den muur stortte hij en bleef bewusteloos liggen. Hij deed een geweldigen val, buitelde

over het hoofd en werd nog geraakt door een der achter hem aankomende paarden.

De KONINGIN-REGENTES zond dadelijk den Ritmeester Baron VAN TUYLL VAN

SEROOSKERKEN naar de plaats van het ongeval, om naar den toestand van den ruiter te vragen.
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ATER ging ook H.M's Adjudant Baron SIRTEMA VAN GROVESTINS naar den gevallen

ruiter; men kon echter van de geneeskundigen, die terstond aanwezig waren, geen andere

inlichtingen ontvangen dan dat vrees bestond voor hersenschudding. Gelukkig had dit

incident voor Neerland's vermaarden sportsman in de toekomst geen nadeelige gevolgen.

Nadat de groot Internationale Harddraverij was afgeloopen, namen H.H. M.M. op zeer minzame

wijze afscheid en verlieten de tribune, H,M. de KONINGIN aan de hand, de KONINGIN-REGENTES

aan den arm van den GROOTHERTOG VAN SAKSEN om zich vervolgens naar den Haag en

later van daar naar Soestdijk te begeven.

Met luide toejuichingen groette het publiek de geliefde VORSTINNEN.

Wij sluiten het overzicht der rensport in het tijdvak van 1881—'93 met de volgende opmerking

uit de ,,Sport" van den 29®'®" October, waarmede zeer juist de toestand geschetst werd:

^^Alles bij elkaar genomen komt het ons voor^ dat de toekomst voor de rensport geen zorg baart,

liefhebberij tot deelneming bestaat...."

In een volgend hoofdstuk zullen wij zien of deze hoopvolle verwachting al of niet moest

worden beschaamd.

laannillllllii
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OEN indertijd — het was in 1892 — de afstandrit tusschen Weenen en Berlijn door

Oostenrijksche Officieren, te gelijkertijd die van Berlijn naar Weenen door Duitsche Officieren

plaats had, werd de uitslag in alle landen, inzonderheid in militaire kringen, met spanning

te gemoet gezien. Juist in die dagen kwam ons een werk van Graaf ZU MÜNSTER in handen,
waaruit ons een tweetal zinsneden zijn bijgebleven:

^^Ein Distanceritt ist nur gut ausgeführt^ wenn Mann zmd Pferd in normalem Zustande

zurückkehren, ohne sichtbar ermüdet und übernommen zti erscheinen".

En: ,yNickt die Entfernung rtdnirt ein Pferd^ sondern das Tempo^ was es gehen mnss; wer

ein ruhiges Tempo anhaltend zu reiten verstehty wird jede verminftige Entfernung znrücklegen

können ohne sein Pferd auf's Spiel zu setzen".

De waarheid dezer woorden — wier indruk te dieper was, toen de uitslag van den bedoelden

rit bekend werd — heeft ons volkomen doordrongen.

Zooals men zich zal herinneren was de Pruisische Ritmeester FREIHERR VON REITZENSTEIN

de winner van den eereprijs, door KEIZER FRANS JOZEF I van Oostenrijk uitgeloofd, en werd hij

te gelijkertijd tot Ridder IIP klasse van de IJzeren Kroon benoemd. Een afstand van 599 K.M.,

waarvan "1^ op slechte wegen, had hij in 73 uur 6 minuten, waarbij 8 uren rust afgelegd. Hieronder

behoorden 200 K.M. in 29 uur, inclusief 4'/, uur rust.

Tweemaal had VON REITZENSTEIN zich in den weg vergist. Door het maken van den eersten

omweg reed hij 20 K.M. te veel; ten tweeden male geraakte hij in een molenbeek, waar het paard

zich slechts met de meeste moeite kon uitwerken. Hier bemerkte de ritmeester dat de krachten

zijn ros begonnen te begeven, zoodat hij geen kans meer zoude hebben. Weder op den grooten weg

gekomen zijnde, begon echter de gang van hej; paard te verbeteren; de laatste kilometers werden in

draf afgelegd. Met opgericht hoofd passeerde de fraaie merrie ^^Lippsprengd\ die gewillig had gehoor

gegeven aan het aandrijven van zijn ruiter, het doel, om helaas! drie minuten later dood neer te vallen.

Het paard had gedurende den rit 10 a 12K haver gebruikt, voor het overige lauwe slobbering

en brood, op het laatst met cognac bevochtigd. De ruiter had hoofdzakelijk thee gedronken, éénmaal

een kip gegeten, verder eieren en koud vleesch. De inspanning was zoowel bij ruiter als bij paard

het meest te bemerken in de rugspieren.
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EN 3*^®" October 1892 hield VON REITZENSTEIN in de Krijgsschool

te Berlijn een voordracht over dien rit, waarvan hij de groote beteekenis

met gevolgtrekkingen in het licht trachtte te stellen. De resultaten

namelijk zouden bewezen hebben, dat men bij verkenningen en bij een vervolging van
den vijand veel hoogere eischen aan paard en ruiter stellen kan, dan tot nu toe gedacht werd.

Wanneer dit de les moet zijn, waartoe deze rit geleid heeft, dan aarzelen wij niet

om zulke proefnemingen niet alleen hoogstbedenkelijk, maar ook zonder groote waarde te

noemen. De vraag toch, wat in oorlogstijd van man en paard onder iedere bijzondere

omstandigheid kan gevorderd worden, is van te veel factoren afhankelijk, dan dat

een rit als die van VON REITZENSTEIN, met opoffering van zijn paard volbracht,

daartoe alle gegevens kan verstrekken. Men ziet er wel is waar uit, dat een ruiter met

ijzeren wilskracht en groote eerzucht, die over een goed physiek, een uitstekend en daaren

boven op bijzondere wijze geëntraineerd paard beschikt, zeer veel kan eischen van

het trouwe dier, alvorens dit onder hem bezwijkt maar om daaruit bizondere gevolg

trekkingen te maken voor hetgeen bij verkenningen en vervolgingen kan gevorderd

worden, schijnt ons alleszins ongeraden.

Zeker zullen zich in tijd van oorlog gevallen voordoen, waarbij man en paard

meer diensten bewijzen, dan men wel verwacht zou hebben en ten volle beseffen wij het

nut om hen op die diensten voor te bereiden door verstandig geregelde afstandritten. Doch

als men zich daarbij in proeven begeeft, die ontaarden in vertooningen van wat nimmer,

althans niet dan in hoogst zeldzame noodzakelijke gevallen, zal voorkomen, dan streeft

men o.i. het doel voorbij en verlaagt de sport, die zoo nuttig kan wezen, tot weerzin

wekkende uitspattingen.

Gelukkig kunnen wij dadelijk hieraan toevoegen, dat onze Officieren te recht de

waarde van den afstandsrit hebben begrepen in den zin, als de hiervoren aangehaalde

citaten bedoelen. Met eere hebben zij — zooals in de volgende bladzijden zal worden

aangetoond, zoowel in den vreemde als in het eigen land, aan deze nuttige oefeningen

deelgenomen; maar van ontaarding, zooals elders herhaaldelijk te constateeren viel,

hebben zij nimmer laten blijken.

Alvorens van deze oefeningen in het eigen land te gewagen, nog enkele opmerkingen

omtrent afstandsritten in het hier beschouwde tijdperk in het buitenland, die meer dan

andere van zich hebben doen spreken.

Luitenant VON KAUFMANN en Luitenant VON BECKERATH legden, aan

vangende den 30sten Maart 1888, den weg van Frankfort naar Keulen — 34 Duitsche

mijlen of 255 kilometers — in 20 uren af.
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ATZELFDE jaar getuigt „de Sport" van 12 Mei omtrent een hoogst merkwaardigen rit,
t.w. dien van Mr. ADAM^ BOUCHER, eigenaar en fokker in de Vendée. Deze had

• gewed, dat hij op hetzelfde paard in 72 uren den afstand van Nantes naar Parijs, zijnde
#

100 Fransche mijlen of 450 kilometers, zoude afleggen.

Woensdag den April 1888 ten één ure steeg de stoutmoedige „sportman" te Nantes op de
„Place du Change" te paard; des avonds hield hij nachtverblijf te Angers, overnachtte den volgenden
dag nabij Nogens Ie Rotrou, Vrijdag-nacht te Versailles en kwam Zaterdag vóórmiddag te 11 uur 35

minuten in korten draf op de ,,Place de la Concorde" aan, die aangewezen was als het einde van den rit'.

De Heer BOUCHER werd door zijn vrienden hartelijk gelukgewenscht, dezen „tour de force"

te hebben volbracht.

,,Hij zal zeer zeker" — aldus het genoemde orgaan — ,,als een der stoutste verrichtingen in

de annalen van de sport worden opgeteekend".

Het paard door Mr. BOUCHER bereden was een halfbloed vos, van groote taille, met een

zeer snellen en krachtigen draf.

Ruiter noch paard waren vermoeid.

De Heer BOUCHER dacht op dezelfde wijze naar Nantes terug te keeren. i)

Hetzelfde blad geeft in zijn nummer van 31 Mei 1892 een ovei'zicht van een zeer interessante

oefening op dit gebied, in Engeland gehouden.

Er werd verondersteld, dat de oostkust van Groot-Brittannië door een vijandelijke vloot werd bedreigd.

Tengevolge van een telegram aan den commandeerenden Generaal van het York-district, luidende —

„Een verkenning per luchtballon heeft waargenomen, dat een vijandelijke vloot bij Flamborough Head

(54° 7' N.B.) kruist; men verwacht een landing in Bridlington Bay; zendt onmiddellijk een officiers-

patrouille om de kust te verkennen tot verdrijving van den vijand over den afstand van 5 tot 10

kilometers zuidwaarts van Bridlington Quai" — ontving een Luitenant van het 14® Regiment Huzaren

te Strensall, ongeveer 60 kilometers van de kust gelegen, op 25 Juli ten zes ure 's morgens de order

om deze opdracht uit te voeren.

Hij reed ten zeven uur met twee onderofficieren en zes huzaren af, met volle uitrusting en ration

voor ruiter en paard. Het gewicht der ruiters bedroeg gemiddeld 66,7 K.G., de bepakking 31,8 K.G.,

zoodat het door het paard te dragen gewicht 98,5 K.G. bedroeg. Ten 12 uur 50 minuten kwam

de patrouille te Bridlington Bay aan. Het volvoeren van de order, benevens het maken van de

croquis duurde tot 3.15 uur en ten 9.15 uur 's avonds was de patrouille weder te Strensall terug.
Zij had in het geheel 127 K.M. in 14V. uur afstand afgelegd, de rust hieronder begrepen. De paarden
waren een weinig moe in de beenen, doch verkeerden in goeden staat en aten goed.

I) De verslaggever van dezen rit — 444 K.M. in 70 uren 35 minuten — wijdt daaraan in „de Sport" van 16 Juni eenige beschouwingen.
Hierin zegt hij o.a. dat z.i. de meeste paarden 4 achtereenvolgende dagen met behoorlijke dag- en vrij lange nachtrusten 12 uren daags kunnen loopen,
afwisselend 20 minuten draf en lO minuten stap in tempo's respectievelijk van 250 en 100 M. in de minuut. Wij achten deze conclusie, die ook op
een voorbeeld in Holland gegrond was, geenszins gemotiveerd.
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OG willen wij besluiten — wij deden slechts enkele grepen — met de vermelding van een

buitengewone verrichting op sportgebied, nam. een door den Oostenrijkschen Luitenant REISKY

VON DUBBITZ (7' Uhlanen) van 18 tot 27 September 1892 afgelegden distantie-rit.

De afstand bedroeg 900 kilometers. De ruiter bereed een negenjarigen Galicieschen halfbloed,

en legde daarop door elkaar 12 Duitsche mijlen = 90 kilometers per dag af. Met uitzondering der

middagrust van 12—2 uur reed hij van 6 uur 's morgens tot 8 uur's avonds. Het paard kreeg zooveel

haver als het wilde, doch weinig hooi. De wegen waren zeer hard en het weder was schoon. De

vóórijzers waren gewoon; van achteren had het paard strijkijzers met zes nagels. De uitrusting bestond

uit Engelschen zadel met licht vilten onderdek, opgerolde caoutchouc mantel, waarin alle soorten van

benoodigdheden. De ruiter woog 83 K.G.. alles daarbij begrepen. Gedurende tien dagen verzorgde

de ruiter zelf zijn paard, uitgezonderd in twee Cavalerie-garnizoenen; ook sliep hij in den stal.

ruin was altijd vroolijk en had steeds goeden eetlust. Ruiter en paard kwamen des nachts te 11

ure te Praag aan^ en waren zoo frisch, dat er den volgenden dag een kleine wandelrit werdge7}iaakt".

\

'
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OEN onze ^^Militaire Sport-Vereeniging" "\n haar ontwerp-programma voor 1887 o.m. een

afstandsrit opnam (vergelijk blz. loi), introduceerde ze daarmede deze zoo nuttige oefeningen

in ons vaderland.

Tót dit tijdstip was er aan het stelselmatig afleggen van groote afsiandenmei de meest mogelijke

besparing van materieel in ons leger nog slechts weinig waarde gehecht.

Het past ons dan ook om een woord van hulde te brengen aan voornoemde Vereeniging wegens

het door haar genomen initiatief, hetwelk aan de weermacht ten goede zou komen.

Men was er van doordrongen dat geen overdreven eischen mochten gesteld worden; de voor

het eerst af te leggen afstand bedroeg niet meer dan 66 K.M. De gelegenheid om met hoop op

succes aan den rit deel te nemen, stond dus voor eiken deelnemer open.

Doch .... de zaak was nieuw en de inschrijvingen bleken niet zoo talrijk te zijn als sommigen

hadden verwacht. Slechts 13 ruiters, waarvan 8 op volbloed, 2 op halfbloed, 3 op no-blood gezeten,

namen op Zaterdag 26 Maart aan den uitgeschreven rit deel, die onder begunstiging van het schoonste

weder plaats had.

Als uitgangspunt, tevens plaats van aankomst, was Oud-Leusden bestemd; afrit voor den

eerstvertrekkende ten 7 ure; de af te leggen weg was nauwkeurig aangegeven.

Om in aanmerking te komen voor prijs en premie, moest de afstand in niet meer dan zes uur

tijds zijn afgelegd; ten bewijze dat de paarden in goeden staat verkeerden, werd gevorderd, dat zij
5 minuten na aankomst binnen hoogstens 2 minuten 700 M. in galop zouden afleggen.

De prijs voor den ruiter, die daarbij den afstand in den kortsten tijd had afgelegd, bestond
uit een kunstvoorwerp ter waarde van ƒ125; voor den daaropvolgende idem van ƒ50, voor den
derde idem ƒ 20: alles desverkiezende in geld te ontvangen.

Deze eerste wedstrijd slaagde uitmuntend; alle paarden hadden den weg binnen 572 uur afgelegd
ver het algemeen in zeer goede conditie aan. Luitenant METELERKAMP, eerst aan

komende, gebruikte 3 uur 9 minuten, de laatst aankomende 5 uur 27 minuten.

Behalve de oud-Rijder Jhr. VAN DEN BOSCH, die met zijn volbloed ..Nul" den afstand in
4 uur 20 minuten aflegde, was geen der leden van ons Korps in het strijdperk getreden. Bij den nu
volgenden afstandsrit zouden zij echter niet achterblijven en bewijzen leveren, dat de oefeningen
voor het afleggen van groote afstanden, die sedert onder de leiding van den Kapitein VIRULY VAN
POUDEROYEN hadden plaats gehad, niet zonder vruchten waren geweest.

Die tweede afstandsrit — de eerste groote rit van dien aard in ons vaderland — had
plaats op 10 Juni 1888, en wel tusschen Zutfen en Amsterdam: een afstand van iio K.M. Zij, die
den weg binnen 12 uur aflegden, zouden een herinneringsmedalje ten geschenke ontvangen.

Niet minder dan 19 Officieren, allen van het zusterwapen en van het Korps, namen aan den
rit deel. De i'-Luitenant J. W. P. VAN HOOGSTRATEN reed alleen, legde den weg af in 8 uur
52 minuten, en kwam zesde aan. De ̂ -Luitenants Jhr. ORT en DE JONGE VAN DER HALEN
besteedden 10 uur 48 minuten, waren dus nummer 9 en 10.
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AJOOR Jhr. V. A. DE PESTERS, Commandant van het Korps en leider van de

oefening-, en Majoor Jhr. C. JANSSENS van het i' Regiment Huzaren, de Kapiteins

der Rijdende Artillerie VIRULY VAN POUDEROYEN en schrijver dezes, de

i®-Luitenants der Huzaren VAN DIEPENBRUGGE en DE BRUIJN volbrachten den

rit in ii uren 25 minuten. Voor hen was alleen sprake om den weg af te leggen binnen

den gestelden termijn van 12 uren. Het tempo, dat door ons gereden werd, was 10

minuten stap en 20 minuten draf, de laatste van 240 M. in de minuut. Behalve een

enkel klein oponthoud, werd er alleen te Amersfoort een uur gerust.

Van de oud-Rijders trof men den Kapitein Jhr. W. J. P. VAN DEN BOSCH

Ordonnans-Officier van Z. M. aan, en wel met zijne beide volbloedpaarden, ^^Herne the

Hzmier" en ^^NuW\ waarvan de laatste door den i'-Luitenant G. J. A. Baron VAN

HARDENBROEK VAN AMMERSTOL bereden werd. Zij behoorden onder de eerst

aankomenden en legden den weg af in 8 uur 35 minuten.

Belangrijk was de wedstrijd tusschen de Ritmeesters H. P. VAN RADEN en

Jhr. A. W. VAN DER WIJCK, beiden zoons van oud-Rijders, die den afstand respectievelijk

in 6 uur 45 minuten en 6 uur 56 minuten volbrachten. De „Sport" van 23 Juni 1888 gaf

daarvan een nauwkeurige beschrijving, en bracht hulde aan het groot aantal deelnemers,

in het bijzonder aan het Korps Rijdende Artillerie, waarvan ongeveer de helft der

Officieren den rit medemaakte.

Alle paarden en riiiters kwamen in tdtmuntencLen staat aan de eindpaal^ zijnde

het ,,Café Continental" tegenover het Amstel-hótel. Ofschoon het weder in den namiddag

betrok, later de regen bij stroomen neerviel, was toch een talrijk publiek aanwezig om

de aankomenden gade te slaan en te begroeten.

Dat de Officieren zich na afloop aan een maaltijd vereenigden, waar een

gezellige toon heerschte; en dat de woorden van sympathie door den Kolonel YPEY,

President der ^^Militaire Sport-Vereeniging" op de Rijdende Artillerie geuit, door den

Majoor Jhr. V. A. DE PESTERS op het zusterwapen, nog lang natrilden .... daarover

behoeven we dunkt mij, niet verder te spreken; ons allen ligt dat prettige samenzijn, na

een dag van loonende inspanning, nog versch in het geheugen.

Bladzijde 122 geeft een afbeelding der aan de deelnemers uitgereikte medalje,

waarvan zich een exemplaar in de „Historische Verzameling' bevindt, dat door wijlen

den Majoor VIRULY VAN POUDEROYEN aan het Korps werd gelegateerd.

Nog vermogen wij uit het jaar '88 te wijzen op den rit, die den 28®'®" April

door den i'-Luitenant-Adjudant PIEPERS en den 2'-Luitenant SANDT VAN NOOTEN

werd ondernomen: een afstand van 116 K.M. Venlo—Breda in 12 uren. In denzelfden

tijd legden zij den terugweg af.
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De Entraineerbaan bij Rosendaal (Houtskoolschets).
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P het programma der ^^Militaire Sport-Vereenigin^' van het jaar 1889 was andermaal een

afstandsrit uitgeschreven en wel op 20, 21 en 22 Mei. Er zou 70 K.M. per dag gereden

worden langs een nauwkeurig aangegeven weg.

De etappen waren als volgt ingedeeld — Eerste dag: Arnhem—Winterswijk; tweede dag;

Winterswijk—Deventer; derde dag: Deventer—Arnhem.

Als leider zou optreden de Majoor der Huzaren Jhr. JANSSENS, die iederen dagmarsch binnen

9 uur, de laatste — met het oog op een rust te Milligen, waarbij het remonte-depót bezichtigd en

door den Directeur Overste Jhr. M. VAN REIGERSBERG VERSLUIJS aan de deelnemers een

collation aangeboden werd — binnen 10 uur moest volbrengen. De tempo's zouden in het algemeen

zijn als bij het cavalerie-reglement voorgeschreven. Aan al de deelnemers, die den rit in den bepaalden

tijd volbrachten, zou weder een herinnerings-medalje worden uitgereikt.

Ook van dezen afstandsrit, die onder drukkende hitte plaats had, doch een dag later aanving

dan aanvankelijk was bepaald, vinden wij in de ,,Nederlandsche Sport" van i Juni 1889 van de hand der

oud-Rijders VIRULY VAN POUDEROYEN en Jhr. VAN DEN BOSCH een gedetailleerd verslag.

Daaraan zij het navolgende ontleend:

Het aantal deelnemers bedroeg 17. De Kapitein HINLOPEN van het 3® Regiment Veld-Artillerie,

die zich eveneens had doen inschrijven, moest van zijn voornemen afzien, omdat zijn paard anderole"

nog niet hersteld was van een val, op de „voorjaars-meeting" te Breda gedaan. Ook de Heeren

Jhr. VAN DEN BOSCH en Jhr. MOCK, die hadden willen mederijden, werden hierin verhinderd.

Zoo waren dan ook ditmaal alleen weder de actief dienende Officieren van de cavalerie en

van ons Korps in den zadel — de Majoors Jhr. C. JANSSENS en Jhr. V. A. DE PESTERS; de

Ritmeesters C. Baron BENTINCK, SMEDING, BOOGAERT en ERZEY; de Kapiteins VIRULY VAN

POUDEROYEN en VAN ES; de i^-Luitenants J. VAN EXTER, Jhr. M. W. BOREEL, PIEPERS,

VÖLCKER, SLUITER, VAN HOOGSTRATEN en Jhr. RUTGERS VAN ROZENBURG; de

2®-Luitenants DE BRUIJN en BRONDGEEST. Allen volbrachten den rit binnen den bepaalden tijd;

slechts een paard werd den derden dag op een uur afstand buiten Deventer licht kreupel, doordat

het op een scherpen steen trad, waarom zijn berijder, ten einde het dier te sparen, er de voorkeur

aan gaf om het van Deventer naar Arnhem per spoor te laten vervoeren.

De i^Luitenants VAN HOOGSTRATEN en Jhr. RUTGERS VAN ROZENBURG die te zamen

reden — RUTGERS op een paard van eerstgenoemde — sloegen ditmaal het ,,record": zij legden

op de verschillende dagen respectievelijk den afstand af in 5 uur 20 minuten en 5 uur 30 minuten.

Door een misverstand namen zij den laatsten dag 4 kilometers te veel. Tempo-draf, 240 a 250 meters,

soms zelfs iets meer. Bij de groote rust werden de paarden gedrenkt en hun een weinig brood

gevoederd. Ook werden ze geheel gewasschen met een spons met brandewijn en water, daarna
met doeken droog gewreven. Beide paarden van Luitenant VAN HOOGSTRATEN kwamen in
uitstekende conditie aan. Het gegeven rantsoen bedroeg 6 kilogram haver en 2 kilogram hooi; stroo
werd naar welgevallen verstrekt.
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ET een gezamenlijken maaltijd te Arnhem eindigde de afstandsrit van 20—22 Mei 1889,.

De van elders gekomen Officieren gingen met hunne paarden per spoor terug, behalve de

Ritmeester Baron BENTINCK en de i'^-Luitenant VAN EXTER, die den te paard

naar Amersfoort wederkeerden, zooals zij den 20®'^"^ te paard van daar waren weggegaan.

.^Met voldoening kon worden geconstateerd" — aldus besloot de oud-Rijder Jhr. VAN DEN BOSCH

zijn verslag over de gehouden oefening — ulat dese oefeningen waaraan geen prijzen zijn verbonden^ doch .
die aanleiding geven tot veel voorbereiding en tot overleg omtrent de beste wijze van voederen^ van indeeling

der marschen en van regelen der tempo's, zeer in den smaak vallen der Officieren-, terwijl ze tevens de •

gelegenheid bieden tot vrijmoedige en openhartige gedachtenwisseling over onderwerpen, die dikwijls beter onder

elkaar besproken^ dan in het openbaar beschreven kunnen ivorden".

Door toevallige omstandigheden kon de door de „Militaire'Sportvereemging' in het jaar 1890

aangekondigde afstandsrit Arnhem — Utrecht — 's Gravenhage — Amsterdam — niet plaats vinden.

Daarentegen had de „Arnhemsche Vereeniging tot beoefetiing van het terreinrijden' — Secretaris

I'-Luitenant Jhr. RUTGERS VAN ROZENBURG — reeds in het begin van Mei op 6 en 7 Juni een

afstandsrit uitgeschreven van Arnhem over Nijmegen naar Venlo en langs den linker Maasoever

naar Arnhem terug. Beide dagen zou de afstand 80—85 K.M. bedragen. De deelneming werd

opengesteld voor de leden van bovengenoemde vereeniging, voor Officieren van het Nederlandsche en

van het Neerlandsch-Indische Leger. Aan alle deelnemers, die den rit binnen 10 uren volbrachten,

zou weder een medalje worden uitgereikt. De tijd voor het overtrekken der veren behoefde niet in

rekening te worden gebracht. Als leider was de Kapitein der Rijdende Artillerie VIRULY VAN

POUDEROYEN aangewezen.

Later werd de te volgen weg nader bepaald met opgave van de plaatsen der groote rusten;

op den heenmarsch, te Boxmeer 42V2 K.M. van Arnhem; op den terugmarsch, te Gennep op 43 K.M.

van Venlo. Op den morgen van den afrit zou worden opgegeven, welke binnenwegen mochten

gereden worden.

Op den Juni reeds vóór zes uur 's voormiddags verzamelden zich achtereenvolgens aan de

stallen der Rijdende Artillerie te Arnhem 17 Officieren om aan den rit deel te nemen: de Majoor,

Adjudant in buitengewonen dienst van H. M. de KONINGIN Commandant van het Korps Rijdende

Artillerie Jhr. V. A. DE PESTERS, de Kapiteins der Rijdende Artillerie VIRULY VAN POUDEROYEN

en VAN ES, de Ritmeesters der Huzaren Baron .BENTINCK en ERZEY, de i'-Luitenants der Rijdende

Artillerie HOEKWATER, BOELLAARD, VAN DEN WALL BAKE, Jhr. RUTGERS VAN ROZENBURG

en MAES, de i'-Luitenant der Veld-Artillerie WESSELS (gedetacheerd bij de Instructie-Batterij) de

paardenarts 2' klasse VAN DER WAL van het Korps, de i'-Luitenants der Huzaren PETERS,

VÖLCKER, J. M. Baron VAN BOECOP en Jhr. MOCK, zoomede de Heer Mr. BOONEN, die een
paard zoude berijden van Luitenant HOEKWATER. RUTGERS reed een paard van VAN HOOG

STRATEN, die als gevolg van zijn val nog niet in staat was om den rit mede te maken.
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N verschillende groepen reden zij af, als:

I. De D-Luitenants Jhr. RUTGERS en Jhr. MOCK gingen samen. Zij volbrachten

den rit in 7 uur 2 minuten; teruggaande in 7 uur 47 minuten.

II. De D-Luitenant VAN DEN WALL BAKE en de paardenarts VAN DER WAL, die

respectievelijk 8 uur 2 minuten en 8 uur 20 noodig hadden.

III. De Ritmeesters Baron BENTINCK en ERZEY met den i°-Luitenant VÖLCKER, die den

afstand in 8 uur 44 minuten en 8 uur 40 minuten aflegden.

IV. Het peloton met den Kapitein VIRULY VAN POUDEROYEN, dat 10 minuten stap en

15 minuten draf met een tempo van 240 M. in de minuut reed, en respectievelijk 9 uur 25 minuten

en 9 uur 17 minuten over den af te leggen weg — 83 en 82 K.M. — besteedde.

Behalve de paarden van de i°-Luitenants Baron VAN BOECOP en PIEPERS, die op den

heenmarsch te Cuyk en Boxmeer kreupel werden en van verdere deelneming moesten afzien, kwamen

alle paarden in uitstekenden staat te Arnhem terug.

Nog zij vermeld dat de Ritmeesters Baron BENTINCK en ERZEY en de i"-Luitenant VÖLCKER

den volgenden morgen weder naar Amersfoort terugkeerden, terwijl zij dien weg ook reeds vóór

den afstandrit hadden afgelegd.

Te Venlo vereenigden de Officieren van het 2" Regiment Huzaren al de deelnemers aan een

luisterrijken disch. Menig hartelijk woord werd daar gesproken, bij hernieuwing getuigende van de

goede verstandhouding tusschen de beide wapens.

In de laatste jaren van het hier behandelde tijdvak hadden geen officieele afstandsritten meer

plaats. Jachtrijden, ook om prijzen uitgeloofd door het Ministerie van Oorlog, zoomede de vossenjachten

traden thans, zooals wij reeds boekstaafden op den voorgrond.

Terwijl het verdere verloop van de oefeningen in het „afstandrijden" in een volgend gedeelte zal

worden geteekend, willen wij dit overzicht besluiten met een enkel woord omtrent de gymkhana-races

en de wedstrijden in het schoonrijden, die in het jaar 1885 op de programma's der hippische sport

hun intrede deden.
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'EDERT 1885 kent Nederland de ..concours hippiques' ■. wedstrijden in het schoonrijden, die
in navolging van elders i) aldra in onze sportwereld burgerrecht wisten te verkrijgen.

Op haar programma voor de bijeenkomst tegen 12 October van genoemd jaar,
had de ..Ainstcrdamschc Sportclnd' een geheel nationalen wedstrijd aangekondigd, waarbij

ook aan de Officieren van het Nederlandsche en van het Neerlandsch-Indische Leger de gelegenheid
tot deelneming werd geboden.

Het programma hield o.m. in:
I. Concours voor het mooiste springpaard, toebelioorende aan en bereden door Ned. Officieren en

„Gentlemen", circa 600 M. in jachtgalop over 8 hindernissen van pl.m. 75 cM. hoogte.
II. Concours voor het mooiste rijpaard, toebelioorende aan en bereden door Officieren van hot

Nederlandsche leger.
X. Concours voor jachtrijden voor paarden, toebehoorende aan en bereden door Ned. Officieren en

„Gentlemen", afstand circa 2400 M, 1800 a 1900 M. achter een Jagermeester, 500 a 600 M, „flatrace".
Voorwaarden gelijk de ..Militarf s" P Serie.

Voor alle nummers waren een groote vermeille, een groote zilveren medalje en een eervolle
vermelding uitgeloofd; voor het slotnummer als eerste prijs daarenboven een kunstvoorwerp ter
waarde van f 200.

De dag was wel in staat om niet alleen bij de beoefenaars der hippische sport, maar ook
bij het groote publiek, de belangstelling te prikkelen en zucht tot deelname op te wekken. De boven
verwachting gunstige uitslag leidde er toe om het daarop volgend jaar de proef te hernieuwen.

Ook nu weder — het was op 26 en 28 Maart 1886 — vvas de wedstrijd geheel nationaal.
Het programma voor den tweeden dag bevatte voor Officieren gelijke nummers als ten vorige jare.
De opkomst, door goed weder begunstigd, overtrof nog die bij de eerste bijeenkomst: al wat

in ,,sport hippique" belangstelde, was op de baan aanwezig.
De „ring", alwaar de paarden werden rondgereden, was dit jaar voor de tribune aangelegd.

Telkens na afloop van een nummer reden de bekroonden nogmaals den ring rond, getooid met roode
linten voor den prijswinner, blauwe voor den tweeden — groene voor den derden — eindelijk witte
linten voor den vierden bekroonde.

I) In Parijs hadden deze reeds tal van jaren jrlaats, telken male in het voorjaar-, in het „Palais de 1'Industrie"; ook bij de Belgeit waren ze
op meerdere plaatsen als te Brussel, Antwerpen en Ostende inheemsch geworden.
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WA

EIDE jaren waren het de leden van het zusterwapen, die in de wed

strijden voor het schoonrijden de eer van het Nederlandsche Leger

hoog hielden, en vinden wij de namen van Ritmeester Jhr. A. C. VAN

DER WIJCK, de Luitenants A. J. P. METELERKAMP, G. P. A. G. H. RÖMER,

Jhr. J, L. MOCK en W. C. VÖLCKER onder de prijswinners vermeld. RÖMER, de

tegenstander van den volbloed op de renbaan, reed op 17 October 1885- zijn zes-jarigen

volbloed ^^Armsirong'\ die hem in het concours voor het mooiste rijpaard van Officieren

den eersten prijs bezorgde, en wekte ieders bewondering.

Op de meeting van 28 April 1886 nam van het Wapen alleen de toenmalige

2=-Luitenant L. Baron VAN HOGENDORP (vergelijk blz. 89 en 90) deel aan het

concours voor het beste springpaard.

Eerst in het jaar 1887 traden meerdere Officieren van ons Korps mede in het

strijdperk en wel op het ,,concours hippique" van de ^^Geldersche Harddraverij- en
Reuvereeniging^ dat den iq^en Augustus op het landgoed Klarenbeek nabij Arnhem

werd gehouden.

Talrijk waren de inschrijvingen. Voegt men hierbij, dat ook in andere opzichten,

zoowel door het prachtige terrein als door de gunstige ligging van Arnhem, de

wedstrijd groote aantrekkelijkheid beloofde, dan laat het zich verklaren, hoe hoog de

verwachtingen voor dezen dag gespannen waren.

Nog werden ze verre overtroffen; met voldoening mocht het bestuur terugzien

op dit waarlijk schoone en grootsche feest.

De tribune, onder hoog geboomte gelegen, van waar men een fraai overzicht

had over het veld, waar het concours zou plaats hebben, was te klein om allen te

bevatten, ingezetenen van Arnhem en anderen, die van heinde en ver waren saam-

gestroomd. Onnoodig te zeggen dat van het Korps Rijders niemand ontbrak.

De nommers voor de Officieren bestonden uit een concours voor het schoonste

rijpaard, voor het schoonste volbloedpaard, en voor het beste springpaard.

De prijzen waren: eerste prijs een vermeille, tweede een zilveren en derde een

bronzen medalje, vierde prijs een diploma.

De Kapiteins der Rijdende Artillerie C. M. E. VIRULY VAN POUDEROYEN en

N. J, A. P. H. VAN ES, de P-Luitenants K. D. PUNT en J. W. P. VAN HOOGSTRATEN

dongen mede. De oud-Rijders Kapiteins J. D. WAGNER en Jhr. W. J. P. VAN DEN

BOSCH, die ook hadden ingeschreven, deden niet mede.

In het eerste concours — 33 inschrijvingen — werd door het Korps geen
prijs behaald; daarentegen won Luitenant PUNT, die voor het 2' concours — 18

inschrijvingen — drie volbloedpaarden had ingeschreven, met „A/londale'\ een prachtigen
vos met ruime en schoone bewegingen, den eersten prijs.

-  f .
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OOR het springconcours (14 inschrijvingen) was bepaald, dat de hoogte-hindernissen niet

meer zouden zijn dan 0.90 Meter, de breedte-hindernissen niet meer dan 2.50 Meter. Zij
•f

bestonden uit een heg, natte sloot, muur, barrière en twee heggen voor den dubbelsprong.
De Kapitein VAN ES kreeg met ̂ Jndian Prince"'{yoWAotd) den tweeden prijs.

In het jaar 1888 en wel op Woensdag 11 Juli had op het landgoed Klarenbeek nabij Arnhem

andermaal een ,,concours hippique" plaats. Ditmaal trof men het bijzonder slecht met het weder.

Door den regen, die van 12 uur zonder ophouden stroomde, was het terrein voor de springpaarden

zoo ongunstig geworden, dat de meesten den natten sloot niet namen. ^
Toch was de opkomst ook nu bijzonder groot. Er was een verzameling schoone paarden en

rijtuigen bijeen, zooals men slechts zelden elders op één dag te gelijk aanschouwt. De Kapitein

der Rijdende Artillerie VAN ES, de V-Luitenants HOEKWATER en Jhr. RUTGERS VAN

ROZENBURG en de oud-Rijder Kapitein Jhr. VAN DEN BOSCH waren in den zadel. HOEKWATER

reed in het nommer rijpaarden, Jhr. VAN DEN BOSCH in dat voor de volbloed-paarden; de beide

overige Rijders namen deel aan het spring-concours. Ditmaal was het Korps niet gelukkig en bracht

geen prijzen uit het strijdperk mede.

Aan de beide volgende ,,meetings", door de ^^Ainsterdamsche Vereeniging tot bevordering
van Jacht- en Terreinrijden" uitgeschreven, namen de Rijders geen deel; in de eerste (te Haarlem)
konden geen Officieren mededingen, de tweede werd om het ongunstige weder uitgesteld.

Voor het „concours hippique", dat op Woensdag 26 Juni van het jaar '89 te Utrecht plaats
had, waaraan tevens een keuring van hengsten en merriën voor het leger verbonden was, vinden
wij onder de inschrijvers de namen vermeld van de Luitenants SLUITER, Jhr. RUTGERS VAN

ROZENBURG en L. Baron VAN HOGENDORP, zoomede van de oud-Rijders de Kapiteins Jhr. VAN
DEN BOSCH en PUNT, nam. in de concoursen voor het schoonste rijpaard, het schoonste volbloed
paard en het beste springpaard.

De Kapitein PUNT bereed in het nommer der volbloeds het paard ,,Josephine'\ doch bleef
buiten mededinging; het paard ,,Deir van Kapitein Jhr. VAN DEN BOSCH, bereden door Luitenant

Jhr. RUTGERS VAN ROZENBURG, behaalde den tweeden prijs. In het nommer springpaarden
verscheen de Kapitein PUNT andermaal met .^J'osephine" en muntte bijzónder uit; hem werd de
tweede prijs toegekend.
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E Arnhem toonde het ^^Geldcrsche Harddraverij- en Rejivereeniging''

in den zomer van het jaar 1890 op nieuw te beseffen, welke middelen aan

gewend moesten worden om een groot publiek welgevallig te zijn, tevens om

aan de deugdelijke beoefening der sport te gemoet te komen.

Het door haar op 24 Juli gehouden concours vond dan ook weder algemeene

instemming. Dé i "-Luitenants VAN DEN WALL BAKE, HOEKWATER en jhr. RUTGERS

VAN ROZENBURG vertegenwoordigden ons Korps. In het nommer ̂ ^concours voor het

schoonste volbloedpaard" behaalde V'^AN DEN WALL BAKE met ̂ ^Ré-echo'\ een paard

met zeer schoonen draf, doch door zijn heet temperament moeilijk te berijden, den

vierden prijs (diploma). VAN HOOGSTRATEN won in het nommer ̂ .springpaarden"

met .Pjosephine" den derden (zilveren medalje). Voor dit nommer waren niet minder dan

21 paarden ingeschreven. De hindernissen bestonden uit een groene heg van i M., een

boom van 0.85 M., een steenen muur (imitatie) van 0.90 M., een dubbelsprong van

horden van 0.80 M. en een natte sloot met groene heg van 0.50 M.

De Luitenants Jhr. RUTGERS VAN ROZENBURG en Jhr. MOCK verschenen in

dit nommer telkens in den ,,ring" en waren onvermoeid in het overwinnen van hindernissen.

Eerstgenoemde bereed o.a. de paarden door W. Baron VAN HEECKEREN VAN

ENGHUIJZEN (vergelijk blz. 85, 90 en 93) ingeschreven en gaf daardoor te zien,

hoeveel edele paarden zijn stal bevatte.

Aan het concours voor het mooiste en bestgaande rijpaard, verbonden aan de

wedrennen te Breda op 7 April (2" Paaschdag) van hetzelfde jaar, was alleen deelgenomen

door den oud-Rijder Kapitein PUNT, die met 2 paarden had ingeschreven. Aan den

toenmaligen i "-Luitenant der Veld-Artillerie L. Baron VAN HOGENDORP werd in dit

nommer de derde prijs toegekend.

Voor de ,,meetings" te Amsterdam (,,Concours hippique", Jachtrijden en ,,Tally-ho"),

,ook in het vóórjaar op de terreinen der „Amsterdamsche SportchP" gehouden, was door

geen der leden van het Korps ingeschreven. Alleen de naam van den i "-Luitenant

Jhr. MOCK kwam — voor zooverre Officieren betreft — op het programma voor.

Dat de ,,concours hippiques" zeer in den smaak vielen, bewees wel het grooter

aantal in het jaar '91 gehouden ,,meetings": den Bosch 20 en 21 Mei, Heemstede ,,Oude

Posthuis" 5 Juli, Arnhem 25 Juli en 20 September, Rotterdam 31 Augustus, Oosterbroek

(Paterswolde) 26 September en Zutfen 29 October.

Het concours te Arnhem voor springpaarden op 25 Juli viel samen met de op

dien dag gehouden wedloopen. Hieraan werd deelgenomen door den Kapitein PUNT,

door den i "-Luitenant VAN HOOGSTRATEN en Jhr. RUTGERS VAN ROZENBURG.

Laatstgenoemden bereden respectievelijk de paarden van den Kapitein van het Korps

VIRULY VAN POUDEROYEN en Jhr. C. VAN DER WIJCK (zoon des oud-Rijders).
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ET door ^^Geldersche Harddraverij- en Renvereeniging" uitgeschreven „concours hippique"

voor Zondag 26 Juli werd verschoven tot Zondag 26 September. Op dit concours, waaraan

ook ,,Gymkhana-races" waren verbonden, komen wij straks nader terug bij de bespreking

van dezen nog niet door ons genoemden tak van sport.

Bij de wedloopen te Oosterbroek (Paterswolde) op 26 September had de oud-Rijder Kapitein

PUNT zitting in het ^.Comité voor het béste springpaard en den Jachtrit". Aan hem viel in .het

nommer springpaarden de tweede prijs ten deel. De i^-Luitenant der Rijdende Artillerie G. MAES,

die met Rosedani" ook hiervoor was ingeschreven, betaalde rouwgeld. t

Dat voor het jaar 1892 geen bijzondere ,,concours hippiques" werden ingeschreven, —alleen

de „Amsterdamsche Vereeniging tot bevordering van yacht- en Terreinrijden" hield in voornoemd jaar

op 4 Mei een onderling concours achter het Rijks-Museum — vond zijn oorzaak in de te 's Gravenhage

gehouden internationale paarden-tentoonstelling, waar zich alles concentreerde. Het succes aldaar door

den Kapitein PUNT behaald, vermeldden wij reeds bij het Jachtrijden.

. iV
r
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YMKHANA-RACES geven aan de sport een humoristisch karakter. Ze zijn te vergelijken

met de clown-voorstellingen in het circus, die den lachlust opwekken bij het publiek en

niettemin een groote mate van behendigheid vorderen. Kwamen dergelijke „races" in

Nederland eerst in het jaar 1891 in zwang, toch waren zij in andere landen — o.a. in Amerika en in

Engeland — reeds lang bekend.

Bij de hippische feesten te 's Hertogenbosch vindt men voor genoemd jaar (20 en 21 Mei) o.a.

vermeld: ̂ ^araphde-racc^ cigaretten-race^ co7irse ajix ólessés" en ^^dressing-race\

Ook op het programma voor het ,,concours hippique" van 20 September te Arnhem treft men

dergelijke nummers aan.

Voor de „dressing-race' was bepaald:

„De paarden moeten ongezadeld aan den „start" verschijnen. Elke deelnemer moet zijn zadel, jas en

vest vóór zich op den grond leggen; op het daartoe bestemde sein moet hij, zonder hulp van anderen,

zijn paard zadelen, vest en jas aantrekken, en zoo .spoedig mogelijk den eindpaal trachten te bereiken.

Bij aankomst moeten vest en jas dichtgeknoopt zijn. Het vest moet minstens vijf, de Jas minstens drie

knoopen hebben. Afstand ongeveer 800 M. met een keerpunt".

Aangaande de „cigareiten-race" las men:

„Op 200 M. van den „startingpost" bevinden zich eenige tafeltjes, waarop sigaretten en windlucifers.

Elke deelnemer moet zich op het sein van den „starter" derwaarts begeven, een sigaret opsteken en met

brandende sigaret zoo spoedig mogelijk naar het punt van vertrek terug keeren".

De bepalingen voor de „conrse atix blessés" hielden het navolgende in:

„Op 200 M. van den „startingpost" liggen op den grond met 3 M. tusschenruimte, stroopoppen en

wel voor eiken deelnemer een pop. Op het sein van den „starter" begeeft zich ieder zoo snel mogelijk

naar de hem aangewezen pop, raapt deze op; hij, die het eerst met zijn last weder bij het punt van

vertrek aankomt, is de winner".

Eindelijk vermeldde nog het programma betreffende de „parapluie-race" :
„Op 200 M. van den „startingpost" is met 3 M. tusschenruimte voor eiken deelnemer een parapluie

geplaatst. Op het sein van den „starter" begeeft een ieder zoo spoedig mogelijk derwaarts, neemt de voor hem

bestemde parapluie, steekt die op, en tracht weder zoo spoedig mogelijk het punt van vertrek te bereiken".

Het was aan deze „races", dat door den i'-Luitenant der Rijdende Artillerie W. A. FRIESWIJK

een werkzaam aandeel werd genomen. Hij behaalde in beide eerste genoemde ,,races" twee derde prijzen.

Behalve deze reed de toenmalige i'-Luitenant der Veld-Artillerie L. Baron VAN HOGENDORP mede.

Ook de I'-Luitenant Jhr. MOCK was ditmaal weder onvermoeid; hij nam aan alle nommers van het

programma op één na met veel succes deel.

In het „concoïirs voor het schoonste rijpaard" bereed hij o.a. het paard „Gtm Powder" van

den i'-Luitenant Jhr. RUTGERS VAN ROZENBURG, die tengevolge van zijn val te Amsterdam

(zie blz. 108) nog niet kon rijden. Hij verkreeg den tweeden prijs; in de beide nummers voor „spring

paarden" verscheen hij in de baan met het paard „Umörella" van Kapitein PUNT en won in het

tweede nummer den derden prijs.

f
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•Ë verschillende ,,gyinkhanas'' oogstten veel bijval; reeds het volgende jaar vonden ze
schier allerwegen navolging: lo Juli te Breda, door de ,,Vereeniging ter beoefening
van terreinrijden" uitgeschreven; i6 October te Haarlemmermeer, waar ze door de

^^Anisterdainsche Vereeniging' waren georganiseerd; eindelijk op 28 October op de Leusdensche
heide op initiatief van de Officieren der Rijschool. Behalve enkele der reeds te voren genoemde

nommers kwamen nog o.a. op het Programma te Breda voor —

,^Het Potlepelspel, waarbij aan iederen ruiter een potlepel, waarin een ei ligt, wordt aangegeven, waar

mee hij in den kortst mogelijken tijd een baan van 400 M. met keerpunt moet afleggen" en „het springen

over een horde en te gelijkertijd een der prijzen grijpen, die aan een touw boven de hindernis hangen".

Een jachtrit met eindwedloop, waarbij de i°-Luitenant der Rijdende Artillerie C. E. BAUD als

Jagermeester fungeerde, besloot op waardige wijze het hippische feest te Breda.

Te Amersfoort kwam als eerste nommer op het programma voor —

„ Vlaggen'racé'\ waarbij iedere ruiter een roode-, een witte- en een blauwe vlag, op verschillende

punten in de baan opgesteld, op korte paaltjes, aan het einde moest brengen".

De I"-Luitenant J. C. A. DRABBE, die weldra deel van het Korps zoude uitmaken, behaalde

hierbij den eersten prijs. In de ^faraphiie-racd' viel hem de derde prijs te deel.

Ook het feest op de Leusdensche heide werd met een jachtrit besloten, waaraan een 20-tal

ruiters deel namen. Na afloop begaf men zich naar de Buiten-Societeit: aan ons. Rijders, zoo wel

bekend, waar onder de opwekkende tonen van de muziek van het 5° Regiment Infanterie de prijzen

werden uitgereikt.

Tot besluit van ons overzicht omtrent het deelnemen der Officieren aan de ,,hippische sport" in

het tijdvak 1881—■'93, zij vermeld het concours voor het schoonste en best gedresseerde officiers
dienstpaard op de Sport-tentoonstelling te Scheveningen (1892) en de ,,meeting" op 4 September dooi
de ^^Bredascke Vereeniging' uitgeschreven. De voorwaarden voor deze laatste hielden in ten opzichte
van officiers-dienstpaarden, dat deze zouden beoordeeld worden —

1. Stilstaande onder den ruiter.

2. In gang: stap, draf en galop; uit deze gangen halt houden en teruggaan, de wendingen, zoomede
de tempo's der verschillende gangen, zooals die in de Ruiterschool (Cavalerie-Reglernent) voorgeschreven zijn.
De meerder of minder goede houding van het paard zoude hierbij in aanmerking worden genomen.

3. Het springen over:

a. Een aarden wal van 0.8 M. ^
b. Natte sloot van 2.0 M breed met heg er voor van 0,4 M.
c. Een hindernisheg of hord, half hek 0.8 M., naar believen te springen,
d. Drooge sloot van 0.80 M. breed.

De hindernissen moesten in jachtgalop worden gesprongen, zonder dat de gang na eiken sprong
werd verminderd of tot een anderen gang werd overgegaan.

De prijs bestond uit ƒ200 (uitgeloofd door de ,fülitaire Sportvereeniging'), waarvan N®. i ƒ100.
N°. 2 ƒ60 en N®. 3/40 zou ontvangen.
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ET aangekondigde concours had plaats op Zondag 4 September op denzelfden dag als
de te Breda gehouden najaars-wedloopen, en gaf veel schoons te zien.

De oud-Rijder Kapitein PUNT en de U-Luitenant BAUD vertegenwoordigden het

Korps, doch behaalden geen prijzen.

Hulde bracht Sport" aan de jury, bestaande uit: Majoor J. A. ORT, Ritmeester-Instructeur,

N. J. ERZEY en Kapitein J. D. WAGNER (den oud-Rijder) voor de nauwgezette wijze, waarop zij in

het concours voor officiers-dienstpaarden handelden. ,, Waarlijk" — zoo vervolgde het blad — onder

dat groote getal prachtige paarden zvas de uitspraak der jtiry een zware taak te zioenien. Zeer velen zijn

niet ons tot de overtuiging gekomen^ dat onze Officieren over het algemeen zeer goed bereden zijn". i)

Met het vorenstaande eindigen wij onze beschouwingen over de Hippische Sport in Nederland

in het tijdvak 1881—1893.

In een volgend gedeelte zullen wij zien, wat in de jaren 1893 tot 1903 op dit gebied voor

de Rijders was weggelegd.

i) Hiermede wordt bedoeld j,goede paarden bezitten".

iWM
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E evolutie, voor de oefeningen geschetst, werd ingeleid door een serie nieuwe reglementen

en voorschriften, welke in genoemde jaren het licht zagen. Op de voornaamste daarvan

werd reeds in vorige bladzijden gedoeld, nam. de handleiding voor het tactisch gebruik

der artillerie te velde (Ministerieele Aanschrijving van 1887 N°. 65), samengesteld door den grooten

voorganger onzer bereden artillerie F. M. B. Ridder ALEWIJN.

Een volledige opgave van de gepubliceerde reglementen enz. is in de „Recueils-militair" der

betrokken jaren te vinden. Verscheidene nieuwe exercitie-voorschriften, de leiddraad voor het schieten

te velde enz. zijn eveneens daarbij opgenomen.

Verder vestigen wij de aandacht op de onderstaande onderwerpen —

Allereerst, op de invoering van de nieuwe spelling der Nederlandsche taal — die van DE VRIES

en TE WINKEL —, ingevolge Ministerieele Aanschrijving van 28 December 1882 N°. 48, in te gaan

den September 1883. De Minister merkte in zijne dienaangaande aan de autoriteiten der Land

macht gerichte missive op, dat ofschoon het aan deze werd overgelaten om de spelling te gebruiken,

waaraan mén de voorkeur wenschte te geven, het regelmatigheidshalve aanbeveling verdiende om de

nieuwe spelling te volgen.

Verder, op de Voorschriften betreffende de verpleging der Landmacht in tijd van oorlog

(Ministerieele Aanschrijving 14 Mei 1881 N°. 84) en die voor de mobilisatie van het Leger (i Mei

1882 N°. 77 en 16 Maart 1883 N°. 43); —

cursussen betreffende het oorlogsrecht, waarvan de kennis voor de Officieren van het leo-er
ö

verplichtend was gesteld: bij Kon. Besluit van 11 Augustus 1883 (Staatsblad N°. 128) was een nieuw

reglement voor de Koninklijke Militaire Academie ingevoerd, waarbij in art. 46 de oorlogsgebruiken als
studie-vak zijn opgenomen; ook op de andere inrichtingen van onderwijs werd dit leervak ingevoerd; ^

een vademecum en een zakboekje voor den Officier te Velde, respectievelijk van den Kolonel-

Ingenieur S. H. KROMHOUT en van den toenmaligen Kapitein van den.Generalen Staf, thans

oud-Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië, W. ROOSEBOOM; —
een reglement van Administratie (Ministerieele Aanschrijving i October 1887 N°. 1);
een nieuw Kazerneerings-Reglement (9 April 1887) enz. enz.
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EN slotte, nog de mededeeling, dat de Tactische Aanbevelingen en Voorschriften met het

oog op een oorlogstoestand^ die sinds 20 Februari 1872 (N°. 42 P. Recueil-Militair blz. 1269)

van kracht waren geweest, in 1886 buiten werking zijn gesteld; „in aanmerking nemende"

zoo luidde de aankondiging — ,,dat hoezeer genoemde, ,, Tactische Aanbevelingen enzi\ geruimen
m

tijd bestaande leemten hebben aangevuld, dit thans niet meer het geval kan zijn, omdat zij of

grootendeels opgenomen zijn in sinds 1872 uitgevaardigde reglementen en voorschriften, of in sommige

opzichten van deze afwijken .. .



ET overzicht der jaren 1881—'93 besluiten wij met de vermelding van eenige bijzonderheden^

die genoegzaam verband houden met de geschiedenis van het Korps om in zijne annalen

te worden geschreven.

En dan dringen op den voorgrond de oogenblikken, waarop aan enkele leden Van het Korps de hooge

eer te beurt viel om HARE MAJESTEITEN de KONINGIN en de KONINGIN-WEDUWE REGENTES

te naderen. Den 9'^®" September 1890 geschiedde dit voor de eerste maal in het thans behandelde

tijdvak, en wel bij gelegenheid van een bezoek van HARE MAJESTEITEN aan Arnhem en omstreken.

Een peloton te paard onder commando van den i "-Luitenant E. C. BOOGAERT was tot

HoogstDerzelver geleide aangewezen, terwijl op meerdere punten detachementen te paard waren

opgesteld om de eerbewijzen te brengen.

Bij Korps-order van den September werd het onderstaande schrijven bekend gemaakt —

,, Gemeente A rniiejn

Bezoek van H. Af. DE KONINGIN.
.^^ARNHEM.! II September iSpo.

^,HARE MAJESTEIT DE KONINGIN verzoekt mij, bij het verlaten der stad, Hoogst

Derzelver dank aan de ingezetenen over te brengen voor de ontvangst. HARE MAJESTETT ten

deel gevallen.

,,De goede orde is op een uitmuntende zuijze gehandhaafd.

„De Rijdende Artillerie heeft daartoe z'eel bijgedragen.

„Mag ik UH.EdclG. beleefd verzoeken mijn dank daarvoor te zvillen overbrengen aan den

Luitenant met het commando belast iii het bijzonder, en mijne tevredenheid aan de onderofficieren en

manschappen in het algemeen.

„De Burgemeester van Arnhem

(get.) VAN LAWICK VAN PABST."

Welken goeden indruk HARE MAJESTEIT van Gelre's schoone hoofdstad had medegenomen,
zal later blijken, waar wij het voorrecht hebben nogmaals omtrent een herhaling van- HoogstDerzelver
hoog gewaardeerd bezoek te getuigen.
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\4fJK

EDURENDE het verblijf van ZIJNE MAJESTEIT, KEIZER WILHELM II

gedurende den zomer van het jaar 1891 in Amsterdam viel aan een tweetal

Officieren van het Korps de eer te beurt, als geleiders op te treden van
Z. M. DEN KEIZER* en van H. M. DE KEIZERIN AUGUSTA—VICTORIA.

De Kapitein VIRULY VAN POUDEROYEN en de D-Luitenant BOELLAARD

waren het, die dit voorrecht genoten; beiden werden door den KEIZER gedecoreerd.

De oud-Rijder Kapitein E. BOELLAARD deelde ons dienaaangaande het

navolgende mede;

„Tijdens het bezoek van Z. M. DEN DUITSCHEN KEIZER en H. M. DE KEIZERIN

aan H.H. M.M. DE KONINGINNEN in de stad Amsterdam op 30 Juni, i Juli en 2 Juli

1891 gebracht, genoot het Korps Rijdende Artillerie de eer, dat twee Officieren van het

Korps werden aangewezen om als bereden Adjudant het Keizerlijk paar gedurende de

rijtoeren door de stad te vergezellen. Het waren de Kapitein VIRULYVAN POUDEROYEN,

die aan Z. M. DEN KEIZER, en de i=-Luitenant E. BOELLAARD, die aan H. M. DE

KEIZERIN werden toegevoegd.

„Beide Officieren vertrokken op 29 Juni met één dienstpaard naar de Hoofdstad des

Lands en verrichtten aldaar hun vereerenden doch zeer vermoeienden dienst zonder bijzondere

voorvallen.

, „Bij het afscheidnemen aan het Centraal-Station genoten zij de eer een hand van

H. M. DE KEIZERIN te ontvangen met zeer vriendelijke dankbetuiging voor de door

hen vervulde taak".

Nog valt te vermelden, dat gedurende den rit door de stad Z. M. DEN KEIZER

zijne bewondering uitsprak over de smaakvolle uniform van de Officieren van het

Nederlandsche Korps Rijdende Artillerie.

...... Een merkwaardig bezoek was het, dat ons land mocht ontvangen van een der

machtigste monarchen van Europa; den energieken KEIZER van het Duitsche Rijk en

Zijne Gemalin" — zoo schreef de oud-Majoor der Genie G. L. KEFFER in zijn

Gedenkboek: ̂ ^{oningin Wilhelmina in Haar openbaar leven' — en hij vervolgde:

„daarbij een bezoek van hooge beteekenis; want het was een bewijs van de goede

verstandhouding van onzen oostelijken nabuur en strekte om de vriendschappelijke verhouding

tusschen beide dynastiën en volkeren te bevestigen,

„Ook in het buitenland trok het bijzonder de aandacht en werd het beschouwd als

iets meer dan een gewone beleefdheid. De Hooge bezoekers leerden ons land en volk kennen

en waardeeren; niet genoeg kan het op prijs gesteld worden, wanneer het Hoofd van een

bevrienden staat aangename indrukken medeneemt en zonder voorbehoud daarvan blijk geeft.

„In menig opzicht raken de belangen van Duitschland en Nederland elkander; vriend

schappelijke betrekkingen worden aan weerszijden gaarne onderhouden en het gevaar voor

wrijving of misverstand vermindert zeer zeker, wanneer een toenadering plaats heeft, zooals
in de eerste dagen van Juli. In meer dan een opzicht mocht dus het bezoek van het

Duitsche Keizerpaar van hooge waarde worden geacht."
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N November 1883 werd het besluit genomen, waarbij het Muziek-korps op i Mei van het

volgend jaar zou worden opgeheven.

..Voorwaar een besluit" — zoo lezen wij in de aanteekeningen van een der

toenmalige leden van het Korps — „dat aan de attractie voor het Korps veel nadeel deed, maar
daarom niet minder wijs was.

.,De bezwaren, aan het behoud van de' muziek verbonden, waren zoovele, dat er niet langer aan de

opheffing te ontkomen viel. Het voornaamste bezwaar was wel de geringe getalsterkte, waartoe het Korps

in 1881 gebracht was. De organieke sterkte aan trompetters bedroeg slechts zes, zoodat alle overige musici,

die bij de muziek geemployeerd waren, als kanonniers te boek stonden.

„Hierdoor konden de batterijen nooit met hare reëele sterkte uitrukken, en omdat er slechts twee

batterijen waren, liet zich het incompleet des te meer gevoelen.

„Hoe het zij, jammer was het tot dit besluit te moeten komen; want, dat een muziekkorps er veel

toe bijdraagt om de opgewektheid in den troep te onderhouden, behoeft geen betoog.

„Ook voor den goeden naam, die de muziek zich bij vele en velerlei gelegenheid had verworven,

was het besluit te betreuren".

Zóó schreef de Arnhemsche Courant van den 27^'^" Februari 1883, bij een beschouwing over

de muziek bij het plaats gehad hebbende assaut, het volgende —
„Ce que 1'on voit et ce que 1'on ne voit pas" — hier zou men kunnen zeggen: „Ce que l'on entend

et ce que l'on n'entend pas". ~

„Wie bij het carrousel der onderofficieren van de Rijdende Artillerie, de vorige week hier gehouden,

de werkelijk goede muziek van het muziekkorps van dat wapen prees, dacht zeker weinig aan hetgeen aan

die uitvoering moest zijn voorafgegaan en welk aandeel daaraan het muziekkorps had.

„Alle exercitiën der paarden geschiedden begeleid door de muziek, en ter voorbereiding daarvan moest

,,het muziekkorps zijn bijstand leenen. Vele weken werden daarvoor vereischt en hulde dient te worden

..gebracht, inzonderheid aan den Kapelmeester den heer G. JOHAN VAN DAM (laatsten Kapelmeester),
,.die met zijne manschappen de militaire feesten in de vorige week opluisterde".

En zoo komen wij van de muziek op de militaire feestelijkheden, die tot de groote genoegens
gerekend mogen worden van den minderen militair gedurende zijn verblijf onder de wapenen, waarin

de poezie veelal zoo karig is toegemeten.

Inzonderheid het bovenbedoelde carrousel, door een assaut gevolgd, een en ander ter gelegenheid
van 's KONINGS Verjaardag in 1883, was buitengemeen schitterend; zoodat wij ons veroorloven
daaraan nog eenige bladzijden te wijden; te meer waar het hier geldt een specimen van echt

militaire feestelijkheid.

Er werd ditmaal gewerkt in vereeniging met het 8= Regiment Infanterie en wel onder leiding
van de V-Luitenants DE VEER van de Infanterie en PUNT van het Korps Rijdende Artillerie; aan
hen waren toegevoegd de Sergeant-tamboer KLINKSPOOR voor het schermen en de gymnastiek en
de Adjudant-onderofficier dd. Officier HOEK voor het voltigeeren enz.

De rijbaan was onder zaakkundige leiding van den Kapitein-Ingenieur J. W. KAIJSER in een pracht
volle feestzaal herschapen; groen, wapenschilden en wapen-tropeeën sierden de anders naakte wanden.



136 MET TIJDVAK 188I —1893.

ERLEENEN wij' met het oog op het hier vorengenoemde echt militaire feest een oogenblik

het woord aan de Arnhemsche Courant —

„ARNHEM, 19 Februari 1883.

„Het Korps Officieren der Rijdende Artillerie ontving Zaterdag den 17'''=" Februari, op de van dat

Korps bekende hoffelijke wijze, tal van gasten in de groote manége van het Korps.

„Onder de aanwezigen bevonden zich, behalve de Officieren van het garnizoen, vele autoriteiten op

elk gebied van de provincie en van de stad onzer inwoning, de meesten met hunne dames.

„Ter gelegenheid van 's KONINGS verjaardag zou een eerste uitvoering van een carousel plaats

hebben, gereden zoo door de officieren, als door de onderoffieren van het Korps.

,,De manége was inwendig met groen, vlaggen en wapens op werkelijk smaakvolle wijze versierd en

uitmuntend verlicht; aan de zijde van den hoofdingang was een groote tribune gemaakt, waarop van

honderden zitplaatsen uitmuntende gelegenheid was de open rijbaan geheel te overzien.

„Na het spelen van de nationale liederen en van het lied van het Korps, nam de uitvoering een

aanvang, bestaande in:

,,i®. een uitvoering door acht korporaals;

,,2°. flêche-rijden door vier Officieren;

„3®. quadrille door acht onderofficieren; — na een korte pauze

„4°. postillons-rit met zes paarden; en eindelijk

„5=. school-rijden door acht Officieren.

„In een adem kunnen wij bijvoegen, dat alles uitmuntend van stapel liep en volkomen reüsseerde;

evenwel, we meenen daarmede niet te mogen volstaan omdat er met eene verklaring, dat alles mooi en

goed ging, o.i. niet genoeg is gezegd.

„Uitvoeringen toch als de hier besprokene, zijn als 'tware een proef van bekwaamheid, afgelegd

om te toonen, hoever de ruiter het met geduld en volharding brengen kan in'tjuist besturen van zijn paard,

„Een vergelijking van 't geen men in een cirque ziet, mag niet gemaakt worden, omdat het doel,

waarnaar moet worden getracht, hier een geheel ander is, als dat, waarnaar men daar tot bevrediging van

een telkens afwisselend publiek moet streven.

„Evenwel, wat de n"'' 2 en 4 van het uitgevoerd programma betreft, merken wij gaarne op, dat,

wat juistheid en netheid der uitvoering betreft, wij in een cirque wel eens minder goed geslaagde voor

stellingen in dat genre zagen. De wijze, waarop de postillons hun rit uitvoerden, overtrof die in een cirque,

omdat de ruiters, in plaats van het daar gebruikte een eigenaardige groote platte zadel (eigenlijk een

vierkant kussen) hier .slechts een dun dekje, naar den rug van het paard gebogen, vonden om hun voet

op te zetten. Bij de uitvoering der n°= i, 3 en 5 bewezen de ruiters hun meesterschap over de bewegingen

van het paard in alle gangen. Met zoodanig meesterschap kan men aannemen, dat zij behalve in de manége,

ook elders en onder alle omstandigheden hun paard aan hun wil zullen weten te onderwerpen; en dat

toch is 't einddoel van alle oefening.

,,Dat meesterschap bleek al dadelijk bij de uitvoering der eerst optredende of liever oprijdende

ruiters, zoowel bij hen, wier paarden in beweging waren, als bij hem, die zijn paard, te midden van veel

beweging om zich heen, zóó lang zóó stil kon doen staan; dat bleek ook uit de juistheid, waarmede tal

van samengestelde figuren eener quadrille door acht onderofficieren werden gereden".

'  e
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„Ai wkren ze niet bij Terpsichore ter schole gegaan, die edele viervoeters, haar geest was blijkbaar

in hen gevaren. Menige professor in de edele danskunst, ware hun het voorrecht der tegenwoordigheid

geschonken, zou met bewondering hebben kunnen gadeslaan de roivastheid en de vlugheid der bewegingen

van de mannen te paard; iets wat van de quadrilles, uitgevoerd door de menschen te voet, niet altijd kan

worden verklaard. Dat bleek voorwaar niet 't minst bij de uitvoering der meest gecompliceerde figuren

door de 8 Heeren Officieren, met een vlugheid en juistheid, die zoowel de volkomen dressuur dei-

paarden als de geoefendheid der ruiters deden uitkomen. Dat bleek ten slotte uit de vaardigheid, waarmede

al de genoemde ruiters hun paarden als 't ware de manége deden uitspringen. Het carrousel der Rijdende

Artillerie slaagde uitnemend; het droeg het kenmerk van een weloverlegd, met zorg voorbereid en keurig

uitgevoerd feest.

„ARNHEM, 22 Februari 1883".

„Gevolg gevende aan ons gisteren medegedeeld voornemen ter bespreking van het militair assaut,

dat Dinsdag-avond in de Garnizoens-rijbaan plaats had, beginnen wij al dadelijk met de opmerking, dat het

onmogelijk mag heeten alles te bespreken, wat bij die gelegenheid aan krachtsontwikkeling en behendigheid

te aanschouwen werd gegeven. Een talrijk publiek, waèronder verschillende autoriteiten, had gevolg gegeven

aan de uitnoodiging tot bijwoning van dat assaut, door den commandant van het 8® Regiment Infanterie

en dien van het Korps Rijdende Artillerie tot velen gericht.

„De manége was versierd, zooals voor het carrousel van gepasseerden Zaterdag. De muziek der

Infanterie opende den feestavond, begeleidde de verschillende uitvoeringen en vulde de korte pauze aan.

Het waren de onderofficieren en korporaals der Infanterie en van de Artillerie met jongelingen van de

Instructie-Batterij, die zich ten taak hadden gesteld, hunne bedrevenheid in het hanteeren der wapenen, in

gymnastiek en voltige te toonen.

„Is hun dat gelukt? — Volmondig kan die vraag bevestigend worden beantwoord, 't Was een opeen

volging van telkens afwisselende tafereelen, ensemble-oefeningen in gymnastiek, gevechten met korten en

langen stok. met fleuret, geweer en sabel, gymnastiek aan ringen en handbrug, voltige stilstaande over,

wij meenen 8 paarden geteld te hebben, voltige in galop en wat niet al.

„Dit alles en nog veel meer „en detail" te beschrijven, 'tzou te veel plaatsruimte vorderen niet alleen,

maar ook ons geheugen zou te kort schieten.

„Slechts stippen wij aan, een hoogst gunstigen indruk ook van dit militair feest te hebben gekregen.

Geoefendheid in gymnastiek, zoowel als vaardigheid in het behandelen der wapenen, geeft zelfvertrouwen,

ontwikkelt oog en hand, versterkt de spieren; een eind stok van een palm of tien bleek een duchtig en te

duchten wapen te zijn in de handen van iemand, die er zoo handig weet mee om te springen als we dat

van verscheidene personen zagen; de gymnastiek-toeren evenaarden die, welke we van „professeuns"' in dat

vak elders bijwoonden.

„Met vermetelheid werd gesprongen; onder hen, die aan de voltige deelnamen, waren personen, welke

op dat terrein in een cirque wellicht ook op hun plaats zouden zijn. Wij herhalen, krachtsontwikkeling en

behendigheid bleken in elk nommer van het programma; ofschoon de bovenomschreven oefeningen
behooren tot de verplichte „studiën" van den militair, mogen wij toch als onze overtuiging uitspreken,
dat dit onderdeel van de militaire opleiding zeker wel lessen zijn, welke door allen met lust en opgewektheid
worden ontvangen".
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ET verslag in de „Arnhemsche Courant" van 22 Februari, eindigt aldus —

Van alle verplichte leervakken op. elk gebied is dit niet te zeggen: een belangrijk

onderdeel der militaire opleiding bovendien, de versterking der spieren, de vlugheid en juistheid

in 't handelen der wapenen.

„Van hen, die bij 't gehouden assaut de resultaten van die opleiding deden zien, mag men verwachten,

dat zij ter zijner tijd met vrucht hun krachten tot elk verlangd doel zullen weten te gebruiken.

„Tot slot werd de z.g. Hongaarsche post staande, met 6 paarden gereden, hgeen even vlot als

gepasseerden Zaterdag plaats had".

En eindelijk: ^
„ARNHEM, 23 Februari 1883.

„Tot sluiting van de militaire feesten bij gelegenheid van 's KONINGS verjaardag had gisteren avond

een voorstelling plaats, voor de invités der onderofficieren, die niet minder slaagde dan de vorige. Met

luiden bijval werden de medewerkers begroet, niet het minst hunne aanvoerders, de heer HOEK der Artillerie

met zijn voltigeurs, even als de heer KLINKSPOOR met zijn gymnasten en meesters op de wapenen.

Voorzeker komt hun voor het reuzenaandeel, dat ze in de feesten genomen hebben, alle lof toe; terwijl
in de eerste plaats de Heeren Officieren PUNT en DE VEER, met de algemeene leiding belast, voor
hunne omvangrijke en moeilijke taak, waarvan zij zich met allen lof hebben gekweten, den dank van het

Arnhemsch publiek verdienen.

„Doch de grootste dank ligt zeer zeker voor hen in de wijze, waarop alle medewerkers, welk getal
niet gering is, zich met ambitie en vuur van hunne taak kweten. Na de sluiting der feesten werd dan ook
aan de Heeren PUNT en DE VEER door de medewerkers dank en hulde gebracht voor de uitstekende
leiding der feesten, voor de krachtige hulp en medewerking tot het welslagen daarvan ondervonden. Met
een dronk op alle medewerkers en den goeden afloop van de verschillende werkzaamheden werd het sein

gegeven tot sluiting der feesten, waarop de beide Korpsen met genoegen mogen terugzien.
„Wij durven beweren, dat zelden een dergelijk militair feest in Arnhem met zooveel succes gegeven

werd en noemen het gaarne een der besten, die door ons op dit terrein zijn gezien "
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ELE herinneringsfeesten van gewichtige nationale gebeurtenissen vielen in het besproken
tijdvak 1881—'93. *

Den 2 Augustus 1881, dev vijftigjarige herdenking van den Tiendaagschen
Veldtocht, waaraan ZIJNE MAJESTEIT een hulde deed paren voor het Nederlandsch-Indische Leger.

30 November 1882 was de gouden feestdag der roemvolle verdediging van den Vijfhoek;

50 jaren verliepen, sedert het eerste schot van de Citadel was gelost.

In 1884 vierde het 3® Regiment Huzaren zijn 70-jarig bestaan: een feest, waarbij ook ons Korps

vertegenwoordigd werd.

Het behaagde aan Z. M. DEN KONING" — aldus de toenmalige Kapitein bij den Generalen

Staf F. DE BAS in den ^^Militaire Spectator'' blz. 668 — „aan die herdenking HoogstDeszelfs

goedkeuring te schenken; terwijl door Z. K. H. DEN PRINS VAN ORANJE, door de oud-Officieren en

de Officieren van het Regiment benevens verschillende colleges blijken van groote belangstelling en

sympathie werden betoond.

„Alles werkte mede om de feestviering te doen slagen. Niet licht zal de indruk verloren gaan van

de ruiterlijke weelde, in den avond van den 12''=" Februari 1884 in de rijbaan van het 3= Regiment Huzaren

ontwikkeld, welke niets toegaf aan het carrousel bij het Ziethen-feest te Rathenau op 14 April 1S80" ....

Het 75-jarig jubelfeest van Neerland's herkregen onafhankelijkheid in den jare 1888 werd ook

bij het Korps Rijdende Artillerie feestelijk herdacht.

Door de Instructie-Batterij werd in de rijbaan een welgeslaagd carroussel en assaut gegeven.

Steller dezes deed bij die gelegenheid een geschriftje het licht zien erdenking van Neerland's

onafhankelijkheid", waarvoor van Hoogerhand aan hem dank is betuigd.

Nog vermelden wij het vijftig-jarig bestaan — in het jaar 1882 — van het door wijlen den

I'-Luitenant der Rijdende Artillerie Dr. VAN RIJNEVELD opgericht Tijdschrift ̂ ^de Militaire Spectator":

een jubilé, dat door den toenmaligen Generaal A. W. P. WEITZEL eenige waardeerende woorden

deed wijden aan den oprichter „die zich van de eenmaal op zich genomen taak had te kwijten te midden dei-

woelingen van het krijgsleven, en bij de gestadige verwisseling van het ééne kantonnement tegen het andere.

„Schaars voorzien van boeken en bronnen moest hij veelal in vochtige, slecht verlichte en .slecht

verwarmde vertrekken met witte muren en steenen vloer, menig uur ten offer brengen van zijn door de

vermoeienissen van den dag zuur verdiende nachtrust. ..."

Wij voegen hier aan toe, dat het jaar te voren — 1881 — onder de hoofd-redactie van den

toenmaligen Kapitein der Artillerie F. M. BOOGAARD een ander tijdschrift „nfe Militaire Gids" werd

opgericht, een orgaan dat met slechts geringe onderbrekingen meer dan zes-en-twintig jaren door

hem zou worden geleid.

Denken wij ons thans weder terug in de lustige feeststemming, die de dagen van 20—23 April
van het jaar 1893 zoo ten volle heeft gekenmerkt.
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AGEN vol beteekenis en elans!
O

Hoe genotvol om u nogmaals te herdenken, u

nogmaals te doorleven, al die gelukvolle oogenblikken;

genietende de heerlijke overtuiging van één te wezen

met zoo velen, allen opgaande in één zelfde herinnering,
namelijk die der gloriedaden van het Korps; in een zelfde

gevoel van gerechtvaardigden trots onder het heerlijke
bewustzijn van deel uit te maken van dat lichaam-,
met het ernstige, oprecht gekoesterde voornemen ,,ons
sieeds waardig ie ioonett dien onbevlekten scMiierenden

7iaant^ ons door onze voorgajigers nagelaiert.
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OOR den toennialigen Korps-Commandant, Adjudant in Buitengewonen

Dienst van HARE MAJESTEIT ÜE KONINGIN, jhr. V. A. DE PESTERS,

Eere-Voorzitter der Commissie tot viering van het Eeuwfeest der oprichting-

van de Nederlandsche Rijdende Artillerie, werd aan schrijver dezes de vereerende

opdracht verstrekt om een verslag van dit feest samen te stellen. Aan die opdracht

dankte het ,,Gedenkboek-Eeuiofeest KorpsRijdende Artillerie" zijn ontstaan.

Die opdracht leidde allengs tot het voornemen om, vollediger dan tot dusverre

door anderen kon geschieden, de historie-rollen van het Korps te bestudeeren en

daaruit een meer breedvoerige geschiedenis der Rijdende Artillerie op te bouwen. Dit

voornemen heeft gevoerd tot het werk, dat thans ten einde spoedt. Hoe vele jaren van inge

spannen arbeid zijn daarmede gemoeid geweest-, hoe menige bron moest opgespoord, hoe

menig voorval, tot dusver onbekend, uit oude geel geworden papieren bestudeerd worden.

Hoeveel inspanning die studie ons echter gekost hebbe — en nog kost — wij

willen het hier luide uitspreken, dat we ons die moeite geenszins beklagen; integendeel,

omdat ze onze liefde voor het Korps nog deed stijgen, zijn wij oprecht dankbaar, die

taak te hebben aanvaard.

Tien jaren geleden eindigde ik het feest-overzicht met den wensch, dat daarmede

de eerste bladzijde mocht geschreven zijn van de geschiedenis van het tweede honderd

jarige jubilee van ons schoon, door ons allen zoo geliefd Korps.

Het eerste decennium van een volgende eeuw is sedert heengegaan; een tijds

bestek, dat ons veel gebracht heeft. Toch is het verschil breed tusschen het heden en

de heerlijke April-dagen van 1893 ....

Stemt de overdenking dezer waarheid tot spijt? In zekeren zin wél; immers in

ons menschen bestaat een zucht tot behoud, om te bewaren, wat ons lief is.

Maar er bestaat een drang, sterker dan die door enkelen uitgeoefend; de drang

van de Natuur, die rusteloos voortjaagt: voort! immer voort! Stilstand is de dood;

beweging alleen is leven. Beweging, steeds en steeds verder, langs oneindige spiraallijnen.

En hoezeer wij ons als kleine stofjes vastklampen om dien natuurdrang te remmen,

kunnen wij die kracht niet stuiten. Steeds klinkt onverbiddelijk het voorwaarts. Meege

sleurd worden we ondanks ons zelve in de leegte, die door de snelle vaart ontstaat.

Zoo is het lot. Zullen wij het vervloeken?

Is het niet veeleer onze plicht, die waarheid te begrijpen, te verklaren, ons te

schikken in het onvermijdelijke? Of zullen wij, nietige stervelingen, ons verbeelden, dat

wij de Natuur vermogen te dwingen! Beseffen wij liever, dat hetgeen wij vruchteloos

trachten te keeren, straks door een jonger geslacht met kracht zal worden gewrocht!

Dwaasheid ware het om te strijden tegen het onvermijdelijke!
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OOR ons ligt het tien jaren geleden samengestelde ^^Gedeiikboek . In zooverre dit een zoo
volledig doenlijk overzicht ,van de feestelijkheden geeft — straks geven wij daarvan een
resumé —, verwijzen wij naar dezen, aan de meeste lezers van ^^Het Historisch' Museum

zeker niet onbekenden arbeid. Toch ontveinzen wij ons niet, dat het boek, zooals het daar ligt,

ons niet meer geheel kan bevredigen.

De beschrijving van zulk een feest vergelijken wij met het beklimmen van een toren, aan welks
voet men aanvankelijk staat. Achtereenvolgens ziet men alle details van de sierlijk gebeeldhouwde

kerkdeuren, den kunstig bewerkten mozaïk-vloer in het portaal en alle overige bizonderheden van bouw

en trant, tot men ten slotte in het hooge gevaarte den zwaren klok bereikt, waarvan het metalen

gebeier ons gehoorvlies nog doet trillen, lang nadat wij reeds beneden zijn. Wij hebben alles gezien
en allerlei uitleg gehoord van den geleider, die, hoe eentonig zijn woord ook klonk, ons toch telkens

en telkens weer herinnerde aan den grooten bouwmeester en aan het kostelijke materiaal.

Maar vermochten wij, uit al die details een beeld te scheppen van het gebouw? Konden wij

het in zijn volle grootschheid vergelijken met andere, vroeger bezichtigde bouwwerken? Immers neen.

Eerst, wanneer wij aan gindsche zijde van het plëin zijn gekomen, beter nog van een verder gelegen

heuveltop onze blikken vrij kunnen laten weien, dan eerst zullen wij het Godsgebouw zien in zijne

breede omgeving, in zijn geheel van lijnen en bogen als silhouet van éénheid: niet deeltje voor deeltje,

maar geheel voltooid. Dan kunnen wij het hoe en waarom van het bouwwerk naspeuren, en over

peinzen, óf het soms anders behoorde te wezen; óf die oude koster in zijn van buitengeleerd lesje

sprookjes vertelde, van mond op mond overgegaan, die slechts zin en beteekenis hadden voor den tijd,

waaruit ze dagteekenen; dan, in hoeverre ontwerp en structuur ook nog in onzen tijd passen.

Zóó is het met den geest, welken het ̂ ^GedenkboeK' vertolkte-, zóó is het gelegen met de traditie

van het Korps Rijdende Artillerie.

Traditie !

Hoe dikwerf wordt dit woord uitgesproken zonder dat men zich rekenschap geeft van de

hooge beteekenis, zonder dat men zich ooit heeft afgevraagd, welke waarde dat begrip heeft, ook....

welke keerzijde daaraan verbonden is. Wanneer een heldentijdperk kort achter ons ligt; wanneer

zij, die op eigen roemrijke daden kunnen wijzen, nog in de gelederen toeven, dan wel hun zoons of

andere verwanten; wanneer een Korps door banden, die nog gevoeld worden, nog dezelfde troep is,

die eenmaal het Vaderland ten zegen strekte-; kortom, wanneer die traditie spreekt., niet kunstmatig

is maar tastbaar — dan kan die traditie leiden tot machtige eenheid, tot een onverbreekbaar verband

in den troep. Dan wordt ook van geen traditie gewaagd. Van het oogenblik, dat men zich op

traditiën beroept, wordt het bewijs geleverd, dat het onderwerp of de zaak, die zij betreffen, iets van

hare kracht verloren hebben.

Traditie is een begrip, voortlevende in ëen leger, dat kort geleden te velde was; maar dat kunstmatig
moet levendig gehouden worden in een weermacht, die sinds lang binnen kazerne-muren woont.
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ET is meer dan zeventig jaren geleden, sinds ons Nederlandsch leger onder aanvoering van

Zijne Koninklijke Hoogheid den ridderlijken PRINS WILLEM VAN ORANJE, het oorlogsveld

betrad slechts gedurende tien dagen; en, een eigen volkomen zelfstandig leven is voor de

krijgsmacht eener kleine mogendheid vrijwel ondenkbaar.

Maar in die jaren — laten wij zeggen vóór 1893 — leerden wij veel van den vreemde.

De Duitsche overwinningen in den reuzenstrijd van '7° hebben ons veelal verblind; bij een dikwerf

overdreven gevoel van eigen onmacht, meenden wij alleen heil te zien in Duitsche copieën.

Wij namen over, soms blindelings. Doch, wat hebben wij ons misrekend! Meer en meer blijkt't,

dat de Nederlander zich weerbaar wil maken naar Nederlandschen trant; dat het kleed van den

uitlander ons niet past.

Het Leger ginds, opgebouwd op Duitschen grondslag en door Duitsche bouwmeesters, kan op

Nederlandschen bodem slechts een schamele vertooning maken. De traditiën van dat leger, waarbij de

behaalde grootsche overwinningen voortleven in de eigen korpsen, welke die lauweren hebben behaald;

die traditiën .... zouden wij ook die overnemen r

Inderdaad, wij hebben getracht het vreemde gewas op Hollandschen bodem over te planten;

wij hebben het gekoesterd in onze broeikastjes, wij hebben daaraan veel, heel veel zon gegeven, 'tvoor

het water beschut.... en toch is het gestorven. Hier en daar kwijnt nog een takje, dat moeitevol

wordt in het leven gehouden.... en toch ten slotte zal verdorren.

Zullen wij deze pogingen van anderen of aan ons ten verwijt maken? Geenszins.

Jaren lang waren wij door een vreemde gouvernante opgevoed; te lang reeds hadden wij ons

gelaafd aan kunstmatig voedsel, waren wij versterkt met vreemden drank, dan dat wij de moedermelk

durfden verkiezen en kracht zoeken in eigen schotels.

Maar sinds onze oogen zijn opengegaan; sedert wij zien, dat die „bonne" ons deed vergeten

de lieve klanken van de eigen taal; nu wij tot de ontdekking zijn gekomen, dat de vreemde spijskaart

voor onze maag niet deugt.... achten wij ons gelukkig en tevreden, niet langer slachtoffer te zijn

zonder boosheid of zelfverwijt, dat wij langen tijd met zoovelen enkel den vreemde navolgden.

Of de tradities bij ons gevoeld worden en nog van kracht zijn?

Behoeven wij dit nog te vragen?

Hoe gelukkig voelden wij ons gestemd op de schoone feestdagen van April '93, gevleid en

gestreeld, toen de aanminnige VORSTIN, nauw dertien lentes tellende, met Haar geëerbiedigde, geliefde

Moeder ons HoogstDerzelver bezoek waardig keurden! Hoe trilden na in ons gemoed de woorden,

door zoovele welsprekende stemmen op de beide feestmalen geuit! Maar als wij ons ernstig de vraag

stellen, óf dat elders, óf dit bij andere Korpsen van ons leger anders zou geweest zijn, dan kan het

antwoord niet ontkennend luiden.

In die dagen ja, wisten wij allen ten deele, wat die oude Rijders hadden bedreven. Maar
i

gevoelden wij die feiten, óf was het iets aangeleerds, dat men straks weer vergeet? Eerst wanneer

dat niet het geval is, dan luidt traditie hooger dan als een ijdele klank.

'  r
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IJDENS de voorbereidingf van het Eeuwfeest werd sinds den 21'''=" Februari 1888 door den

Kapitein VIRULY VAN POUDEROYEN voor kader en minderen van het Korps een
reeks van voordrachten gehouden betreffende de geschiedenis der Nederlandsche Rijdende

Artillerie .... men wist het, dat die geschiedenis weinig gekend werd.

Ijverige bemoeiingen waren noodzakelijk om uit te vinden, welke de opvolgende kleederdrachteh

der Rijders geweest waren (zie ^^Gedenkboek'^ blz. 15—28; Het onderzoek naar de oude uniformen en

de bijzonderheden^ daarop betrekking hebbende).

Zullen wij er aan herinneren, dat bij de feestelijke voorbereiding van den herinneringsdag,

waarop de Rijdende Artillerie vóór honderd jaar werd opgericht, nog volledige tabellen moesten worden

vervaardigd met de namen der veldslagen, waar onze Rijders hadden geschitterd en uitgemunt boven

de vreemden? {.,.,Gedenkboek" blz. 31). Zou men het gelooven, dat op den avond van den 21®'®" de Inspecteur

van het Wapen bij zijn gevoelvolle aanspraak nog twijfel moest uitdrukken omtrent tijd en plaats,

waar de Rijders het eerst te velde waren opgetreden....? [^.^Gedenkboek'' blz. 69); dat oud-Rijders

in de oirkonde van het door het Korps zoo dankbaar aanvaarde huldeblijk nog spraken van het

honderdjarig bestaan der Nederlandsche Rijdende Artillerie .... ?

Het heeft ons moeite, zelfs pijn gekost om het vorenstaande te schrijven. Maar wij mochten aan onze

lezers, vooral aan de tegenwoordige Officieren deze uiteenzetting niet onthouden ; een uiteenzetting, welke

niet wreed kan klinken uit den mond van één hunner, die — ik waag 't te zeggen — getoond

heeft, het met de waarachtige belangen van ons geliefd Korps zoo óp ende óp goed te meenen.

Traditie, die alleen als woord gekend, maar niet gevoeld en geleefd wordt; traditie, waarvan meer

blijkt bij den schuimenden beker dan in den omgang onderling en met den troep; traditie, welke men

nog moet aanleeren en die spoedig weer vergeten wordt — zulke traditie zal nooit hecht blijken als

cement om voldoenden weerstand te bieden in den strijd, welke eenmaal te wachten staat.

Daarom, voor ons tegenwoordig Leger, dat geen strijd te velde heeft gekend, voor een weermacht

met korten diensttijd, ware 't een fout er op te verti-ouwen, dat Korps-traditiën voldoenden steun zouden

geven in den strijd met tegenwerkende elementen. Alleen ons volksbewustzijn, zal het zich eenmaal

krachtig genoeg openbaren, en als uitvloeisel daarvan solidariteit in den troep, waarbij ieder zich

.^^Nederlander' weet en gevoelt, kan dien steun verleenen.

Wellicht zouden wij niet zoo diep ingaan ter zake, ons niet dermate overgeven aan bespiegelingen bij

de herdenking van het Eeuwfeest, wanneer in de traditie niet tevens een gevaar schuilde, waartegen

wij hoog ernstig willen waarschuwen. Daarop werd reeds gezinspeeld door den feestredenaar Kolonel

BEIJERMAN, toen hij zeide {..Gedenkboek" blz. 50) „Al behoort wellicht het ridderlijk optreden op

korten afstand, zooals in den slag van Waterloo, door de volmaking der vuurwapens tot het verledene,

toch leert ons het gebeurde bij Elsasshausen, bij Dieulouard en Vionville gedurende den oorlog van

1870, wat een snel en onversaagd optreden van Rijdende Artillerie nog altijd kan teweegbrengen".
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AAR als nu wetenschap en moderne tactiek die traditie te niet doen en dwingen om dat

ridderlijke optreden in tijd van vrede te laten varen .... stel dat het noodig mocht wezen.. ..,

zou dan de traditie niet gevaarlijk kunnen worden?

Wij zullen thans niet beantwoorden wat hiervan zij. Het slot van ons werk zal gelegenheid

bieden om na te gaan, op welke wijze de Rijdende Artillerie ook in de toekomst haar ouden oorlogs

roem zal vermogen te handhaven. Nu geven wij alleen de vraag ter overweging^ daarbij voegende,

dat de Kolonel BEIJERMAN een vergelijking maakte tusschen de jaren vóór '70 en dien oorlog;

dat sedert de vuurwapens nog meer zijn volmaakt, en een nieuwe groote oorlog nieuwe lessen

heeft opgeleverd.

Een dier lessen is geweest het gevaar, dat zetelt in het ■ overdreven bouwen op traditiën, die een

opgewekte oorlogsvoorbereiding en het inwortelen van moderne tactische begrippen in den weg staan.

Wij brengen hier in herinnering, wat de voor ons Korps zoo gunstig gestemde ^^Militaire Spectator"

bij de bespreking der brochure van AJAX (1878) i) zeide:

,,.... Men heeft aan Rijdende Artillerie wel eens verweten, dat zij te veel cavalerist, te weinig

artillerist is; waar dat gebrek mocht voorkomen, nroet het natuurlijk ernstig bestreden worden. Men

kan den vijand niet doodrijden, men moet hem doodschieten. De cavaleristische geest der Rijdende

Artillerie ga dan ook steeds gepaard met deugdelijke artilleristische eigenschappen ... ."

Hoe hebben wij die opmerking aangenomen? Sprak bij ons de traditie, de geliefkoosde

herinnering aan GEY's wellicht overdreven heldendaad niet luider dan deze waarheid? Wat drong

meer tot het uiten van afkeuring bij een manoeuvre; als een sectie bij het in batterij komen wat

minder vlot was, dan wanneer een stuk niet behoorlijk in de richting stond?

De Zuid-Afrikaansche oorlog, gevoerd met een gansch nieuwe bewapening, heeft er toe geleid

dat de Britsche legerbegrippen werden gewijzigd. Moeten wij ons daaraan niet spiegelen ? Men bedenke,

welke diepe waarheid er ligt in hetgeen de „Schweizerische Militarische Blatter" van Nov. 1902 zeiden;

^^Neiie Waffen rufen neue Kampfesiveise. In Friedesseiten treten aber tiefgehende Wandlungen der

Kanipfiveise schwerlich ein. Dazu bedarf es der dringenden und szvingcnden Notlizoendigkeit des Krieges.

GlücklicJi die Heere^ die dabei als Znschauer Icrnen kbnnenF

Mochten wij anders spreken ?. . . .

Bedenken wij wél, dat de traditie vaak overbrengt uit lang vervlogen jaren, wat thans niet

meer kan dienen, dus in menig opzicht recht van bestaan heeft verloren. Laten de lessen uit

de moderne oorlogsvoering er ons toe voeren, niet om wars te zijn van instandhouding van

elke traditie — immers waar zei/voortlevende herinneringen den moreelen band in ons Korps hechter

maken, is de gedachtenis daaraan van te grooter waarde —, maar om kunstmatige voortteeling zonder

voldoende levensvatbaarheid te veroordeelen; voorts, om te waarschuwen tegen overschatting der

waarde van overleveringen, die de ontwikkeling van zuivere en juiste beginselen tot deugdelijke oorlogs

voorbereiding in den weg staan.

I) Die tweelingbroeders heetten VAN LÖBEN SELS en DE BAS.

t
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IJ herleving der hoogst gezellige, onder enkel vrienden en kameraden in sympathieken kring

doorgebrachte dagen van 20—23 April 1893 rusten onze blikken in de eerste plaats

dankbaar op het bezoek van H.H. M.M. de KONINGIN en de KONINGIN—MOEDER,

dat den hoogsten luister gaf aan het Eeuwfeest.

Een heide getooid met betooverend schoone lentekleuren, badende in vroolijk zonlicht; haar

eenzaamheid verbroken door het gewierewar eener eindelooze reeks belangstellenden: wandelaars,

ruiters, sierlijke en eenvoudige landau's, volgepropte rij- en voertuigen, jonge schoone vrouwen in lichte

toiletten, oud-militairen veelal met kleinzonen aan de hand om grootvaders glorie te tasten en te

aanschouwen, militairen van alle wapens; het glinstergoud van de schitterende uniformen der feest

vierenden; de vurige bespanningen, ongeduldig trippelend, ook zij beseffende, dat het straks zal

gaan ,,om de eer van het Korps\

Ginds dwars door de heide nadert het Koninklijke rijtuig. Nog vaag slechts teekent zich van

verre een wit gelijnde kindergestalte. Maar hoe onbestemd ook, doet deze reeds een machtige trilling

varen door de saamgestroomde menigte, thans bezield door één enkelen gloedvollen wensch: ons

Koninginnetje en Haar Moeder te zie7i.

Het gedonder van het geschut doet de vlakte dreunen; de tonen van het Wilhelmus weer

klinken; aller geestvervoering lost zich op in één lang en blij geroep.:

Leve de Koningin!

Leve de Koningin-Regentes!
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^^Mevrouw —

,,Door de goedgunstige beschikking van Uwe MAJESTEIT vieren wij heden het feest tot herdenking van het

100-jarig bestaan der Nederlandsche Rijdende Artillerie.

.^Bij een terugblik op dit langdurig tijdperk kan het Korps met recht trotsch wezen op zijn roemruchtig verleden.

„(9/> initiatief van Zijne Hoogheid den Erf-StadhouderPRINS WILLEM V, dd. 21 Februari //pj, werd

de oprichtmg van twee Brigades Rijdende Artillerie tot een begin van uitvoering gebracht en mocht deze Artillerie

reeds het daarop volgende jaar hare eerste schreden op het oorlogsveld in de Zuidelijke Nederlanden zetten., een onderdeel

uitmakende van het leger onder de bevelen veen den ERFPRINS VAN ORANJE.

Jaren van zware beproeving van i'jgg—i8ij volgden voor het Vaderland., die evenwel der Rijdetide Artillerie

de gelegenheid gaven om zich in verschillende veldtochten en op verschillende slagvelden zoo in Nederland als in Duitschland.

Spanje. Rusland en Frankrijk een welverdienden roemrijken naam te veriverven.

.,.,Niet kunnende strijden voor de onafhankelijkheid van het Vaderland, streed zij toen voor de eer der wapenen,

tvaarvoor haar van de grootste krijgsoversten de meest loftijke getuigenissen te beurt mochten vallen.

,fn de jaren 181 j—1830—1831 viel haar het groote voorrecht ten deel mede te kminen strijden voor de rechten

van het geliefde Stamhuis van Oranje, een roemrijk aandeel te nemen aan de slagen bij Quatre-Bras en Waterloo;

daarna aan de gevechten in de straten van Brussel, bij Hasselt, Leuven, Bautersem en Kermpt. Een zoo roemrijk verleden

legt aan ons, het levende nageslacht, een groote verplichting op: de verplichting, om zoodra de KONINGIN roept, deze

met bloedige letteren geschreven geschiedenis voort te zetten, als voorheen met denzelfden moed en zoo God wil met geluk.

„Hoewel Uwe ÈIAJESTEITEN steeds zoovele bewijzen van warme belangstelling hebben gegeven in alles wat

het Nederlandsche leger betreft, durfden tvij ons toch niet met de hoop vleijen van Uwe zoo hoog gewaardeerde

tegenwoordigheid bij dit feest. Uwe MAJESTEITEN hebben ons echter heden zulke groote bewijzen Har er goedheid

gegeven en door Hare tegenwoordigheid aan dit feest zulk een luister bijgezet, dat mijne zivakke woorde7i niet voldoende

zijn om onze gevoelens van daiikbaarheid 7iaar ivaarheid te uiten.

,, Wilt mij evenwel veroorloven, natnens allen, de verzekering te geven, dat, waar de KONINGIN roept, wij

zullen strijden als onze voorgangers, onder de leus, die ons het liefst is: „Met God voor Koningin en Vaderlatid".

„ Ter herinnering aan dit feest zijfi wij door de edelaardige gift van een der oud-ledeji in staat gesteld Uwe

MAJESTEITEN deze medaille aan te bieden, van luelke taak ik de eer heb, mij bij deze te kwijten met het eerbiedig

verzoek dit geschenk ivcl te willen aanvaarden".

Met deze woorden mocht de Korps-Commandant Jhr, V. A. DE^PESTERS de hooge eer

genieten, HARE MAJESTEITEN toe te spreken, toen HoogstDezelven na de revue en de daarop

gevolgde manoeuvre (zie „Gedenkboek" blz. 53—89) bij de Koninlijke tent het rijtuig verlaten hadden.

Welwillend aanvaardden de VORSTINNEN de gedenkpenning, door den oud-Rijder Jhr. HOOFT

als herinnering aan dezen gedenkwaardigen dag aangeboden. De KONINGINNEN gaven Hare hoogste

tevredenheid te kennen over hetgeen Zij hadden aanschouwd.

Het behaagde aan HARE MAJESTEIT te benoemen: den Commandant Jhr. V. A. DE PESTERS,

tot Officier; de Kapiteins Jhr. DES TOMBE en VIRULY en de V-Luitenant VAN HOOGSTRATEN,

tot Ridder der orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden; de Adjudant-onderofficier, dd. Officier HOEK

en de Opperwachtmeester-pikeur SMULDERS ontvingen de zilveren medalje der zelfde Orde.

Aan de onderofficieren en aan den troep werden gratificatiën toegekend van ƒ50 en van/150.

'  »
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j EHALVE de wapenschouwing op den morgen van den 2is'«n vereerden HARE MAJES
TEITEN met HoogstDerzelver tegenwoordigheid het carrousel, dat in den avond van
dien eigen dag in de gesloten rijbaan werd gegeven en een zoo belangrijk aandeel had

in het welslagen van het Eeuwfeest.

De rijk met groen, vlaggen en militaire emblemen versierde rijbaan prijkte in feestdos.
Het ontwerp voor een toepasselijken tooi en de leiding der werkzaamheden waren aan schrijver dezes
opgedragen. De zeer gewaardeerde medewerking van Zijne Excellentie den Minister van Oorlog,
had de uitvoering der ontworpen plannen mogelijk gemaakt, zoodat wij HARE MAJESTEITEN in
een, der Hooge Bezoeksters waardige feesthalle konden ontvangen.

Het carrousel was één onverdeeld succes. Men besefte, dat het niet enkel woorden van

hoffelijkheid waren, waarmede HARE MAJESTEIT DE KONINGIN-REGENTES aan den Korps-

Commandant na afloop Hare bijzondere tevredenheid betuigde over het welgeslaagde militaire feest,
waaraan HARE MAJESTEIT de jeugdige KONINGIN wilde toevoegen: ̂ ^alles wat door Haar was

o-ezien nooit te ziillen vero-ete^i. . . ."
O

Ware grootscher en schooner belooning denkbaar voor de inspanning, waarmede de ver

schillende figuren waren ingestudeerd en beoefend?

,,Toen de KONINGINNEN de manége verlaten hadden" — aldus sloot het overzicht van het

rijkunstig feest, dat wij in het Gedenkboek" breed bespraken (zie blz. 75—83) — ,,daverde het van

toejuichingen voor een ieder, die in het strijdperk op schitterende wijze getoond had, wat wilskracht

en goede oefening vermochten en medegewerkt hadden om een schilderij saam te stellen, in passende

omlijsting, schoon en bevallig van lijnen, rijk van kleur, vol uitdrukking en beweging in de figuren

en waard om een waardige plaats in te nemen op Neêrlands galerijen van Historie en Kunst!...."

vVivAv
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AAR het ^^Gedenkèoek" van ons Eeuwfeest een zoo volledig mogelijk overzicht geeft van

de wijze, waarop de dagen van 20—23 April 1893 werden doorgebracht, en het onder-

werpelijke werk door schrijver dezes werd samengesteld, ligt 't niet op onzen weg om

nogmaals te getuigen, hoeveel vreugdvolle oogenblikken toen doorleefd zijn.

Wij verwijzen bescheidenlijk naar ons vroeger overzicht voor hen, die mochten wenschen om de

feestmalen, waar we kameraadschappelijk te zamen waren, de eerbetoogingen van elders, waarmede

het Korps overladen werd, ook de feestelijkheden der minderen en andere bijzonderheden op nieuw

na te gaan. Alleen laten wij het Programma van de feestelijkheden volgen.

Donderdag 20 April 1893.

FEESTELIJKE ONTVANGST

van de oud-Officieren der Rijdende Artillerie en van de deputatiën, des avonds te 7V2 ure.

FEESTREDE,

te houden door den gepensionneerden Kolonel, Adjudant in Buitengewonen Dienst

van Hare Majesteit de Koningin, H. Beijerman.

Aanbieding van den Eerewijn.

Comedie-Voorstelling van de Onderofficieren.

Vrijdag 21 April 1893.

Revue op de Kemperberger Heide.

Collation, aangeboden aan Deputatiën en verdere genoodigden.

Des avonds te 8 uur —

GALA-UITVOERING VAN HET CARROUSEL,

bestaande uit verschillende nummers en uit te voeren door Officieren, onderofficieren, korporaals en

trompetters in de uniform der Rijdende Artillerie, gedragen in verschillende

tijdperken van haar bestaan.

Een gedetailleerd programma van het carrousel zal aan alle toeschouwers worden aangeboden.

Na afloop. Bal voor de Onderofficieren.

Zaterdag 22 April 1893.

VOSSENJACHT, plaats en uur van het rendez-vous nader te bepalen.
Feestmaaltijd, uitsluitend voor de Oifficieren van het Korps en oud-Officieren der Rijdende Artillerie,

alsmede de Officieren thans bij het Korps gedetacheerd.

Onthaal van onderofficieren en minderen van het Korps Rijdende Artillerie.

Zondag 23 April 1893.

Des avonds te 8 uur —

UITVOERING VAN HET CARROUSEL VOOR DEN TROEP.
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H.H. M.M. DE KONINGINNEN op de Kemperberger-Heide na de revue. 21 April 1893.
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AN het einde der blijde feestdagen bleek het overtuigend, dat de goede verwachting, door den

Korps-Commandant uitgesproken, omtrent gemis van eiken wanklank in de harmonische
feest-symfonie, een voorspelling mocht heeten; dit vertrouwen was reeds vastgelegd in de
order van 30 Maart, die wij als aanvuinng op ons ̂ ^Geciejikboek", in herinnering brengen —

„Ter kennis van het Korps wordt gebracht dat het aan HARE MAJESTEIT DE KONINGliST-

REGENTES heeft behaagd mij te doen weten, dat HARE MAJESTEITEN DE KONINGIN en HARE

MAJESTEIT DE KONINGIN-REGENTES voornemens zijn bij gelegenheid der viering van den honderdsten

gedenkdag van de oprichting der Nederlandsche Rijdende Artillerie in het jaar 1793, de op den 21''"=" April

te houden revue door het Korps op de Kemperberger-heide en het carrousel in den avond van dien dag

met HoogstDerzelver tegenwoordigheid te vereeren.

„Onderofficieren, korporaals, trompetters en kanonniers, ik vertrouw dat dit blijk van groote belang

stelling van de zijde van HARE MAJESTEITEN in dien voor het Korps zoo zeer gedenkwaardigen dag

door U allen op hoogen prijs zal worden gesteld; dat dit zal blijken uit uw goed gedrag, uwen ijver

en het betoonen van geoefendheid en door uwe goede militaire houding bij de revue, opdat gij het roemvol

verleden van het Korps, dat op zoo menig slagveld door zijne daden heeft uitgeblonken, helpt handhaven,

en het een eervolle plaats doet behouden in het Nederlandsche leger!!...."

Aangezien ons werk tot titel voert Historisch Mrisetivi vau het Korps Rijdende Artillerid''

achten wij ons nog tot enkele aanvullingen op het ^^Gede^ikboeW verplicht.

Dat Museum toch werd in de April-dagen van '93 sterk uitgebreid. Ja, inderdaad werd eerst in

dien tijd het voornemen tot de vorming van een systematisch aangelegde Geschiedkundige Verzameling

geboren. Het voegt dan ook om nauwkeurig na te gaan, welke nieuwe schatten wij rijker werden.

Die gaven behooren in de eerste en voornaamste plaats tot het ^^Historisch Mtisewn\ wijl daaruit ten

volle spreekt, wat onze oud-Rijders hebben bedreven. Hunne daden zijn oorzaak, dat zooveel schoons

ons deel werd.

HARE MAJESTEITEN schonken een kostbare pendule, gevat in een met goud gemonteerde

zuil van onyx, die tot piëdestal strekte voor het bronzen beeld „Le Vainqueur".

Zinrijk Symbool!

Op de zuil is op een bronzen plaat het volgende opschrift aangebracht;

HARE MAJESTEITEN DE KONINGIN EN DE KONINGIN-REGENTES

DER NEDERLANDEN

AAN HET KORPS RIJDENDE ARTILLERIE

1793—1893.

Van dit vorstelijke geschenk gaven wij op en naast blz. 62 van h.Q.\. ̂ ^Gedenkboek" e.e,nre.^xoó.\XQXïc.

De oud-Officieren van het Korps uitten hun sympathie door een prachtvollen zilveren beker,

hoog 0.40 M., breed van boven 0.14 M., aan den voet 0.125 M., rijk van uitvoering, rank van vorm

en symbolisch geornamenteerd. Een lauwerkrans, doorvlochten met een lint, waarop de data der

veldtochten, waaraan de Rijdende Artillerie deelgenomen heeft, is op het deksel aangebracht.
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E platen tiisschen pag. 42 en 43 van het ^^GedenkboeJi\ door ons reeds gereproduceerd

op blz. 119 en 121 van Deel V-ii B, geven het eerste ontwerp weer van den Heer

HOYNCK VAN PAPENDRECHT, om het feit op het lichaam van den beker te vereeuwigen.

Een Oirkonde op perkament-papier — 0.50 bij 0.35 M. — vermeldt de aanbieding. Van dit

document gaven wij tegenover blz. 9 ̂ ^Gedenkboek" een afbeelding.

Bijzonder werd door het Korps op prijs gesteld het practische geschenk door de Echtgenooten

van Officieren en oud-Rijders, aangeboden door Mevrouw Jhr. V. A. DE PESTERS als Presidente der

Commissie, namelijk de notenhouten in stijl-Henri .II rijk gebeeldhouwde kast, welke thans dient ter

bewaring van zoovele zaken, waaraan herinneringen voor het Korps verbonden zijn.

De namen der Dames-schenkers waren verzameld op een Oirkonde — 0.34 bij 0.24 M. —,

waarvan wij reeds op blz. 32 van het ^^Gedenkboek" een reproductie gaven, en die wij hieronder

laten volgen —

id.

Mevrotiw de Taets van Amerongen
geb, Taets van Amerongen.

van den Wall Bake

geb. Kraijenhoff van de Leur.

Bierman geb. de Louter.

Boellaard geb. B^^ van Randwijck.

Boogaert geb, Ottenhoff.

de Bruijn geb. van Braam.

Diemer geb. Steens Zijnen.

Egter van Wissekerke

geb. Viruly van Ponderoijen.

van Es geb. Froivcin.

de DoiC^ 5®® de Girard de Mieiet v. Coehoorn.

de 5®® van Heemstra

geb. Wttewaal van Stoetwegen.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Mevrouw van Hoogstraten

geb. Jkvr. v. Lawick v. Pabst tot Nijevelt.

de Jonge van der Halen geb. Ledeboer.

Kool geb. Diemer.

Ortt geb. Sclmller tot Peursum.

de Pesters geb. Hazenberg.

Godin de Pesters

geb. .5®® de Girard de Mieiet van Coehoorn.

Sanders geb. Jkvr. Botvier.

Sickinghe geb. Geisweit van der Netten.

Steenberghe geb. Vethake.

Gérard van Sijsen geb. Voute,

des Tombe geb. Boon Hartsinck.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id. Umbgrove geb. Broers.

,:''l
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„Een batterij Rijdende Artillerie onder geleide van een Officier van de heide terugkeerende" 1893.
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|||M|H|H IJNE Excellentie de Luitenant-Generaal K: VAN DER HEIJDEN, Adjudant in Buitengewonen
Dienst van HARE 'MAJESTEIT DE KONINGIN, schonk zijn portret in lijst met het

II onderschrift; „Hnlde aan het Korps Rijdende Artillerie" met toevoeging van een
eigenhandig schrijven {,,Gedenkéoek" blz. 33). '

Verder werd het Museum verrijkt met de beeltenis in olieverf van den oud-Rijder ERNST

VAN LÖBEN SELS, geschenk van zijn neef; den toenmaligen Kapitein en Lid van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal C. M. E. VAN LÖBEN SELS; benevens een portret van den oud-Rijder J. H.

A. VON SCHMIDT AUF ALTENSTADT, Kolonel Directeur der Artillerie van het N. O. I. Leger,

aangeboden door Jhr. j. G. S. VON SCHMIDT AUF ALTENSTADT, gepensionneerd Kapitein-
Luitenant ter Zee en zijne broeders.

Een tweetal platen — een ets en een schilderij — werden met grooten dank aanvaard.

De eerste, een reproductie naar DETAILLE's „En óatterie", werd geschonken door den Inspecteur

van het Wapen, Luitenant-Generaal C. D. H. SCHNEIDER, Adjudant in Buitengewonen Dienst van

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN.

Zijne Excellentie zeide in een begeleidend schrijven:

„Den 21®'™ van de volgende maand zal het een eeuw geleden zijn, dat tot de oprichting van de

Rijdende Artillerie ten onzent werd besloten.

„Ik behoef U wel niet te zeggen, van hoe groot gewicht dit feit door mij wordt geacht en hoezeer

ik mij verheug in het a.s. Jubilé van het Korps, dat niet alleen in tijd van vrede zich door een echt

militairen geest, door plichtsbetrachting en door een hoogen graad van bruikbaarheid heeft doen kennen,

en omtrent welks houding en tenue ik U nog in den afgeloopen zomer mijne bijzondere tevredenheid

betuigde, maar dat geroepen om handelend op te treden, op zoo menig slagveld heeft geschitterd, en tot

den krijgsroem van het Nederlandsche leger heeft bijgedragen.

„Het zij mij vergund, U te verzoeken, bij gelegenheid van deze zoo heugelijke gebeurtenis voor het

Korps onder Uwe bevelen, bijgaande plaat, als bewijs van mijne oprechte belangstelling, ter herinnering

te willen aannemen, enz."....

De schilderij, voorstellende „een batterij Rijdende Artillerie onder geleide van een Officier van

de heide terugkeerende", werd door den kunstschilder GEERLINGS te Arnhem aan het Korps vereerd.

Van dit kunstwerk geven wij tegenover blz. 154 een reproductie (aquarel).

Bij gelegenheid van het Eeuwfeest werd het aanzijn geschonken aan den Bond van onder

officieren en oud-onderofficieren, terwijl de Korps-Commandant het beschermheerschap dier vereeniging

aanvaardde. Een tweetal oirkonden, één van de actieve, de andere van de gepensionneerde onder

officieren, strekten tot bewijs van de gevoelens van sympathie, die de leden van den nieuwen bond

aan het Korps toedroegen. In reproductie werden ze reeds in het „GedenkboeJE respectievelijk tegenover

blz. 34 en 35 opgenomen.

Nog vertolkte een .reusachtige lauwerkrans, wat er in de harten onzer onderofficieren omging.
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ALRIJK waren de blijken van instemming ons bij gelegenheid van het Eeuwfeest door

zoo menig Korps van het Leger gebracht.

De overige Officieren van Arnhems garnizoen vereerden ons ten beivijze daarvan

een zeer fraaie hangklok, stijl Louis XIV, met de Inscriptie:

»i793—1893-

,,De Officieren van het garnizoen Arnhem aan het Korps Rijdende Artillerie".

De deputatie, welke het cadeau overhandigde, stond onder voorzitterschap van den Kolonel

C. P. VAN POMMEREN, Commandant van het 8' Regiment Infanterie, en was verder samengesteld

uit de Heeren: s

J. DRABBE, Kolonel der Genie,

W. L. DE PETIT, Luitenant-Kolonel, Chef van den Staf der 2' Divisie Infanterie,

J. C, UBBENS, Luitenant-Kolonel Intendant,

J. O. REHM, Majoor bij het 8" Regiment Infanterie,

G. J. COUVEE, Kapitein bij het 8' Regiment Infanterie,

L. J. H. HABBEMA, V-Luitenant bij het 8' Regiment Infanterie, en

Dr. J. E. FIJAN, Officier van Gezondheid 2' klasse.

fÜlS

m
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•EN deputatie, het geheele Wapen der Artillerie vertegenwoordigende, en bestaande uit:

den Kolonel K. M. VERSCHOOR, Commandant van het 2^ Regiment Veld-Artillerie,

den Kolonel P. A. SCHELTLJS, Commandant van het 4" Regiment Vesting-Artillerie,

den Majoor J. B. VAN DEN OUDENDIJK PIETERSE, Commandant van het Korps Torpedisten,
den Majoor L. ZEGERS VEEKENS, toegevoegd aan den Directeur der Artillerie-Inrichtingen,

bood een kostbaar blijk van hulde aan, namelijk:

een groote eikenhouten tafel in oud-Hollandschen stijl met ingelegd embleem (twee gekruiste

kanonnen, waarboven de Koninklijke Kroon), twaalf stoelen en een fauteuil — alles bestemd voor

de Bibliotheek van het Korps.

De oirkonde, in reproductie tegenover blz. 144 afgebeeld, vermeldt de opdracht.

Kolonel F. YPEY, Directeur der Rij- en Hoefsmidschool, benevens de Ritmeester H. F. D.

BRAAMS van het 3°-, Ritmeester Jhr. C. J. STRICK VAN LINSCHOTEN van het i°-, en de i^-Luitenant

A. B. VAN TIENHOVEN van het 2° Regiment Huzaren, kwamen hulde brengen namens het zusterwapen.

Een stoffelijk bewijs daarvan gaven zij in een kostbaar bronzen schild, omgeven van emblemata,

waarop naar een teekening van den Heer J. HOYNCK VAN PAPENDRECHT de episode bij

Kermpt op 7 Augustus 1831 staat afgebeeld.

Van deze teekening gaven wij in Deel V-ii B tegenover blz. 128 reeds een reproductie (aquarel).

De oirkonde, in reproductie tegenover blz. 158 afgebeeld, werd bij het geschenk overhandigd.

Dat ons buitengewoon vereerend was het geschenk door het Regiment Grenadiers en Jagers

aangeboden, zal wel niet behoeven te worden vermeld.

Ren afbeelding der schilderij ,,het sneuvelen van den Majoor KRAHMER DE BICHIN in de

straten van Brussel" vond een j^laats in Deel V-ii A tegenover blz. 86.

De Commissie die het huldeblijk aanbood, bestond uit den Kapitein T. C. C. VAN ORSOY

VEEREN, den Kapitein-Adjudant A. D. PETTER en den i'-Luitenant J. VAN VOORTHUIJZEN.

De oirkonde, bij het doek gevoegd, bevatte de volgende opdracht —

Majoor KRAHMER

en de

Sectie SODENKAMP

23 September 1830.

.Schilderij van J. HOYNCK VAN PAPENDRECHT.

Huldeblijk der Officieren van het Regiment Grenadiers en Jagers aan de Officieren van het

Korps Rijdende Artillerie bij de viering van het Eeuwfeest der oprichting.

Februari 1893.
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IJ eindigden het ^^Gedenkboek'' van het Eeuwfeest met het citaat: ^^Des Heeres Geist

ist des Heer es Kr aft".

Mogen wij deze woorden nog steeds gestand doen. Echter onder één voorbehoud ;

dat die geest zij een zuiver begrip, dat in onzen tijd kan groeien en bloeien niet een geest,

een schim, rondwarende boven de graven onzer voorvaderen-, ook niet een geest, overgekomen

uit den vreemde; maar een geest, wortelende in den wil van het eigen Nederlandsche Volk.

De tien jaren, welke de Nederlandsche Rijdende Artillerie in de Tweede Eeuw van haar

bestaan heeft doorleefd, hebben ons tevens doen herleven door besef van eigen kracht en van

volksbewustzijn; zij hebben ons de overtuiging geschonken, dat 's Lands weerbaarheid alleen op

Hollandsche wijze en met Hollandsch materiaal valt op te bouwen.

Wanneer die overtuiging algemeen is geworden bij het volk — en wij hebben de beste

verwachtingen voor de toekomst —; wanneer zij ook algemeen is geworden in het leger; als die

geest onze gelederen heeft doortrokken, dan eerst zullen de bovengeciteerde Duitsche woorden naar

onze taal gewijzigd, ook voor Nederland volle waarheid bevatten en zullen wij op de eerste bladzijde

der historie van de nieuwe eeuw vol blijde hoop mogen nederschrijven:

„Z?(? geest., die ons leger eenmaal zal beziele^i^ omdat Nederland zijn hoogen plicht begrijpt

en het volksbew2istzijn stijgt., die geest zal worden de kracht van het leger'.



p

AINTIENÖ

mm

EN vijftal jaren nog scheiden ons verhaal van het in

onze Volksgeschiedenis zoo gewichtige jaar 1898, toen

HARE MAJESTEIT KONINGIN WILHELMINA tot

de Regeering werd geroepen vijf jaren, gedurende welke Neder

lands Vorstinne van Kind werd tot Vrouwe, zich in Haar alle

deugden ontwikkelden — der Souvereine tot sieraad, het Volk

tot heil —, waartoe door Hare hoogwijze, zorgzame Moeder de

kiemen waren gelegd; tot het oogenblik, waarop KONINGIN

WILHELMINA de teugels der Regeering gegrepen en met vast

beleid gevoerd heeft.

Vooral daarom zijn die jaren voor eiken Nederlander

onvergetelijk, omdat toen die nauwe band gesloten werd tusschen

Neerlands Volk en Nederlands KONINGIN-, opnieuw werd bezegeld

de aloude eed van trouw aan het Oranje-huis, voortlevende in

het eenige en onvergetelijke woord;

•0(3 O
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RANJE 'en Nederland-één! Het besef, dat deze leuze geen ijdele klank is,

werd bij elk onzer bevestigd en verlevendigd gedurende de jaren, waarin

het aan de KONINGIN—MOEDER gelukte om Haar Dochter te leeren

kennen door Haar volk.

H.H. M.M. gingen van stad tot stad. Allerwegen was Haar komst een „ Veni, vidi^ vici\

De faam van Hare jonkvrouwelijke lieftalligheid was der Koninginne vóórgegaan. Het

was een band van ondubbelzinnige verknochtheid, van warme liefde, die zich toen spon.

Wel is het een genot om nogmaals de geschiedenis te doorbladeren van die dagen,

nogmaals te leven in de herinnering van zooveel blijde zegetochten.

Had de jeugdige KONINGIN reeds eenige jaren te voren enkele der voornaamste

steden en gemeenten bezocht — wij wijzen op Amsterdam, dat van 26—29 Mei 1891

met een bezoek werd vereerd, op Rotterdam dd. 30 Mei 1891 en de Noordelijke Steden

in Zomermaand van het volgend jaar, waarbij 't ietwat stugge Friesch gemoed in

geestdrift ontvlamde bij de aanschouwing van HARE MAJESTEIT in Friesche kleedij;

eindelijk Haarlem in den herfst van 1892 —, nadien hebben de overige hoofdplaatsen

onzer provinciën het hooge voorrecht genoten, de VORSTIN in haar midden te zien.

Toen wij het eeuwfeest van ons Korps ter sprake brachten, gewaagden wij van

het Koninklijk bezoek, waarvan de herinnering bij ons voortleeft.

Nog eenmaal kwam HARE MAJESTEIT dat jaar in onze nabijheid; namelijk op

24 Augustus, toen de ^^Geldersche Harddraverij- en Renvereenigijig" te Wolfhezen een

sportfeest had bereid, dat door KONINGIN WILHELMINA en HoogstDerzelver Moeder

werd bijgewoond. Een sierlijke loge was in het midden der tribune voor de Hooge

bezoeksters ingericht. In het gevolg merkte men o.m. den oud-Rijder Baron SIRTEMA

VAN GROVESTINS op.

Het voornaamste nummer vormde de „Steeple-Chase," handicap voor paarden van

minstens drie jaar, toebehoorende aan Nederlanders en gereden door ,,gentlemen-riders".

De Vorstelijke Eerebeker, stijl Louis XV en met het Koninklijke Wapen versierd, werd

gewonnen door den Majoor der Cavalerie H. P. VAN RADEN, een zoon van den oud-Rijder.

Overbodig zij 't te vermelden, dat een groot deel van Arnhems ingezetenen op

de heide waren saamgestroomd en dat geen van hen, die de gouden dolman mochten

dragen, te Wolfhezen ontbraken.

Het zoude het bestek van ons werk verre te buiten gaan, indien wij — zij het ook

op de meest beknopte wijze — de tochten wilden schetsen, door H.H. M.M. alom in

den lande volbracht, of de indrukken weergeven, die bij deze eerste bezoeken allerwegen

door HoogstDezelven zijn in het leven geroepen. Slechts omtrent enkele, met onze

Korpsgeschiedenis in verband staande bezoeken, maken wij een uitzondering.
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N dan staan wij in de eerste plaats stil bij het drietal bezoeken, door HARE MAJESTEIT
gebracht aan Gelre's hoofdstad, het garnizoen van het Korps Rijdende Artillerie, i)

Den 25sten Juli 1895, op HoogstDerzelver doorreis naar de Provinciën Overijssel
en Drenthe, bezochten de KONINGINNEN de Tentoonstelling van Landbouw, die toen hier ter

stede werd gehouden. Nadat de bijzonder fraaiè verzameling werktuigen, op deze zoo goed geslaagde
expositie saamgebracht, was bezichtigd, werd het ^^concoicrs hippique" bijgewoond. Eigenhandig reikte
de jeugdige KONINGIN de door Haar uitgeloofde prijzen uit, daarbij eiken winner gelukkig
makend met een vriendelijk woord.

Bij gelegenheid van dit bezoek waren de Kapitein N. J. A. P. H. VAN ES en de i'-Luitenant

C. E. BAUD, beiden van het Korps, aangewezen om HARE MAJESTEITEN na aankomst te half

één 's namiddags naar het tentoonstellings-terrein te escorteeren. Kapitein VAN ES reed ter rechter-,

de i'-Luitenant BAUD ter linkerzijde van het rijtuig. Gedurende de pauze van het ̂ ^concours hippiqjie''

genoten de Korps-Commandant, Luitenant-Kolonel C. DE WIT, én beide begeleiders de eer om

aan de KONINGINNEN te worden voorgesteld.
O

Te half zes werd de terugtocht aanvaard en begeleidden beide Rijders het Koninklijke rijtuig

tot Valkenhuizen, waar een oogenblik werd stil gehouden. HARE MAJESTEIT DE KONINGIN—

WEDUWE—REGENTES zeide toen op de Haar eigen innemende wijze dank voor het geleide,

terwijl de jonge VORSTIN, het paard van Schrijver dezes langs den hals streelende, hem toevoegde:

^^Mijnheer^ wat hebt 71 een aardig paard". De lezer houde het Schrijver ten goede, dat hij, trotsch op

deze uiting van Koninklijke welwillendheid, een der liefste herinneringen uit zijn krijgsmansleven, zich

niet heeft kunnen bedwingen om deze hier ter neder te stellen ....

Het tweede bezoek aan Arnhem had plaats op 28 Augustus 1897, en werd door verrukkelijk

zomerweder begunstigd. De Burgemeester, Jhr. D. J. A. A. VAN LAWICK VAN PABST VAN

NIJEVELT, heette HARE MAJESTEITEN aan het station welkom en stelde de autoriteiten aan

HoogstDezelven voor. Een eerewacht, zoomede een afdeeling Schutterij met vaandel en muziek, waren

op het Stationsplein opgesteld, en brachten de Koninklijke eerbewijzen.
Ingevolge Aanschrijving van het Departement van Oorlog dd. 19 Augustus 1897 Litt. E^' —

in verband met de Ministerieele Beschikking van 25 Juli 1891 IP Afdeeling N°. 70 (N.B.U. blz. 1182),

was een eere-escorte geformeerd ter sterkte van twee pelotons Rijdende Artillerie onder de bevelen

van den Kapitein J. D. WAGNER; terwijl zoowel bij aankomst van den trein als later bij vertrek

een eere-saluut van 51 kanonschoten werd gebracht.

I) Wij verwijzen voorts naar het prachtwerlc van den Heer G. L. KEPPER „KONINGIN WILIIELMINA in haar openbaar leven",

waaraan wij de navolgende data ontleenen:
Bezoek aan de wedrennen te Bussum, 28 Juni 1894; Walcheren, 21—25 Augustus 1894; Militaire Akademie en Kadettenschool, respectievelijk

op 25 en 27 September '94; Engeland, April '95; 'sHertogenbosch, 15 Mei '95; Nijmegen, 17 Mei '95; Tilburg, 18 Mei '95; Venlo, 20 Mei '95
(Gynikhana-races); Maastricht, 20 Mei '95 (wedrennen); Arnhem, 25 Juli '95; Middachten, 7 Augustus '95; Amsterdam (wereld-tentoonstelling
Oud-Holland); Zwolle, 1—3 September '93; Kampen, 3 September '93; Enschede, 4 September '95; Meppel, September'93; Assen,3—6September'95;

Utrecht, 24 Juni '96 (Ridderhofspelen); Gouda, 24 April '97; Zutfen, 10 Augustus '97; Dordrecht, iS Augustus '97; Arnhem, 28 Augustus '97.
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ADAT HARE MAJESTEITEN hadden plaats genomen in het „a la Daumont"

bespannen staatsie-rijtuig werd eerst gereden naar het St. Elisabeths-gesticht:

het schoone, in 1894 nieuw opgerichte gebouw, dat toen over de honderd

lijders bevatte. „Vooral de kleine patientjes" — zoo lezen wij in KEPPER's ̂^Gedenkboeli'' —

„waren overgelukkig, als KONINGIN WILHELMINA, met het innige medegevoel voor

het lijden van anderen, dat reeds zich zoo menigwerf openbaarde, over hun bedje boog

om hun een vriendelijk woord toe te voegen."

Daarna werd de Groote Kerk bezichtigd. Het stedelijk ,,a capella-koor" bracht op

hoogst verdienstelijke wijze een tweetal liederen ten gehoore: „Def Herr ist mein Hirt"

— en ist ein Reis entsprimgen'\ Vervolgens reden H.H. M.M. naar het Protestantsche

Burgerweeshuis, welke stichting reeds van 1583 dagteekent-, vandaar, naar de schilderijen

tentoonstelling in „Musis Sacrum". Langs den weg daarheen stonden een zestigtal van

Bronbeek's invaliden geschaard, die den militairen groet brachten. Nadat de officieele

receptie ten Gemeentehuize had plaats gevonden, werd ten slotte de tentoonstelling op

het heerlijke landgoed Sonsbeek met een vluchtig bezoek vereerd.

Tot laat in den nacht vierde Arnhem feest. De geheele stad prijkte in vlaggentooi;

vroolijk dansten allerwege de lichtjes der illuminatie. Een schitterend vuurwerk, aan

de overzijde van den Rijn ontstoken, lokte duizenden toeschouwers. Dagen lang nog

droeg de stad haar feestgewaad; immers den 3isten het weder een Oranje-dag, die

vooral ditmaal met buitengewone opgewektheid en bijzonderen luister gevierd werd. —

„Alle Officieren worden verzocJU zich morgen ten kwartier voor twee tire te vereenigen

in de woning van den Heer Commissaris der Koningin; tenue^ groot gala,

„Morgen ten kivartier voor één tiur afmarsch naar het park tot het doen van ji

saluutschoten] een detachement van de 2'^' Batterij,, sterk 6 onderofficieren en korporaals, een

trompetter en 18 kanonniers onder commando van den Adjudant-Onderofficier dd. Officier

STIENSTRA ; ten p uur n,m, eveneens een detachement van gelijke sterkte van de Batterij,

tot het doen van gi saluutschoten, onder bevel van den Adj,-Onderofficier dd. Officier HOEK"

— aldus lezen we in de korps-order van den October 1897.

Het was namelijk op den ló'^en d.a.v. dat HARE MAJESTEITEN nogmaals te

Arnhem kwamen, ditmaal om officieel door de Provincie te worden ontvangen. In het

Gouvernements-gebouw, onder CHARLES ROSKAM's leiding vorstelijk ingericht, had

een schitterend diner plaats.

Ook de Groote Markt was fraai versierd.

Zooals reeds uit de gegeven orders bleek, verschenen alle Officieren van het

Korps des middags op de receptie.

Een twintigtal kanonniers te paard waren door den Garnizoens-Commandant ter

beschikking gesteld van den Burgemeester om mede voor de orde in de stad zorg te dragen.
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E dichterlijke geestdrift van Gelre's schoon gelegen oude hoofd- en hofstad bij deze

bezoeken herinnert aan het machtig gesmeede woord „ Ve7^s pontificat" van VICTOR

HUGO's laatsten bundel. Evenals die verzen in plechtigen optocht opgaan naar het Hoog

Altaar, zoo offerden in October 1897 te Arnhem ook alle uitingen van nationale liefde en koningsgezind

heid enkel en alleen aan de eenigste overgebleven telge der Ottoniërs uit het Huis van Oranje-Nassau!

Ook het bezoek der beide inrichtingen, waar Neerlands aanstaande Officieren hun eerste

opleiding genieten, mogen wij niet stilzwijgend voorbijgaan. Wie den geest kent, welke daar heerscht,

beseft welk een machtigen indruk dat Vorstelijk bezoek op die jonge mannen moet hebben gemaakt.

Uit naam van het Kadetten-Korps werd te Breda aan HARE MAJESTEIT door den Kadet-

sergeant .SMEENGE een blauw satijnen kussen als souvenir aangeboden, waarop in „niellé gravure"
het gebouw der Koninklijk Militaire Akademie en verschillende Koninklijke attributen waren aange
bracht met de inscriptie:

„Aan H. M. DE KONINGIN van het Kadetten-Korps—25 September 1894".

In de rijk versierde receptie-zaal der oude Oranje-burcht, éénmaal door WILLEM DEN ZWIJGER
en MARIA VAN BUREN bewoond, had een lunch plaats, door HARE MAJESTEITEN aan een

veertigtal g'enoodigden — onder welke twee Kadetten — aangeboden. Den melkwitten schotel
Begijnen-rijst, die nooit ontbreekt als een ORANJE Breda bezoekt, merkte men op tusschen zilver,
bloemen en kristal. HARE MAJESTEIT DE KONINGIN—REGENTES hield een indrukwekkende

toespraak, waarin onder meer het volgende voorkwam —
„Zf acht het een voorrecht, te kiinnen spreken in dit historische gebouio, en ik stelde er prijs op, dat

vertegenwoordigers van het Kadetten-Korps wnden deelnemen aan dezen maaltijd. De Koninklijke Militaire
Akademie heeft tal van mannen voortgebracht, welke sieraden waren van het leger. Velen nemen op eervolle
en verdienstelijke wijze de plaats in, luaarvoor hier werd gewerkt-, velen, die binnen de muren van dit
f^ebomv van een gelukkige toekomst droomden, gaven hun leven in den dienst van het Vaderland.

..Uive gedachten en de mijne gaan ginds naar Indié en gedenken de dapperen, die in de Indische
oorlogen hun leven veil hadden en offerden voor de belangen van het Vaderland. Ik acht mij gelukkig, een
gelegenheid te vinden om openlijk hulde te komen brengen aan hen, die in Indië, in Atjeh en op Lombok
streden voor de eer onzer tuapenen; hulde te brengen aan de nagedachtenis van hen, die hun leven lieten in
een eervollen strijd. Toen weinig weken geleden, zoovele, helaas, en zoo jeudige levens zverden geofferd in een
onverhoedschen kamp, boden een groot aantal manschappen en off eieren zich aan om hun gevallen kameraden
te gaan vervangen en werd van een geestdrift getuigd, ivelke ons Officiers-korps tot eer strekt. Ik grijp deze
gelegenheid aan om ook hun hiervoor hulde te brejigen.

„Indien zulke voorbeelden worden gegeven door hen, die reeds de eervolle plaats verwierven, zvaarvoor
hier en in het leger wordt gezuerkt, dan mogen zvij vertrouwen, dat gevoelens voor opofferende vaderlandsliefde
zvorden aazigekzveekt bij allen, die zich voorbereiden voor de taak, hun in het leger toegedacht.

„Moge de oefenschool, die hier zvordt doorloopen, rijke vruchten dragen voor het leger in Nederland en
in Indié, en moge de Koninklijke Militaire Akademie nog lange jaren Officieren vormen, hoog staande in
hekzvaamheid, znaar ook hoog vooral m eerbied voor het gezag; in trouw aan hun vaandel en aan de
KONINGIN, in heldenmoed en zelfverloochening — tot heil van het ons allen zoo dierbare Vaderland '.
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OG wijzen wij, in verband met het bezoek aan het Kadetten-korps, met groote voldoening

op de volgende Dagorder voor het Indische Leger:

„Op den 25®'®" September dezes jaars, bij gelegenheid van het bezoek van H.H. M.M. DE KONINGIN

aan de Koninklijk Militaire Akademie te Breda, heeft het aan H. M. DE KONINGIN-WEDUWE-REGENTES

behaagd, den mede daar aanwezigen gepensionneerden Kolonel van het Indische Leger T. P, CAVALJÉ

in het bijzonder als volgt toe te spreken: „Kolonel CAVALJÉ! Ik verzoek U, aan Uwe kameraden in

^Jiet hidiscke leger kenbaar te maken mijn hoog gevoel van waardeering voor het LegerI

„Het is mij een voorrecht dit nieuw bewijs van belangstelling van HARE MAJESTEIT onze

geëerbiedigde VORSTIN, dat vooral onder de tegenwoordige omstandigheden groote beteekenis heeft, ter

kennis van het Leger te brengen.

„Hoofdkwartier BATAVIA, den x®'®" November 1894,

„De Luitenant-Generaal, Adjudant in buitengewonen dienst van Hare Majesteit de Koningin,

„Commandant van het Leger en Chef van het Departement van Oorlog

in Neerlandsch-Indië,

„(w. g.) GEY VAN PITTIUS".

De Kadetten-school in Alkmaar werd den 27®'®" September 1894 met het Hooge bezoek der

KONINGINNEN vereerd. Deze im-ichting, die het voorbereidend onderwijs voor de Officieren der

Landmacht ten doel heeft, was eerst het jaar te voren — in den zomer van '93 — ingewijd; een

honderdtal jongelingen vonden er plaatsing om na een twee-jarige studie hun intrede te doen aan de

Koninklijke Militaire Akademie te Breda.

Ook hier hield de KONINGIN-REGENTES een rede, waarin de beste wenschen werden

neergelegd voor den bloei der school. Maar ook sprak de Hooge Vrouwe van dure plichten —

^^Blmde gehoorzaamheid aan gegeven bevelen^ orde, tucht en plichtsbesef zijn in het leger allereerst

noodzakelijk  ,• die eigenschappen kunnen hier worden verkregen door hen, die later een plaats hopen te verwerven

tn het Nederlandsche Officiers-korps. Hier wordt reeds op jeugdigen leeftijd een kian gelegd, die later rijke

vruchten zal geven voor leger en Vaderland''.

Ten slotte maken wij nog gewag van de reis der VORSTINNEN naar Engeland in April 1895,

voornamelijk uit een opvoedkundig oogpunt ondernomen. Zoowel aan het Hof van KONINGIN

VICTORIA als te Londen en in het algemeen heeft de jeugdige VORSTIN een ieder door Haar

innemendheid dermate weten te bekoren, dat de verslaggever van een onzer groote bladen — de
N. Rott. Courant — kon getuigen: ,,De minzaamheid, de bescheiden „ladylikeness" van KONINGIN

WILHELMINA, Haar schrandere eenvoud en ongekunstelde manier van voordoen hebben hier aDe-
O  ö

meen een allergunstigen indruk gemaakt, die aan geestdrift grenst. Overal laat H. M. de streelendste

herinneringen achter. Van harte was dan ook het ,,tot weerzien", aan HARE MAJESTEITEN door
de eerste en aanzienlijkste Britten toegeroepen". In het gevolg der KONINGINNEN reisde mede
de oud-Rijder J. E. N. Baron SIRTEMA VAN GROVESTINS.

'  f
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EN Korps-order van 21 September 1893 bepaalde, dat — ingevolge Aanschrijving van

het Departement van Oorlog dd. 20 t.v. IP Afdeeling N°. 50 (R. M. blz. 655) — „op

heden alle straüfen werden opgeheven, uitgezonderd, die wegens dronkenschap opgelegd".

Den 23sten van diezelfde maand nam ons Korps met zes stukken deel aan een groote parade,

door Arnhem's garnizoen gehouden.

Eindelijk mocht de Korps-Commandant namens alle Officieren den 245'^" een telegram verzenden

aan Zijne Excellentie den Minister van Oorlog, hem gelukwenschende met zijn benoeming tot

Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau; waarop een telegrafische dankbetuiging werd ontvangen.

Wat dwong tot al die blijde uitingen.''

Het was de daad, eenig in de geschiedenis van ons Leger, namelijk de uitreiking van

nieuwe Vaandels en Standaards door de jonge KONINGIN.

Ingevolge Koninklijk Besluit van 12 September 1893 N°. 24 op de voordracht van den M. v. O.

van 9 September t.v. Kabinet Litt. was door de KONINGIN—WEDUWE ter kennisgebracht:

„Overwegende, dat de vaandels en standaards "van alle Korpsen van de Landmacht, waarbij zoodanige

voorwerpen worden gevoerd, versleten zijn, zoodat vernieuwing daarvan noodzakelijk is; willende de uit

reiking van nieuwe vaandels en standaards aan de betrokken Korpsen op plechtige wijze doen geschieden.

Art. I.

Door HARE MAJESTEIT DE KONINGIN worden, in onze tegenwoordigheid, aan de Regimenten der

Infanterie en der Cavalerie nieuwe, ten behoeve van die Korpsen aangemaakte. Vaandels en Standaards uitgereikt.

Art. 2.

De uitreiking in Art. i geschiedt op Donderdag 21 September, des n.m. ten één uur op het Malie-veld

te 's Gravenhage overeenkomstig het bij dit Besluit gevoegde programma.

Nader werd door den Minister van Oorlog dd. 18 September 1893 IP Afdeeling N°. 13 bepaald,

dat HARE MAJESTEIT DE KONINGIN bij de plechtige uitreiking van nieuwe vaandels en standaards

aan de regimenten der Infanterie en der Cavalerie op 21 September de eereteekenen, welke gehecht

waren aan de vaandels van twee regimenten van eerstgenoemd wapen, eigenhandig zoude bevestigen

aan de nieuwe vaandels van die Korpsen; t.w.

„ ƒ«. aan het Vaandel van het Regiment Grenadiers en Jagers — het Metalen Kruis, gedragen door wijlen

Z. M. KONING WILLEM II; hetwelk, namens Z. M. KONING WILLEM III op den 3^''' April 184.9 door

wijlen Z. K. H. PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN aan het Vaandel van dat Korps werd bevestigd; —

„2®. aan het Vaandel van het 7® Regiment Infanterie — de medalje der Citadel van Antwerpen, gedragen

door wijlen den Generaal der Infanterie D. H. Baron CHASSÉ; welk eereteeken, indertijd door hem bij testamentaire

beschikking vermaakt zijnde aan de Gemeente Tiel, door den Raad dier Gemeente werd aangeboden aan tvijlen

Z. M. KONING WILLEM II en ingevolge het Koninklijk Besluit van 13 Juni iSgj N°. 143, in tegenwoordigheid

van wijlen ZIJNE MAJESTEIT op den 77''®" Juni d.a.v. door 'wijlen Z. K. H. den toenmaligen PRINS

VAN ORANJE aan het Vaandel va7i dat Korps werd bevestigd."

De bevestiging door H. M. DE KONINGIN zou geschieden door middel van een oranje zijden lint,

in het midden vastgehecht aan een dito strik, waaraan het lint van het eereteeken is vastgenaaid ....
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ACHTIG moet de indruk geweest zijn, die de hiervoren geschetste, zoo eenvoudige

symbolieke handeling maakte op het gemoed van de vertegenwoordigers uit het leger,

die op het Malie-veld te 's Gravenhage waren saamgekomen om de alzoo vernieuwde

vaandels uit de handen hunner VORSTINNE te ontvangen.

„Wie waagt het" — zoo schreef de i "-Luitenant der, Jagers D. M. E. DE RIDDER in

een boekske over de vaandel-plechtigheid — „wie waagt het, den indruk weer te geven, welke die

bevestiging op de ooggetuigen maakte? Die kleine handen, het kruis omvattende, dat, uit veroverde

vuurmonden vervaardigd, vóór 62 jaar en 9 dagen op de borst van den toenmaligen KROONPRINS en

den 10''"" April 1849 door wijlen PRINS HENDRIK aan het Grenadiers-Vaandel gehecht was; die fijne

vingers, nauwkeurig volgens de aangegeven wijze het Oranje-zijden lint óm den vaandelstang windende en

daarna flink vaststrikkende; die kinderlijke blik, der toeziende Moeder vragend, of zóó het eereteeken goed

hangt? — Wie waagt 't om het gevoel weer te geven, dat zich van veler hart meester maakte? Het was

een aandoenlijk, een plechtig, een heilig oogenblik . . .

Bij de overreiking van het vaandel aan eiken Regiments-Commandant sprak KONINGIN

WILHELMINA met duidelijke stem de woorden:

„Ik stel het op hoogen prijs^ aan U het nieuwe Vaandel te mogen uitreiken voor Uw Regiment^

met mijn beste wenschen voor dat Regiment".

De KONINGIN—REGENTES hield na afloop de navolgende toespraak, die in het ,,Recuei]

Militair" geplaatst, en op het appèl aan alle manschappen van ons Korps werd voorgelezen —

„Officieren, onderofficieren, korporaals en soldaten!

„De plechtigheid, xvaarvoor xvij hier te samen kivarnen, geeft mij een welkome aanleiding, U de verzekering
te geven der oprechte gehechtheid van de KONINGIN en van Mij aan het Leger.

„Gode geve, dat de nietnve Vaandels en Standaards, zooeven door de KONINGIN uitgereikt, slechts
tn tijden van vrede en voorspoed mogen worden gedragen als het zinnebeeld van datgene, wat ons allen heilig is:
de eer van het Leger, dat is de eer van het Vaderland!

„Maar indien ooit — xvat God verhoede — een zxvaardere taak van U mocht worden gevraagd, dan
Ik ben er van overtuigd — zal geen offier U te groot zijn voor de handhaving van ons onafhankelijk

volksbestaan,

„Niemand onzer zal voorzeker ooit dit plechtige oogenblik vergeten, toen Neerland's jonge KONINGIN,
omringd door een getrouw Leger en ten aanschouwe van een getromv Volk, de nieuwe Vaandels uitreikte.

„Die Vaandels, Gij zult ze hoog houden, onder alle omstandigheden, tot eer van ons Volk, tot heil
onzer KONINGIN^, en van het ons allen zoo dierbare Vaderland".

'  t
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IjNE Excellentie de Minister van Oorlog A. L. W. SEYFFARDT beantwoordde voren-

aangehaalde rede met de volgende woorden —

„MAJESTEITEN!

„Het is mij een onschatbaar voorrecht, aan Uwe MAJESTEITEN namens het Leger, eerbiedig en

oprecht dank te mogen betuigen voor de groote eer, zooeven aan de Landmacht bewezen.

„Het plechtige oogenblik van de uitreiking der nieuwe Vaandels en Standaards door de Hand van

Neerlands beminde jeugdige KONINGIN en van de hooggewaardeerde toespraak onzer geliefde KONINGIN

REGENTES zal ons onvergetelijk zijn.

„Wij zullen de Vaandels bewaren als een heilig onderpand aan onze KONINGIN, in tijden van vrede

en voorspoed, maar ook — mocht het noodig zijn — in de ure des gevaars.

„Dan zal de aanschouwing van deze Vaandels ons bezielen tot navolging van de groote daden,

waarin de VORSTEN van ons dierbaar Stamhuis van ORANJE-NASSAU, sinds eeuwen ons zijn voorgegaan 1

„Rondom de Vaandels geschaard zullen wij steeds onzen plicht doen, tot heil des Volks, tot eer

van KONINGIN en VADERLAND! Wij allen hier tegenwoordig bezegelen deze belofte met den uitroep:

„Leve de KONINGIN!

„Leve de KONINGIN-REGENTES!"

Een driewerf hoerah, zoowel van den troep als van de duizenden toeschouwers, besloot dezen heilwensch.

.0;)
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EEL is in de laatste j'aren geschreven over het Vaandel^ over de beteekenis van Vaandéls

en Standaarden.

Men heeft gevraagd, óf het nog zin heeft iets te gevoelen voor een symbool, dat als

veldteeken heeft uitgediend; men heeft beweerd, dat, sedert de rookzwakheid van het buskruit dwingt

om alles wat onzichtbaarheid in den weg staat met de grootste angstvalligheid te vermijden, wappe

rende vanen evenmin reden van bestaan meer hebben op het gevechtsveld als blinkende uitrusting

stukken, als scherp klinkende signalen. Ook wij erkennen de waarheid van dat betoog, en daarom

begrijpen wij, dat moest een Vaandel nog zijn beteekenis gaan verkrijgen^ het die geenszins zou

kunnen ontleenen aan zijn waarde op het oorlogsterrein. Edoch, het Vaandel is reeds oud, het bezit

zijn waarde reeds, het is geworden — door hetgeen het in vroegere oorlogen geweest is — het

zinnebeeld van de eer van het Korps onder bevel van dengene, wiens wapenteeken op- 't doek stond

afgebeeld. Zoolang het zinnebeeld blijft van die eer, zoolang zal het Vaandel zijn waarde blijven behouden.

Nu staat het voor ons vast, dat langzamerhand het feit, in hoe ver dit symbool geen veldteeken

meer kan zijn, op de erkenning invloed zal gaan oefenen: dat thans weinigen, straks meer, zullen

afvallig worden en de waarde van 't symbool niet meer willen, dus ook niet kunnen gevoelen. Maar

die tijd is nog niet gekomen, en was er zeker nog niet in het jaar '93 d.i. vóór de laatstgevoerde

oorlogen, die den eisch van onzichtbaar strijden zoo zeer op den voorgrond hebben gedrongen.
Zoolang de critiek omtrent de beteekenis van het vaandel op het gevechtsveld nog in haar

kindsheid is, zoolang de groote meerderheid onzer nog steeds in de Oranje-banen ziet het zinnebeeld van

onze eenheid^ onze eer en onze onwankelbare trouw^ gunnen wij onzen wapenbroeders bij de Cavalerie en

de Infanterie gaarne dat vorstelijk wapenteeken en brengen het huldevol den verplichten militairen groet.

Bij Koninklijk Besluit van 16 October 1893 N°. 30 was op verlangen der KONINGIN—REGENTES

— veelal naar aanleiding eener in Juli te voren verschenen brochure i), waarin de Heeren A. C. Baron

SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG en F. DE BAS eerbiediglijk tot HARE MAJESTEIT de bede

hadden gericht, dat 't HARE MAJESTEIT mocht behagen de roemrijkste verrichtingen der Neder-

landsche en der Koloniale krijgsmachten op de Vaandels en Standaarden te laten vereeuwigen — een

Commissie ingesteld met opdracht om een onderzoek in te stellen naar de opschriften, die in verband

met roemrijke Wapenfeiten, waaraan sedert het jaar 1813 Korpsen van de landmacht hadden deel

genomen, op de Vaandels en Standaards der Korpsen zouden kunnen worden ingeschreven. Als

voorzitter en lid dier commissie trad de oud-Rijder de Luitenant-Generaal F. M. B. Ridder ALEWIJN op.

Bij Koninklijk Besluit van 7 Augustus 1896 werd deze Commissie ontbonden, met dankzegging voor

de volbrenging harer taak, terwijl tevens de opschriften kenbaar werden gemaakt, welke op de Vaandels en

Standaards moesten worden aangebracht, ,,ten einde de herinnering levendig te houden, aan de

roemvolle wijze, waarop de voorgangers van eenige thans bestaande Korpsen van het Leger zich
sedert het jaar 1813 in den krijg van de hun opgelegde plichten kweten".

I) „Vaandels en Standaarden" — door A. C. Baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG en F. DE BAS — 's Gravenhage Gebr, J. & H.
VAN LANGENHUIJZEN 1893. 2e Druk.
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ÊGELIJKERTIJD werd voor ons Korps het navolgende bepaald —
„Willende een bewijs geven van erkenning der roemvolle wijze, waarop het Korps

Nederlandsche Rijdende Artillerie zich sedert zijn oprichting bij verschillende gelegenheden

in den krijg heeft onderscheiden, en wenschende dit bewijs bij voormeld Korps in voortdurende

herinnering te doen blijven" —

Op de voordracht van den Minister van Oorlog van 4 Augustus 1896, Kabinet L" O^" —

„Aan het Korps Rijdende Artillerie wordt een nader door ons te bepalen eereblijk

geschonken, ter blijvende herinnering aan de gevechten en veldslagen, waarin de voorgangers

van dat Korps zich in Nederlandschen dienst buitengewoon hebben onderscheiden —"

Het zou nog ruim twee jaren duren alvorens het eereblijk op plechtige wijze aan het Korps

werd uitgereikt. Wij stellen ons voor om na de bespreking van het voor ons Vaderland zoo belangrijke

jaar 1898 op deze heuchelijke gebeurtenis terug te komen. —

Overwegende :

„dat Leger en Vloot bij de Krijgsverrichtingen tegen Lombok in 1894 zich op buitengewone wijze

hebben onderscheiden door dapperheid en zelfopoffering;

„en willende aan allen, die van die Expeditie deel hebben uitgemaakt, of daarbij in eenig burgerlijk

ambt of bediening plaatselijk zijn werkzaam geweest, een blijk geven van bijzondere waardeering"

aldus der KONINGINNE considerans bij HDz. Besluit van 23 April 1895 (Staatsblad N°. 42)

waarbij HARE MAJESTEIT bepaalde —

„Artikel i.

„Ter uitreiking aan allen zonder onderscheid van rang of graad, die tusschen 26 Juni en 24 December

1894 deel hebben uitgemaakt van de naar Lombok gezonden expeditionnaire troepen of zeemacht, of die

bij die expeditie in eenig burgerlijk ambt of bediening plaatselijk zijn werkzaam geweest, wordt een

afzonderlijk kruis uitgereikt,

„Artikel 2.

„Het voormelde kruis wordt vervaardigd uit het op Lombok gedurende die expeditie veroverde bronzen

geschut. Het is vierarmig; de armen aan de beide hoeken gepareld, samengevoegd door een medaljon.

„Het draagt aan de vóórzijde op het medaljon de beeltenis van de KONINGIN en op de armen

de woorden „Lombok", „Mataram", „Tjakra Negara", „1894".

,,Aan de keerzijde op het medaljon: het rijkswapen omgeven door een lauwerkrans, en op de armen

de woorden: „Hulde aan Leger en Vloot".

,,Het wordt op de linker borst gedragen aan een lint ter breedte van 3.8 centimeter, bestaande uit

vijf oranje, afgewisseld door vier Nassausch-blauwe verticale strepen, allen van gelijke breedte. Het lint

wordt niet zonder het kruis gedragen. Het kruis wordt slechts eenmaal uitgereikt.

,.Artikel 3.

„De toekenning geschiedt bij brevet, volgens hieraan gehecht Model, enz." (Zie tegenover blz. 174.)
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AN, niet slechts door de instelling van een bijzonder eereteeken, maar nog op andere

wijze zou hulde gebracht worden aan het Indische Leger als dank voor hetgeen vol

bracht was tot herstel van den smaad, op Lombok door onze wapenen ondervonden^

In persoon zoude de jeugdige KONINGIN de dapperen, die zich dermate hadden onderscheiden, dat

zij op een belooning aanspraak konden maken, het eermetaal op de borst spelden.

Zoo stond het Haagsche garnizoen, den 6^®" Juli 1895 andermaal op het' Malieveld onder de

wapenen geschaard voor den aanvang der plechtigheid, die voor immer in het geheugen zal blijven

gegrift van allen, die het groote voorrecht genoten daarbij tegenwoordig te zijn.

Toen het Wilhelmus zijn bezielende klanken had doen hooren hield de KONINGIN—REGENTES

de volgende aanspraak:

„Officieren, onderofficieren, korporaals en soldatenl

„Het was de wensch van de KONINGIN, zelve de eereteekenen te mogen uitreiken aan de dapperen,

die in onze Overzeesclie bezittingen streden voor de handhaving van ons gezag.

„Ik wensch u allen, aan wie een onderscheiding ten deel viel, daarmede van harte geluk. Gij hebt die

onderscheiding verdiend. In moeilijke oogenblikken hebt gij bloed en leven veil gehad voor KONINGIN en

Vaderland en met uwe kameraden van Leger en Vloot nieuwe glorievolle bladen toegevoegd aan de geschiedenis

van het Nederlandsch-Indische Leger.

„Mede uit naam uwer jonge Koningin breng ik hulde aan dat Leger, dat in Atjeh, op Lombok en waar

ook vroeger in Indi'é zijne diensten iverden gevraagd, zoo vele schitterende bewijzen gaf van plichtbesef,

zelfverloochening en doodsverachting.

„Het lezen der heldendaden van onze troepen in Indië vervult ons met rechtmatigen trots en ik acht het

een voorrecht, daarvoor aan Leger en Vloot openlijk den dank te kunnenbrengenvan de KONINGIN en van het

Vaderland.

„Een dankbare hulde brengen wij ook in dit oogenblik aan de nagedachtenis van hen, die ginds hun levett

■  lieten in den strijd.
„Eere aan de mannen in den dienst van het Vaderland vergrijsd, die een eervol leven kroonden door een

eervollen dood; aan zoovele jeugdige helden, wier moed zvij niet konden beloonen, omdat zij, getrotiw tot in den

dood, hun leven gaven en ginds rusten in vreemden bodem.

„ Officieren, onderofficieren, korporaals en soldaten van het Indische Leger, hier tegenwoordig! zegt het aan

mve kameraden in Indië, dat KONINGIN en Volk van Nederland de krijgsmansdeugden van uw Leger hoogschatten

en dankbaar erkennen, dat het Nederlandsch-Indische Leger zijn roeping met eere vervtdt.

„Moge ook in de toekomst voorspoed rusten op inve wapenen, tot zegen van onze schoons Koloniën en tot

geluk van ons dierbaar Vaderland".

Een algemeene geestdrift ontlastte zich op de bezielende woorden; het KONINGINNETJE heft
haar hand en roept vol fierheid: „Leve het Indische Leger".

Generaal VETTER, de eerste der gedecoreerden, deed onmiddellijk daarop volgen „Leve de
KONINGIN" —- een kreet die duizendvoudig herhaald jubelend weerklonk over het Malieveld.

De ban werd gesloten. Statig, zelfbewust en vol eerbied opziende tot de hooge Gebiedster
defileerden de troepen voor hunne KONINGINNEN....
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IJ zijn helaas genoodzaakt, onze inleiding ter bespreking der jaren 1893—1898 te
besluiten met de vermelding van eenige treurige gebeurtenissen, welke de Koninklijke
familie in rouw dompelden.

Den nden ]y[gj 1893 overleed te Mariënbad GËORGE VICTOR, VORST VAN WALDECK-
PYRMONT, Vader van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN -REGENTES.

Deze VORST was op 14 Januari 1831 geboren uit het huwelijk van PRINS GEORGE VAN

WALDECK—PYRMONT met PRINSES EMMA VAN ANHALT BERNBURG—SCHAUMBURG en

huwde op 26 September 1853 met PRINSES HELENA VAN NASSAU, zuster van den tegen-
woordigen GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG. Uit dit huwelijk was onze tegenwoordige KONINGIN

MOEDER EMMA de tweede dochter.

's Vorsten Gemalin stierf in 1888; op 29 April 1890 trad_ PRINS GEORGE VICTOR op

nieuw in het huwelijk met PRINSES LOUISE VAN SLEESWIJK SONDERBURG—GLÜCKSBURG.

De overledene werd opgevolgd door zijn oudsten zoon, PRINS FREDERIK, toen 28 jaar; de

tweede zoon was nog geen jaar oud.

De slag, die in het voorjaar van 1897 trof, werd niet slechts in het Vorstelijk gezin, maar

evenzeer door velen onzer Natie en ook in het Leger diep gevoeld.

Gedateerd 25 Maart 1897 IP Afdeeling N°. i richtte de Minister van Oorlog de volgende

Aanschrijving tot het leger —

„Aan de Autoriteiten der Landmacht.

„Met leedwezen kwijt ik mij van den droevigen plicht ter kennis te brengen van de Landmacht, dat

in den avond van den 23='®" Maart 1897, na eene kortstondige ongesteldheid te Weimar is overleden Hare

Koninklijke Hoogheid Mevrouw de GROOTHERTOGIN VAN SAKSEN—WEIMAR—EISENACH, geboren

PRINSES WILHELMINA MARIA SOP Hl A LOUISE DER NEDERLANDEN, veelgeliefde Tante van

Hare Majesteit de KONINGIN.

De Minister van Oorlog,

(get.) SCHNEIDER."

Zij werd gevolgd door een tweetal andere —

„Ministerieele Aanschrijving. ,,'s GRAVENHAGE, dd. 25 Maart 1897,
„IP Afd. No. 19.

„De Minister van Oorlog.'

„Brengt ten vervolge op zijne kennisgeving van 25 Maart j.I. IP Afd. No. i, door deze ter kennis van de

Landmacht, dat, gedurende één week^ ingaande 26 Maart 1897, door de Officieren der Landmacht rouw moet worden

gedragen voor Hare Koninklijke Hoogheid Mevrouw de GROOTHERTOGIN VAN SAKSEN—WEIMAR—

EISENACH, geboren PRINSES WILHELMINA MARIA SOPHIA LOUISE DER NEDERLANDEN.

„Deze rouw zal bestaan in een rouwstrik om den linker bovenarm, doch daarbij zal geen rouwfloers

aan het gevest van den sabel gevoerd moeten worden".
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E tweede Aanschrijving, waarop wij hiervoor doelden, luidde;

„'s GRAVENHAGE, 31 Maart 1879. . -I :
„IP Afdeeling No. 43,

„Aan de Autoriteiten der Landmacht.

„Onder dagteekening van 25 Maart 1897 II® Afd. No. 34 heb ik aan H. M. de KONINGIN en aan

Hare Majesteit de KONINGIN-WEDUWE REGENTES de betuiging van deelneming van het Leger

overgebracht, bij het smartelijk verlies, hetwelk HoogstDezelven heeft getroffen door het onverwacht

overlijden van Hare Koninklijke Hoogheid Mevrouw de GROOTHERTOGIN VAN SAKSEN—WEIMAR—

EISENACH, geboren PRINSES WILHELMINA MARIA SOPHIA LOUISE DER NEDERLANDEN.

„Naar aanleiding daarvan heeft Hare Majesteit de KONINGIN-WEDUWE REGENTES mij bij

brief van den Directeur van het Kabinet der KONINGIN van 26 Maart 1897 No. 32 doen verzoeken, de

betuiging van Harer Majesteits dank aan het Leger over te brengen.

„Ik heb de eer bij dezen, aan bedoeld verzoek te voldoen.

De Minister van Oorlog,

(get.) SCHNEIDER."

Wij willen hier in de herinnering terugroepen, dat slechts weinige jaren te voren het gouden

hruilofsfeest van het Groothertogelijke paar had plaats gehad.

Op 8 Octoher 1842 trad de destijds achttienjarige PRINSES S O F HIE DER NEDERLANDEN

in den echt met den toenmaligen ERFGROOTHERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR-EISENACH.

Warme sympathie bestond voor het Vorstelijk echtpaar; voor Haar die steeds een Nederlandsche

PRINSES is gebleven, die aan vele Nederlandsche instellingen Haren krachtigen steun verleende en op

wier edel hart nooit te vergeefs een beroep werd gedaan. Door de stichting van het ,,Göthe-SchilIer

Museum" heeft de Nederlandsche PRINSES haar naam in Duitschland en voor gansch de weten

schappelijke wereld vereeuwigd. Die sympathie was op dit gouden feest ondubbelzinnig gebleken.

Diep getroffen werd men in het Vaderland, toen weinige jaren na deze schoone feestviering de

treurmare kwam dat PRINSES SOPHIE DER NEDERLANDEN was overleden in den ouderdom

van 73 jaren: een smartelijk verlies dat — zooals gezegd — allerwegen innig werd betreurd....

Nog zij gewezen op de plechtigheid, waarvan reeds in Deel II sprake was (zie blz. 16 e.v.) —

ook in deze jaren vallende — namelijk het overbrengen van het stoffelijk overschot van Zijne Door

luchtige Hoogheid WILLEM GEORGE FREDERIK PRINS VAN ORANJE—NASSAU van Padua,

alwaar hij in Januari 1799 als Oostenrijksch Veldmaarschalk was overleden, naar de nieuwe Kerk te

Delft. Volgens het programma, vastgesteld bij Ministerieele Beschikking van 8 Mei 1896 IP Afdeeling

N". 105 (zie Receuils-Militair blz. 237 e.v.), waren ook twee onderofficieren van het Korps Rijdende
Artillerie aangewezen voor het dragen van het Vorstelijk Omhulsel.

Aangaande bijzonderheden verwijzen wij naar het reeds vroeger medegedeelde.
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P het gebied van organisatie hebben dé jaren 1893—'98 ons weinig gebracht. Aan grootsche

piannen heeft 't niet ontbroken. In zooverre deze echter hun weg naar het Staatsblad niet

' gevonden hebben — o.a. het wetsontwerp tot regeling van de samenstelling der landmacht,

in '93 ingediend —, mag het voor ons doel overbodig heeten, daarbij stil te staan.

Daarentegen zijn verschillende wijzigingen voorgekomen van min-ingrijpenden aard, waarvan

wij de voornaamste laten volgen.

Bij Koninklijk Besluit van 8 Februari 1895 N°. 13 is de inrichting van het Departement van

Oorlog eenigszins gewijzigd, dat voortaan zou zijn samengesteld uit acht Afdeelingen, en een buiten

deze afdeelingen staand Bureau Secretarie, Indices en Archieven.

Enkele Besluiten van het jaar 1893 regelden de opleiding tot Officier, Het Koninklijk Besluit

van 5 April 1893 (Staatsblad N°. 58) luidde: „....overwegende dat, ingevolge Art, 48 der wet van

21 Juli 1890 (Staatsblad N'. 126) tot regeling van het Militair Onderwijs bij de Landmacht, voor

zoover daarbij de opleiding voor den Officiersrang en de hoogere vorming van den Officier zijn

betrokken, de reglementaire bepalingen bedoeld bij de Art. 7, 9, 10, 15 en 16 dier wet, voor zooveel

de Kadetten-school betreft, bij algemeenen maatregel van bestuur moet worden vastgesteld;

„hebben goedgevonden en verstaan;

„1° vast te stellen het bij dit besluit gevoegde Reglement voor de Kadettenschool;

„2° te bepalen, dat dit reglement in werking treedt op i Mei 1893".

Verder werd bij Koninklijk Besluit van 29 April 1893 N". 31 bepaald, dat met ingang van
j Juni 1893 kwamen te vervallen de ingevolge Artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 4 Apil 1891
N°. 22 voorloopig van kracht gebleven bepalingen voor zooveel die bepalingen betrekking hadden
op de toelating van jongelieden tot de Koninklijke Militaire Akademie.
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EN Koninklijk Besluit van 2 Mei 1895 N°, 3, door Z. E. den Minister van

Oorlog den 2"^^" Januari 1896 onder N°. 3 ter kennis van het Leger gebracht,

bepaalde dat aan den cursus in de Eerste Afdeeling der Krijgsschool, aanvan

gende I October 1896, zou worden deelgenomen door alle van de Koninklijke Militaire

Akademie afkomstige Officieren der Artillerie en der Genie van het Leger hier te lande,

die in 1895 tot Officier waren benoemd of in 1896 als zoodanig zouden worden benoemd.

Wat speciaal het wapen der Artillerie betreft, wijzen wij in de eerste plaats op

het Koninklijk Besluit van 23 Februari 1893 N°. 38, door den Minister van Oorlog dd.

8 Maart d.a.v. onder N°. 33 ter kennis gebracht, houdende de oprichting van een Korps

Pantserfort-Artillerie, tot bezetting onzer kustforten. Het Korps kwam in administratie

bij het 2" Regiment Vesting-Artillerie. Naar aanleiding van dit besluit werd de

samenstelling van den Staf der Artillerie gewijzigd.

Een belangrijke wijziging bracht het Koninklijk Besluit van 17 October 1894

N°. 24, waarbij werd vastgesteld, dat in de samenstelling van de Regimenten Veld-

Artillerie op voet van vrede, met i November 1894 een depót begrepen was. De

africhting van de remonte, het schoolonderwijs, zoomede de vorming van adspirant-kader

en de instructie van tusschentijds aankomende recruten moesten voortaan bij de depóts

geschieden. De Officieren van speciale diensten, tot dusver bij de staven der regimenten,

gingen bij het nieuwe onderdeel over.

Een ander besluit bracht verandering in de organisatie der Veld-Artillerie. Op

voordracht namelijk van den Minister van Oorlog dd. 12 Mei 1896 Kabinet Litt

werd door de KONINGIN-WEDUWE-REGENTES in naam van HARE MAJESTEIT

WILHELMINA bepaald, dat met intrekking van het Koninklijk Besluit van 17 October

1894 de samenstelling van een Regiment Veld-Artillerie zoude zijn: een Regiments-staf,

twee afdeelingen elite bevattende een staf benevens drie batterijen ieder van 6 vuur

monden, eene treinafdeeling, en een- depót (Koninklijk Besluit van 18 Mei 1896 N°. 49).

Nader werd bepaald door den Minister van Oorlog dd. 's Gravenhage 11 Juni

1896 IP Afdeeling N°. 116, dat zoolang enkele batterijen wegens gebrek aan kazer

neering verwijderd waren van den staf der afdeeling, waartoe zij behoorden, deze onder

de bevelen zouden staan van den commandant der andere afdeeling van het Regiment,

als deze c.q. in hetzelfde garnizoen zijn standplaats had.

De kapitein van speciale diensten van een der Regimenten Veld-Artillerie moest

zitting nemen als vast lid in de commissiën, belast met den aankoop van remonte-paarden

in het buiten- en in het bimtenland. Bij een gelijktijdig optreden van beide commissiën

zou hij in de commissie voor den aankoop van de remonte paarden in het binnenland

vervangen worden door den commandant van het depót van het Regiment Veld-x^rtillerie,

hetwelk garnizoen hield in het district van aankoop.
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ET meest belangrijke Besluit dezer jaren, dat van 29 September 1893 N°. 3, betreft

ongetwijfeld de vorming en opleiding van het Reserve-kader.

In verband met dit Koninklijk besluit werd door den Minister van Oorlog ter kennis

van de Landmacht gebracht, dat de Luitenant-Kolonel J. T. T. C. VAN DAM VAN ISSELT werd
aangewezen als „Hoofdofficier van het Reserve-kader."

Tot I Mei 1894 zou zijn standplaats blijven te Bergen-op-Zoom, terwijl hij van i Mei. te

Utrecht zou gevestigd zijn.

Toen in onze krijgswetenschappelijke vereeniging de Generaal BOOMS zijn overleden Oud-chef,

Luitenant-Generaal WILLEM JAN KNOOP herdacht, den onvermoeiden strijder voor Hollands weer

baarheid en voor de instelling van een echt-nationale krijgsmacht, legde hij er den nadruk op, hoe thans

meer dan ooit vorming en bezieling zich op krijgskundig gebied behoorde te steunen en aan te

vullen. Die bezieling zou in het leven kunnen worden geroepen door den militairen dienst meer

populair te maken.

„Zeer ben ik ingenomen" — zeide de Generaal — „met het Koninklijk Besluit van 29 September

1893 betreffende de opleiding van Reserve-kadet voor leger en schutterij, en verheugt mij de groote

instemming, die deze maatregel gevonden heeft bij het onderwijzend personeel en de voornaamste

organen van de pers. Ik hoop en vertrouw, dat het leger zijnerzijds amore" zal medewerken om

dien maatregel de beste vruchten te doen dragen, en zich daarbij niet enkel op het specifiek-militaire

maar ook op het hoogere standpunt van het Volks- en Landsbelang zal weten te plaatsen.

„Die maatregel toch kan niet alleen dienen om ons het onmisbare reserve-kader van ontwikkelde

elementen te geven, maar tevens om de plaatsvervanging, waartegen wij al nagenoeg 25 jaar te

vergeefs storm loopen, geleidelijk en feitelijk te doen vervallen en den persoonlijken dienst vrijwillig

te doen aanvaarden door de zonen der gegoede klasse, in afwachting dat de wet hem oplegt; die

maatregel zal het leger langzamerhand beter doen kennen en waardeeren, verheffen tot de groote

nationale volksschool van orde en tucht, van kloekheid en werkdadige vaderlandsliefde, en de lands

verdediging tot de taak van het geheele volk, zooals het behoort te wezen; die maatregel kan, in

één woord, voor onze toekomst de heilzaamste gevolgen hebben. De toepassing daarvan is aan de

beste handen toevertrouwd, die van Luitenant-Kolonel VAN DAM VAN ISSELT; en ik houd mij

overtuigd dat onze gevierde Generaal KNOOP hem, met mij zou hebben toegejuicht..."

Ja, daarvan houden ook wij ons overtuigd. Helaas, dat Generaal VAN DAM VAN ISSELT

dien men mag rekenen tot de groote militaire 'denkers, die Nederland in den laatsten tijd heeft voort

gebracht, in de kracht van zijn leven voor het leger verloren ging.

Als wij ons nu afvragen, óf het reserve-kader zijn taak volbracht heeft, dan luidt het antwoord

bevestigend. Niettegenstaande veel tegenwerking, die, philosophisch gesproken onmogelijk kon uit

blijven; niettegenstaande het reserve-kader niet a-more" werd ontvangen, noode geduld is geworden;

niettegenstaande dat al heeft het instituut zijn hooge roeping volbracht; het heeft den weg geëffend

voor de invoering van den persoonlijken dienstplicht.
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ENERAAL BOOMS sprak van groote instemming bij het onderwijzend personeel. Dankbaar

herdenken wij dat gunstige onthaal. Daarom vestigen wij nog even de aandacht op dien

steun in de stad onzer inwoning. De brief is slechts weinig bekend; vandaar dat wij meenen

goed te doen daaraan alhier plaatsing te geven:

„ARNHEM, 5 December 1893

„Aan

„Z.Ex. den Heer Minister van Oorlog te 's Gravenhage.

„Het Hoofdbestuur der Vereeniging van Leeraren aan inrichtingen van middelbaar onderwijs heeft de

eer aan Uwe Excellentie te berichten, dat het met de meeste belangstelling heeft kennis genomen van het

Koninklijk Besluit van 29 September 1893, N°. 3, betreffende de vorming van reserve-kader.

„Het Hoofdbestuur voornoemd veroorlooft zich de vrijheid aan Uwe Excellentie zijne ingenomenheid

met dit besluit te betuigen en zal van zijne zijde gaarne doen wat op zijn weg mocht liggen om tot het

welslagen mee te werken.

„Namens het Hoofdbestuur voornoemd:

De Voorzitter De Secretaris

„(get.) Dr. H. VAN DE STADT. „(get.) Dr. J. Th. CATTIE."

In dit verband zij mede melding gemaakt van den steun, door de Regeering aan de Vereeniging

tot bevordering van 's Lands weerbaarheid verstrekt. Zoo werd bij kennisgeving van den Minister

van Oorlog dd. 9 Augustus 1897 Afdeeling N°. 128 een nominatieve staat toegezonden, houdende

een overzicht van onderdeden dier Vereeniging in de onderscheidene Militaire Afdeelingen; terwijl

het verleenen van medewerking den 30®" September 1897 (IV' Afd. N". 67) opnieuw geregeld werd.

Het jaar 1897 bracht een Wet op de reserve voor de landmacht (2 Mei N°. 119) tot regeling van:

i' den rechtstoestand van het reserve-personeel bij de landmacht, niet behoorende tot het

personeel van den geneeskundigen dienst; 2' de bevordering en het ontslag der Officieren, alsmede

het op pensioen stellen der Officieren, onderofficieren en minderen, behoorende tot het onder i' bedoelde

personeel; en 3' het verleenen van pensioen of onderstand aan weduwen en kinderen van Officieren,

onderofficieren en minderen der reserve bij de landmacht, niet behoorende tot het personeel van

den geneeskundigen dienst.

Verscheidene Koninklijke Besluiten vulden deze wettelijke voorschriften nader aan t.w. dat van

9 Juni 1897 N° 79, betrekkelijk de benoeming enz. van reserve-Officieren bij de landmacht; dat van

denzelfden datum N°. 80 betrekkelijk den eed (de belofte) van reserve-Officieren bij de landmacht;

eindelijk N" 81 betrekkelijk hun uniform.

Het Koninklijk Besluit betrekkelijk de benoeming van reserve-Officieren dagteekende van 12 Oct.

1896 N° 36. Volgens dat besluit werden bij de landmacht ingesteld de rangen van reserve-kapitem^

reserve-eerste- en reserve-tweede-luitenant^ met bepaling, dat deze Officieren in hun rang zouden

gevoerd worden d la suite van het Korps, wapen of dienstvak, waarbij zij zouden worden benoemd.

i

t
■%
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ORGEN ten lo uur 15 minuten spoortijd" — zoo lezen wij in de Korps-order van 21 October

1895 — „zal de Majoor KROMHOUT te Arnhem komen tot het uitzoeken van paarden

voor de Rijschool te Bergen-op-Zoom. De i°-Luitenant BAUD wordt verzocht met den

ordonnans van het Korps-bureau den Majoor KROMHOUT te gaan afhalen aan het station en naar

het bureau van den Korps-Commandant te begeleiden. H. H. Batterij-Commandanten van de 1'- en

2° Batterij worden verzocht ten half elf uur in de kazerne te zijn; alle paarden, (behalve de jongste

klasse remonte en de paarden van de Instructie-Batterij,) moeten om half elf op stal zijn" ....

Een Rijschool te Bergen-op-Zoom!

Nu wij deze regelen schrijven behoort de stichting weder tot het verleden, en bespaart

de geschiedenis ons de moeite daarover een oordeel uit te spreken. Wij volstaan met enkele

feiten te noemen.

„Overwegende, dat het in het belang van het rijkunstig onderricht van het personeel en van de

africhting der paarden bij de bereden Artillerie wenschelijk is, dat daarvoor een afzonderlijke Rijschool

worde opgericht " — aldus luidde de considerans der KONINGIN — REGENTES, leidende tot het

Koninklijk Besluit van 23 September 1895 N°. "37, door den Minister van Oorlog dd. 17 October

d.a.v. IB afdeeling N°. 10 ter kennis van het leger gebracht, waarbij o. a. werd bepaald:

Art. I.

„Op I November 1895 wordt eene „Rijschool der Bereden Artillerie" opgericht.

Art. 2.

„De Rijschool der Bereden Artillerie wordt gevestigd te Bergen-op-Zoom en is bestemd:

(i. tot het doen geven van theoretisch en practisch onderricht aan luitenants, onderofficieren en .

korporaals van de bereden artilllerie, die aanleg bezitten om dienst te doen bij de africhting van remonte-

paarden voor de bereden Artillerie.

ó, tot het doen geven van rijkunstig onderricht aan luitenants der Vesting-Artillerie, die voor

onbepaalden tijd bij de Korpsen Veld- en Rijdende Artillerie gedetacheerd zijn."

Aan het hoofd der school werd een directeur geplaatst, die den rang van hoofdofficier of

kapitein kon bekleeden, terwijl de commandant van het depót van het 3° Regiment Veld-Artillerie

tevens tot onder-directeur van de „Rijschool der Bereden Artillerie" werd aangewezen.

Om de twee jaar zoude een nieuwe cursus worden geopend (aanvangende i November.) De

luitenants der Vesting-Artillerie, wier detacheering bij een der Korpsen Veld- of bij het Korps Rijdende
Artillerie op voormelden datum aanving, zouden gedurende zes maanden aan de school rijkunstig
onderricht ontvangen, om na afloop naar de Korpsen, waarbij zij waren gedetacheerd, terug te keeren.

In verband met het vorenstaande werd de toenmaals bestaande cursus in de africhting van het

artillerie-trekpaard op 31 October 1895 opgeheven, hield de detacheering van Officieren en onder

officieren der artillerie aan de rijschool te Amersfoort met ingang van i November d.a.v. op, en werden
de cursussen op l^tstgenoemden datum te Bergen-op-Zoom aangevangen.
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LS slot van dit onderwerp vermelden wij nog enkele bepalingen van organisatorischen

aard, die telken jare bij de indeeling der lichtingen met geringe variatiën worden uit

gevaardigd.

Zoo heette het bij de indeeling van 1894:

„  In verband met het Koninklijk Besluit van 2 November 1893 Staatsblad N°. 58, wordt door

den Minister van Oorlog dd. 19 Januari 1894 VII Afdeeling N®. 71 o. a, ter kennis van de Landmacht

gebracht, dat voor de in te deelen ingelijfden bij de militie te land het minimum der lengte bepaald was,

voor de Veld- en Rijdende Artilleristen op 1.62 M., terwijl bij de bereden korpsen geen plaatsver

vangers boven de dertig jaren mogten worden ingedeeld, tenzij deze bij een bereden korps hadden

gediend. De plaatsvervangers, die te voren bij een bereden Korps hadden gediend, moesten het

eerst voor eene toewijzing aan deze Korpsen in aanmerking worden gebracht.. ."

Nog bepaalde het voornoemde besluit, dat bij de Regimenten Veld-Artillerie en bij het Korps

Rijdende Artillerie, alle daartoe geschikte hoefsmeden moesten worden ingedeeld. Aan het Korps
Rijdende Artillerie moesten daarenboven zoo mogelijk twee zadelmakers worden toegewezen. Overigens
zouden slechts dan lotelingen bij de Bereden Artillerie worden ingedeeld, als daarvoor geen plaats
vervangers of nummerverwisselaars beschikbaar waren.

Nader bepaalde het Koninklijk Besluit van 25 October 1894, Staatsblad N°. 167, dat voor zoover

de indeeling der lichting van 1895 betrof, bij het Korps Rijdende Artillerie zoo mogelijk een zadelmaker
moest worden toegewezen uit elke Provincie, waaruit manschappen aan die Korpsen werden geleverd.



ANNEER men de order-boekjes van deze jaren doorbladert, dan kan het niet anders of

men moet den indruk krijgen, dat in de periode, welke wij thans beschrijven, veel en

ernstig geoefend is. En met recht; er werd inderdaad véél van den troep en van de

Officieren gevorderd. Niet alleen legde men zich allerwegen met ijver toe op het verkrijgen van de

voor ons korps zoo onmisbare vlotheid bij het exerceeren, d. w. z. bij het uitvoeren der manoeuvreer

oefeningen, maar ook op velerlei ander gebied weerde men zich ter dege.

Zoo hadden geregeld oefeningen plaats met het doel om vijandelijke geschutopstellingen in

het terrein te leeren onderkennen en de eigenschappen te verwerven bij het leiden en regelen van

het vuur; de zoogenaamde ̂ eiarde-oefeningeï), waarbij ter plaatse van de doelen onder toezicht van

een Officier rookgevende seinen ontstoken werden, die verschillende beteekenis hadden in verband

met den aard der oefening. Goed geleid, kon een dergelijke handeling zeer leerrijk en nuttig wezen.

Meermalen rukten wij 's nachts uit ten einde de zoo onontbeerlijke routine te verkrijgen voor het

marcheeren in de duisternis. Ook oefeningen in het bivakkeeren hadden verscheidene keeren plaats.
De troep formeerde zich dan tot één Batterij op de sterkte, waarmede ze bij mobilisatie zal moeten

uitrukken en nadat een onderstelling was uitgewerkt werd het bivak betrokken op de Doornwerthsche
Heide: een^ terrein, dat zich hiertoe bij uitstek leent. Des anderen daags werd het bivak weer
opgebroken, de onderstelling van den vorigen dag voortgezet om na afloop der manoeuvre naar het
garnizoen terug te marcheeren.

Dan zij gewag gemaakt van de kader-oefeningen. Hadden deze aanvankelijk plaats secties-
gewijze, waarbij een Officier als leider optrad, in het jaar 1895 werden ze vervangen door de zoo
genaamde ̂ ,,Voorbereide7tde oefeningen met een'batterij van 6 stukken".

Zij moesten beschouwd worden als de uitvoering van de IV® afdeeling van het Exercitie-Regle
ment voor de Veld- en Rijdende-Artillerie, Scholen te Voet, B. met scherp.

De Batterij-Commandanten traden hierbij op als onderwijzers; de oefeningen vormden den
grondslag voor het onderricht in het schieten.

Voor doelen waren bestemd linnen schijven, breed 30, hoog 1.8 Meter, waarop door horizon
tale lijnen de hoogten van een in rotten afgedeeld knielend en van een liggend front waren aangeduid.
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E oefeningen bestonden in a.: inschieten met Granaten; b. inschieten met

Granaten en het vuur voortzetten met Granaat-kartetsen.

Als gevolg van de geringe hoeveelheid ter beschikking gestelde

munitie werd door één der Rijdende batterijen slechts gevuurd op een ongedekte batterij

van 6 stukken, in batterij staande zonder voorwagens doch met 3 (Fransche batterij)

caissons en bijbehoorend personeel achter de batterij opgesteld; door de beide Rijdende

batterijen op een colonne op grooten afstand.

Wat de practische oefeningen zelve betreft, deze hadden ook nu weder plaats op

de Deelensche Heide: hetzelfde terrein, dat sedert jaren door de groote welwillendheid

der eigenaren. Baron VAN PALLANDT VAN ROSENDAAL en Baron VAN

HEECKEREN VAN ENGHUIZEN, ter beschikking werd gesteld. Voor het jaar 1893

was door den Commandant der Bereden Artillerie bepaald, dat voortaan geen troepen

meer gemarkeerd zouden worden bij deze oefeningen, waardoor de batterijen — zooals

het ^^Beknopt Overzicht enzi" aangeeft — beter konden worden geoefend in het kiezen

van stellingen en in de aanvullinsf der munitie.
O  O

De Algemeene Bevelhebber moest naar aanleiding eener veronderstelling (r)

mededeeling doen, hoe hij zijne troepen dacht te gebruiken; hij gaf het verloop der

manoeuvre aan, er op wijzende in welk gevechts-moment de batterij of afdeeling zich

bevond. Hiertoe liet hij op geschikte tijdstippen de bij hem ingedeelde Officieren samenkomen.

De munitie-aanvulling werd beoefend volgens denkbeelden, uiteengezet in het

verslag der Practische oefeningen 1892 blz. 45.

Bij de batterij-oefeningen werd tot het waarnemen der schoten gebruik gemaakt

van observatie-posten. In 1893 werden de oefeningen gehouden op gelijken voet als

in de vorige jaren. Bij het vuren op een ongedekte en gedekt opgestelde batterij van

6 stukken, met 3 caisson-achterwagens en bijbehoorend personeel daar achter opgesteld,

trachtte men, evenals ook reeds het vorige jaar geschied was, gegevens te verkrijgen

omtrent de uitwerking op de caissons, naar gelang deze achter het midden der stukken

of achter de oneven stukken der batterij waren geplaatst.

Het vuren op een horizontaal doel, dat ten vorigen jare bij de Veld-Artillerie had

plaats gehad, hetwelk uit de standplaats der batterij niet te zien viel doch wél zichtbaar

was voor voorwaarts geplaatste waarnemers, die het dekkende terreinvoorwerp kunnen

betreden — had ook nu bij het Korps plaats. In 1893 werd een practische methode

vastgesteld, hoe in de gegeven omstandigheden moest gehandeld worden.

(I) Aangaande de tactische schietoefeningen bij het Korps zij opgemerkt, dat de onderstellingen en opdracht uitgegeven
werden door den Commandant der Bereden Artillerie, voor zooveel betreft die, waarbij meer dan een batterij optrad; bij de

oefeningen met één batterij door den Korps-commandant. Er werden meestal gehouden een oefening met één batterij, en twee
oefeningen met twee batterijen. (Zie ook Programma van 1897.)
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N het programma voor genoemd jaar vFas tevens als leidraad voor de oefening

zekere wijze van afbakenen der riclitvlakken aangegeven, zooals deze bij"

de oefeningen in 1892 het beste had voldaan.

Wij willen er verder op wijzeil, dat steeds een oefening in het snelvuur plaats

had, met het oogmerk om het personeel den vuurmond naar behooren te leeren bedienen

en een strenge vuur-discipline te verkrijgen ook dan, wanneer meer dan gewone krachts

inspanning en oplettendheid geeischt werden.

Eerst in 1894 kwamen min of meer belangrijke wijzigingen, ook bij hetpractisch

vuur in toepassing. Zoo werd ook op gedekte doelen geschoten, waarbij de richting

door middel van een richtspiegel van den i "-Luitenant DU CELLIÉE MULLER werd
bepaald (ingevoerd bij aanschrijving van het Departement van Oorlog 12 Januari 1895

IV'° Afdeeling N". 58).

De bepaling der indirecte richting door het gebruik van richtvlakken

— ofschoon in het programma van 1897 bij de voorbereidende oefeningen voorge

schreven — kon nog niet plaats hebben, omdat dit instrument nog niet aanwezig

was. Latere proeven met het gewijzigde systeem CARP (i) leidden tot de invoering bij

aanschrijving van het Departement van Oorlog dd. 19 Augustus 1897 IV" Afdeeling N°. 61.

Nog zij aangeteekend, dat ingevolge het bepaalde bij Aanschrijving van het

Departement van Oorlog dd. 24 Juni 1893 Kabinet Litt^" werd voorgeschreven om

de kartetsen alleen bij de schietoefeningen mede te voeren. De afstandmeters GAUTHIER

zouden niet meer tot de uitrusting der batterijen behooren; in October 1893 werd

de inlevering daarvan voorgeschreven.
O  ö

In Juni 1896 bepaalde men weder, dat voortaan bij alle oefeningen de kartets-kokers

gevuld moesten zijn.

Manoeuvres in vereeniging met het garnizoen te Arnhem hadden regelmatig

plaats. Ook werden onze batterijen, althans één telken jare, bestemd om aan de

oefeningen met het zusterwapen, dan wel aan de grootere legeroefeningen deel te nemen.

De eerste, welke geleid werden door den Inspecteur der Cavalerie en verrichtingen in
den strategischen veiligheidsdienst ten doel hadden, vonden plaats van 7—16 September
1893, 27 Augustus—5 September 1894, 5—12 September 1895 en van i—10

September 1897. De batterij rukte hierbij uit ter sterkte van 6 stukken.

In het jaar 1896 hadden groote veldoefeningen plaats onder de leiding van den

Commandant der 2° Divisie en den Inspecteur der Infanterie, waaraan de beide batterijen,
elke met 4 stukken, 2 caissons en i bagagewagen, deelnamen; voorts een bagagekar
voor den staf. Alle voertuigen werden door het Korps aangespannen (7—.16 September.)

(I) Deze Officier had ook een hoekmeetkijker ontworpen, waarmede in 1895 proeven heljlien plaats gehad; dit instrument
is niet ingevoerd.
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IER zij het de plaats om het ontstaan van een zeer nuttige instelling in
herinnering te brengen, nam, die der militaire wielrijders. Wel is waar is tot
dusver niet zooveel nut getrokken van dit moderne vervoermiddel als

mogelijk is, in zooverre wij nog steeds bereden vecht-afdeelingen missen; maar toch zijn
ook de wielrijdende ordonnansen van hoog belang.

Bij Koninklijk Besluit van ii Februari 1893 N°. 25 op voordracht van den
Minister van Oorlog dd. 7 Februari 1893 Kabinet Litt E', ,,overwegende dat het
wenschelijk is maatregelen te nemen om bij het leger, zoowel in vredestijd, bij manoeuvres
en oefeningen op groote schaal, als in oorlogstijd, te velde en in verdedigingsstellingen
te kunnen beschikken over geoefende wielrijders" — werd bepaald met intrekking van
het Koninklijk Besluit van 6 Januari 1891 N°. 26 (i.)

Art. I,

„Leden van den Algemeenen Nederlandschen Wielrij'dersbond, die daartoe in aanmerking
wenschen te komen en aan de daarvoor gestelde eischen voldoen, kunnen bij" de daarvoor
door den Minister van Oorlog aan te wijzen Korpsen van het leger worden opgeleid tot
Militair Wielrijder."

Het aantal militaire wielrijders zoude niet meer dan 75 mogen bedragen. Zij, die
aan de vereischten voldoen, ontvangen een brevet en moeten zich verbinden om het
Rijk gedurende vijf jaren, te rekenen van de dag van aanstelling als militair wielrijder,
te dienen met dien verstande, dat zij in geval van mobilisatie van het Leger en
zoolang dit geheel of gedeeltelijk gemobiliseerd is, voor den militairen wielrijdersdienst
beschikbaar moeten zijn; voorts in gewone omstandigheden, elk jaar minstens éénmaal
voor ten hoogste drie weken kunnen worden opgeroepen om tot het deelnemen aan
militaire oefeningen onder de wapenen te komen.

Per jaar wordt aan eiken wielrijder ƒ 50 vergoed.
De wielrijder heeft den graad van adjudant-onderofficier. Hij draagt een vastgestelde

uniform en is onderworpen aan de krijgswetten.
In dienst zijnde, ontvangt hij f 5 per dag, benevens teruggave der reiskosten,

ook die voor het vervoer van zijn rijwiel en bagage.
Later is de instelling een zuiver militaire geworden.

Ook in de jaren 1893—'98 werd aan de specifiek rijkunstige opleiding bij het
Korps veel waarde gehecht; vandaar dat zoowel het jacht-en terreinrijden als de beoefening
der hippische sport veelvuldig op het programma stonden, en sterk werden aangemoedigd.

(I) Bij voornoemd Besluit was bepaald, dat een lid van den Algemeenen Nederlandschen Wielrijdersbond, zoo hij daartoe
aan den betrokken commandeerenden Ofiicier den wensch te kennen gaf, in de gelegeniieid gesteld zou worden de velddienstoefeningen
van fienig troependeel bij te wonen, en zich daarbij van tijd tot tijd onder militaire leiding in het schieten met de revolver te oefenen.
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IJ beginnen met te wijzen op de belangrijke circulaire van den Minister van Oorlog dd.

12 Juni 1893 IP Afdeeling N°. iii, betrekking hebbende op het jacht- en terreinrijden

van Officieren.

Na mededeeling, dat ook voor het jaar 1893 door het Departement van Oorlog aan de „Militaire

Sportvereeniging" een som van f 600 was. toegestaan om te dienen als prijs, uit te loven voor

hindernisrijden van Officieren, en dienaangaande nadere bepalingen waren vastgesteld o. a. —

a. „dat aan den wedstrijd kon worden deelgenomen door alle Officieren van het Nederlandsche leger;

b. „het vervallen der bepaling dat paarden, die reeds éénmaal een door het Rijk uitgeloofden prijs

hadden behaald, wel konden mededingen doch met overwicht moesten gereden worden" —

vervolgt Zijne Excellentie tot den Inspecteur van het Wapen —

„Na kennisneming van den inhoud van het door Uwe Excellentie gemeenschappelijk met Uwen

ambtgenoot van de cavalerie aan mij gerichte rapport dd. 17 Mei jl. N°. 880 P sectie II N°. 544, heb ik

voorts goedgevonden met betrekking tot het beschikbaar stellen van gelden ter tegemoetkoming in de

kosten voor jacht- en terreinrijden bij de Regimenten Huzaren en de Korpsen van de Bereden Artillerie,

de navolgende regeling vast te stellen:

I'. tot het bestrijden der kosten, welke aan het terreinrijden voor de Officieren in de nabijheid

van hunne garnizoenen zijn verbonden, kan over het jaar 1893 worden beschikt:

voor het korps Rijdende Artillerie, over een som van ten hoogste dertig gulden, (ƒ 30.—).

„2'. Bij elk Regiment Huzaren, bij elk Regiment Veld-Artillerie en bij het korps Rijdende Artillerie

zal in 1893 een wedstrijd in het terreinrijden, gevolgd door een wedloop met uitloving van Rijksprijzen,

worden gehouden.

„Het terrein van den wedstrijd wordt door den Regiments- of Korps-Commandant aangewezen, en

de wijze, waarop de wedstrijd zal plaats hebben, wordt door hem geregeld. Alleen de tot het Regiment

of Korps behoorende Officieren mogen naar de prijzen mededingen.

„Het bedrag, dat voor de hierbedoelde prijzen kan worden bestemd, is vijftig gulden voor het Korps

Rijdende Artilllerie.

„Ik doe u daarbij als mijne bedoeling kennen, dat bet beschikbaar stellen van gelden voor het

jacht- en terreinrijden bij de Bereden Korpsen ook in de volgende jaren overeenkomstig de hicrvoren ver

melde regeling zal plaats hebben.

3®. De Officieren, die zich met versnelde middejen van vervoer moeten begeven naar het terrein

van een wedstrijd, als in dit schrijven bedoeld, kunnen de kosten van vervoer, zoowel voor zich zeiven als

voor hunne oppassers en hunne paarden aan het Rijk in rekening brengen; zij bekomen bovendien stalling

voor hunne paarden, voor zoover de beschikbare ruimte in de Rijksstallen zulks zal toelaten.

„Aan de bedoelde Officieren en minderen zullen evenwel ter zake van de onderwerpelijke reizen

geene vergoedingen wegens verblijfkosten of daggelden worden toegekend.

„De Minister van Oorlog,

(get.) SEIJFFARDT."

Overbodig voorzeker is de mededeeling, met hoeveel waardeering deze bepalingen werden begroet.



igo HET TIJDVAK APRIL 1893—^JANUARI 1898.

AT de oefeningen in het terreinrijden betreft, werd dd. ii Januari 1895 N°. 859 K;

door den Commandant der Bereden Artillerie medegedeeld —

„Ingevolge machtiging van den Inspecteur van de Artillerie van 10 Juni 1895

N". 1378 P wordt punt 8 van hot Voorschrift voor de oefeningen bij de Regimenten Veld-Artillerie en het

Korps Rijdende Artillerie, vastgesteld bij Aanschrijving van den Inspecteur van de Artillerie dd. 19

December 1892 N°. 3406 P, als volgt aangevuld —

„In de maanden April tot October ontvangen alle Luitenants éénmaal in de week (uitgezonderd

in kampen en bij manoeuvres) onderricht in het terreinrijden; deze oefeningen worden door de Kapiteins

medegemaakt; voorts worden zij eenmaal in de maand afgewisseld door een afstandrit, waaraan alle

Officieren onder leiding der Commandeerende Officieren deelnemen,

„Deze laatste oefeningen worden zoodanig geregeld, dat de afstanden geleidelijk vermeerderd

worden tot een afstand van 50 K.M. voor Officieren der Veld-Artillerie en van 70 K.M. voor die der

Rijdende Artillerie.

„Zoowel bij het terreinrijden als bij de afstandritten berijden de Officieren hun dienstpaarden." (i)

Alvorens nog het een en ander over genomen proefnemingen te zeggen, wenschen wij

te gewagen omtrent het optreden van ons Korps ter gelegenheid van een brand, die in Augustus

van het jaar 1896 te Arnhem woedde.

Welk aandeel door de onzen aan het blusschen genomen is kan het beste blijken uit de

garnizoens-order N". 54 dd. 10 Augustus 1896 —

,,Het is mij aangenaam aan het garnizoen te berichten, dat de Burgemeester alhier mij zijn oprechten

dank heeft betuigd voor de medewerking, in den nacht van 8 dezer ondervonden bij den hevigen brand,

uitgebroken in de industriëele onderneming van den Heer KOERS en Cie. De Burgemeester heeft mij

verzocht dien dank namens Arnhemsch Gemeentebestuur te willen kenbaar maken aan de H.H. Officieren,

onderofficieren en militairen der Infanterie en der Rijdende Artillerie, die met ijver en plichtsbetrachting

zeer veel hebben bijgedragen om groote schade te voorkomen. De Burgemeestér stelt zich voor aan onder

officieren en soldaten later een gratificatie te verleenen. Aangezien de Burgemeester gaarne vernam de

vergoeding voor geleden schade aan kleeding, zoo heb ik de eer de Commandanten van het 8e Regiment

Infanterie en van het Korps Rijdende Artillerie te verzoeken, mij het bedrag der gewenschte vergoeding

te willen opzenden.
De Kolonel,

(get.) VAN DAM VAN ISSELT."

(I) Op een deabetreffend voorstel van den Command.mt der Rereden Artillerie dd. li Mei 1897 No. 690 K a.an den Inspecteur van het
wapen en door dezen Opperofiicier goedgekeurd, „overwegende dat het terreinrijden éénmaal 's weeks in den langen tijd v.an April tot October voor
alle Officieren te veel is en daardoor de lust tot rijden niet wordt opgewekt," werd voorgesteld daarin verandering te brengen en te bepalen, dat
voortaan in die periode éénmaal 'smaands een oefening in het terreinrijden zou gehouden en eveneens een afstandiit gemaakt worden.

Dienovereenkomstig werd beschikt.
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ET meest belangrijk zijn in deze jaren voor ons Korps de proeven geweest, die ten doel

hadden om tot gewichtsvermindering te geraken van het aangespannen stuk.

Veelmaals was — met name voor ons cavalerie-geschut — op verbetering in die

richting aangedrongen, (i) Vooral aan den Korps-Commandant, den toenmaligen Overste C. DE WIT,

komt een deel der eer toe, geen middelen . onbeproefd te hebben gelaten om dit levensvraagstuk

tot een goede oplossing te brengen.

De losse strengen bij de voorpaarden werden afgeschaft, evenzoo de staartriemen voor rijpaarden

(7 Dec. 1893 IV® Afdeeling N°. 20); de groote paardendekens werden door kleinere vervangen; de

borstriemen verdwenen uit de uitrusting der batterijen; 6 dier voorwerpen konden aanwezig zijn

ten gebruike van die paarden, bij welke het tengevolge van hun bouw niet wel doenlijk was de zadels

op de juiste plaats te houden. (6 Nov. 1893 IV® Afdeeling N°. 65.)

De zitplaatsen op de affuiten van 8 c.M. St. der Rijdende Artillerie kwamen te vervallen.

(10 Juni 1898 IV® Afdeeling N°. 56) Vergelijk Deel V-inA blz. 226.

Een streven openbaarde zich verder om het aantal voertuigen per batterij te verminderen en de

vandehandsche paarden der caissons niet meer te doen berijden.

Twee caisson-achterwagens werden ingericht tot het meevoeren van twee manschappen; de bagage

wagen voor een drietal. De voorraadaffuit verviel.

Ook betreffende de bepakkingswijze werden nauwgezette proeven genomen. Ontwerpen omtrent

de inrichting en bepakking van een gereedschapswagen voor de Bereden Artillerie, voor de Artillerie-

en de Infanterie-munitie, ook voor de Verplegingstreinen van het Veldleger ter vervanging van de daarbij

ingedeelde gereedschaps- en smidswagens, werden opgemaakt ingevolge opdracht van den Inspecteur

der Artillerie dd. 18 Jan. 1895 N°. 120 P.

Verder zij in dit verband gewezen op de invoering van paardenbeschermers onder de benaming

van trekveeren N". i (Beschikking Departement van Oorlog 3 October 1893 IV® Afdeeling N°. 29.)

Bij Aanschrijving van het Departement van Oorlog 23 Maart 1895 IV® Afdeeling N°. 80 werd

een proef bevolen met de zoogenaamde Saksische paardenbeschermers, die echter niet voldeden.

(18 November 1896 IV® Afdeeling N°. 42.) Een eenigszins verzwaard model leidde tot het gewenschte

resultaat, hetwelk dan ook dd. 9 December 1897 Afdeeling No. 42 werd ingevoerd.

(I) Onder meer zij de aandacht gevestigd op een artikel in de „Militaire Spectator" (1893): „De Vekl-Artillerie in verbinding met andere
wapens," waarin 0. m. het zeer ware woord voorkomt:

„On n'est certain de 1'arrivée de 1'artillerie que si eUe est mobile et légère".
,jDeze waarheid — zegt de Schrijver van het hierboven aangehaalde artikel — „wordt hoofdzakelijk in tijd van vrede al te dikwijls uit

het oog verloren; het streven naar meerdere uitwerking treedt dan gewoonlijk op den vóórgrond en doet vaak besluiten tot het aannemen van
zwaarder materieel dan met de eischen der bewegelijkheid is overeen te brengen.

,4)och de bezwaren, aan dat groote gewicht verbonden, worden juist in vredestijd minder geteld; de marschen ter beproeving van het materieel
geschieden gewoonlijk op goede wegen met weldoorvoede paarden; een meerder gewicht van een paar honderd kilogram wordt dan minder geteld.
In oorlogstijd is de toestand echter geheel anders; slechte wegen en vermoeide, vaak onvoldoend gevoede paarden, doen elke 100 KG. méér zwaar in
het gewicht vallen; en toch, opdat de artillerie eenige uitwerking zal kunnen verkrijgen, moet zij tijdig ter plaatse zijn; dit zal alleen mogelijk
blijken, als de eischen der bewegelijkheid bij de constructie voldoende zijn in het oog gehouden. Verscheidene voorbeelden uit de gevechten van den
laatsten oorlog stellen de bezwaren, aan het miskennen van dezen regel verbonden, in helder daglicht.

„Zoo wonnen den 6en Augustus 1870 de rijdende batterijen van het 3e Duitsche legerkorps over een afstand van 34 K.M. langs een uitste
kenden weg 90 minuten op de veldbatterijen — welker stukken slechts 425 KG, zwaarder waren —, dat is dus 2.7 minuut per KM."
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IIN wijziging in de uitrusting aan projectielen voor de munitie-voorwagens en caisson-achter

wagens van 8 c.M. St, werd bij Ministerieele Aanschrijving van i November 1894

IV" Afdeeling No. 66 vastgesteld.

Mtinitievoorwagens;

12 granaten en 25 granaatkartetsen; — en

20 slagdoppen tot schok-, 30 tot tijdbuizen.

Caissonachterw agens:

20 granaten en 38 granaatkartetsen; — en

20 slagdoppen tot schok-, 42 tot tijdbuizen.

In het geheel werden alzoo per batterij medegevoerd;

264 granaten en 528 granaatkartetsen; — en

360 slagdoppen tot schok-, 612 tot tijdbuizen.

In het belang van een spoedige aanvulling der granaatkartetsen achtte Zijne Excellentie de
an Oorlo^ het zeer gewenscht om de schietoefeningen met deze soort van projectielen tot

het hoogst noodige te bepalen.

Oefenings-granaten van 8 c.M. St. werden aangemaakt ingevolge Aanschrijving van het
Departement van Oorlog dd. 30 September 1893 IV° Afdeeling N°. 60. Zij kwamen uitwendig in
vorm en inrichting overeen met de granaten van gelijknamig kaliber en soort, waren met zand, lood
of looden kogels op het gewicht gebracht van de granaat, zooals deze verschoten werd, aan de punt
rood geverfd en voor zooveel noodig gesloten met de bij de granaat behoorende buisgatschroef.

Bij Aanschrijving van 21 Februari 1896 IV' Afdeeling N". 75 werd weder wijziging in de
bepakking vastgesteld waardoor 2 afsluitplaten, 1 zuntgattap en 11 granaatkartetsen meer konden
worden meegevoerd.

Het staartbeslag van de affuiten van 8 c.M. St. werd gewijzigd ingevolge Aanschrijving van
het Departement van Oorlog dd. 31 Jan. 1893 IV' Afdeeling N°. 98.

Klemmen tot richtbaken van 8 c.M. St. werden ingevoerd ingevolge Aanschrijving van het
Departement van Oorlog dd. 30 Sept. 1893 IV' Afdeeling N'. 60; tevens bepaald, dat de richtlooden
vervielen. Een nieuw model noodhandspaken N°. 2 werd bij Aanschrijving van het Departement
van Oorlog dd. 24 Januari 1893 IV' Afdeeling N°. 63 vastgesteld.

De beproeving van Alderschot-doek leidde tot invoering daarvan onder de benaming van
„Waterdicht bruin" ingevolge Aanschrijving van het Departement van Oorlog dd. 9 November 1893
IV' Afdeeling N°. 84.

Bij Beschikking van het Departement van Oorlog van 6 Nov. 1893 IV' Afdeeling N°. 63 werd
een transportwagen voor drie paarden ingevoerd.

De voortgezette proef met staartriemen leidde bij beschikking van het Departement van Oorlog
van 7 December 1893 IV' Afdeeling N°. 20 tot de invoering van kruisriemen, die tot den huidigen
oogenblik zeer goed hebben voldaan,
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NGEVOLGE Aanschrijving van het Departement van Oorlog dd. 7 December 1893

IV° Afdeeling N°. 19 zijn bij de strengen O. M. en V. M. de buikriem en de buikriemstoot

vervallen •, eveneens is dit het geval met het kussen van de strengkokers, behoorende tot

de strengen O. M.

Bij Aanschrijving van het D. v. O. dd. 24 Juni 1893. K. V. werd nog bepaald dat —

i' bij elke batterij Veld- en Rijdende Artillerie gedurende den zomer zouden beproefd

worden; 2 wisschers, waarvan de stangen 0.2 M. korter waren dan die V. M., bovendien 0.04 d

0.05 M. dieper in de klos waren gestoken; de klos, vastgezet met 2 esschenhouten pennen en, om het

zwiepen te voorkomen, de wisscher met een stevigen bindriem opgenaaid aan het lederen overtrek,

aan den binnenpoot van de rechtertrede te doen bevestigen; — en

2® de deksels van de logementen tot opzet van een of twee reepen caoutchouc zouden

worden voorzien.

Voortdurend was men doende om een behoorlijke rem deelachtig te worden. Eerst

werden proeven genomen met een rem SCHLAEPHER (Aanschrijving Departement van Oorlog 7 Juli

1894 IV® Afdeeling N°. 5), later met die van LEMONIE en een ankerrem (11 Juli 1895 N°. 56.)

Intusschen vervielen de remschoenen N°. 3 en de remkettingen N°. 2. (i Dec. 1894 N°. 103.)

Een beproeving van de Russische veldrem, systeem ENGELHARDT (20 April 1896 IV®

Afd. N°. 56) leverde min gunstige resultaten; evenwel had nog een vergelijking plaats tusschen deze

en een andere rem van Duitsch model. Nadat laatstbedoelde, aanvankelijk uit nickel-staal daarna uit

staal was vervaardigd, voldeed ze vrij goed; ze werd aangenomen (19 Maart 1898) IV® Afd. N°. 56.)

Bij Beschikking van 18 Mei 1894 N°. 49 werd een nieuwe besturing mn het V H paard der

vuurmonden en caissons ingevoerd (zie dienaangaande onder „Reglementen.")

In verband daarmede kwamen de teugels No. i gebit en No. 6 stang geleidelijk te vervallen;

ze werden vervangen door twee teugels L. 2.7 M., terwijl in de hamen losse Y-ringen werden

aangebracht. Het jaar daarop — 5 Februari 1895 N°. 78 — werden ingevoerd de teugels N°. 5 gebit,

N°. 7 gebit en stang en N°. 8 bijzet; voor het besturen en het rijden van den bok:I N°. I linker en rechter (tot haam V M.)
N°. 2 Idem (id. O M.)

N°. 3 Idem (id. O M. afwijkend.)

Beugels met leidselringen vervielen hieriuede.

Tuigen tot het rijden van den bok —■ met drie naast elkaar gespannen paarden, waaromtrent
6 November 1893 voorstellen waren gedaan — werden dd. 12 Maart 1895 definitief ingevoerd (N°. 67.)

Den 21®'®" Maart 1894 (N°. 43) werden kleine wijzigingen bevolen aan onderdeelen van den
zadel (kruisriemkap en hoefijzerzak); den 18®» Mei 1894 (N°. 103) aan kop- en zijmantelriemen.

Het meevoeren der uitrusting van manschappen als geleiders van pakpaarden werd bij Aanschrijving
van 15 December 1897 N°, 75 geregeld.
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AN de wageris hadden mede nu en dan veranderingen plaats, zooals uit het voorgaande
reeds is gebleken. Nog wijzen wij op de Aanschrijving van 21 Februari 1896

IV' Afdeeling N°. 75, volgens welke, ter gedeeltelijke vervanging van de smids- en de

raderwagens en ter vervanging van de gereedschapswagens, werd ingevoerd een

gereedschapswagen N. M, tevens dienende als smidswagen en tot het vervoer van twee raden.

Ingevolge Aanschrijving van 13 Juni 1896 N°. 42 werden alle ziekenwagens V M, rader- en

verbandwagens ingericht tot het rijden met 3 paarden. Zie voorts de Aanschrijving Departement van

Oorlog 8 September 1897 IV' Afdeeling N°. 50.

Van het meeste gewicht was de beslissing omtrent tal van genomen proefnemingen — o. a. de
rij- en conservatie-proef sedert het jaar 1890 — betreffende het rookzwak bush'iiit bij de Bereden Artillerie,

Bij Aanschrijving van 24 Maart 189Ó IV' Afdeeling N°. 37 werd buskruit 2X2x2 voor het

kanon van 8 c. M. staal ingevoerd. Op 22 Januari 1896 was reeds een rookzwak manoeuvre-buskruit

aangenomen, dat echter alleen bij oefeningen, nimmer bij saluutschoten als anderszins mocht

worden gebezigd.

Nog wijzen wij ten slotte op proeven met gewijzigde tijdschokbuizen naar een systeem KRUPP,
gewijzigd door den Kapitein der Artillerie SCHENK, en die met de automatische tempeer-sleutels,
inzonderheid van den oud-Rijder den Kapitein Jhr. J. ORT (21 April 1897 N°. 26.) Ook werd ijverig
gezocht naar een beter winterbeslag en naar betere modellen van lantaarns.
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IJ zouden onvolledig blijven, indien wij na de bespreking van de proefnemingen, welke

in de besproken jaren hebben plaats gehad, niet ten slotte enkele oogenblikken wijlden

bij het vraagstuk van actueel belang, dat in den laatsten tijd de gemoederen van ons,

artilleristen, heeft bezig gehouden, en in die dagen reeds in wording was. Wij meenen dat betreftende

het Snelvtmrgeschut.

Zooals uit het voorafgaande overzicht der genomen „Proeven en Oefeningen" blijkt, heeft het

streven voorgezeten om tot verhooging van de vuursnelheid te geraken 5 een doel, dat zich van zelf

op den voorgrond heeft gedrongen sinds het gebruik van rookzwak buskruit tevens versnelling van het

vuur-tempo toeliet.

Zoodra de techniek het buskruit had geleverd, dat den rooksluier van het gevechtsveld bant,

zien wij de industrie zich met koortsachtigen ijver toeleggen op het ontwerpen van vuurwapenen,

waarin de eigenschappen van het nieuwe kruit /<?« volle kunnen worden benut.

De talrijke proefnemingen met remstelsels bewezen, hoe ook onze Artillerie den weg der

toekomst begreep.

Wij hebben dien weg met groote behoedzaamheid ingeslagen. En gelukkig! Immers,

indien wij als enkele groote Rijken reeds spoedig tot een nieuwe verwapening onzer Artillerie hadden

besloten, dan zouden wij ongetwijfeld weinige jaren later weder voor het treurige feit hebben gestaan

van te beschikken over een zeer minderwaardig materieel.

Is binnen de laatste vijfjarige periode óver onze grenzen reeds een beslissing gevallen — met name

in Duitschland en Frankrijk —, ten onzent hebben wij dien tijd alleenlijk tot ernstige voorbereiding

benuttigd. Later zullen wij in de gelegenheid zijn om de afwikkeling van deze kwestie te bezien;

thans wijden wij slechts enkele bladzijden aan de inleiding, die vopr de Nederlandsche Rijdende

Artilleristen ook daarom van overgroot belang mag heeten, wijl onze beide laatste korps-commandanten

daaraan een zeer werkzaam aandeel hebben gfenomen.
O
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ATO 16 Juni 1895 ontving de Majoor DE WIT, Commandant van het
Korps Rijdende Artillerie, van den Commandant der Bereden Artillerie het
navolgende telegram:

O  O

Majoor DE WIT benoemd tot lid Commissie snelvtmrgeschtd, moet ly juni
's avonds te Meppen wezen. Medeleden kapitei7is KATTENBUSCH en LEHMANN.

In een brief van i6 Juni 1895 (IV= Afdeeling N'. 21) werd door den Minister
van Oorlog medegedeeld, dat van de Firma FRIEDRICH KRUPP een uitnoodiging was
ontvangen om een Commissie van Officieren naar Meppen te zenden tot het bijwonen van

proeven, die aldaar met verschillende soorten van snelvuurgeschut zouden gehouden worden.
Als leden dier Commissie waren door den Minister van Oorlog de in den aanhef

genoemde Officieren aangewezen. Zij vertrokken op 17 Juni naar Meppen. Op de
voordracht van den Minister van Oorlog dato 20 Juni IV° Afdeeling I\°. 51 hechtte

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN—REGENTES den 25®" d. a. v. onder N°. 37

HoogstDerzelver goedkeuring aan voornoemde zending.

Het was naar aanleiding der te Meppen genomen proeven, dat, in verband met

een door den Majoor DE WIT langs hiërarchieken weg aan den Minister van Oorlog

gericht schrijven, op voorstel van den Inspecteur van het Wapen bij Aanschrijving van

het Departement van Oorlog dd. i April 1896 IV® Afdeeling N°. 17 werd bepaald, dat

op den d a. v. en zooveel noodig op de volgende dagen een snelvuurkanon van

7.5 c. M, met zware affuit te Oldebroek nader zou worden beproefd.

Ditmaal was ook de Kapitein F. VAN HASSELT — de latere korps

commandant — tot lid dezer Commissie aangewezen.

Later had ook te Oldebroek een beproeving plaats van twee snelvuur-veldkanonnen

van 7.5 c. M. COCKERILL. Het verslag dienaangaande der Commissie, die reeds naar'

Meppen was gezonden, hetwelk door den Inspecteur van het Wapen in handen gesteld

was van den Commandant der Bereden Artillerie, gaf dien Opperofficier aanleiding tot

de volgende beschouwingen. (Brief van 28 Mei 1896 N°. 972 R.)

„Voor de Bereden Artillerie en voor de Veld-Artillerie in het bijzonder acht ik

het noodig" — zoo schreef de Commandant — „dat het kaliber van haar geschut

— hetzij .snelvuur of niet snelvuur — niet te klein en weinig minder zij dan dat van het

'  thans bestaande Kanon van 8 c.M. St.; maar vooral dat hetprojectiel-gewicht niet belangrijk

minder zij dan dat van den tegenwoordigen veldvuurmond.

„Wat mij aangaat, ik kan mij nog niet scharen onder de bepaalde voorstanders van

snelvuurgeschut voor de bereden Artillerie, wanneer men daarmede verstaat geschut, dat

een 5 a 6-tal schoten in de minuut per vuurmond toelaat; wel onder hen, die eeii sneller
viuir-tenipo verlangen, waarbij ik evenwel volkomen tevreden ben met een vuursnelheid van

15 schoten in de minuut door een batterij van 6 stukken.
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„Door mij is bij herhaling aanbevolen om bij de schietoefeningen vlug te schieten, doch tot dusverre

kon een snelheid van 6 schoten per minuut niet worden overschreden; dit jaar heb ik voor de practische

oefeningen den bepaalden last gegeven om bij het gevechtschieten na het inschieten met granaten, minstens

2 maal zes schoten met granaatkartetsen en versneld stukkenvuur achter elkaar te doen, zonder de tempeering

te wijzigen, opdat de Batterij-Commandanten toch doordrongen worden van de noodzakelijkheid om spoedig

den vijand te overstelpen met een regen van ■ projectielen; in de schietstaten moet de waarneming dier

schoten schot voor schot worden vermeld en ik vlei mij met de hoop, dat hierdoor reeds iets aan vuursnelheid

zal worden gewonnen,

„Mocht de te beproeven rem (ENGELHARDT) blijken aan de verwachtingen te voldoen, en mocht

de tijdschokbuis, waarvan de invoering in uitzicht is gesteld, een spoedige en gemakkelijke tempeering

toelaten, dan zijn dit factoren, die niet onbelangrijk aan de vuursnelheid kunnen ten goede komen. Nog

komt in aanmerking een andere inrichting van den opzet, n.1. deze te doen rijzen en dalen met een rondsel.

Kimnen al deze zaken ons met ons tegenwoordig zeer goed kanon van 8 c. M. St. brengen tot de door mij

gewenschte vuursnelheid van 15 schoten in de minuut voor een batterij van 6 stukken, dan zou ik voorals

nog niet adviseeren tot invoering van eenig snelvuurkanon — zoolang een dergelijk kanon niet is ingevoerd

bij de mogendheden, die ons omringen.

,,Is tot de invoering bij die mogendheden besloten, dan zullen ook wij medemoeten, al was het alleen

om het moreel van onzen troep te .steunen; evenals het nu voor ons een gebiedende eisch is, dat ook bij

ons de vuursnelheid minstens gelijk worde aan die, welke elders bereikt wordt. Mocht die vuursnelheid met

ons materieel, ook na het aanbrengen van een rem, toch niet te bereiken zijn, dan zou dit een motief

kunnen wezen om tot de invoering van een ander stelsel te besluiten, hetgeen dan een snelvuur- of

snellaadstelsel zou moeten zijn.

„Wat de toekomst ook brenge, dit moet m. i. op den voorgrond staan, dat wij ons veld-materieel niet

moeten prijs geven dan in ruil voor een stelsel, dat werkelijk goede vuuruitwerking geeft en in allen deele ver

trouwen verdient: dus afkomstig is van een fabriek, die dat vertrouwen rechtvaardigt, zooals b.v. die van KRUPP.

„Met de richting, waarin een eventueele oplossing van het snelvuurgeschut-vraagstuk zou gezocht

dienen te worden, zooals die door de Commissie van Proefneming is geformuleerd, kan ik mij over het

algemeen wel vereenigen.

„Of daarbij een inrichting tegen nabranders noodig is, ofdewel een schild, dit zijn zaken van nadere

overweging; het projectiel-gewicht van 6.5 K.G. zou ik als minimum in het oog willen houden.

„Naar mijne meening zal het aan te bevelen zijn om in die richting proeven te doen nemen, ook al staat

het niet vast, dat men snelvuurgeschut wil nemen. Zoodoende heeft men op het oogenblik, dat de

invoering van zulk geschut niet meer te vermijden zij, de noodige gegevens om een keus te doen. De

onkosten door die proeven veroorzaakt, zullen de rente ruimschoots opbrengen ..."

De Inspecteur van het Wapen kon zich met de voorgaande beschouwingen wel vereenigen.

Het kwam aan Zijne Excellentie voor, dat wanneer de rem-inrichting ENGELHARDT goed bleek te

voldoen en de vuursnelheid bij het bestaande veldgeschut door meerdere oefening van het personeel

in die richting werd opgevoerd, alsdan het kanon van 8 c.M. St. niet achterstond bij het veldgeschut

van de groote mogendheden, zoodat de verdere proeven met snelvuurgeschut zonder overhaasting
konden genomen worden.
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E Majoor DE WIT deelde in een brief van den Commandant der Bereden Artillerie

dd. 10 September 1896 onder N". 576 aangaande de onderhavige zaak o. m. nog het

volgende mede —

„.... Uitgaande van Uw gevoelen, dat de iiivoenng van een snelvuurkanon voor de Bereden

Artillerie geen dwingende eisch voor het oogenblik is, doch dat hij op een zeker oogenblik misschien, mij

dunkt zelf waarschijnlijk, om de door U aangehaalde redenen er toe zullen moeten overgaan, dunkt het mij

noodzakelijk om de vorderingen der industrie op het punt van snelvuurkanonnen nauwkeurig te volgen.

„Een snelvuurkanon voor den veldoorlog moet, wil het dien naam verdienen, hebben goed rookzwak

buskruit, metalen kardoeshulzen, zoodat alle inrichtingen om gasontsnapping tegen te gaan kunnen

vervallen, en een goede reminrichting. -

,,Aan de beide eerste eischen voldoet meer dan een ontwerp; doch een goede rem is, voor zoover

mij bekend, nog niet gevonden.

„De rem van de firma KRUPP werkt zich te diep in den grond, en die van COCKERILL was te

zwak geconstrueerd. Zal de rem DARMANCIEN beter voldoen? Dit kan alleen door proeven worden

uitgemaakt; mij ten minste is het niet mogelijk, alleen afgaande op de vrij oppervlakkige beschrijving der

teekening, een oordeel te vellen. Wat de verdere inrichting betreft, lachte de schroefsluiting mij weinig toe

en geef ik de voorkeur aan de wigsluiting enz. .. ."

Tot het vorenstaande meenen wij ons bij deze inleiding te mogen bepalen.

Een ernstige tijd van proefnemingen brak aan, waarvan wij later de resultaten zullen doen kennen.

Betreffende de wijzigingen van het materieel in deze jaren verwijzen wij, om herhaling te

voorkomen, naar het gestelde in het 3° Gedeelte: Oefeningen en Proeven (blz. 191 e. v.)

/y)
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IJ Koninklijk Besluit van 31 Juli 1893 N". 38, op de voordracht van den Minister van
Oorlog dd. 27 Juli t. v. Kab' L" op 7 Augustus 1893 onder N°. 122' ter kennis
gebracht — werd het navolgende aangaande de kleeding der bereden Officieren bepaald:

Aan de bereden Officieren wordt de vergunning verleend, om, uitsluitend in dagelijksche tenue,
niet te paard en wel, bij gewone kazerne- en andere kleine diensten, alsmede buiten dienst, een lange
uniform-pantalon met sous-pieds te dragen — van het model bij Koninklijk besluit van 12 Juli 1855 No. 87
voor de daarbij vermelde Officieren vastgesteld —, waarbij laarzen van model en breede wit metalen
sporen van het model als ingevolge eerstgemeld Besluit werd vastgesteld,

,,De sous-pieds moeten aan de pantalon worden bevestigd door middel van z. g. dubbele knoopen,
welke van geel metaal behooren te zijn voor de Officieren van den Grooten-, den Generalen- en den
Plaatselijken Staf, voor de Officieren van gezondheid, voor de Officieren van de Kon. Mil. Academie en
van de Cadetten-School, alsmede van die van het Wapen der Infanterie, van dat der Artillerie en van dat
der Genie; van wit metaal, voor de Officieren van de overige Wapens en Dienstvakken,

„2®, De bereden Officieren dragen in alle andere tenuen, alsmede in dagelijksche tenue, bij diensten
niet bedoeld onder i® van dit Besluit, en wanneer zij in laatstbedoelde tenue gekleed zijnde, geen gebruik
maken van de daarbij verleende vergunning, de rijbroek en de laarzen, zooals die thans worden gedragen,
naar de modellen zooals die bij Koninklijk Besluit van 5 Juni 1871 No, 141 vastgesteld en bij dat van
17 Januari 1882 No, 3 nader omschreven zijn: de laarzen voorzien van sporen als onder i® van dit Besluit vermeld,"

Een Ministerieele Aanschrijving van 27 September 1893 IP Afdeeling N°, 105, bepaalde
nader — gemachtigd door H,M, DE KONINGIN.—REGENTES (Kabinets-rescript yan 16 Sept, t,v. N°, 10):

„Alle Officieren, die individueel te paard rijden, alsmede Officieren, die jonge nog in dressuur zijnde
paarden berijden of die onderwijs in de rijkunst ontvangen, behoeven daarbij des morgens vóór ü'e/i uur
of des namiddags na w'ef uur, niet met de sabel gewapend te zijn en geen halssnoeren te dragen. Officieren,
die jonge nog in dressuur zijnde paarden rijden, of die onderwijs in de rijkunst ontvangen, behoeven daarbij
ook tusschen tien uur des vóórmiddags en vier uur des namiddags niet met de sabel gewapend te zijn,
voor zooveel de betrokken Commandeerende Officier zulks vermeent te moeten vergunnen,

„Officieren van de week, alsmede de Officieren hiervoren bedoeld, worden geacht steeds in dienst te zijn,"
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EN 28sten November 1893 werden bepalingen uitgevaardigd omtrent het

dragen van de overjas (IP Afdeeling N°. 56.)

Zijne Excellentie bepaalde, na bij Kabinets-rescript van 20 November
16, daartoe door HARE MAJESTEIT DE KONINGIN-WEDUWE

REGENTES te zijn gemachtigd:

„In aanmerking nemende, dat tot nu toe bij het Leger geene bepaalde voorschriften
bestaan omtrent de wijze, waarop de overjas door de Officieren behoort te worden gedragen
en dat tengevolge daarvan dienaangaande bij de militaire autoriteiten uiteenloopende
opvattingen bestaan en het mitsdien wenschelijk achtende, dat nopens deze aangelegenheid
bepalingen worden vastgesteld —

„A. dat de overjas der Officieren aan elke zijde voorzien moet zijn van twee smalle

passanten, van dezelfde stof als het kleedingstuk tot het ophouden van den band;

„B. dat Art. 149 van het Reglement op den Inwendigen Dienst der Infanterie en

Art. 188 van het gelijknamig Reglement voor de Cavalerie worden aangevuld als volgt:

„De overjas wordt, ook voor zooveel den band aangaat, door de Officieren gesloten

gedragen; bij gewapende en ongewapende dienst, waarbij de tenue met de overjas is bevolen,

en voorts, wanneer de Officier, met de overjas gekleed zijnde, zich bij een hoogere autoriteit

vervoegt of meldt. In alle andere gevallen wordt den Officieren vrijgelaten de overjas te

dragen, hetzij op de evenvermelde wijze, hetzij losgeknoopt, hetzij met loshangende

mouwen over de schouders; met dien verstande nochtans, dat de laatstvermelde draagwijze

niet dan bij uitzondering en wanneer de Officier zich slechts voor korten tijd van de

overjas wenscht te bedienen, mag worden toegepast".

Het sub A bepaalde trad den 5 Maart 1894 in werking.

Reeds te voren was aangaande de onderscheidingsteekenen op de overjasssen

van Officieren het navolgende vastgesteld (Kon. Besluit van 9 Maart 1893 No. 29). •

Art. 3 en 4.

„Door alle Officieren wordt het voor hunnen rang vastgestelde aantal sterren op de

kraag der overjas gedragen. Deze moeten in vorm en grootte gelijk zijn aan die op den

kraag van de uniform-jas en op den kraag in zilver of in goud geborduurd zijn, naar gelang

de sterren op de uniformjas van zilver of van verguld metaal zijn; ze moeten zich zoowel

op de buiten- als op de binnenzijde van den kraag bevinden, ten einde als onderscheidings-

teeken te dienen, hetzij de kraag is opgeslagen, hetzij is neergeslagen."

Art. 5 en 6.

„Ter zijde van de sterren bevindt zich als onderscheidingsteeken voor Hoofdofficieren

een geborduurde bies, lang 8.5 centimeter en voor Opperofficieren een dubbel geborduurde

bies met geschulpten rand ter lengte van 9.5 centimeter; deze beide zijn geborduurd van

goud- of zilverdraad, naargelang de sterren van zilver of in goud zijn geborduurd.'' De sterren

en de voren bedoelde biezen kunnen ook worden geborduurd op een afzonderlijk stukje

laken, van kleur gelijk aan de stof, waarvan de jas is vervaardigd, hetwelk dan op den

kraag kan worden bevestigd".
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NGEVOLGE het Koninklijk Besluit van i April 1893 N°. 24 werden voornoemde distinctieven
uitgebreid tot de 'Opperofficieren, die voortaan op de vóórmouwen der overjas geborduurde
sterren zouden dragen.

Nadere bepalingen omtrent het dragen van de overjas door Officieren werden vastgesteld In
Artikel 179 van het Reglement op den Inwendigen Dienst (der Cavalerie).

Naar gelang van de weersgesteldheid zou het dragen van die jas in groote tenue kunnen
worden gelast • terwijl ook bij particuliere omstandigheden (begrafenissen, huwelijken enz.) en bij het
verrichten van kleine kazerne-diensten op dagen, waarop de troep in groote tenue moet gekleed

zijn (bijv. op verjaardagen van Leden van het Koninklijke Huis), in groote tenue naar verkiezing
van de overjas kon gebruik gemaakt worden.

Nog werden aanvullingen gegeven omtrent het dragen van de manteljas^ waarvan het gebruik
geregeld was bij Koninklijk Besluit van 9 Maart 1893 N°. 25 en 28 November 1896 N°. 51; zoo
bepaalde o. m. het Koninklijk Besluit van 5 Februari 1897 N°. 23 naar aanleiding van de voordracht

van den Minister van Oorlog dd. 2 Februari 1897, dat voortaan door den Commandant der Bereden

Artillerie, de aan dien Opperofficier toegevoegde Officieren en die, toegevoegd aan den Inspecteur van

de Artillerie, een manteljas met lossen mantel zou worden gedragen.

Later werd vergund zoowel mantel als manteljas van zoogenaamd waterdichte stof te doen

vervaardigen; terwijl omtrent het dragen dier beide kleedingstukken werd voorgeschreven — hetgeen

dienaangaande voorkomt in het Reglement op den Inwendigen Dienst der Cavalerie (23 Juli 1897

I? Afdeeling N°. 78) —

„De manteljas wordt nimmer zonder den mantel, doch deze laatste wel zonder de manteljas gedragen.

Buiten dienst staat het aan de Officieren vrij op een der bovengenoemde wijzen van de manteljas en van den

mantel gebruik te maken.

„Bij gewapende en ongewapende diensten, hetzij te voet, of te paard, waarbij de troep is gekleed

met manteljas en mantel of wel met den lossen mantel, zullen de Officieren bedoelde kleedingstukken op

overeenkomstige wijze dragen".

Afgescheiden van het vorenstaande wijzen wij op de bepaling, ingevolge Koninklijke machtiging,

verleend blijkens rescript van den Directeur van het Kabinet der KONINGIN, en door den

Minister van Oorlog dd. 's Gravenhage 18 Februari 1897 V? Afdeeling N°. 34 ter kennis van het

leger gebracht —

„1=. Het is den Officieren vergund bij het wielrijden gebruik te maken van een mantel overeenkomstig

het model, bij Koninklijk Besluit van ti Febr. 1893 No. 25 voor militaire wielrijders vastgesteld, de kraag

voorzien van de aan den rang verbonden distinctieven.

„Het dragen van den mantel zal zich evenwel moeten bepalen tot de gevallen, waarin de Officier

van het rijwiel gebruik maakt.

2®. De kleur van de stof, waarvan de mantel is vervaardigd, moet gelijk zijn aan die van het laken

van de overjassen van de betrokken Officieren."

ja _ -
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IJ Kon. Besl, dd. 5 April 1897 N°. 34 werd een nieuw model hoofdtooiselingevoerd — dezgn. kepi.
De kepi, aanvankelijk alleen voorgeschreven voor de Infanterie, behalve bij het Regiment

Grenadiers en Jagers, werd weldra voor alle wapens en dienstvakken van het Leger
verplichtend gesteld; de kleur in overeenstemming met die der betreffende uniformen van het wapen.
Na I Augustus 1898 waren deze bepalingen, voorzoover ze de Officieren betroffen, verplichtend.

Bij Koninklijk Besluit van 5 April 1897 34 ^^manomvre-pef toegestaan voor

Officieren der Infanterie, wanneer zij zich in bivak, kampement of kantonnement bevonden. Deze

vergunning werd krachtens Koninklijke machtiging van 6 Juli 1897 16 ook tot de Officieren der

bereden wapens uitgestrekt. (Ministerieele Aanschrijving van 14 Juli 1897 VL Afdeeling N°. 49),

later tot alle overige Officieren (8 September 1897 N°. 92.)

Nog werden voor de Officieren enkele bepalingen gemaakt betreffende de kleeding, en wel eene,

regelende het dragen van de sjerp in groote tenue; zijnde dit voortaan bij particuliere gelegenheden

verboden (Min. Aanschrijving 8 December 1897 IP Afdeeling N°. 58); een andere tot wijziging der

zoogenaamde Residentie-tenue: des Zondags toch zouden de Officieren, tot wier tenue de kepi behoort, niet

meer schako, talpa of kolbak behoeven te dragen (Min. Kennisgeving 6 Juli 1897 IP Afdeeling N°. 56.)

Behalve de reeds in de voorgaande regelen begrepen veranderingen in de kleeding der minderen,

wijzen wij nog op twee voorschriften.

Het eerste betrof de onderscheidingsteekenen voor langdurigen dienst —
O  O O

,,Gezien het Koninklijk Besluit van ix Februari 1859 N°. 40 voor zooveel betreft de instelling der

chevrons wegens langdurigen dienst en van i September 1869 N°. 10 houdende herziening en uitbreiding

van de deswege bestaande bepalingen; overwegende dat het wenschelijk is de bedoelde chevrons door

andere onderscheidingsteekenen te vervangen" — aldus de considerans der KONINGIN—REGENTES,

leidende tot het Koninklijk Besluit van 12 Augustus 1895 N°. 22, .dato 16 Augustus d. a. v. •

VP Afdeeling N". 55 ter kennis van het leger gebracht, waarbij werd bepaald:

„i'. Flet onderscheidingsteeken aan vrijwillig dienende onderofficieren en minderen van de Landmacht

toe te kennen voor zes-, achttien- en dertigjarigen dienst bestaat in een gekroonde W, geborduurd van

rood garen voor zes jaren dienst, van zilverdraad voor achttien jaren dienst, van gouddraad voor dertig jaren dienst.

,,2=. Dit onderscheidingsteeken wordt gedragen op de linker bovenmouw c. q. boven het distinctief

voor scherpschutter of andere emblematische distinctieven, op gelijke wijze binnen den hoek van het

distinctief van zijn graad.

„3®, Het in dit Besluit bedoelde onderscheidingsteeken wordt op het tijdstip, dat daarop wegens het

volbracht aantal dienstjaren recht wordt verkregen, aan den militair kosteloos verstrekt."

In den jare 1904 werd het onderscheidingsteeken — gekroonde W — wederom gewijzigd.
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Kapitein der Rijdende Artillerie. 1897.
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IJ de bespreking der proeven werd, voor zoover het daar ter plaatse nuttig en noodig

was, reeds de aandacht gevestigd op enkele onderdeden der iiiiriisting.

Dienaangaande thans nog enkele aanvullingen. Het dragen van revolver eh
veldkijker der Officieren werd geregeld bij circulaire van den Inspecteur der Artillerie dd. 12 April 1893

N°. 92 P, luidende als volgt —

„Als vervolg op mijn circulaire van 18 Februari 1892 No, 340 heb ik de eer ter kennis van

UEd.Gestrenge te brengen, dat omtrent het dragen door Officieren van de hiernaast genoemde voorwerpen,

door mij het volgende wordt vastgesteld:

„i«. De Veldkijker in een foudraal, voorzien van een zwart lederen riem. De riem wordt over den

linker schouder tusschen den rechterarm en het lijf gebracht, en zoo kort aangehaald, dat de kijker ter

hoogte van de rechterborst komt te hangen. \

„2®. De revolver in een lederen foudraal met patroontasch, een en ander van zwart leder:

a. bij het Korps Rijdende Artillerie, aan den sabelkoppel aan de rechterzijde.

b.. bij de overige Regimenten en Korpsen, aan een zwart lederen riem, die over de sjerp wordt

gedragen, de riem van zoodanige breedte, dat de sjerp zichtbaar blijft, de revolver aan de rechterzijde.

„Ongeacht de bepaling, vervat in punt 21^ van het Voorschrift betreffende de mobilisatie van het

Leger^ wordt den Batterij- en Sectie-Commandanten bij de Veld- en de Rijdende Artillerie vergund om bij de

diensten, vermeld in mijne hiervoren aangehaalde circulaire, de tot de batterijen behoorende binocles te gebruiken."

Belangrijk is de beschikking van het Departement van Oorlog dd. 6 Juli 1893 IV® Afdeeling
N°. 72, waarbij werd vastgesteld, dat voor de beredenen bij de Veld-Artillerie, bij het kader en de

kanonniers bij de Rijdende Artillerie de sabel aan den rijzadel zou worden vastgemaakt.

In een missive van den Commandant der Bereden Artillerie, dd. 9 Mei 1893 N°. 77 was

voorgesteld om de bevestiging van de sabel, zoowel voor de Veld- als voor de Rijdende Artillerie,
te doen geschieden door middel van twee halfronde ringen, op de linkersteeg aangebracht. De voorste

halfronde ring moest aan een lederen lus worden genaaid, die door middel van een bindriem op de
steeg werd bevestigd, op ongeveer 5 c.M. van den achtersten singelstoot, gerekend van midden op
midden. De achterste halfronde ring moest aan een lederen lus in den staartriemkap worden genaaid
tusschen de gesp en de halfronde ring van dien kap. Ten einde deze kap steviger te bevestigen
moesten in de steeg nog twee gaten worden geboord tot het doorlaten van een bindriem.

Bij de Rijdende Artillerie zou de» bevestiging van sabel en sabeltasch als volgt
plaats hebben —

De voorste afhangriem van den koppel en de voorste sabeltaschriemen moesten door den

voorsten halfronden ring, de achterste afhangriem en de beide andere sabeltaschriemen door den
achtersten halfronden ring worden gestoken.

Een Koninklijk Besluit van 2 Mei 1893 N°: 36 hield bepalingen in betreffende den Cavalerie-zadel
en het paardetuig voor de Officieren in het algemeen, (Vergelijk blz. 41.)
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EN aanzien van het paardetuig voor de Officieren van de bereden korpsen en van het

Wapen der Koninklijke Marechaussee, mitsgaders dat voor de hoofd- en verdere Officieren

van al de overige korpsen; van de verschillende staven en diensten, die verplicht zijn één

of meer eigen dienstpaarden te houden, doch met uitzondering van dat voor de adjudanten en Ordonnans-

Officieren van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN werd bepaald —

„De zadel is van Engelsch model. Aan den rechterboom zij'n twee stiften met gleuven, waaraan

door opsluitpinnen een losse lepel (waarop twee krammen) wordt bevestigd.

„Aan weerszijden van de stiften zijn aan den achterboom twee krammen, welke, met die op den lepel,

dienen om de overjas door middel van de mantelriemen te bevestigen.

„Aan de vóórzijde bevinden zich van boven een ring en twee riempjes met ringen, tot bevestiging

van de zadeltasschen; bovendien zijn op den voorboom aangebracht twee ringen, waaraan het vóórtuig wordt

gegespt. Ter rechter zijde zijn twee ringen en één lusje tot het ophangen van de kaartentasch.

„Bij eiken zadel behooren de navolgende voorwerpen;

a. „Een paar zadeltasschen, bestaande elke uit een zak met een stijf achterstuk, waarop een ring,

dienende om de zadeltasch te bevestigen door middel van het riempje met ring, dat aan de vóórzijde van

den zadel is aangebracht.

„Verder twee passanten tot doorlating van het vóórtuig. Aan de tasch bevindt zich een klep, welke

door middel van een gesp en stoot wordt gesloten. Aan de bovenzijde van den zak bevindt zich onder

de klep een sluitriem,

„Beide tasschen worden door een verbindingsstuk, waarin twee gaten en een stoot zonder gaten,

tot bevestiging op den kop van het zadel vcreenigd,

b. „Een paar stijgriemen, aan het eene einde van een balkgesp en aan het andere einde van gaten voorzien,

c. „Een paar stijgbeugels van staal, met gesloten voetstuk.

d. „Een paar singels, van blauw geverfde geweven wollen stof, aan ieder einde voorzien van een

kap met gesp.
«

e. „Drie mantelriemen, elk aan het ééne einde van een gesp met vaste passant, aan het andere

einde van gaten voorzien. Bij eiken riem behoort een schuifpassant.

f. „Een voortuig, bestaande uit een halsstuk met ringen, waaraan twee opgaande stukken, welke aan

het andere einde door een ring verbonden worden aan den sprongriem,

„Bij het vóórtuig behooren twee riempjes met gespen, dienende tot bevestiging van het halsstuk aan

de ringen op de voorzijde van den zadel.

g. „Een zadeldek, vervaardigd van vilt, met donkerblauw tricot laken overtrokken,

„Ter linkerzijde is een zwart lederen wrong aangebracht — tot bescherming van het dek tegen de

aanraking met de sabel —, aan de binnenzijde tegen de hoeken twee lederen bezetsels,

,,Het hoofdstel bestaat uit de stang, de trens en den veldhalster en is gelijk aan het voor de

troepenpaarden der cavalerie vastgesteld model, doch fijner afgewerkt,

,,De Officieren, die thans in het bezit zijn van een oud-model zadel (zadel met vasten lepel), kunnen

dit blijven gebruiken, zullende alleen bij vernieuwing daarvan een zadel van het hiervoren omschreven

model moeten worden aangeschaft.

,,Het gebruik van een zadeldek van voorgeschreven model is evenwel verplichtend van i April 1895."

'  r
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EN 2 2®'®" Februari 1893 was aangaande het wlnterbeslag het onderstaande voorgeschreven —

„Het vvenschelijk achtende, in verband met de aan den Inspecteur van de Artillerie

en van den Inspecteur der Cavalerie ter zake ontvangen voorstellen, om een wijziging te

brengen in de bepalingen nopens het winter- en het scherpbeslag, vastgesteld bij de Beschikking van het

Ministerie van Oorlog van 7 September 1888 VP Afdeeling Intendance N®. 29 (R. M. 1888 blz. 255.)

„Heeft goedgevonden te bepalen, dat § 16 der vermelde beschikking voortaan zal worden gelezen

als volgt: § i6. In het tijdvak van 15 November tot i Maart worden op winterbeslag gesteld:

a. de paarden van de bereden Officieren der korpsen van de Cavalerie en van de Bereden Artillerie;

b. de troepenpaarden van de Veld-Escadrons der Cavalerie;

c. de troepenpaarden van de batterijen Veld-Artillerie, bedoeld in de i® alinea van punt 14 van het

„Voorschrift betreffende de Mobilisatie van het Leger;" alsmede die van het Korps Rijdende Artillerie,

bestemd om bij mobilisatie uit te rukken (dus niet die, welke ongeschikt zijn voor den dienst te velde); — en

d. de troepenpaarden van de Trein-compagnieën.

„De paarden onder ^ en c genoemd worden alleen dan op scherp gesteld, wanneer de weers

gesteldheid het vordert, ingeval uitgerukt wordt tot het verkenen van militairen bijstand of bij mobilisatie,

overigens bij uitzondering, wanneer de Korps-Commandant terplaatse het in het belang der oefening acht,"

In het jaar 1897 kwam een nieuw voorschrift op het beslaan, de behandeling van de hoef en

het vervaardigen van het ijzer. (Zie Recueil-Militair, 97 blz. 549.)

Eindelijk zij nog gewezen op het gebruik van turfstrooisel als paljas voor de paarden, dat

afwisselend met de stroomatras werd toegepast,

f f I I V
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'|EDURENDE de jaren 1893—1898 kiemde de evolutie, die zich in ons militaire leven zou openbaren
met gewijzigde inzichten omtrent vorming en opleiding: het gevolg, éénerzijds van

veranderde begrippen buiten het leger, anderzijds van de groote vorderingen der

wapen-techniek en der eischen van moderne legervorming, welke zich met klem deden hooren. Dit
alles veroorzaakte een wrijving van gedachten, die steeds aangroeide en aan onze weermacht ten goede

zou komen. De reeds behandelde periode droeg daarvan de kenteekenen. Onze militaire tijdschriften

bevatten tal van min of meer belangrijke artikelen, waarin de betreffende vraagstukken werden besproken.

Wat ons Korps betreft, was de gedachtenwisseling omtrent nieuwe veldgeschutsoorten en het tactische

gebruik van zulke vuurmonden, dus ook hunne samenvoeging tot strijdeenheden, verder de discussie over

de scheiding tusschcn de OfFicierskorpsen van Bereden- en Vesting-Artillerie, van het meeste gewicht.

Het kan niet anders of de gedachtenwrijvingen, waarvan wij thans spreken, moesten aanstonds

en tot zekere hoogte invloed uitoefenen op de reglementen en de voorschriften, die tal van onbe-

teekenende, maar ook zeer principieele veranderingen hebben ondergaan. Dit moge blijken, wanneer

wij straks de herziening van ruiter- en stukrijderschool, zoomede onze tactische voorschriften; nam. de

manoeuvreer-oefeningen en het gevechtsvoorschrift ter sprake brengen.

Alvorens vestigen wij de aandacht op de reglementaire bepalingen van meer algemeene strekking,

waarvan wij alleen de belangrijkste zullen bespreken. Ze alle de revue te doen passeeren zou te ver

voeren, en — waar in dat geval ook uit den aard veel onbelangrijks zou moeten aangevoerd worden —

ook geen nut hebben. Wij wijzen, in aansluiting met hetgeen hier volgt, op het ^^Recneil Militair"

waarvan o.a. jaargang 1897 op blz. 733 e. v. een lijst bevat van alle op dat oogenblik nog van kracht

zijnde reglementen. Tevens zij in herinnering gebracht, dat bij Min. Aanschr. van 14 October '93 II' Afd.

N". 59 een ̂ .Beknopte Uitgave van verschenen was, loopende over de jaren 1814—1891.

Als gevolg der bij Koninklijk Besluit van 3 Augustus 1893 N". 11 nieuw vastgestelde

Oorlogsorganisatie werden de bepalingen omtrent de organisatie en de garnizoens-indeeling van het Leger

opnieuw uitgegeven, en wel in twee deelen: I Vredes-organisatiën, en II Oorlogs-organisatiën,

Tal van vervolgbundels en wijzigingen op bedoelde boekwerken zijn in den loop der volgende

jaren verschenen. Mede werden veranderingen gelast in het boekwerk: Instructiën enz.
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E wet van 15 April 1896 hield bepalingen in ter uitvoering van Artikel 152

2' lid der Grondwet, nl. dat het gebruik van eigendom tot het voorbereiden

en het stellen van militaire inundatiën, wanneer dit wegens oorlog of

oorlogsgevaar wordt gevorderd, bij de wet moet worden geregeld.

De Aanschrijving van Zijne Excellentie den Minister van Oorlog dd. 19 Juli 1893

IP Afdeeling N°. 59 bracht voorschriften betreffende het verkenen van hulp en bijstand

door miliiairen en regelde het inzenden van rapporten dienaangaande.

Ook hierin kwamen weer wijzigingen voor.

Bij Kon. Besluit van 29 April 1893 N". 44 werd een reglement vastgesteld op het

verleenenvan toegang tot of het bezichtigen van 's Rijks vestingwerken, kazernes, c.a. militaire

ziekeninrichtingen, bakkerijen, slachterijen, artillerie-inrichtingen, exercitie-batterijen en

magazijnen of andere bewaarplaatsen van oorlogs- of verplegingsbehoeften voor de Landmacht.

De bepalingen, vervat in het Voorschrift nopens het vervoer van krijgsvolk^

paarden^ oorlogstuig en verdere militaire goederen^ ondergingen herhaaldelijk wijzigingen,

allereerst in dit tijdvak bij Ministerieele Aanschrijving van 27 Februari 1893; eveneens

de tarieven der prijzen voor het vervoer met versnelde middelen (trein, stoomboot en tram.)

In 1893 — Aanschrijving van 11 December — verscheen een nieuw voorschrift

op het beheer van militaire bakkerijen; het oude dateerde van 1874. Bij Aanschrijving

van 31 Januari 1895 VP Afdeeling N". 33 werd ingetrokken het Voorschrift betreffende

aanschaffing, vervaardiging, keuring, beheer, bewaring en vervoer van verduurzaamde

levensmiddelen voor het leger, vastgesteld bij de Besch. v, d. M. v. O. van 6 April 1888

VP Afd. N". 56, en werd een ander Voorschrift ingevoerd aangaande de aanschaffing enz.

van verduurzaamde levensmiddelen. Een nieuw reglement op de militaire magazijnen van

levensmiddelen, de militaire slachterijen, de betaling en verantwoording van levensmiddelen

door de Korps-administratie werd vastgesteld bij Min. Aanschrijving dd. 9 October 1897

VIIP Afdeeling N°. 50.

De talrijke malen herdrukte loidraad voor den dienst bij het Hoofdkwartier van

het Veldleger en bij staven van gecombineerde troepenafdeelingen te velde, maakte

ingevolge Min. Aanschr. van 22 October 1896 IP Afd. N°. 57 plaats voor Leidraad

voor den dienst bij de staven bij het Veldleger. Een voorschrift tot het houden van Veld-

manoeuvres werd den 23®'^" Juni 1896 aangekondigd (VP Afd. N°. 71), betreffetide den

Geneeskundigen Dienst bij de Landmacht op voet van oorlog., den i Nov. 1897 (i" Afd. N°. 50.)

Bij kennisgeving van 5 Juli 1895 (IP Afdeeling N". 62) vestigde de Minister van Oorlog

de aandacht op een ge.schrift van den toenmaligen kapitein der Genie — thans luitenant-kolonel

van den generalen .staf — W. COOL, met illustratiën van den gepensioneerden luitenant

kolonel van het Indische Leger G. B. HOOIJER, tot titel voerende; De ILombok-Expeditie,
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EN ander belangrijk geschrift, tevens een eenigszins officieel karakter dragende, was het

Leerboek der Tactiek voor de Kadeiten van alle wapens door A. HOOGEBOOM, Kapitein

— thans Luitenant-Kolonel — der Infanterie en G. J C. A. POP, i°-Luitenant der Infanterie,

Leeraar aan de Koninklijke Militaire Academie — thans Directeur-Generaal der Posterijen en Telegraphie.

(Zie Ministerieele Aanschrijving 27 October 1893 IP Afdeeling N°. 79). Een tweede omgewerkte druk

verscheen reeds in 1896.

Verscheidene jaren zijn de in dit leerboek gehuldigde beginselen in het leger als toon

aangevend beschouwd geworden.

Bij Ministerieele Aanschrijving van 5 Mei 1896 IP Afdeeling N°. 64 werd de aandacht .

gevestigd op den gewijzigden herdruk van het Voorschrift op den Velddienst voor het Nederlandsche

leger. (Vergelijk Deel V-mB, blz. 44 en 265.)

Als toelichting op dien nieuwen druk werd kenbaar gemaakt, dat:

„/ï. het Voorschrift meer het karakter van een Voorschrift moest hebben dan het vorige, dat op

menige plaats den indruk gaf te zijn een handleiding^ tot de kennis van den Velddienst;

,p. het Voorschrift zoo mogelijk beknopter moest worden;

„f. duidelijker dan tot dusverre moest uitkomen wat tot den ophelderings-of kondschaps-dienst en wat
tot den eigenlijken Velddienst behoorde;

het niet wenschelijk was, evenals in het vorige Voorschrift, de lengtematen nu eens in meters,
dan weder in passen uit te drukken;

>,e. het Voorschrift aanvulling eischte o. a. wat betrof de bevelvoering, de verpleging en den dienst
der marechaussee te Velde, waaromtrent tot dusverre niets was bepaald; — en

,,/. de aan te brengen wijzigingen zoo min mogelijk betrekking moesten hebben op de verplichtingen
der onderofficieren en korporaals en het minst op die der manschappen."

Hoewel men er naar streefde om aan den gewijzigden inhoud het karakter van een Voorschrift
te geven, stond toch steeds het beginsel op den voorgrond om bij de toepassing aan elkeen een zoo
groot mogelijke mate van vrijheid te laten.

In verband met de samenstelling van dit gewijzigde Voorschrift bepaalde de M. v. O., dat het
Voorschrift op den Velddienst voor de onderofficieren en korporaals van het Leger (1890) verviel, en dat
door de Inspecteurs der betrokken wapens moest worden vastgesteld, welke gedeelten van het nieuwe
Voorschrift door de onderofficieren en korporaals behoordete worden gekend (isJuni i896IPAfd. N°. 78.)

V IC*:

^  - A '.n.h
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EN Januari 1894 (IP Afdeeling N°. 90) werden wijzigingen bevolen in de Handleiding

voor de Officieren van wapening, meester-geweerrnakers en zwaardvegers, betrekking

hebbende op het onderzoek van de herstellingen aan de draagbare wapenen.

Bij Ministerieele Aanschrijving van 29 Januari 1895 IP Afdeeling N°. 27 werd verwezen naar;

„a, de Handleiding voor het beheer, de verantwoording, de aanvulling, het onderhoud en de bewaring

van het Artillerie-materieel, ingedeeld bij de Staven en Korpsen van het Veldleger (Hoofdstuk I); — en

naar de Hoofdstukken II—IV."

Het gedeelte sub a. was bestemd voor de Regimenten Veld-Artillerie, het Korps Rijdende

Artillerie en het Korps Pontonniers, dat sub ó. voor den dienst bij de Staven en Korpsen van alle wapens.

De hier genoemde Voorschriften werden o. a. in 1897 gewijzigd.

De Handleiding voor het beheer en de verantwoording van het Artillerie-materieel bij de

Regimenten Veld- en Rijdende Artillerie (1877), zoomede de Handleiding voor het beheer en de

verantwoording van het Artillerie-materieel bij het leger te velde (1882) vervielen als gevolg dezer

nieuwe voorschriften.

Den 27sten Maart 1893 werd een voorschrift ingevoerd betreffende de revolver en de daarmede

te houden schietoefening-en.

Nog wijzen wij op de veranderingen, door den Minister den 5^"^ Augustus 1896 bevolen omtrent

het optuigen, ,,overwegende dat tengevolge van de verschillende wijzigingen in de organisatiën en in
de samenstelling van de paardetuigen het noodig is wijziging te brengen in de Voorschriften behoorende
bij de Beschikking van den Minister van Oorlog van 25 Maart 1895 V? Afdeeling N°. 84 (Recueil
Militair 1895 blz. 229)."

Wanneer wij de meer ondergeschikte herdrukken en wijzigingen van verschillende andere
Voorschriften — omtrent den Garnizoens- en den Inwendigen Dienst, gymnastische oefeningen enz. —
slechts ter loops ter sprake gebracht en voorts nog even gewezen hebben op het nieuwe ..Handboek
voor Veld- en Rijdende Artillerie" den 20^'^" April 1895 ingevoerd, dan blijft ten slotte over de
bespreking der hoogst gewichtige reglementen op de Matioeitvreer-oefeningen en het Gevecht, die
respectievelijk op 3 Maart en 17 April 1894 een grondige herziening ondergingen. Wijders zal dan
nog de geschiedenis van de omwerking der ruiter- en stukrijderschool moeten worden nagegaan.

Den Augustus 1894 kon men in een Aanschrijving van den Minister van Oorlog
IP Afdeeling N°. 108 het volgende lezen:

,,Brengt door deze, ter kennis van de Landmacht, dat, tengevolge van de bij Beschikking van 17 April
1894 No. 39 (R. M. 1894 blz. 149) bevolen invoering van het Herziene Exercitie-Reglement voor de Veld
en Rijdende Artillerie 2' Gedeelte, scholen te paard, C. het Gevecht, de Handleiding voor het tactisch
gebruik der Artillerie te Velde (1887) buiten werking wordt gesteld, en dat voor het tactisch gebruik der
Bereden Artillerie de beginselen moeten worden gevolgd, welke in bedoeld gedeelte C. het Gevecht,
zijn neergelegd."

t
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IF de nieuwe reglementen geheel op de hoogte van, den tijd waren, zietdaar een vraag, ,

die zich na de verschijning oogenblikkelijk opdrong. Een breede gedachtenwisseling ontspon

zich. Wij zouden zeker geen aanspraak op volledigheid kunnen maken, indien wij dien
aangaande een volkomen stilzwijgen bewaarden.

In de Militaire Spectator van 1894 vinden wij als eerste uiting:

^^Hoogeboom en Pafs Tactiek der Artillerie en het nienive Exercitie-reglement voor de Veld

en Rijdende Artillerie^ door H. KEMPER, kapitein der Artillerie blz. 61—70 met een Naschrift,

geteekend door de beide kapiteins voornoemd. Verder het artikel ,^Reglcmenisunjziging bij de Bereden

Artillerie'' blz. 73—85 en 130—145'.

„Hij, die de werkzaamheid der bereden artillerie waardeert — zegt de ongenoemde schrijver

van beide laatstgenoemde zeer goed gestelde en van grondige studie getuigende artikels —

„zal gereedelijk inzien, dat deze afhankelijk is van verschillende factoren als: personeel, materieel, paarden,

oefening enz., en in hooge mate beheerscht wordt door den inhoud der reglementen, welke die werkzaamheid

regelen. Van daar de zeer gewettigde belangstelling, welke de jongste reglements-wijziging bij dat wapen

in grootere en kleinere kring heeft gewekt.

„Het was immers een reeds lang erkend feit, dat die reglementen, door de tactische evolutie der

laatste jaren achterhaald, niet meer op de hoogte van hun tijd waren; ja door velen werd zelfs beweerd,

dat het niet noodzakelijk geweest ware te wachten tot het oude reglement was uitverkocht om tot het

samenstellen van een nieuw over te gaan. De bereden artillerie zelf gevoelde eiken dag te meer dat, wat

zij in het hedendaagsche gevecht leveren moest met het bestaande reglement niet meer bereikt kon worden."

Na de oorzaken te hebben nagegaan van de mindere bruikbaarheid van het oude reglement

en een waardeerend wooi'd te hebben doen hooren over ,,I Scholen te voet" — een vrij getrouwe,

zij het ook niet altijd even goed verzorgde vertaling van de ,,Einleitung" van het Duitsche Veld-

Artillerie-reglement (1892) in 1893 en 1894 gewijzigd, doch waarvan de inleiding onveranderd

bleef — onderwerpt de ongenoemde schrijver de „Manoenvreer-oefeningen' en ^jiet Gevecht" aan een

scherpe doch onzes inziens zeer juiste critiek, en wijst op de leemten, die eerstgenoemde oefeningen
aankleven. Ten vervolge op zijne beschouwingen laat hij eenige grondvormen en beginselen volgen,
welke naar zijne meening bij het samenstellen van een reglement voor de bereden artillerie toepassing
zouden kunnen vinden.

Overgaande tot de bespreking van ,jiet Gevecht" zegt de schrijver „Men behoeft dit hoofdstuk
slechts in te zien, om te ontwaren dat het bewerkt is aan de hand van het IV° Deel van het Duitsche

.Reglement für die Feldartillerie:'

„Sommige gedeelten b. v. eenige tactische regels voor den aanval en de verdediging en voor het
gebruik van aan zelfstandige Cavalerie toegevoegde rijdende batterijen volgen den tekst daarvan zelfs
zeer getrouw.

„Toch ontvangt men een gansch anderen indruk bij het lezen vaii den kernachtigen Duitschen tekst
als van de Hollandsche vertaling. Wij hadden een getrouwe, mits goed verzorgde vertaling boven dit
mengelwerk verkozen.
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AN vervolgt de ongenoemde Schrijver:

„Gedeeltelijk is het wellicht daaraan te wijten, dat het Nederlandsche reglement zich

ondanks die gedeeltelijke navolging toch op een geheel anderen grondslag plaatst dan het

Duitsche. Leest men toch in het laatste: „Die Formen und Grundsatze des Reglements tragen nur den

einfachsten Verhaitnissen Rechnung, sie werden in der Anwendung vor dem Feinde durch die Umstande oft

eine Aenderung erfahren," het eerste zegt in § 2: „Het reglement voorziet in de meest algemeen voorkomende

gevallen; omstandigheden kunnen evenwel tot geringe afwijking nopen; in andere gevallen moet de

Commandant weten hoe te handelen, waarbij het reglement tot algemeen richtsnoer dient" —

Als commentaar laat hij o. i. daarop zeer terecht volgen:

„In het hoofdstuk ,,Manoeuvreer-oefeningen", waar alleen vormen en bewegingen in verschillende

vormen gegeven worden, moet en kan men met alle omstandigheden rekening houden, in zooverre althans,

dat al die vormen en bewegingen, welke op het gevechtsveld toegepast moeten worden, daarin behooren

voor te komen. Daar, waar men echter tot de behandeling van het gevecht overgaat, is die gedragslijn

niet langer vol te houden. Daar kan men alleen met de meest eenvoudige toestanden rekening houden en

moeten algemeene beginselen vastge.steld worden, welker toepa.ssing onder de .steeds wisselende gevechts-

toestanden aan de aanvoerders overgelaten moeten worden. Daartoe juist is tactische vorming ook

zoo hoog noodig. Ware het mogelijk, in het reglement met alles en met nog wat rekening te houden, dan

had men slechts het reglement te kennen om op alle gebeurtenissen voorbereid te zijn. Niets is echter

minder waar, „die Reglements sollen nur wohl durchdachte practische und hinreichend elastische Formen

bieten, nach welchen die, den jeweiligen Forderungen des einzelnen Falies entsprechenden auf Erfahrung.

Sachkenntnisz und richtigen Urtheil beruhenden Entschlüsse zur Ausführung gebracht werden, (i)

„Recepten kunnen voor het gevechtsveld nu eenmaal niet gegeven worden. CLAUSEWITZ heeft reeds

gezegd: „„De theorie moet het verstand van den veldheer vormen, doch zich niet aanmatigen hem op

het gevechtsveld te willen volgen""; een waarheid welke NAPOLEON kortweg uitdrukte door te zeggen:

,„,Les règlements" in den zin als wij hier bedoelen — ,,ne peuvent être que des axes.'"'

„Juist als men alles wil regelen en omschrijven komt men onwillekeurig tot dien omslachtigen
betoogtrant, welken men b. v. aantreft in „Vereischten van een stelling"; een betoogtrant, die ons onwille

keurig de volgende woorden uit de Schweiz. Mil. Blatter van Juli '94 in het geheugen riep: „Zunachst giebt
es doch auch in der Praxis eine gewisse Logik, welche nicht jeden Unsinn zulasst, sonst müssten die

Reglemente dicke Bücher sein und wurden dann ihren Zweek erst recht verfehlen." "

Achtereenvolgens behandelt de Schrijver alsnu meer in het algemeen „de gevechtsleidmg^ de
vuurleidmg en de muniiie-aanvnllmg^ en gaat dan de verschillende paragraphen meer in het bijzonder
na, daarbij er op wijzende, dat vooral dit gedeelte aan duidelijkheid en leesbaarheid zou kunnen

winnen, indien de redactie daarvan aan een grondige herziening onderworpen werd.
Bij het bespreken der beginselen, waarop de gevechtsleiding berust, wordt nog bijzonder gewezen

op het groote gewicht van het laatste gedeelte van den Artilleriestrijd, volgens den kolonel LANGLOIS:
^. Le coinbat d' nsiire^ si peu étudié par cela viètne qiè tl ne pent pas se représentcr avx manoeuvres et qui
constitue pcut-Hre la periode la plus importante en tous cas la plus longue de la- hataille, II importe de bien
connaitre la mission de l' artillerie dans cette phrase."

(I) Ueber Bildung und Leitung grüsserer Artilleriekorps im Gefecht. Organ 1893, B 46 H. 6.
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'prekende over het gebruik van Rijdende Artillerie, toegevoegd aan zelfstandige Cavalerie,
zegt hij —

„het Duitsche Reglement neemt als doel, waarmede aan zelfstandige cavalerie rijdende
batterijen toegevoegd worden: „die Offensivkraft zu erhöhen und die erforderliche Feuerkraft

für die Vertheidigung zu leihen."" Kort en duidelijk!"

Hoe de plaats, waar het gevecht gevoerd wordt, invloed kan uitoefenen op het al dan niet in
stelling blijven der artillerie van die partij, welke met ongunstigen uitslag gestreden heeft, is den
Schrijver niet duidelijk.

Dan vervolgt hij: „Bij het met opgelegde stukken afwachten van den uitslag van den ruiterstrijd
stelt men zich vooral helder voor oogen, dat vluchtende artillerie licht achterhaald wordt, en dan smadelijk

verloren gaat, zonder iets voor het behoud der eigen ruiterij verricht te hebben.

„Wij verkiezen dan ook de Duitsche redactie ,,„Unter Umstanden kann"" boven de Hollandsche :

„Het zal dikwijls raadzaam zijn."

„Hoe verder rijdende artillerie terreinafscheidingen moet bezetten en verdedigen eischt toelichting.

In het Duitsche Reglement staat juister: „„dass sie den Widerstand des Gegners an besetzten Oertlichkeiten

oder Engen bricht oder umgekehrt den eigenen Widerstand an solchen Stellen verstarkt.""

Dat de rijdende batterijen in den loop van een gevecht der drie wapens als veldbatterijen

optreden, vindt de Schrijver zeer oneigenlijk uitgedrukt. „Zij zijn en blijven rijdende batterijen, en worden

.„,im Anschluss an die anderen Waffen zur Erkampfung des Sieges verwendet"", zoolang althans aan de

cavalerie-afdeeling, waartoe zij behooren, geen bizondere opdracht gegeven wordt."

Aan het slot van het overzicht gekomen, zegt de Schrijver:

„De voorafgaande beschouwingen over de Hoofdstukken II B en II C (Manoeuvreer-oefeningen en het

Gevecht) voor de veld- en rijdende artillerie werden ons in de pen gegeven door de stellige overtuiging,

dat de bereden artillerie alleen dan zal kunnen voldoen aan de groote verwachtingen, welke daarvan voor

de verdediging van ons land gekoesterd worden, indien dit wapen in tijd van vrede volgens juiste beginselen

geoefend en in den strijd naar zuiver tactische grondregels gebezigd wordt. Als zoodanig zijn zij geschreven,

mogen zij dan ook als zoodanig overwogen worden."

Als noot vinden wij nog toegevoegd: „Wij bepaalden ons, om niet te veel ruimte in beslag te

nemen, hiervoren tot deze hoofdstukken, omdat zij — het tactisch gebruik onmiddellijk beheerschende —

het meest gewichtig geacht moeten worden.

„Intusschen zal men uit het vorenstaande allicht kunnen afleiden in hoeverre en in welken zin wij

ook de overige hoofdstukken gewijzigd zouden willen zien."
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ATO 's Gravenhage 27 Mei 1893 zond de Commandant der Bereden Artillerie onder

N°. 700 K aan den Inspecteur der Artillerie afschrift eener aan hem gerichte missive met

bijlagen van den Voorzitter der Commissie tot herziening der Ruiter- en Sittkrijder school.

Deze Commissie was samengesteld uit den Kapitein D. KROMHOUT, de Kapiteins der

Veld-Artillerie J. H. KNEL en J. D. WAGNER. Uit die missive bleek het, dat aan den Commandant
der Bereden Artillerie een voorstel was gedaan om een proef te mogen nemen met een andere wijze
van besturing van het V. H. (vandehandsche) paard, waarbij werd verwezen naar de brochure van

GEORG EDLEN VON PELZER. (i)

De Commandant der Bereden Artillerie, de nadeelen erkennende, die volgens zijn gevoelen

verbonden waren aan de wijze van besturen van het V. H. paard, zooals dit geschiedde, achtte verbetering
te dien aanzien zeer gewenscht en verstrekte aan voornoemde Commissie de opdracht om een duidelijke

verklaring te geven omtrent de bij ons te lande wenschehjk geachte verbeteringen in de besturing
van het V. H. paard en een korte uiteenzetting der gronden, waarop deze berustte.

Langs den door de Commissie voorgestelden weg vermeende de Commandant der Bereden

Artillerie, dat de verbetering te vinden was. Met overlegging der door de Commissie ter zake

ingediende rapporten vermeende ZijnHoogEdelGestrenge te moeten voorstellen om de proef bij een
of meer bespanningen, of beter zooals de Kapitein KROMHOUT voorstelde, bij een geheele batterij

(4® Batterij 3'Regiment Veld-Artillerie) te laten nemen. De kosten zouden per span bedragen pl.m. ƒ 13,

alzoo voor een geheele bespanning pl.m. ƒ78.

Onder dagteekening 's Gravenhage 6 Juni 1893 N°. 1375 F. deed de Inspecteur van het Wapen,
die zich met de gedane voorstellen wél kon vereenigen, alsnu in zake een voorstel aan den Minister

van Oorlog. Deze maakte den 9<ien Juni 1893 IV® Afdeeling N°. 107 aan Zijne Excellentie kenbaar,

dat voor het nemen der proef, voor den aanmaak en de wijziging van de benoodigde tuigdeelen

aan de Constructie-werkplaatsen de noodige bevelen konden gegeven worden, en dat een rapport

omtrent den uitslag der proefneming, c. q. vergezeld van desbetreffende opmerkingen en voorstellen,

te zijner tijd werd ingewacht. "

Dientengevolge werd door den Inspecteur in dato 's Gravenhage 12 Juni 1893 onder N°. 1513

F. aan den Commandant der Bereden Artillerie medegedeeld, dat de voorgestelde proef zou

gehouden worden bij de 4° Batterij van het 3® Regiment Veld-Artillerie en bij een batterij
Rijdende Artillerie, en wel voor beide batterijen met 4 stukken, elk bespannen met 6 paarden. Nader werd

den 13^" d. a. v. door den Commandant der Bereden Artillerie bepaald, dat voor zoover het Korps
betrof, de proef zoude worden genomen bij de 2® Rijdende Batterij, terwijl het rapport inzake den
15®" October d.a.v. werd ingewacht. Door de zorg van voornoemde batterij — Kapitein Jhr. DES TOMBE —
werden alsnu ter wijziging naar Delft opgezonden 12 haams (V. H. paarden), waarbij zouden terug
ontvangen worden 12 gebitteugels, 8 verbindingsteugels en 12 bijzetteugels.

(^} Januari 1S90 te Weenen verschenen, getiteld: GEORG EDLEN VON PELZER „K.u. K. Ober.st-Ueutenant des Artilleriestabes iind
Lehrer der Fahrschule am K.u, K, MUitar Reitlelirer Institut Fahrschidgedanken."
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• ANGAANDE de nieuwe besturingswijze schreef de Voorzitter der Commissie tot herziening
der Ruiter- en Stukr ij der school, onder dagteekening Breda 25 Mei 1893 aan den

Commandant der Bereden Artillerie o. m. —
\

„De besturing van het V. H, paard, als thans in de Stukrijderschool voorgeschreven,

is naar het oordeel onzer Commissie onvoldoend en slecht.

„Hoofdgebreken daarvan zijn: a. De weinige macht, die de stukrijder heeft over zijn V. H. paard om
dit bij voorkomende gelegenheid in gehoorzaamheid te houden of daarin terug te brengen.

„(J. De moeilijkheid der besturing met een enkelen handteugel; met dien éénen teugel toch moeten
dow een beweging der vuist in verschillende richtingen hulpen worden aangebracht, terwijl dezelfde teugel,
waar zulks noodig is gebruikt moet worden om het V. H. paard naast het B. H. (bijdehandsche) te houden

en bij voorkomend dringen het V. H. paard van dit af te houden.
„c. De onmogelijkheid voor den stukrijder om de V. H. paarden met rechtuit geplaatst hoofd te laten

gaan, is dikwerf oorzaak van scheefloopen met recht achter elkander gaande V. H. paarden, dientengevolge

van ongelijke verdeeling van arbeid, gepaard aan verlies van trekkracht."

Uit de hiervoren genoemde brochure VON PELZER haalt de Kapitein KROMHOUT aan,

dat, volgens het gevoelen van den Schrijver, niet alleen de besturing van het V. H. paard met den

handteugel eene zeer moeilijke zaak is, maar dat hij na eene veeljarige ondervinding tot de over

tuiging is gekomen, hoe er steeds, ook bij de best verkregen resultaten met personeel der trekschool

— dat toch met juistheid uitvoerde en kon uitvoeren wat bevolen werd — constant voorkomende fouten

bleven bestaan, voor welke hij geen afdoende middelen ter verbetering wist te bedenken: als het

veelvuldig voorkomende niet regelmatig in de strengen loopen van het V. H. paard, het zich op een

te kleinen boog bewegen door den achterrijder, de onmogelijkheid voor de stukrijders om met een

handteugel hunne V. H. paarden recht achter elkander met rechtuit geplaatste hoofden te laten gaan:

welk gebrek met een korter bijzetten aan de buitenzijde niet genoeg te verhelpen was.

„VON PELZER kwam alsnu op het denkbeeld" — deelt Kapitein KROMHOUT verder mede —

„na zelf een bespanning van zes paarden van de bok te hebben gereden, om den rechter- en den linker

handteugel te vervangen door twee teugels als volgt aangebracht:

„de rechterteugel bevestigd aan den rechterring van het gebit loopt van daar door een ring,

aangebracht aan de rechter (buitenzijde) van het haam van het V. H. paard, naar de linkerhand van den

berijder van het B.H. paard; beide teugels worden daar vereenigd door de linkervuist vastgehouden. Voor

de besturing van het V. H. paard wordt de rechterhand op beide teugels gelegd, deze daarbij gescheiden

door middelste en ringvinger; naarmate zulks noodig is wordt nu de rechter- of de linkerteugel gebruikt
en geschiedt de besturing bij de wendingen geheel op dezelfde wijze als bij het rijden van de bok.

„Deze besturing voldeed bij het V. H. achterpaard aanstonds zeer goed; minder gunstig aanvankelijk
bij de V. H. vóór- en middenpaarden. Wel gingen ook deze paarden beter in de strengen en kon de stukrijder
ze met rechtuit geplaatste hoofden laten gaan; maar aan het geheel ontbrak een voldoende steun, omdat
de vóór- en middenpaarden niet onderling verbonden waren; hetgeen wél het geval was met de achterpaarden,
die door de disselboomriemen als het ware eenigszins aan elkaar gekoppeld zijn."
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APITEIN KROMHOUT vervolgt —

„Ten einde dit nadeel weg te nemen werden de paarden aan de buitenzijde bijgezet,

omdat de buiten-bijzetteugel gebleken was onmisbaar te zijn, en werd een verbindings

teugel aangebracht en wel op de volgende wijze —

„Aan den linkerring van het trensgebit van het V. H. paard werd een teugel bevestigd, welke van

daar liep door een Y ring van het haam van het B. H. paard, verder over den hals van het V. H. paard, door

denzelfden op het haam aangebrachten ring, waardoor de rechter besturende teugel heenloopt, naar een kap

aangebracht op den rechter bijzetteugel.

„Volgens den Luitenant-Kolonel VON PELZER werden met de nieuwe besturingswijze zeer goede

resultaten verkregen. Met één hand werden alle wendingen, ja zelfs dubbele wendingen, in draf en galop

op beide handen correct uitgevoerd. Bovendien kreeg men als resultaat een bijzonder vlotte beweging en

verrassende lust tot gaan bij de V. H. paarden.''

Naar aanleiding van een en ander was alsnu door den Kapitein KROMHOUT een ontwerp

ingediend voor een nieuwe wijze van besturing van het V. H. paard, waarin de plaatsing der handen,

teugels en karwats, ook de werking der handen, teugels eh karwats waren aangegeven, zooals later

in hoofdzaak in de nieuwe Stukrijderschool is opgenomen. Volgens zijn gevoelen werd het te ver

rechts uitwijken van het V. H. paard min of meer belet door den verbindingsteugel, waarbij naarmate

zulks meer noodig was, van zelf een sterkere werking van den buitenteugel intrad.

Het opdringen der paarden kon waarschijnlijk beter dan vroeger worden belet door een sterk

werken van den linkerteugel van het V. H. paard, zonder daarbij den rechterteugel na te geven.
Eindelijk heeft de stukrijder het in zijn macht, doordien hij bij het V. H. paard beschikt over een rechter-

n over een linkerteu^el, om zijn V. H. paard voortdurend meteen rechtuit geplaatst hoofd te laten gaan.
Hier zij door ons aangeteekend, dat de besturing van het B. H. paard zoude plaats vinden met

gekruiste teugels in de linkerhand, zooals in de nieuwe Ruiterschool was aangegeven. Het rijden op
de pink of derde vinger was dientengevolge vervallen. Te paard zijnde, werden de teugels in
beide handen verdeeld, komende de stangteugels onder de pink uit en de gebitteugels daarboven.
Met één hand rijdende werden de beide rechterteugels over de linker- in den linkervuist gelegd, en met
den duim vastgehouden. Dit had het nadeel, dat de teugels dikwerf niet gelijk gespannen waren,
nu wel is waar, de hoofden der V. H. paarden recht waren geplaatst, doch die der B. H. paarden veelal niet.

Gedurende de plaats hebbende beproeving van de nieuwe besturingswijze bij het Korps achtte
men de nieuwe besturingswijze en de invoering der verbindingsteugel niet wenschelijk, terwijl die der
bijzetteugels alleszins v/erd toegejuicht. Ook de nieuwe besturing van het V. H. paard leverde
bevredigende uitkomsten op.

Na het inkomen der verlangde rapporten diende de Commandant der Bereden Artillerie, dd.
19 December 1893 onder N°. 700 K aan den Inspecteur zijne zienswijze in zake mede, en werden
dd. 3 Januari d.a.v. onder N®. 6 P door den Inspecteur van het Wapen voorstellen gedaan aan den
Minister van Oorlog, betreffende de nieuwe besturing van het V. H. paard.

I
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Kanonnier der Rijdende Artillerie in groote tenue. Tijdvak 1893—'98.
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ORENSTAANDE voorstellen luidden —

„a. De aangegeven wijze van besturing in te voeren, doch den verbindingsteugel weg te laten,

daar de besturing, hoewel minder volmaakt;, dan toch met tact geschieden kan zonder dien teugel,

In verband daarmede den teugel en karwatshaak met beweegbare lip aan de rechterzijde van

de hamen der V. H. paarden doen vervangen door een vasten ring in een eenigszins schuin vooroverhellenden

stand, door middel van een klinkbout stevig in den haambeugel bevestigd.

„c. Den gebitteugel der V. H. paarden te vervangen door een besturingsteugel L. 4 M,, aan beide

einden voorzien van kap met gesp en passant, ter bevestiging aan de ringen van het trensgebit; verder

van een langen schuifpassant, ongeveer in het midden van den teugel op gelijke wijze aangebracht, als de

losse passant, waarmede de stangteugels bij elkander worden gehouden. Bij het bevestigen aan de ringen

van het trensgebit wordt alsdan het gedeelte van den teugel aan de rechterzijde eerst gestoken door den

aan die zijde van het haam aangebrachten vasten ring. Wordt het V. H. paard alleen als rijpaard gebruikt,

dan kan de besturingsteugel zonder bezwaar als gebitteugel worden gebezigd.

„d. Alle V. H. paarden te voorzien van een bijzetteugel aan de eene zijde eindigende in een breede

platte lus, waardoor de voorste kap van den singel van den rijzadel met gemak moet kunnen worden

gestoken; aan de andere zijde in een stoot, watfrin 20 gaten met 2 c.M. onderlinge tusschenruimte;

terwijl op 5 d.M. afstand van het stooteinde een kap met gesp en passant zijn genaaid ter bevestiging van

den teugel aan het trensgebit.

„Verder dezen teugel te voorzien van een lossen schuifpassant om zoo noodig het overschietende

gedeelte van het stooteinde door dien pa.ssant te kunnen steken."

Alvorens op de door den Inspecteur van het Wapen gedane voorstellen te beslissen, wenschte

de Minister van Oorlog bij missive van lo Januari 1904 IV' Afd. N°. 28 nog nader de bedoeling
te weten omtrent de toepassing van de nieuwe besturingswijze, nl. of men deze algemeen voor de

V. H. paarden van alle van het zadel te besturen bespanningen wenschte te zien toegepast, óf alleen

voor de besturing van de V. H. paarden der batterijen. Ook werden door Zijne Excellentie nog nadere

inlichtingen gewenscht omtrent den aangegeven vermoedelijken prijs van /12,00 voor de wijziging der
tuigen voor een bespanning van zessen. De Minister teekende hierbij aan, dat als het in de bedoeling
lag om de nieuwe besturingswijze algemeen in te voeren, de daaraan verbonden kosten wel van dien

aard zouden zijn, dat tot dien maatregel slechts gaandeweg zoude kunnen worden overgegaan.
In antwoord op des Ministers schrijven deelde de Inspecteur in een brief dd. 29 Maart 1904

onder N°. 679 P aan den Minister mede, dat het in de bedoeling lag om de voorgestelde besturing
van het V. H. paard alleen in te voeren bij de bespanningen der batterijen^ aangezien zij voor die der
trein-compagniëen niet noodig werd geacht, en wél in de allereerste plaats bij de bespanningen der
vuurmonden, omdat die paarden reeds in vredestijd aanwezig zijn en de bedoelde maatregel
juist dient om dit materieel zoo lang mogelijk te behouden. Eerst daarna zoude dienen te worden
overgegaan om deze maatregel ook toe te passen voor de bespanningen der overige bij de batterijen
ingedeelde voertuigen; hoe eerder dit met het oog op de daaraan verbonden geldelijke uitgaven
zou kunnen geschieden, des te spoediger zoude ook de toestand intreden, waarbij slechts één
wijze van besturing, van het V. H. paard aan het personeel der batterijen behoeft te worden geleerd.
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OG deelde de Inspecteur van het Wapen aan den Minister mede dat, blijkens ontvangen

I mededeeling van den Commandant der Bereden Artillerie, bij de verdere beproeving der
voorgestelde besturingswijze van het V. H. paard nog de wenschelijkheid was gebleken van

een wijziging der teugels van het B. H. paard.

De gebitteugel was namelijk te kort, waardoor het niet mogelijk was om het paard met

lossen teugel te laten stappen, terwijl de stangteugel onnoodig lang was.

Dan, niet alleen ten behoeve van de voorgestelde besturingswijze van het V. H. paard werd

die wijziging wenschelijk geacht, maar ook op grond van de toenmaals ingevoerde wijze van besturing
van het paard, voorgeschreven in de nieuwe Ruiterschool der Scholen te paard (1894.)

Op grond van het vorenstaande stelde de Inspecteur voor om bij de hoofdstellen gewone Teugels
N°. I Gebit en N°. 6 Stang, elke te vervangen door een teugel lang 27 M., doch de bestaande teugels
slechts gaandeweg te doen vervallen. Die voor het V. H. paard werden ingevoerd onder den naam:

teugels N°. 5 gebit;

„  „ 7 gebit en stang, lang 2.7 M; — en

,, „ 8 bijzet.

Bij de missive was een definitief voorstel gevoegd, betreffende een nieuwe wijze van besturing
van het V. H. paard, benevens een dergelijk, betreffende de plaatsing van de handen, de teugels en
de karwats, overeenkomstig hetgeen later in de nieuwe uitgave der Stukrijderschool— 1894 — voorkwam.

Naar aanleiding nu van de laatstvermelde missive deelde de Minister van Oorlog- dd. 's Gravenhao e
O  ö

18 Mei 1894 IV° Afdeeling N°. 99 aan den Inspecteur van het Wapen mede, dat de wijze van besturing
van het V. H. paard, overeenkomstig de laatstelijk gedane voorstellen zoude ivorden ingevoerd, zoowel
voor de bespanningen der vuurmonden en caissons der batterijen Bereden Artillerie als voor die der

overige bij die batterijen aanwezige of daarvoor in de magazijnen opgelegde voertuigen.
Ten slotte deelde de Commandant der Bereden Artillerie dd. 25 Mei 1894 N°. 60 K nog

mede, dat de nieuwe wijze van besturing in de nieuwe Stukrijderschool zoude worden opgenomen.

De nieuwe besturingswijze van het V. H. paard was alsnu definitief ingevoerd. Tien jaar later
keerde men weder tot den ouden toestand terug; eveneens werd het rijden met één hand op
den pink hersteld.

I
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LS Minister van Oorlog traden op in de jaren 1893—'98; A. L. W. SEYFFARDT, tot

9 Mei 1894; C. D, H. SCHNEIDER, Adjudant in b. d. van H. M. DE KONINGIN, van

9 Mei'94tot 27 Juli'97; J. C.JANSEN, (a.i.) van 27 tot 31 Juli'97; K, ELAND sedert 31 Juli '97.

Het beheer over de Artillerie voerden in deze periode de navolgende Inspecteurs:

de Luitenant-Generaal C. D. H. SCHNEIDER, Adjudant in b. d. van H. M. DE KONINGIN,

tot 10 Februari 1894;

de Generaal-Majoor J. W. BERGANSIUS, van 10 Februari 1894; bij Koninklijk Besluit van

8 April 1896 N°. II werd hij bevorderd tot Luitenant-Generaal.

Met het commando over de Bereden Artillerie is sedert 7 April 1894 belast geweest de Generaal-

Majoor C. L. DOORMAN.

Wat de mutatiën onder de leden van het Korps betreft, zij het volgende vermeld:

Ingevolge Koninklijk Besluit van 7 April 1893 N°. 4 werd de Luitenant-Kolonel, Adjudant in

buitengewonen dienst van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, Jhr. V. A. DE PESTERS benoemd

en aangesteld tot Commandant van het i' Regiment Veld-Artillerie, terwijl het tot dusver door hem

gevoerde bevel over het Korps Rijdende Artillerie moest worden overgedragen aan den tot

Majoor bevorderden Kapitein C. DE WIT van den Staf van het Wapen, adjudant van den Inspecteur

der Artillerie. Op 30 April d.a.v. had de overdracht van het commando plaats.

Voorts traden bij het Korps op —

de Kapitein J. D. WAGNER van het 3' Regiment Veld-Artillerie, ingevolge beschikking van

den Generaal-Majoor Commandant der Bereden Artillerie dd. i October 1894 N°. 1023 K; op

hetzelfde tijdstip werd hij eervol ontheven van de functiën voor speciale diensten;

de i°-Luitenant J. C. A. DRABBE van het i® Regiment Veld-Artillerie, 4 Dec. 1894 N°. 1382 K.;

de i'-Luitenant KALFF van het i® Regiment Veld-Artillerie, 10 November 1896 N°. 1905 K.;

de i®-Luitenant A. L. V. VAN AFFELEN VAN SAEMSFOORT, 19 Juni 1897 N°. 894 K.

Verder werden ingevolge beslissing van den Inspecteur der Artillerie met ingang van
I Maart 1894 bij het Korps voor onbepaalden tijd gedetacheerd: de 2®-Luitenants G. VOGELAAR

en D. A. EEKHOUT, onderscheidenlijk van het 1®- en het 3® Regiment Vesting-Artillerie; eveneens,

met ingang van 15 Juni 1895 de 2®-Luitenants J. A. KAUB van het i®-en Jhr. T. J. VAN DER WIJCK

van het 2® Regiment Vesting-Artillerie. De detacheeringen eindigden voor beide eerstgenoemden op
15 Juni 1895, voor beide laatstgenoemden op i Juni en i September 1896.
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IJ beslissing van het Departement van Oorlog dd. 27 December 1893
IJl' Afdeeling N°. 56 werd de Kapitein N. J. A. P. H. VAN ES op zijn

verzoek eervol ontheven van het bevel over de Instructie-Batterij, de

Kapitein A, M. A. VAN DEN WALL BAKE van het 3' Regiment Vesting-Artillerie

benoemd tot Commandant dier batterij, tevens in zijn rang overgeplaatst bij het Korps

Rijdende Artillerie.

De Kapitein VAN ES aanvaardde het commando over de 2' Rijdende Batterij.

Bij beschikking van den Minister van Oorlog dd. 19 Maart 1894 IIP Afdeeling

N", 82 werd de i'-Luitenant-Adjudant G. MAES op zijn verzoek eervol ontheven uit

die betrekking; de i'-Luitenant Jhr. A. G. SICKINGHE werd tegelijkertijd benoemd

tot I'-Luitenant-Adjudant.

Ingevolge beschikking van den Minister van Oorlog dd. 25 Juni 1894 III'Afdeeling

N°. 84 werd de i'-Luitenant C. E. BAUD met ingang van i Augustus benoemd tot

Officier voor speciale diensten.

In verband daarmede werd de i'-Luitenant J. W. F. VAN HOOGSTRATEN

met ingang van dienzelfden datum eervol uit die functie ontheven.

Door de beschikking van den Minister van Oorlog dd. 10 Februari 1897

III' Afdeeling N°. 14 droeg de i'-Luitenant BAUD zijn betrekking over aan den

i'-Luitenant MAES met ingang van i Maart d.a v.

Bij Besluit van 29 October 1396 N'. 32 behaagde het aan HARE MAJESTEIT

om den Korps-Commandant Majoor DE WIT te benoemen tot Luitenant-Kolonel: bij

die gelegenheid werden alle met arrest, politiekamer en provoostgestraften ontslagen

(Korps-order van 30 October 1896).
<

Uit de rollen van het Korps werden afgevoerd —

Kapitein Jhr. F. J. A. DES TOMBE, bij besluit van 20 December 1893 12

benoemd tot Majoor bij het 4° Regiment Vesting-Artillerie; deze Officier werd op 11

December 1895 bij dispositie van het Departement van Oorlog N°. 48 overgeplaatst

bij het 3' Regiment Veld-Artillerie;

Kapitein M. J. E. VIRULY VAN POUDEROYEN, bij Besluit van 8 September

1894 N". 41; hij overleed te Gorinchem den 26'" November d.a.v.;

de I'-Luitenant J. W. P. VAN HOOGSTRATEN, die werd aangesteld tot

Kapitein bij het 4' Regiment Vesting-Artillerie (Koninklijk Besluit 25 October i894N°. 33);

de I'-Luitenant J. H. C. SLUITER, 29 October 1896 N°. 32 benoemd tot

Kapitein bij het 2' Regiment Vesting-Artillerie; eindelijk

de i'-Luitenant P. VAN OORT, die bij Koninklijk Besluit van 7 Juni 1897 N°. 30

werd overgeplaatst bij de 3' Divisie Koninklijke Marechaussee.
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MTRENT de oud-Rijders vermelden wij in chronologische volgorde —

het verleenen van den rang van Majoor aan den Kapitein Jhr. W. C. GODIN DE

|PESTERS (7 Maart 1893);
in het jaar 1894;

het op non-activiteit stellen wegens tijdelijke ongeschiktheid, van den Kolonel Jhr. V. A. DE

PESTERS, Adjudant in buitengewonen dienst van H, M. DE KONINGIN, Commandant van het

I® Regiment Veld-Artillerie (7 December 1893); bij Koninklijk Besluit van 24 Juni 1895 werd de

oud-Rijder weder in activiteit hersteld en benoemd tot Commandant van het Regiment Veld-Artillerie;

hij overleed te Arnhem op 5 Juni 1896;

het in actieven dienst herstellen en wél bij den staf der Artillerie ter beschikking van den Minister

van Oorlog, van den Kapitein C. M. E. VAN LÖBEN SELS, Lid van de Tweede Kamer der

Staten-Generaal. (Koninklijk Besluit 22 Maart 1894 N°. 37); spoedig ontving hij zijn overplaatsing bij het

I® Regiment Vesting-Artillerie volgens Dispositie van het Departement van Oorlog 7 Juni 1894 N°, 69;

16 Juli d.a.v. bij het 4® Regiment Vesting-Artillerie (Beschikking Inspecteur der Artillerie N°. 1715P.);

zijn benoeming tot Majoor bij het 3® Regiment Vesting-Artillerie volgde op i Juli 1896;

de benoeming van den Majoor W. H. BIERMAN van het 2® Regiment Veld-Artillerie tot

Luitenant-Kolonel bij het Korps (Februari 1894); bij Koninklijk Besluit van den 7<i«n September 1894

N°. 39 werd de oud-Rijder met ingang van 15 September d.a.v. overgeplaatst bij den Plaatselijken

Staf en aangewezen tot Plaatselijk Commandant der Residentie; —

de benoeming tot Adjudant bij het Korps, van den Kapitein F. VAN HASSELT van het

2® Regiment Veld-Artillerie (19 Maart); den 15®° October d.a.v. werd hij bestemd om te worden

toegevoegd aan den Commandant der Bereden Artillerie en in verband daarmede, onder eervolle

ontheffing van zijn betrekking als Adjudant, overgeplaatst bij den Staf der Artillerie;

de overplaatsing bij het 1® Regiment Vesting-Artillerie van den Kapitein E. BOELLAARD van

het 3® Regiment Vesting-Artillerie bij beschikking van den Inspecteur der Artillerie dd. 6 Maart 1894-,

in April 1896 werd hij op zijn aanvrage wegens tijdelijke ongeschiktheid op non-activiteit gesteld; den

21 Nov. -1896 bij Dispositie van het D. v. O. N°. 96 in activiteit hersteld bij het 4® Regiment Vesting-
Artillerie, werd hij 16 Juli bij Koninklijk Besluit N°. 57 d.a.v. op zijn aanvrage gepensionneerd;

de pensionneering op zijn aanvrage en zulks met ingang van i Augustus, ter zake van

„langdurigen dienst en onder dankbetuiging voor de zeer goede diensten gedurende zijn veeljarige
militaire loopbaan aan den Lande en aan het Leger bewezen," van den Luitenant-Generaal F. M. B.

Ridder ALEWIJN (Koninklijk Besluit 27 Juni 1894);

de benoeming tot Chef van den Generalen Staf met ingang van i Augustus van den Generaal-

Majoor A KOOL (K. B. 27 Juni 1894 N®. 44.); zijn bevordering tot Luitenant-Generaal Chef van den

Generalen Staf volgde op 12 Nov. 1897; ̂ij Koninklijk Besluit N°. 23 van 29 Sept t.v. was aan den Generaal

KOOL de waarneming opgedragen der betrekking van Inspecteur der Infanterie met bepaling, dat hij
ook tijdens die waarneming belast zoude blijven met zijn betrekking van Chef van den Generalen Staf.
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EHALVE de hiervoren genoemde mutatiën vermelden wij alsnog —

de benoeming van den Kapitein W. P. VEEREN van het 2® Regiment

Veld-Artillerie, tot Majoor bij het 3® Regiment Vesting-Artillerie (Kon. Besl. dd. 14

Dec. 1894, N°. 33); in Juni 1896 ontving hij zijn terugplaatsing bij zijn oude Regiment; — en

eindelijk de overplaatsing bij het 2® Regiment Veld-Artillerie van den Kapitein

A. W. DE JONGE VAN DER HALEN van het i® Regiment Veld-Artillerie.

Het jaar 1895 bracht —

als een gevolg van de reorganisatie der betrokken Korpsen, de eervolle ont

heffing uit de functiën van Officier van speciale diensten, van den Kapitein K, D. PUNT

van het 2® Regiment Veld-Artillerie (8 Januari 1895 IJl® Afdeeling N°. 56.); in Juni van

het jaar d.a.v. werd aan dien Kapitein laatstgemelde betrekking weder opgedragen bij

Aanschrijving van het D. v. O. dd, 11 Juni 1896 II® Afdeeling N°. 116, naar aanleiding

van het Kon. Besluit van 18 Mei 1896 N°. 49;

de overplaatsing bij het 1® Regiment Vesting-Artillerie van den Kapitein J. W.

P. VAN HOOGSTRATEN van het 4® Regiment Vesting-Artillerie (3 Januari 1895

beschikking van den Commandant der Vesting-Artillerie N°. 4856); 7 September 1895

werd hij bij beschikking van den Inspecteur der Artillerie N°. 2271 P. overgeplaatst bij

het I® Regiment Veld-Artillerie.

Verder volgden —

de bevordering tot Luitenant-Kolonel bij den grooten staf, van den Majoor J. E.

N. Baron SIRTEMA VON GROVESTINS van dien Staf, Adjudant van H.M. DE

KONINGIN (21 Augustus 1895);

de benoeming tot Kolonel, Commandant van het 2® Regiment Veld-Artillerie, van

den Luitenant-Kolonel J. F. DIEMER van het Korps (Augustus 1895).

Behalve de reeds hierboven gemelde mutatiën uit het jaar 1896 teekenen wij

alsnog aan: het verleenen van den rang van Generaal-Majoor aan den gepensionneerden

Kolonel, A. C. Baron BENTINCK, laatstelijk van den Grooten Staf, Kamerheer van

H.M. DE KONINGIN, bij Koninklijk Besluit 28 Augustus N°. 23. Het jaar d.a.v. werd op 28

Augustus N°. 31 dezelfde rang verleend aan den gepensionneerden Kolonel der Artillerie

H. BEIJERMAN, Adjudant in buitengewonen dienst van H. M. DE KONINGIN.

Wat beti'eft de ordeteekenen, door HARE MAJESTEIT KONINGIN WILHELMINi:\,

alsook door buitenlandsche Vorsten, aan het Korps verleend, verwijzen wij naar Bijlage

1/ in de kolom ,,Gevechten, Veldslagen en Onderscheidingen" van Deel V-ii B.

De volgende namen brengen wij hier in herinnering: J. E. N. Baron SIRTEMA VAN

GROVESTINS, C. DE WIT, Jhr. W. J. P. VAN DEN BOSCH, Jhr. V. A. DE PESTERS,

C. HOEKWATER, F. VAN HASSELT en N. J. A. P. H. VAN ES.
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ÏJ eindigen dit gedeelte met een schets van de loopbaan van den oud-Rijder Jhr. V. A.
DE PESTERS, Adjudant in buitengewonen dienst van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN,

die zooals wij zagen in het jaar 1893 als Kolonel afscheid nam van het Korps.

De jongste onderzoekingen betreffende het aanzienlijke geslacht, waaruit VINCENT ADRIAAN

DE PESTERS stamt, hebben geleerd, dat de bakermat daarvan in Maastricht moet worden gezocht.

De geregelde reeks vangt aan met JAN PESTERS, ,,paymeester" in genoemde stad, aldaar

12 Maart 1561 geboren, in 1588 gehuwd, (i)

Op grond van de hooge betrekkingen, die JOHAN, zoon van den in 1589 geboren WILLEM

PESTERS bekleedde, namelijk raad-pensionaris te Maastricht, griffier bij het gerechtshof te Utrecht,

request-meester en bestuurder der domeinen van WILLEM III, geheimschrijver van dien Stadhouder,

later voorzitter van 's Vorsten Raad in de provinciën van de Vereenigde Nederlanden, is het aan te

nemen, dat zijne familie reeds toenmaals tot de aanzienlijkste in Limburg behoorde.

Bij Besluit van Keizer JOZEF I dd. 12 Februari 1706 werd ERNEST PESTERS, pensionaris

te Maestricht en gevolmachtigde voor de oorlogszaken, wegens de bijzondere diensten, in 1688

bewezen aan MAXIMILIAAN VAN BEIEREN, Keurvorst van Keulen, ̂ ^voor de vlijt en naarstigheid

„óetoond bij het beleg van Namen in alsmede voor het in 1700 als commissaris der hulptroepen

verijdelen der plannen van den Koning van Frankrijk, in den rijksadelstand verheven, zoowel als zijne

broeders Mr. WILLEM, Mr. JACOBUS, Mr. NICOLAAS, PETRUS en HENDRIK en hunne wettige

afstammelingen, met het recht om zich DE PESTERS te noemen, waarbij het wapen erkend werd

te zijn een effen gouden schild, dat in de bovenste verdeeling een blauwe ster van vijf punten,

in de onderste verdeeling een schildpad in zijn natuurlijke kleur vertoont, gedekt door een gouden

kroon, versierd met negen paarlen.

Mede werd dit diploma verleend wegens den bijzonderen ijver, dien ERNEST's vader JOHAN

betoond had door in 1673 na het innemen van Utrecht te voorkomen, — zooals RIETSTAP verhaalt —

dat de PRINS VAN ORANJE zich door de aanbiedingen van den Maarschalk d'ESTRADES tot de

Fransche partij liet overhalen; alsook wegens de diensten, bewezen bij het voeren der geheime brief

wisseling van den PRINS VAN ORANJE, KONING van Engeland, met den KONING van Denemarken
a

en met den KONING van Pruisen, Keurvorst van Brandenburg.
Den 2den September 1766 ontving WILLEM NICOLAAS DE PESTERS, zoon van Mr. NICOLAAS

voornoemd, luitenant-kolonel der garde te voet van WILLEM V, wegens betoonde dapperheid te
velde — met name in Oostenrijk, Beieren, Italië en in de Rijn-Provinciën — een diploma van KEIZER

JOZEF II als Baron des H. R. Rijks.

(I) Men vergelijke o. m. J. B. RIETSTAP „Wapenboek van den Nederlandschen Adel" Ile Deel blz. 66 e. v.
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IJ het organiek besluit van 28 Augustus 1814 N°. 14 werd Mr. WILLEM

NICOLAAS DE PESTERS VAN CATTENBROEK geadmitteerd in de

Ridderschap van Utrecht, en bij besluit van 16 October 1816 met al zijne
wettige afstammelingen in den Nederlandschen Adel opgenomen. Hij was gehuwd met

J^CQUELINE DE JACOBL Bij Koninklijk Besluit van 29 April 1856 werd aan zijn
zoon Jhr, Mr. JULES EDUARD DE PESTERS — den vader van den oud-Rijder

Majoor Jhr. W. C. GODIN DE PESTERS — vergund om bij zijn naam dien van

GODIN i) te voegen, zoodat hij en zijne nakomelingschap den naam voeren van

GODIN DE PESTERS.

Het wapen van DE PESTERS is dientengevolge gekwartierd met dat van

GODIN (in blauw een gedreven gouden beker met deksel van 't zelfde), hetwelk het

2®- en het 3® kwartier inneemt.

Het werk „Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Geslachten" bevat

de kwartierstaten van Jhr. Mr. WILLEM NICOLAAS DE PESTERS VAN CATTEN

BROEK en van zijn zoon Jhr. Mr. JAN EVERARD, alsmede den kwartierstaat van Jhr.

WILLEM CAREL GODIN DE PESTERS, zoon van Jhr. Mr. JULES EDOUARD.

Mr. WILLEM NICOLAAS DE PESTERS' tweede zoon, Jhr. W^ILLEM JACOB

DE PESTERS, geboren te Bunnik den 30^" December 1803, gepensionneerd Kapitein

der Artillerie, Ridder der Militaire Willemsorde, dijkgraaf van den Lekdijk Bovendams,

en overleden te Utrecht den 15®" Juni 1882, trouwde in eerste huwelijk te Nijmegen

met ADRIANA ANNA BOESSES, dochter van VINCENT ADRIAAN en HENRIETTE

JEANNETON NOBEL-, uit dit huwelijk werd een zoon geboren. Voor de tweede maal

huwde hij te Nijmegen en wel op 12 Augustus 1835 met HENRIETTE ADELAIDE

JEANNETON BOESSES, zuster van zijn eerste vrouw, geboren te Nijmegen 11

October 1811, den 4®" Juni 1869 overleden te Utrecht.

Ook uit dit tweede huwelijk sproot een zoon (t6 September 1839), nam. Jhr. VINCENT

ADRIAAN DE PESTERS, die zou worden Adjudant in buitengewonen dienst van

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, Kolonel der Artillerie, Commandant van ons Korps

Rijdende Artillerie, Officier der Oranje-Nassau Orde met de zwaarden enz. enz.

Aan hem zijn de navolgende regelen gewijd —

(l) GODIN was de geslachtsnaam zijner grootmoeder van vaderszijde, dochter van DAVID EVERARD GODIN, Heer v-m
Papendorp, Luitenant-Kolonel der Infanterie, afstammeling van het oud-adellijk geslacht GODIN uit Belgiö; de eerste v.m dien
naam komt voor als Ridder van Hordamg in 1065; in 1097 nam hij deel aan den eersten kruistocht.
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ATO 15 Augustus 1854 bij Dispositie van het Departement van Oorlog benoemd zijnde

tot cadet bij de Koninklijke Militaire Academie voor het wapen der Artillerie hier

te lande, deed VINCENT ADRIAAN'DE PESTERS op i September d.a.v. — dus op

"OR geen vijftienjarigen leeftijd — zijn intrede bij die inrichting en behaalde aldaar respectievelijk op
I September 1857 en 8 September d.a.v. de graden van kadet-korporaal en kadet-sergeant.

Onder de eersten zijner promotie verliet DE PESTERS de Militaire School. Bij ZIJNER

MAJESTEIT's Besluit N°. 79 werd hij den 30^" Juni 1858 benoemd tot 2^-Luitenant bij het 3'' Regiment

Vesting-Artillerie — standplaats Nijmegen.

Op 9 Maart 1859 overgeplaatst bij het Regiment Veld-Artillerie, waarover destijds de Luitenant-

Kolonel J. C. WAGNER — vader van den lateren Commandant van het Korps Rijders Luitenant-

Kolonel J. D. WAGNER — het bevel voerde, volgde reeds op 18 Augustus van het volgende jaar

zijn benoeming tot i'-Luitenant bij hetzelfde Regiment.

Acht jaren later behaagde het aan ZIJNE MAJESTEIT KONING WILLEM III om den

I'-Luitenant Jhr. DE PESTERS te benoemen tot HoogstDeszelfs Ordonnans-Officier (5 Mei 1868 N°. 60.).

Het was in deze functie dat DE PESTERS, gedurende het bezoek van den Russischen Prins

van Vorstelijken bloede MERTCHERSKY aan de Rijdende Artillerie te Amersfoort, en wel op den

16^" Augustus 1869, aan Zijne Keizerlijke Hoogheid werd toegevoegd, naar aanleiding waarvan hij

van den Keizer aller Russen de St. Stanislaus-Orde 3' klasse ontving. Het aannemen en dragen van

de versierselen dier Orde werden hem toegestaan bij Koninklijk Besluit van 11 Februari 1870

N°. 17 (Vergelijk Deel V-iii B blz. 157).

Slechts kort bleef hij in zijne nieuwe betrekking werkzaam. Reeds den 26^" Augustus 1878

door ZIJNE MAJESTEIT benoemd tot Kapitein 3' klasse bij het 3' Regiment Vesting-Artillerie,

vertrok hij met eervolle ontheffing uit zijn betrekking als Ordonnans-Officier andermaal naar Nijmegen;

spoedig daarna ontving hij (12 October) zijn overplaatsing bij het Regiment Rijdende Artillerie —

standplaats Amersfoort; het Commando over het depót werd aan hem opgedragen.

Den 26^° Augustus t. v., tegelijk met zijn benoeming tot kapitein, was hij bij besluit van den

KONING GROOTHERTOG benoemd tot Ridder der Luxemburgsche Orde van de Eikenkroon.

Tot het dragen van het onderscheidingsteeken voor langdurigen Ncderlandschen dienst als

Officier werd de oud-Rijder dd. 6 December 1893 gerechtigd.

Bij de Rijders aanvankelijk aangewezen zijnde tot Adjudant van het Regiment (11 April 1871),

werd hij kort daarop — 12 Juli d.a.v. — weder eervol uit die betrekking ontheven en belast met

het bevel over de 2' Rijdende Batterij te Venlo. Op i Mei 1873 keerde hij met die batterij naar

de oude Eem-stad terug, en bleef tot den elfden Augustus 1879 aldaar in garnizoen, op welk tijdstip

de 1'-, de 2'- en de 3' Batterij, naar aanleiding van de te Amersfoort uitgebroken granuleuze oogziekte,

naar de legerplaats te Milligen vertrokken. Hier voerde de Kapitein Jhr. DE PESTERS het algemeen

bevel tot den 17®" September, toen hij met de drie batterijen naar Amersfoort terug marcheerde.

(Vergelijk Deel V-iiiB blz. 256).

.. ... -.1 . ,. ï -.^2 .
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OEN bij de nieuwe legerindeeli'ng van het jaar 1881 het Regiment Rijdende

Artillerie den naam van Korps ontving, behield DE PESTERS het commando

over de 2" Batterij en trok den 7*^®" April aan het hoofd dier Batterij

Arnhems oude veste binnen.

Als Batterij-Commandant voerde hij aldaar het bevel tot den 24®» Februari 1866,

op welken datum hij door ZIJNE MAJESTEIT werd benoemd tot Majoor bij het 3'

Regiment Vesting-Artillerie te Gorinchem. Hij gaf het commando over aan den Kapitein

Jhr. F. J. A. DES TOMBE, Commandant der Instructie-Batterij.

Reeds den 12®" Mei d.a.v. volgde zijn overplaatsing bij het 1"= Regiment Veld-

Artillerie, standplaats Utrecht; den 23"=^ Maart 1887 zijne benoeming tot Commandant

van het Korps Rijdende Artillerie. In deze betrekking viel hem de onderscheiding te

beurt om in September 1887, ingevolge Koninklijk Besluit van 24 Juni 1887 N°. 40 en

Ministerieele Aanschrijving van 3 September d.a.v. N°. 3 te samen met den toen-

maligen Kapitein van het Regiment Grenadiers en Jagers F. W. J. BUIJS, in missie naar

Frankrijk te worden gezonden tot het bijwonen der Fransche groote najaars-manoeuvres.

Te Parijs aankomende werd hun bericht, dat Generaal FERRON aanvankelijk had bepaald,

dat de buitenlandsche Officieren bij het 9®- en bij het 10® Legerkorps de manoeuvres

zouden volgen; later werd vastgesteld dat zij bij het 9® Legerkorps zouden verblijven.

De President der Fransche Republiek schonk hem het Legioen van Eer; de vergunning

tot het aannemen en dragen van het Ridderkruis werd hem verleend bij ZIJNER

MAJESTEIT's Besluit dd. 7 October 1887 N°. 38.

Een groote eer, ook voor het Korps, was de onderscheiding, die aan den Majoor

Jhr. DE PESTERS drie jaren later te beurt viel, bij zijn benoeming tot 's KONINGS
Adjudant in buitengewonen dienst, ingevolge ZIJNER MAJESTEIT's Besluit dd. 17 April

1890 N°. 31. Den 14®" Januari van het volgende jaar werd hij benoemd tot Luitenant-

Kolonel, met handhaving der door hem bekleede functie.

In de dagen, die 's KONINGS plechtige uitvaart op 4 December 1890 voorafgingen,
toegevoegd zijnde aan het Britsche Gezantschap, volgde de Majoor DE PESTERS als
's KONINGS buitengewoon Adjudant op voornoemden datum het stoffelijk omhulsel van
Zijn Koninklijken Gebieder, rijdende onmiddellijk achter den lijkwagen. (Vergelijk blz. 50).
Later bepaalde het Koninklijk Besluit van 17 April 1891, dat de Luitenant-Kolonel
Jhr. DE PESTERS den titel zou voeren van „Adjudant in buitengewonen dienst van
ZIJNE MAJESTEIT DEN KONING."

Den 29®" Juni d. a. v. behaagde het HARE MAJESTEIT DE KONINGIN
REGENTES hem te benoemen tot Adjudant in buitengewonen dienst van HARE
MAJESTEIT DE KONINGIN, met eervolle ontheffing uit zijne vorige positie van
Adjudant in buitengewonen dienst van wijlen ZIJNE MAJESTEIT DEN KONING.
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OG ongeveer twee jaren voerde DE PESTERS als Overste het commando over de Rijders.

Den April 1893, ̂ ^s alvorens het Korps het Eeuwfeest der oprichting van de Rijdende

Artillerie hier te lande zou vieren, werd hij benoemd tot Kolonel, Commandant van het

1' Regiment Veld-Artillerie. Zijn benoeming tot Ofificier in de orde van Oranje-Nassau met de

zwaarden is gedateerd op 8 April (Koninklijk Besluit N°. i.)

Tot na afloop der feestviering, waarvan de oud-Rijder, ofschoon reeds lijdende, toch de ziel

was, bleef hij het Commando voeren, gaf dit den 30^" April over aan den Majoor C. DE WIT

en vertrok daarop naar Utrecht. Wegens ziekte werd hij den 7®" December d.a.v. op zijne aanvrage

op non-activiteit gesteld. Den 24®" Juni 1895 in activiteit hersteld en benoemd zijnde tot Kolonel

Commandant van het 3® Regiment Veld-Artillerie — standplaats Breda —, voerde hij nog ongeveer een

jaar daarover het bevel. Hij overleed den 5®" Juni 1896 op bijna zeven en vijftigjarigen leeftijd te Arnhem.

Zwaar was de slag, die het Korps trof met het ten grave dalen van Jhr. VINCENT

ADRIAAN DE PESTERS .... "

„Onóesmet bewaren van het roemrijke verleden^ ons allerhoogste plicht —

^s,Dat V het Korps ten allen tijde goed ga^ mijn vtirigste wenschi'

Zoo had eenmaal de door allen geliefde Commandant gesproken.

,,Voorwaar schoone woorden, volkomen uitdrukkende de liefde van een Chef, die gedurende een tijds-

„verloop van 23 jaren bij het Korps in verschillende rangen had gediend en alles voor dat Korps gevoelde.

„De Chef die zoo sprak, bezat de eigenschappen in hooge mate, om een schoon Regiment te

,,vormen. Met den Franschen Schrijver LONGUET mocht men veilig zeggen: ,,I1 était l'ame et Ie

„principe de tout. C'élait Ie flambeau qui éclairait, c'était Ie feu qui animait."

Aldus schreven wij den 20®" April 1893 ^^Gedetikboeli'' aan den vooravond der viering

van het Eeuwfeest, (i)

Sedert verliepen meer dan 10 jaren en ging met zooveel andere dierbaren ook Kolonel

DE PESTERS heen. Alleen de herinnering bindt ons nog aan den braven oud-Chef; maar de woorden,

éénmaal door ons geuit, behouden vollen klank.

Ja, het Korps Rijders zal zich steeds gelukkig achten een DE PESTERS te hebben bezeten.

Het was een der meest bekende figuren in het Deger, een dier zeldzame stervelingen, wien de natuur

het schijnbaar aan niets heeft doen ontbreken, wat hem in staat kon stellen zoowel om ontzag en

eerbied af te dwingen, als liefde in te boezemen aan ieder, die hem leerde kennen. Groot waren

de gaven van zijn hoofd en zijn hart. Het was hem een genot mee te leven in eens anders vreugde,

ten volle deelde hij in smart; doch zwakheid was hem vreemd!

(i) „Gedenkboek Eeuwfeest Korps Rijdende Artillerie 20—23 -April 1893."
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ET groote energie en wilskracht wierp hij zich op elk vraagstuk, dat hem

belang inboezemde, en rustte niet alvorens hij het onder de knie had. Daarbij

dienden hem een uiterst scherpe blik, een juist onderscheidingsvermogen en
een stalen geheugen. ,,Zoo'n helder verstand" — hoor ik nog wijlen den Kolonel VON

HUGUENIN, den genialen Directeur der Rijschool, onder wiens bevelen DE PESTERS

had gediend, tegenover ons opmerken — „heb ik nog slechts zelden bij iemand aan

getroffen." En wij weten wat zijn oordeel zeggen wilde.

Zijn werkkracht was schier onbegrensd; voor geen zwarigheid deinsde hij terug.

De leiding van het Korps, de wetenschappelijke en de tactische vorming der Officieren

streefde hij met den grootsten ernst na. Zeer zelfstandig van aard was hij tevens

de man, die er op uit was, gezond initiatief bij zijn ondergeschikten aan te kweeken.

Nooit kwam hij er toe om hen te binden in een eng keurslijf van bepalingen of

van aanschrijvingen.

Daarom vooral volbracht ieder onder zijn bevel alle verplichtingen gaarne en

zonder schroomvalligheid, in het bewustzijn, dat ook andere opvattingen dan die van den

Commandant — mits ze op gezond oordeel berustten — aanspraak op waardeering

konden maken. Wat had zoo iemand kunnen zijn voor het Wapen, indien hij tot in de

hoogste rangen en tot op hoogen leeftijd zijne uitstekende gaven in dienst van het

Vaderland had kunnen stellen, 'tHeeft, helaas! niet zoo mogen wezen.

DE PESTERS was een persoonlijkheid. Wie hem eens had gesproken zou

zijn helder oog, zijn klankvolle stem nooit vergeten. Nog hooren wij die stem vol

gloed over de heide trillen, als daar de batterijen in onberispelijke orde staan

opgesteld, om aan een nieuwen wapenbroeder plechtig het welkom toe te roepen —
e

„Aan het Korps wordt bekend gemaakt" — sprak hij dan — „dat bij

Ministerieele Aanschrijving van den zooyeelsten N°. zooveel de i "-Luitenant die en die

bij het Korps Rijdende Artillerie is overgeplaatst.

„Onderofficieren, korporaals, trompetters en kanonniers!

„Ik gelast U dezen Officier te eerbiedigen, hem te gehoorzamen in alles wat hij

U bevelen zal in het belang van den dienst en tot instandhouding van een goede

krijgstucht."

En als dan de ban gesloten was volgde een door warm gevoel gekenmerkte

toespraak tot het nieuwe Korpslid, waarbij getuigenis werd afgelegd van onbegrensde

piëteit tegenover de groote voorgangers, van onbegrensden eerbied voor de traditiën,

van innige liefde voor het Korps.

Die aanhankelijkheid sprak ook ten duidelijkste uit de afscheidswoorden door

den Oud-Chef, na zijn benoeming tot Kolonel en Regiments Commandant uitgesproken.

■ii
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Er kennis van het Korps wordt gebracht, dat door mij op heden het Commando is over-
-f

gedragen aan den Majoor C. DE WIT" — zoo lezen we in de Korps-order van den
30sten April 1893. ,

En verder in datzelfde stuk —

,,Officieren, onderofficieren, korporaals, • trompetters en kanonniers! Ik kwijt mij van een

aangename taak, wanneer ik U hierbij mijnen dank en mijne tevredenheid kan betuigen voor Uwe

toewijding en plichtsbetrachting gedurende den tijd, dat ik het commando, mocht voeren.

,,Met het vertrouwen, dat deze toewijding en plichtsbetrachting steeds door U gevolgd zullen

worden, dat gij U daardoor voorbereidt tot de grootere taak, die vroeg of laat op het oorlogsveld

aan U kan worden opgelegd, en met de vaste overtuiging dat het roemrijk verleden van het Korps

U steeds voor oogen zal staan en door U in eere zal worden gehouden, neem ik afscheid van U en

roep U een laatst vaarwel toe."

Terwijl DE PESTERS in zijn werkkring en in zijn militaire loopbaan — zooals wij in de

vorige bladzijden zagen — zich over veel voorspoed verblijden mocht, zich mocht verheugen in

des KONINGS en in der KONINGINNEN hooge gunst, waarvan hij de meest ondubbelzinnige

bewijzen heeft ondervonden, bleef hij niet voor het leed gespaard, dat met het lot des menschen,

ook der meest bevoorrechten, verbonden is.

Op het tijdstip, dat de zoo zeer gevierde Chef, die zich in hooge mate de liefde van het Korps

had weten te verwerven, van zijne Rijders afscheid nam, was hij reeds lijdende. Een noodzakelijke

operatie verplichtte hem non-activiteit aan te vragen. Weder in activiteit hersteld zijnde, 24 Juni 1895,

hoopte men zoo hartelijk, dat het aanvankelijk herstel blijvende zoude zijn. IJdele hoop!

Nadat de oud-Rijder zich nog een jaar staande had gehouden, gewerd ons plotseling de tijding,

dat de Kolonel DE PESTERS in het Diaconessenhuis alhier, waarheen hij zich andermaal tot het

ondergaan van een tweede operatie had begeven, was overleden.

,,Namens Mevrouw DE PESTERS wordt aan H. H. Officieren bekend gemaakt, dat heden

alhier is overleden haar echtgenoot, de Heer Jhr. V. A. DE PESTERS, Adjudant in buitengewonen

dienst van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN en Commandant van het 3® Regiment Veld-Artillerie" —

zoo luidde het in de Garnizoens-order van 5 Juni 1896.

De Korps-order van den 6®" d.a.v. voegde daaraan toe:

,,Het overbrengen van het lijk van den Kolonel Jhr. DE PESTERS zal plaats hebben Maandag

a.s. met den trein, die om 10 uur 29 minuten van hier vertrekt.

„Na aankomst van dezen trein ten 11 uur 30 minuten te Utrecht zal het lijk op de Protestantsche

begraafplaats aldaar ter aarde worden besteld.

„H.H. Officieren, die bij de begrafenis wenschen tegenwoordig te zijn, in daagsche tenue met kolbak".

De begrafenis had op den bepaalden dag plaats. HARE MAJESTEITEN DE KONINGINNEN

lieten zich daarbij vertegenwoordigen.

Het Korps bracht aan den diep betreurden, te vroeg ontslapenen oud-Chef zijn laatsten hartelijken groet.
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N het Historisch Museum wordt in de galerij der Korps-Commandanten de beeltenis

bewaard van wijlen den Kolonel Jhr. VINCENT ADRIAAN DE PESTERS, Adjudant in

buitengewonen dienst van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, gekleed in de uniform

van Luitenant-Kolonel der Rijdende Artillerie, versierd met de Ridderkruizen van de Eiken Kroon, de

St. Stanislaus-orde en het Legioen van Eer. Een reproductie daarvan namen wij op tegenover blz. 232.

Van het Wapen, dat de oud-Rijder gerechtigd was te voeren, voorkomende in de „Genealogische

Kwartierstaten van Nederlandsche geslachten", geven wij op de achterzijde van het portret en ook

hieronder een afbeelding.

t
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AN het slot onzer beschouwingen over de vijfjarige periode 1893—'98 gekomen zijnde,

moeten wij nog op enkele bijzondere gebeurtenissen de aandacht vestigen, die van

genoegzaam gewicht zijn om in de Korpsgeschiedenis een plaats te vinden.

Vooreerst het bezoek aan ons land van ZIJNE MAJESTEIT DEN KONING

van Siam, die den September 1897 via Emmerik den Nederlandschen bodem betrad.

Aan het station brachten verscheidenen onzer aan ZIJNE MAJESTEIT de verschuldigde eerbewijzen.

Een compagnie sterk: i Kapitein, 4 Luitenants en minstens 100 onderofficieren en manschappen van

het 8® Regiment Infanterie, waarbij het Regiments-Vaandel en de Stafmuziek, benevens de Regiments

commandant en de betrokken Bataljons-Commandanten, waren op het perron opgesteld. Bij aankomst

van ZIJNE MAJESTEIT presenteerde de eerewacht het geweer; daarna werd door de Stafmuziek

het Siameesche volkslied gespeeld.

Dan zij gewezen op het gewichtige Koninklijk Besluit van 2 November 1897 N°. 28, waarbij

op voordracht van den Minister van Oorlog dd. 29 October 1897 Kabinet N°. 51 aan den met
den rang van Kolonel gepensionneerden Luitenant-Kolonel der Huzaren F. DE BAS, sinds April 1894
belast met het toezicht op de Krijgshistorische nasporingen over de jaren 1793—1815, den titel werd

verleend van Directeur van het ^.Krijgsgeschiedkundig Archief" van den Generalen Staf. i)

Waar Kolonel DE BAS ons gedurende de vele jaren, dat wij, ingevolge de Ministerieele

machtiging dd. 24 Februari 1898 IP Afdeeling N°. 8, bronnen verzamelden voor onze Korpsgeschiedenis,
steeds met groote welwillendheid heeft ter zijde gestaan, steeds met onverflauwden ijver en veelzijdig
talent medewerkte om ons de gegevens te verschaffen, die wij telkens en telkens weder aan het
Krijgsgeschiedkundig Archief ontleenen wilden, zij het ons vergund hier een welverdiend woord van
hulde te brengen aan den Chef, die deze Afdeeling allengs tot een schoon geheel weet op te bouwen.

I) In herinnering zij gebracht, dat de directe aanleiding tot het instellen van de „Krijgsgeschiedkundige nasporingen en studiën" is geweest de
opdracht dd. 9 April 1894 door de Afdeeling Letterkunde der Koninklijke Academie van Wetenschappen, aan de Hoogleeraren Dr. BLOK en
Dr. MULLER verstrekt, om te overwegen óf het al dan niet wenschelijk zou zijn, het verzoek te richten tot den Minister van Oorlog om een
„Ki-ijgsgeschiedkundige Afdeeling" in het leven te roepen. (Ontleend aan Verslagen en Mededeelingen der Academie. Derde reeks Deel XI blz. 39 e.v.)
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OLKOMEN is in vervullinof aetreden de wensch, die aan het slot van een
O O

artikel ,,Herleving" in de ,.Militaire Spectator' de toenmalige Luitenant

MORKS deed hoeren:

„Wij danken het in de eerste plaats aan den Luitenant-Kolonel der Huzaren

F. DE BAS" - zoo lezen wij daar — „dat een frisscher, opgewekter oordeel heerscht

ten aanzien der waarde van de studie der Krijgsgeschiedenis in haren geheelen omvang.

„Hij, de schrijver van ..Prins Frederik der Nederlanden en zijn tijd heeft
Sfevoeld en ondervonden hoe schoon het is om te zoeken naar de oorzaken van zoovele

militaire toestanden, het hoe en waarom op te sporen van gebruiken en gewoonten in

onze krijgsgeschiedenis, altijd belangrijk en dikwijls zoo slecht gekend ....

„Wij allen, Officieren van. het Nederlandsche leger, moeten hulde brengen aan
het streven van den Kolonel DE BAS om de krijgsgeschiedenis aan het licht te brengen

zooals zij zich werkelijk heeft toegedragen.

„De pogingen, reeds in de jaren 1807 en 1855 aangewend, om een vast militair
archivariaat te stichten, mogen toen mislukt zijn, (i) wij staan nu op een ander standpunt.

,,Moge de moedige pogingen van den Kolonel DE BAS steun vinden, moge hij
tal van ijverige volgelingen zijner denkbeelden krijgen,

,,Eere zijn groote werkkracht, zijne vele talenten, die ons leger reeds in zoo
hooge mate zijn ten goede gekomen. ..."

Het verscheiden van den grooten geschied- en krijgsgeschiedkundigen Schrijver

Generaal W. J. KNOOP op den 24^^11 Januari 1894 mag in ons werk niet stilzwijgend
worden voorbijgegaan. Immers hoe velen der oud-Rijders berinneren zich nog den tijd
(1843-1852), toen de Kapitein KNOOP aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda,
ook aan hunne vorming zijn beste krachten wijdde, zij ook zijn hooggewaardeerde
krijgskundige lessen mochten volgen.

„Met hem daalde" — zooals het Bestuur van de Vereeniging ter beoefening der
Krijgswetenschap terecht zeide — ,,een rijk begaafde van verstand en haite, een edel
en toch zoo nederig mensch, een vaderlandsch en nuttig staatsburger ten grave.

In onzen tijd van weifeling is het goed te denken aan echt mannelijke figuren als
den grooten generaal. Wij zeggen het zijn vriend BOOMS na: ,,Moge zijn streven en
zijn voorbeeld velen blijven trekken; de jongeren aansporen tot volharding in den stiijd,
waar onverschilligheid, vooroordeel of partijbelang een krachtig nationaal krijgswezen
nog in den weg staan en de kleinmoedigen een hart onder den riem steken!

^  (I) In 1807 door KRAYENHOFF — gevolgd door een aanstelling, enkel op papier — van den historiograaf, den oud-Kapitein
der Graubunders HORACE GEORGG, daarna van Baron SNOUCHAERT VAN SCHAUBURG op een tractement van fióoo.

In 1855 door den Generaal KNOOP, gevolgd door een proefneming met de uitgave van het Journaal van ANTHONV
DUYCK door Kapitein LODEWIJK MULDER.
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ANNEER wij hier over groote mannen spreken, willen wij ook een woord wijden aan de
nagedachtenis van een andere groote persoonlijkheid, den oud-Chef der Rij- en Hoefsmid-
school en van het Escadron Ordonnansen, Kolonel STEPHANUS JOHANNES HUGUENIN,

zoon van den oud-Rijder GEORGE FREDERIK SIGISMUND, die op 9 Februari 1888 te Blerick

bij Venlo, (ter overzijde van den spoorbrug) overleed.

Ook met hem ging een werkzaam, ijverig en verdienstelijk man ten grave, die op rijkunstig gebied
groote en ongeëvenaarde diensten aan zijn Vaderland, in het bijzonder aan de Cavalerie en de

Artillerie heeft bewezen.

De rijschool van 1857, onder leiding van den Luitenant HUGUENIN, die zijn opleiding aan

de Koninklijke Rijschool te Hannover had genoten en te Haarlem in den beginne uitsluitend voor

onderofficieren was bestemd, werd wegens de belanrijke uitkomsten, behaald door dezen eenigen Instructeur

naar Venlo verplaatst en spoedig ook dienstbaar gemaakt voor Officieren, die daar zouden opgeleid

worden, niet enkel als ruiter maar vooral tot africhter en instructeur.

Met reuzenschreden gingen sedert de rijderij, de africhting en de wijze van instructie geven vooruit,

zoodat zoowel bij de Artillerie- als bij de Cavalerie-regimenten deze tak van wetenschap binnen weinig

jai'en met overige natiën kon wedijveren. Dit was uitsluitend te danken aan den Kolonel VON

HUGUENIN, „qui a mérité de la patrie."

Geboren in 1827, deed hij in 1841 op 14-jarigen leeftijd zijn intrede als cadet aan de Koninklijke

Academie en werd in 1845, dus op zijn 18® levensjaar, tot 2®-Luitenant der Lansiers bevorderd. Als

natuurruiter blonk hij dadelijk uit; geen wonder dan ook dat de aandacht op den vertegenwoordiger

van Nederland werd gevestigd, toen hij als jong Officier gedetacheerd werd aan de Koninklijke

Rijschool te Hannover en daar als een sieraad van die rij-hoogeschool werd aangemerkt.

Al zijne rangen behaalde VON HUGUENIN aan de Rijschool; vele waren de onderscheidingen

aan hem te beurt gevallen En dat zijne leerlingen zijne uitstekende lessen en zijn persoon op prijs

stelden, getuigen de viering van zijn 20-jarig en zijn 25-jarig jubilé aan die hoogeschool, waar oud

leerlingen uit alle oorden, van ons land toestroomden om dezen eenigen leermeester hulde te brengen, i)

V/aar de Kolonel DE BAS eenmaal gezegd heeft: „Hem volge steeds de dank van het zuster-

wapen!" — voegen wij daaraan toe: Ook van de Rijders, in wier midden hij zich zoo gaarne bevond.

Over de verschijning van het zoo nuttige werk van den Kapitein der Rijdende Artillerie

C. M. E. VIRULY VAN POUDEROYEN, een beknopte Korpsgeschiedenis inhoudende en uitgekomen bij

gelegenheid van het Eeuwfeest in 1893, behoeven wij niet meer te spreken. Herhaaldelijk toch

vonden wij gelegenheid om het hierbedoelde boek te noemen.

Ook ons eerste werk — dat eigenlijk den grondslag vormt voor ^^Het Historisch Muse2iin' —

dagteekent, zooals de lezer weet, uit deze jaren.

(I) Men vergelijke de Necrologie van STEPHANUS JOHANNES HUGUENIN door F. DE BAS, Liütenant-Kolonel bij het 2e Regiment
Huzaren. Militaire Spectator 1888 blz. 148 e.v.
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N de hoogste mate aangenaam stemt het als plicht van dankbaarheid hier te mogen
nederstellen, dat HARE MAJESTEITEN DE KONINGIN en de KONINGIN—MOEDER,

Z. M. DE KONING VAN PORTUGAL, zoomede H.H. K.K. H.H. de GROOTHERTOG

VAN SAKSEN en de VORSTIN VON WIED, PRINSES MARIE DER NEDERLANDEN, het

^^Gedenkboek Eeuwfeest Korps Rijdende Artillerie'' welwillend hebben aanvaard. De wijze, waarop
die aanvaarding geschiedde, toonde duidelijk, in welken goeden naam ons geliefd Korps zich mag
verheugen. Waar het aan Schrijver dezes gegeven werd om nog andere hoog gewaardeerde bewijzen
te ontvangen van dit welwillend oordeel, beseft hij — en het is hem een behoefte daarvan blijk te

geven —, hoeveel hij aan zijn oud Korps verplicht is.

Voorts zij nog vermeld het ten geschenke ontvangen in de Korps-bibliotheek van de geschied

kundige schetsen ^^Ojize Oosf\ samengesteld door den oud-Rijder den oud-Kolonel der Artillerie

A. J. A. GERLACH; verder de aankondiging van het belangrijk geschrift onderzverping van

AtjeJi' door J. B. A. VAN HEUTZ, toenmaals Majoor der Infanterie, thans Gouveneur-Generaal van

Nederlandsch Indië (1893). Dat geschrift zou spoedig historische vermaardheid krijgen.

In de behandelde jaren viel bij het Korps een opgewekt leven waar te nemen ̂ belangstelling

openbaarde zich op velerlei gebied en talrijke banden werden in dezen tijd aangeknoopt.

Vriendschappelijke relatiën met kameraden van andere wapens, soms ook van andere legers;

uitingen van vreugd en van medegevoel — tal en tal van bewijzen zijn dienaangaande te vinden.

Bij eiken feestdag in het Koninklijk Huis, het zal wel geen vermelding behoeven, deed ons

Korps van zijne eerbiedige sympathie blijken.

Toen de Generaal VAN DER HEIJDEN — Commandant van Bronbeek — zijn 70®'®*^ verjaardag

vierde, bevonden zich de vertegenwoordigers der Rijdende Artillerie aan het Invalidenhuis om

den grijzen held te complimenteeren (11 Januari 1896).

Het 3® Regiment Huzaren vierde zijn 80-jarig Jubilé (15 Februari 1894), het i® Regiment zijn

feest van 20 Februari 1896, — 19 Februari 1899 zou het zijn 8o-jarig bestaan vieren—, de Rijschool

zijn 40-jarig bestaan (3 December 1897) — immer deden wij langs telegrafischen weg van onze

ingenomenheid blijken en steeds werden hartelijke telegrammen terug ontvangen.

Zoo werden brieven van gelukwenschen gezonden aan den Generaal VAN KESTEREN bij

zijn benoeming tot Inspecteur der Infanterie (17 November 1897); aan Generaal KOOL, bij zijn

bevordering tot Luitenant-Generaal — kortom er heerschte een geest van echte kameraadschap,

van ware solidariteit.

Van medegevoel sprak het telegram, dat verzonden werd aan den Commandant van het

i' Regiment Veld-Artillerie, toen een der Officieren van het Korps te Oldebroek een ongeval

overkwam, dat aan den jongen man het leven kostte (28 Juli 1897).

A

I

I
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EN Korps-order van 6 Augustus 1897 bepaalde: „Heeren Officieren, die zulks verlangen

kunnen Zaterdag en Zondag naar Wesel gaan. Daagsche tenue". Deze order spreekt voor

zich zelf en eischt slechts korte toelichting.

Men wete, dat in 1894 enkele Duitsche Officieren, i Kapitein en 3 i®-Luitcnants van het
1° Westfaalsche Veld-Artillerie-Regiment N". 7 uit Wesel te Arnhem waren gekomen ten einde paarden
te zien in den stal der Firma KOK & ZONEN. De Luitenant (JMBGROVE van ons Korps maakte

kennis met hen en introduceerde hen den volgenden morgen bij de collega's.

Een terreinrit had plaats, gevolgd door een dejeuner. Later namen onze vrienden van over

de grenzen ook deel aan vossenjachten van de ,,Veluwsche Jachtvereeniging" rnet de honden.

Naar aanleiding van een ontvangen invitatie in den zomer van 1897 werden Schrijver dezes

met de Luitenants UMBGROVE, KALFF, DRABBE en BAUD naar Wesel gedeputeerd (7 Augustus).

Aldaar aangekomen en door een Commissie van Officieren verwelkomd, werden ze op het Raadhuis

ontvangen door den Heer „Oberbürgermeister" die hen persoonlijk alle bezienswaardigheden deed

aanschouwen, terwijl in het Officiers-casino ter hunner eer een luisterrijk diner gegeven werd.

De Regiments-Commandant Kolonel SALZMANN — later Generaal VON SALZMANN

commandeerende de Brigade Veld-Artillerie te Wesel — bracht een dronk uit op onze geëerbiedigde

KONINGIN en een op de Nederlandsche Rijdende Artillerie. De oudste onzer Officieren antwoordde

met een ,,Dreifach Hoch" op den Duitschen KEIZER en op den bloei der Duitsche Veld-Artillerie.

Den daaropvolgenden dag had een terreinrit plaats, ook nu gevolgd door een maaltijd, doch

thans meer in bescheiden kring.

Van de bezoeken over en weer behoudt het Korps de aangenaamste herinneringen ....

Eindelijk boekstaven wij nog het Koninklijk Besluit van 24 Juni 1897 N°. 87 — door den Minister

van Oorlog dd. 17 Juli d.a.v. IIP Afdeeling N°. 68 ter kennis gebracht — nopens de instelling van

draagpenningen tot belooning voor menschlievend hulpbetoon en als blijk van erkentelijkheid voor het
aanbieden van geschenken.

De vorenbedoelde gouden-, zilveren- en bronzen medaljes tot belooning voor menschlievend
hulpbetoon werden vervangen door gouden-, zilveren- en bronzen draagpenningen van 30 mM.
middellijn, vertoonende een verheven krans van eikenbladeren, waaraan een Koninklijke Kroon van
gelijk metaal is bevestigd; aan de vóórzijde de beeltenis van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN met
onderschrift ,,Wilhelmina Koningin der Nederlanden'; aan de keerzijde het randschrift ,,Voor mensch

lievend hulpbetoon" en het woord ,,aan", waaronder de naam van den begiftigde wordt gegraveerd.
De medalje voor het aanbieden van belangrijke geschenken aan wetenschappelijke en kunst

verzamelingen des Rijks, werd vervangen door een ronden gouden-, zilveren- of bronzen draagpenning
van gelijken vorm en afmeting als boven omschreven, dragende aan de keerzijde het randschrift:
,,Voor verdiensten jegens Rijks-Musea" en het woord ,,aan , waaronder insgelijks de naam van den
begiftigde wordt gegraveerd.
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ET Koninklijk Besluit van 22 Juni 1898 N°. 43 vulde de bepalingen aan, betreffende draag-

penningen voor menschlievend hulpbetoon en schenkingen aan 's Rijks kunstverzamelingen

met het voorschrift, dat bedoelde draagpenningen een middellijn zouden hebben van 34 mM.

Van deze fraaie medalje, blijkbaar geïnspireerd op die van Sint-Helena (zie Deel IV blz. 149),

bieden wij onzen lezers als besluit van dit onderdeel een reproductie aan.

Alvorens wij thans overgaan tot de bespreking van het voor het geheele Nederland zoo

gewichtige jaar 1898, zij het hier nog de plaats om in het kort te gewagen van het aandeel, dat ook

in het tijdvak 1893—1898 door de Rijders genomen werd aan de ,.Hippische Sport."

i
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EZEN wij er in de vorige bladzijden op, hoe gedurende de jongste tientallen jaren bij de
opvoeding der jeugd aan de physieke ontwikkeling grootere waarde werd toegekend,
zoo werd in de jaren 1893—iSgS in ons vaderland meer en meer de aandacht gevestigd

op de nadeelige gevolgen van den overdreven zit- en leerdwang, op het te veel huiszittende leven
van hen, die de schoolbanken reeds sinds lang hebben verlaten. Stemmen werden luid, die naast de
gymnastiek ook de ,,sport" op de school wenschten te zien invoeren; pleidooien werden vernomen
om de lichaamsontwikkeling bij het onderwijs dienstbaar te maken voor de landverdediging.

Ook HARE MAJESTEITEN DE KONINGINNEN gaven in voornoemd tijdvak hernieuwde
bewijzen, hoezeer Zij beseften, welke hooge waarde de physieke .ontwikkeling voor de Volkskracht
bezit; hoezeer inzonderheid de bedrevenheid op hippisch gebied HARE MAJESTEITEN aantrok.
Daarvoor getuigden de bezoeken van H.H. M.M. op 18 Juni 1892 in Friesland's hoofdstad aan de hard
draverij, reeds door Koning WILLEM I ingesteld; aan de wedrennen op 24 Juni d.a.v. te Vogelzang
bij de Punt, het bijwonen van het ,,concours hippique" te Scheveningen op 29 Juli en van de wedrennen
te Clingendaal op 13 Augustus; bij welke gelegenheden telken male door HARE MAJESTEITEN
prijzen waren uitgeloofd, die door KONINGIN WILHELMINA eigenhandig werden uitgereikt.

Verder wijzen wij op de hoogvereerende bezoeken van onze KONINGINNEN op 21 April 1893
aan het Eeuwfeest van het Korps Rijdende Artillerie, op 24 Augustus d.a.v. aan de renbaan te
Wolfhezen, alwaar door de ,,Geldersche Harddraverij- en Renvereeniging" een sport-feest was bereid;
aan de „meeting" te Cruijs-Bergen nabij Bussum op 28 Juli 1894, aan de ,,gymkhana-races" op de
kleine heide bij Venlo op 20 Mei, georganiseerd door het 2° Regiment Huzaren ter eere van het
bezoek van HARE MAJESTEITEN aan voornoemde stad; aan het groote „concourshippique" door den
„cercle équestre" van Maastricht op 22 Mei d.a.v. gegeven, gedurende het verblijf van HoogstDezelven
in Limburgs hoofdstad; aan dat op het landgoed Sonsbeek te Arnhem, op 25 Juli 1895 ter gelegen
heid van de toen gehouden tentoonstelling van landbouw. Eindelijk herinneren wij aan het bijwonen
der Ridderhofspelen te Utrecht op 24 Juni 1896, aan het bezoek van H.H. M.M. aan de ,,meeting" te
Clingendaal op 19 Augustus 1897, en aan dat van het ,,concours" in de Maliebaan op 21 Sept. d.a.v.
Ook bij deze verschillende gelegenheden waren door onze VORSTINNEN eereprijzen uitgeloofd.

Bovendien bewees KONINGIN WILHELMINA zelf een uitstekende amazone te zijn, geen
terrein of terrein-hindernis te ontzien.
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VENMIN bleef het Legerbestuur gedurende de jaren 1893—'98 achter

in betoon van sympathie voor de bevordering van lichaamsoefeningen.

Was reeds vroeger (1890, '91 en '92) door den Minister van

Oorlog het deelnemen der Officieren aan de Hippische Sport (Jachtrijden) zooveel mogelijk

bevorderd, in voornoemd tijdvak werd door het oorlogsbestuur het Jacht- en Terrein-

rijden bij de bereden Korpsen nader geregeld. Prijzen werden voor een en ander

beschikbaar gesteld, terwijl het Voorschrift voor de oefeningen bij de Regimenten

Veld- en het Korps Rijdende Artillerie in zooverre werd uitgebreid, dat ook afstandsritten

op het programma voorkwamen.

In het jaar 1895 was het deelnemen aan de zoogenaamde Regiments-Jachtritten

bij alle Bereden Korpsen verplichtend gesteld.

Op voorstel van den Inspecteur der Cavalerie werd weder door den Minister van

Oorlog bij Aanschrijving van 22 Februari 1897 IIP Afdeeling N°. 14 bepaald: dat

Officieren, met hunne dienstpaarden deelnemende aan de Jachten van de Bingerdensche

Voshonden, welke wekelijks door den Heer Mr. C. A. Baron VAN HEECKEREN VAN

KELL werden gehouden, de kosten van het spoorwegvervoer voor hen, voor

hunne oppassers en paarden op de gewone wijze aan het Rijk in rekening konden

brengen, tevens, voor zooveel de ruimte toeliet, hunne paarden bij het Korps Rijdende

Artillerie konden stallen.

En wat nu de ,,Militaire Sportvereeniging" betreft, ook haar bestuur ging in dit tijdvak

voort om den waren ruitergeest bij het Officiers-korps aan te kweeken en te bevorderen.

In den aanvang van ieder jaar werd het uitgewerkte programma ter kennisse

van de leden gebracht, waarbij men rekening hield, zoowel met de eischen des tijds,

als met de billijke wenschen der leden.

Gaandeweg werden de eischen hooger, waaraan bij de concoursen van het beste

officiers-dienstpaard moest worden voldaan; de bij de afstandritten af te leggen afstanden

werden grooter; het jachtrijden neemt een nieuwen vorm aan; aan de „cross-country's" ■

wordt het aanzijn geschonken, terwijl het bestuur het rijden der Officieren op de baan

tracht aan te moedigen door het uitschrijven van wedrennen voor ,,Hacks and Hunters".

Als gevolg van een en ander zien wij het aantal volbloed- en halfbloed paarden

bij het leger vermeerderen.

Schonk de ,,Militaire Sportvereeniging" alzoo hernieuwde bewijzen van hare

werkzaamheid, ook de verschillende harddraverij- en renvereenigingen in Nederland

gaven blijken van opgewekt leven. Zij toonden op de hoogte te zijn van de hier te lande

aanwezige paarden, en wisten de verschillende nummers zoo in te richten, dat men groote

velden te zien kreeg; waardoor de belangstelling van het sport-lievend publiek, èn voor

de harddraverijen en voor de wedrennen werd opgewekt.
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lEUWE vereenigingen werden geconstitueerd, aan nieuwe banen het aanzijn gegeven,

nieuwe renstallen opgericht; het aantal bestrijders van den volbloed verminderde; zelfs

vermeldden de programma's rennen voor in Nederland gefokte volbloed paarden; meer en

meer won de overtuiging veld, dat de „horseman" naar de courses moet gaan om paarden te kunnen

zien, die tot de grootst mogelijke krachtsinspanning in staat zijn.

Voortdurend trad meer beslist het streven op den voorgrond, dat niets onbeproefd mocht

gelaten worden om verbetering der Paardenfokkerij te bevorderen.

Gaan wij thans na, hoe ook in het tijdvak 1893—1898 de Hippische Sport zich verder in het

algemeen en meer bijzonder bij ons Korps ontwikkelde.

Wat dan het Jachtrijden betreft, brengen wij in herinnering, hoe evenals in vorige jaren ook

in het jaar 1893 vossenjachten plaats hadden achter de „meute" der ,,Gelria Hunt", waaraan niet

alleen door de Officieren van het Korps maar ook door Officieren uit andere garnizoenen werd deel

genomen. Wegens den vorst en de slechte gesteldheid van den grond konden deze eerst op

2 Februari een aanvang nemen. Sinds Donderdag 18 Februari waren de „meetings" goed bezocht.

Behalve schrijver dezes waren op dien datum van het Korps op het „rendez-vous" te Teriet

tegenwoordig: de G-Luitenants VAN HOOGSTRATEN, BAUD, FRIESWIJK, UMBGROVE en KALFF,

de i'=-Luitenant Jhr.RUTGERS VAN ROSENBURG (gedetacheerd aan de Rijschool te Amersfoort), zoomede

de oud-Rijder Kapitein BOELLAARD uit Gorinchem, aan wien ,,rhonneur du pied" ten deel viel.

De jacht op 23 Maart, begunstigd door prachtig lenteweer, was goed bezocht en bizonder

belangrijk, omdat zij zich bewoog op geheel andere terreinen dan waar gewoonlijk de vos gezocht

werd. Nog zelden had men zoo'n interessant concours met zooveel afwisseling gehad, dank zij de

welwillendheid van de grondeigenaren, die hunne toestemming gegeven hadden om over hunne

landgoederen te gaan : de Heer WELLENBERG ,,de Sonnenberg", Jhr. W. VAN BORSSELE en

J. G. W. Baron VAN BRAKELL DOORWERTH (beide laatsten Bestuurders der Renkumsche heide),

Jhr. SCHIMMELPENNINCK „de Keienberg", en Mr. KOKER.

Het parcours was allerprachtigst; men waande zich op een Engelsche jacht.

De jacht ging door de bosschen van „den Sonnenberg" naar de Wolfhezensche bosschen,

van daar over de Wolfhezensche- en Renkumsche heide naar de bosschen van ,,den Keienberg";

voorts over de weide langs de Molenbeek, waar tal van hekken en beken waren te overwinnen.

Toen weer terug naar de Renkumsche heide, alwaar de vos werd gevangen.

Ook de jacht van Donderdag 30 Maart, die in de omgeving van Beekhuizen en van het

kasteel Biljoen plaats had, was zeer geanimeerd; de deelneming was groot. Kolonel YPEY,

Commandant van de Rijschool, was met den Majoor VAN RADEN, den Ritmeester ERZEY, den

Luitenant Baron VAN CAPPELLE — Instructeurs — en eenige Officieren overgekomen. Van de

Rijders namen Kapitein VAN ES, benevens de i°-Luitenants VAN PIOOGSTRAT EN, FRIESWIJK,

Jhr. SICKINGHE en UMBGROVE deel aan de jacht.
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ER eere van het Eeuwfeest van ons Korps was den 22®'®" April om 12 uur

het rendez-vous bepaald bij' de school van Klarenbeek. Voor de bijzonderheden

van den jachtrit zij verwezen naar ons ^^Gedmkboek Eetiwfeesi" blz. 84 e. v.

Het was de laatste vossenjacht in 1893: de vroeg ingevallen hitte belette her

vatting. Het jaar daarop werd helaas, de Vereeniging „Gelria Hunt" om finantieele

redenen ontbonden. Wel zette Baron VAN HEEKEREN VAN ENGHUIZEN met de door

hem overgenomen ,,meute" de jachten nog v^oort, en was een ieder, die aan de ,,meeting"

deel wilde nemen, steeds hartelijk welkom — maar ook deze jachten werden na afloop

van het jachtseizoen in 1894 onderbroken, aangezien de ,,meute" van Sonsbeek ophield

te bestaan. Opnieuw was de vroolijke muziek der honden, voor ons jagers oor zoo wel

luidend, in Arnhems schoone omstreken verstomd. Doch hoop doet leven: deze waarheid

zou ook nu weer bevestiofine vinden.
O O

In het najaar van 1896 toch schafte Mr. C. A. Baron VAN HEECKEREN

VAN KELL zich een „meute-fox-hounds" aan, welke werd ondergebracht op het kasteel

Bingerden bij Angerlo, waarbij Mr. S. B. W. Graaf VAN LIMBURG STIRUM zich

dadelijk aansloot, en de functie vervulde van .,1® whip".

In de ^^Sport" van 7 November 1896 lezen wij dienaangaande —

„Op 4 November 1896 had de cpening.sjacht der Bingerden „Foxhound.s" bij Doe.sburg
plaat.s. Aan de „meet", welke bij de molen van Angerlo plaats vond, hadden de invités,
onder welke een paar dames, zich verzameld. De „hounds" waren in zeer goede conditie en

werkten goed; na een „run" van ongeveer twee uren had de „kill" in een weide onder

het Veersel plaats. Waarschijnlijk zullen nu wekelijks aldaar jachten worden gehouden.

„Een woord van hulde kan men den sympathieken Master C. A. Baron VAN

HEECKEREN VAN KELL, die tevens als „huntsman" fungeert, moeite noch kosten

ontzag om deze sport weder in ons land te doen herleven, niet onthouden."

Werkelijk werden de jachten, weder en wind dienende, thans weer geregeld gehouden;

dat de Officieren der Rijdende Artillerie hierbij niet ontbraken, bewij.st o.a. het bericht

in de „Sport" van 19 December 1896, N°. 752;

„Den 14'" December had nabij Arnhem een vossenjacht plaats achter de „meute"

van de Bingerdensche „foxhounds".

„Aan de „meet", ditmaal bij mijlpaal 6 op den Apeldoornschen weg, vereenigden zich

met den ,,master of the hounds", Mr. C. A. Baron VAN HEECKPIREN VAN KELL, een

tiental dames en heeren te paard, terwijl enkelen in rijtuigen gezeten, de jacht volgden.

„Aan den „master of the hounds" een woord van dank voor de wijze, waarop door

hem de jachtjjlop een interessant gedeelte van Arnhem's omstreken ten noorden van den

Koningsweg werd geleid.

„Het 15-tal wakkere hondjes leverden op de heide een vroolijk schouw.spcl, geëncadreerd
als het was door een drietal amazones, de traditioneele roede rokken en de uniformen van

de ortlcieren derjRijdende Artillerie."

r)
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Venals hare voorgangers had ook de „meute" der Bingerden „Foxhounds" een kortstondig
bestaan. Zij ging het jaar daarop bij een nieuwe vereeniging over, tot welker oprichting
de Heer Mr. C. A. Baron VAN HEECKEREN VAN KELL het initiatief had genomen.

Op Donderdag den 29®'^" April 1897 in een te Arnhem door een veertiental Heeren bijgewoonde
vergadering werd door den Heer O. D. VAN DIEPENBRUGGE mededeeling gedaan omtrent de
opbrengst der inteekeninglijsten, welke gecirculeerd hadden bij de meeste beschermers en beoefenaars
van Jacht- en Terreinrijden, ten einde tot wederoprichting der oude, sedert jaren in ruste gegane
,,Veluwsche Jachtvereeniging" te geraken. Aangezien de opbrengst zeer bevredigend mocht worden
genoemd, werd tot de oprichting van een nieuwe vereeniging besloten. ,,Nieuwe Veluwsche Jacht
vereeniging" zou haar naam wezen 5 later zou zij het praedicaat „Koninklijke" ontvangen.

Mr. C. A. Baron VAN HEECKEREN VAN KELL bood haar zijn „meute fox-hounds" aan, welk
aanbod dankbaar werd aanvaard.

De ,,Sj>orr van 29 Mei 1897 N°. 775 vermeldde:
„Het is ons bijzonder aangenaam onzen lezers het heuchelijke nieuws te kunnen mededeelen, dat zich

te Arnhem heeft geconstitueerd de „Nieuwe Veluwsche Jachtvereeniging", welke vereeniging, en zulks behoeft
wel geen betoog, zich ten doel stelt, het houden van jachten te paard achter de honden.

„Tot bestuursleden dezer Vereeniging, die nu reeds een honderdtal leden telt, werden in een vrij druk
bezochte vergadering van 29 April j.1. benoemd de volgende heeren: Ritmeester O. D. VAN DIEPENBRUGGE
President, Mr. C. A. Baron VAN HEECKEREN VAN KELL Master-huntsman, Mr. S. B. W. Graaf VAN
LIMBURG STIRUM Secretaris, tevens gentleman-whip, F. H. Ridder HUIJSSEN VAN KATTENDIJKE
Penningmeester, Jhr. R. J. RUTGERS VAN ROSENBURG i®-Luitenant der Rijdende Artillerie, Bestuurslid.

Zoo was dan in den jare 1897 de „Veluwsche Jachtvereeniging" met een nieuw leven bezield.
De angst, dat Nederland zich een .sport zou moeten ontzeggen, die juist in andere landen steeds hooger
wordt opgevoerd, was gelukkig geweken. Ook voor het Officierskorps werd weder de gelegenheid
opengesteld om deel te nemen aan die oefeningsritten, die het best in staat zijn om bekwaamheid in
het terreinrijden te bevorderen, de geestkracht te stalen en besluitvaardigheid aan te kweeken.

Dat het nut der Vereeniging ook zeer wel begrepen werd door de ,,Militaire Sportvereeniging",
bewees de toelage van driehonderd gulden, die al dadelijk door haar werd toegestaan.

Men werkte aanstonds ijverig, en de Jachten mochten zich verheugen in een trouwe opkomst.
De eerste had plaats op Woensdag 6 October 1897: „rendez-vous" ten 12 ure op het snijpunt van
den Konings- en den Apeldoornschen weg.

«

Het bestuur had zich voorgesteld om driemalen in de veertien dagen te jagen, daarvan tweemaal
op den vos na korte „Schlepp", eenmaal geheel op den „Schlepp". De parcoursen zouden zoo worden
ingericht, dat zooveel mogelijk iedereen kon volgen. ^

Baron VAN PALLANDT VAN ROSENDAAL had zeer welwillend voor het onderbrengen
der „meute" — zij bestond uit 20 jagende- en 25 jonge honden — een boerderij afgestaan, welke
nog heden ten dage door de Vereeniging wordt gebruikt en aan welks ingang de naam prijkt:
„Koninklijke Veluwsche Jachtvereeniging".
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ET zou ons te ver voeren om al de in het j'aar 1897 gehouden j'achten te

bespreken. Voor die van 3 November maken wij nochtans een uitzondering.

Dien dag was het schilderachtig gelegen Teriet, op pl.m. 9 kilometers van

Arnhem gelegen, het tooneel van een vroolijke drukte. De herboren Vereeniging vierde
den St. Hubert met een druk bezochte jacht, waarvoor een groot aantal toeschouwers

per rijtuig waren opgekomen: tal van Dames en Heeren, die daardoor blijken kwamen

geven van hunne hooggewaardeerde belangstelling in de jeugdige Vereeniging.

Behalve het Bestuur, met den Master C. A. Baron VAN HEECKEREN VAN KELL

aan het hoofd, een groot aantal Officieren van buiten af en vele leden, waren ook de

Korps-commandant Overste DE WIT, met den Kapitein WAGNER, de Luitenants

KALFF en Jhr. SICKINGHE op de ,,meet" tegenwoordig.

Om ruim 12 uur ging de ,,master" op weg, teneinde, gevolgd door den breeden

jagerstoet, een kort bij Teriet aan den oostkant van den straatweg gelegen boschje te

doorzoeken. Daar vatte de „meute" al spoedig het .spoor: onder luide muziek en snellen

„pace" ging het voort naar den Hooiweg, vervolgens naar Laag-Deelen. Eerst ging het

' daarop recht noordwaarts, maar weldra bleek het Deelerwoud den vos meer veiligheid te

hebben aangeboden. Op Hoog-Deelen ging het aan, maar alvorens men zoover kwam

draaide het spoor plotseling en voerde door het Deelerwoud terug naar Teriet.

De jacht duurde lang, de ,,pace" was snel; op het laatst werd het terrein hier en daar

zeer zwaar en kreeg de vos gelegenheid onder den grond een veilige schuilplaats te zoeken.

Na den langen rit wachtte op Teriet den Jagers een hoogst welkom dejeuner, door

de vriendelijke zorg van meerdere Dames hun aangeboden. Een diner in het Hotel

,,de Zon" te Arnhem besloot den wel besteden dag.

»

Behalve de officieele Korps-jachtritten en de jachten achter de honden hadden

evenals in de afgeloopen jaren in het tijdvak 1893—1898 nog andere jachtritten plaats,

en wel om prijzen uitgeloofd door het Ministerie van Oorlog, zoomede door de Militaire

Sport- en andere Vereenigingen, waaraan ook door Rijders en oud-Rijders werd deel

genomen. Zoo werd op 23 Mei 1893, den dag na de „Pinkster-meeting" te Wolfheze, een

jacht gereden, gevolgd door twee eindwedloopen, waarbij, voor zooverre het Korps

betrof, tegenwoordig waren de Kapitein VIRULY VAN POUDEROYEN, schrijver

dezeSj de Luitenants J. W. P. VAN HOOGSTRATEN — die als Jagermeester optrad —

SLUITER, BAUD, Jhr. SICKINGHE en UMBGROVE, zoomede de U-Luitenant

Jhr. RUTGERS VAN ROSENBURG, gedetacheerd aan de Rijschool te Amersfoort.

De uitslag van de eindwedloopen was:

Volbloedpaarden — Luitenant VAN HOOGSTRATEN, 2° prijs.

Niet volbloedpaarden — Luitenant Jhr. SICKINGHE, 2' prijs.
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I EN Juni ter gelegenheid van de wedloopen te Vogelzang bij de Punt verschenen

de Kapitein PUNT en de P-Luitenant Jhr. RUTGERS VAN ROSENBURG aan den „start".

Het gold den Sport-prijs: Jachtrijden voor paarden, toebehoorende aan Nederlanders,

bereden door Nederlandsche heerrijders en door hen zelf sinds i Mei voorbereid. De afstand bedroeg

3000 M., waarvan ongeveer 2400 M. achter een Jagermeester. Volbloedpaarden en paarden, die aan

wedrennen, onder het reglement der „Nederlandsche Harddraverij en Renvereeniging" vallende, deel

genomen hadden waren uitgesloten: kleeding uniform of roode rok. Luitenant Jhr. RUTGERS behaalde

met het paard ̂ ^Boulanger'' van den Ritmeester VAN DIEPENBRUGGE den derden prijs. Met hetzelfde

paard won hij op 23 Juli te Cruys-Bergen in den Gooischen Huntprijs: Jachtrijden in uniform voor niet

volbloedpaarden, afstand 5000 M., waarvan 4000 M. achter een Jagermeester en 1000 M. eindloop

vlakke baan, den prijs. Kapitein PUNT kwam op 3 Juli niet voor een prijs in aanmerking. Den

dag na de Najaars-„meeting" op 24 September te Breda — de herdenking van het lo-jarig bestaan der

Vereeniging — was de oud-Rijder gelukkiger. Bij het Jachtrijden over hindernissen, ongeveer 600 M,

achter een Jagermeester met twee eindwedloopen om prijzen van het Ministerie van Oorlog, afstand

6000 M., won hij nl. in den eindwedloop voor niet-volbloedpaarden met ̂ ^Umèrella" den 2^«" prijs.

Een aanmerkelijke vooruitgang viel in 1894 waar te nemen; beduidend grooter was het

aantal jachtritten.

Zoo had het Bestuur der ,,Militaire Sportvereeniging" in de Algemeene Vergadering van 17 Maart

voorgesteld het houden van een Jachtrit met eindwedloopen te 's Gravenhage daags na een der

Clingendaal-„meetings" en tot het houden van een gelijken Jachtrit te Breda daags na de Najaars-,,meeting";

voorts tot het houden van een dergelijken rit te Arnhem daags na een der rendagen te Wolfhezen.

Bij mogelijke uitloving van een prijs door het Ministerie van Oorlog wenschte het Bestuur dien prijs

te Arnhem te doen rijden; het laatste punt zoude dan vervallen en het Bestuur stelde voor: het

houden van een nummer van jachtrijden met eindwedloopen op een der „meetings" te Bussum, waartoe

alsdan de noodige voorstellen aan de „Amsterdamsche Sportclub" zouden worden gedaan.

Aangezien werkelijk door het Ministerie van Oorlog prijzen werden uitgeloofd, besloot men
op 15 Mei te Arnhem een jachtrit te houden over hindernissen, ongeveer 6000 M. achter een

Jagermeester, met eindwedloopen: i® Eindwedloop voor paarden van alle rassen, afstand ongeveer
1000 M. vlakke baan; 2® Eindwedloop voor niet volbloedpaarden, afstand ongeveer 600 M., vlakke

baan; Prijs /125, premie /50.

Men kon ook aan de jacht deelnemen zonder in een eindwedloop mede te rijden.
Verder werd de deelneming opengesteld voor alle Leden der „Militaire Sport-vereeniging" en voor
geïntroduceerden.

Den Mei, den dag na de wedrennen te Wolfhezen, was het Officierskorps der Rijders
op het bepaalde uur aan het „rendez-vous" bij de „Koude Herberg" te Oosterbeek in den zadel.
In het geheel namen niet minder dan 29 Officieren en enkele geïntroduceerden deel aan de jacht.
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E jacht van 15 Mei, door het heerlijkste zomerweer begunstigd, begon in de oprijlaan
van den „Sonnenberg" om aan de renbaan te Wolfhezen te eindigen. Aldaar defileerde

het voltallige peloton in galop voorbij de tribune, waar een uitgezochte schare belang
stellenden het einde van den jachtrit aanschouwde.

De uitslag van den eindwedloop voor niet-volbloedpaarden, afstand 600 M., was, dat dei® prijs
werd toegekend aan den Kapitein K. D. PUNT van het 2® Regiment Veld-Artillerie, berijdende

„Umèrella'\ de 3® prijs aan den i®-Luitenant Jhr. SICKINGHE, berijdende zijn bruinen ruin „^ack".

Onder de inschrijvers voor den jachtrit, die op i Juli 1894 te Vogelzang nabij de Punt zoude

worden geloopen: Jachtrijden voor paarden, toebehoorende aan en bereden door Officieren van het

Nederlandsche leger en door henzelf sedert i Mei voorbereid, afstand 3900 M., waarvan 2400 M.

achter een Jagermee.ste/ (Jagermeester i® Luitenant VAN DOORNICK) — ontmoeten wij voor het eerst

den naam van een aanstaand nieuw lid van ons Korps, den i®-Luitenant VAN AFPELEN VAN

SAEMSFOORT. Met zijn Engelschen halfbloed ruin ,, Wild Charley'' behaalde hij den is'en prijs, i)

Datzelfde jaar en wel op Zaterdag 28 Juli op de wedloopen te Cruys-Bergen nabij Bussum,

welke wedrennen door H. H. M. M. DE KONINGINNEN werden bijgewoond, reed hij met datzelfde

paard mede om den Militairen Sport-prijs — Jachtrijden met 2 eindwedloopen, afstand 3600 M.,

Jagermeester de Majoor VAN RADEN —, doch kwam niet voor een prijs in aanmerking.

Voor dienzelfden wedstrijd had de Kapitein PUNT met twee paarden ingeschreven, doch

verscheen niet in het strijdperk „ de held van den ,,Steeple chase". Majoor VAN RADEN, fungeerde

,,als Jagermeester op den snellen en volhoudenden Courtney" — zoo lezen wij in de ,,Sport" van

Zaterdag 4 Augustus — „en ging zijn zes volgers met een flinke pace voor, wij zouden haast zeggen,

,,veel te snel voor een jachtrit. Men wil beweren, dat ongeveer een 150D meter langere weg is

,,gereden, dan op het programma vermeld stond. Ook dit nummer genoot de volle sympathie van de

„groote menigte. Die zeven Officieren, onversaagd in een snellen pace alle hindernissen nemende,

,,boden dan ook een ven'ukkelijk schouwspel aan".

Na afloop stelde HARE MAJESTEIT DE KONINGIN met een vriendelijk woord, ook

namens HoogstDerzelver Moeder, aan de gelukkige winners de prijzen ter hand. Daarna namen de

VORSTINNEN minzaam afscheid van het bestuur en vertrokken ten 4.40 onder gejuich en uitgeleide

door het plechtige Wilhelmus met de rijtuigen naar Soestdijk.

Zijne Excellentie de Minister van Oorlog had in den aanvang van het jaar 1895 aan het
Bestuur der ,,Militaire Sport-vereeniging" de mededeeling gedaan, dat ook dit jaar weder f600 ter

beschikking werden gesteld als prijzen, uit te loven voor hindernisrijden van Officieren.

(i) In het Ren-Comité vinden wij ais Voorzitter den oud-Rijder W. Baron VAN NAGELL vermeld.
In het Ren-Comité Bussum vinden wij de namen van de oud-Rijders L. F. MAAS GEESTERANÜS, Jhr. C. VAN DER WIJGK, zoon des

oud-Rijders, en J. W. P. VAN HOOGSTRATEN, Secretaris.

Als „Starter" voor de wedrennen, den oud-Rijder W. Baron VAN NAGELL.
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ET bestuur was aanvankelijk voornemens om dit jachtrijden te doen plaats hebben op

8 Mei te Zutfen, doch wijzigde later dit plan in zooverre, dat de wedstrijd te Arnhem

zoude geschieden. Verder stelde men in uitzicht het houden van een jachtrit met eind-

wedloopen te Arnhem daags na de Pinkster-„meeting" te Wolfhezen (4 Juni), eveneens daags na

de najaars-„meeting" te Breda of wel te 's Hertogenbosch. Het jachtrijden over hindernissen met

eindwedloopen om prijzen, uitgeloofd door de „Militaire Sportvereeniging", had plaats op 9 Mei.

Dinsdag 4 Juni, den dag na de Pinkster-„meeting" te Wolfhezen geschiedde te Arnhem het aange

kondigde jachtrijden achter een Jagermeester met twee eindwedloopen: 1® eindwedloop voor paarden

van alle landen en rassen, afstand 1000 M. vlakke baan; 2® eindwedloop voor paarden, die nooit onder

de reglementen der „Nederlandsche Harddraverij- en Renvereeniging" hadden geloopen, afstand 600 M.

vlakke baan. Ook ditmaal zou er gereden worden om prijzen uitgeloofd door de voornoemde vereeniging.

Ten 10V2 ure verzamelden zich een 20-tal ruiters, zoo Officieren als burgerheeren, aan de

uitspanning „Klein-Warnsborn" nabij Arnhem. Het Korps was goed vertegenwoordigd; Luitenant Jhr,

RUTGERS VAN ROSENBURG trad als Jagermeester op.

Ongeveer 12 uur kwam de Jacht op de renbaan van de „Geldersche Harddraverij- en Ren

vereeniging" aan. Door een ongelukkig toeval had een gedeelte der deelnemers in het zeer bedekte en

doorsneden terrein den Jagermeester een tijdlang uit het oog verloren, dientengevolge het „parcours"

niet kunnen volgen, zoodat voor den i®" eindwedloop slechts overbleven de Ritmeester METELERKAMP

met „TVarda" en de i®-Luitenant der Huzaren TEN KATE met ̂ ,Mr. Romed\ die respectievelijk

den I®"- en den 2®" prijs behaalden; terwijl voor den 2®" eindwedloop de i®-Luitenant der Veld-

Artillerie SINGELS slechts met ̂ ^Mary" om den i®" prijs over de baan behoefde te gaan.

Het jachtrijden om prijzen, uitgeloofd door de „Militaire Sport-vereeniging", dat aanvankelijk te

Arnhem gesteld was, had op Maandag 30 September plaats te Breda; 17 Officieren namen deel aan

den wedstrijd. In den eersten eindwedloop voor paarden van alle landen en rassen, afstand looo M.

vlakke baan, werd de 3® prijs behaald door den i®-Luitenant VAN AFPELEN VAN SAEMSFOORT

met ,,Wzld Charley\ In den 2®" eindwedloop, voor paarden, die nooit een prijs of premie hadden

gewonnen in een „course", uitgeschreven onder de Reglementen der ,,Militaire Sportvereeniging", afstand

600 M., werd de 2® prijs toegekend aan den 2®-Luitenant VOGELAAR, die van 15 Juni 1894—15

Juni 1895 ̂  de Rijdende Artillerie dienst had gedaan. Ook de i®-Luitenant Baron VAN HAERSOLTE

VAN DEN DOORN, die weldra lid van het Korps zoude zijn, reed in dezen wedloop mede.
Zijne Excellentie de Minister van Oorlog C. D. H. SCHNEIDER, Adjudant in buitengewonen

Dienst van H. M. DE KONINGIN, een blijk van belangstelling wenschende te geven in dergelijke,
den vlotten ruitergeest wakker houdende oefeningen, was met zijn adjudant en den majoor SABRON
op het terrein aanwezig, en reikte met eene kernachtige toespraak tot de deelnemers en een woord
van waardeering aan de „Militaire Sportvereeniging" eigenhandig de prijzen aan de winners uit.

Behalve de geldprijzen viel aan elk der eerste prijs-winners ten deel een bronzen beeld van
ruim honderd gulden waarde.
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N haar programma voor de in het jaar 1896 te houden wedstrijden had de „Militaire

Sport-vereeniging" opgenomen een jachtrit, zoomede een „Cross Country" over pl.m. 6000 M.,

te loopen te Breda daags na de naiaars-„meeting" om prijzen, uitgeloofd door het Ministerie

van Oorlog. De deelname werd opengesteld voor paarden van alle landen en rassen minstens 5 jaren

oud, bona fide toebehoorende aan en bereden door Officieren van het Nederlandsche leger; gewicht vrij.

Het te doorloopen „parcours" zou worden aangegeven door witte vlaggen ter linkerhand, terwijl ter

rechter geplaatst zouden zijn: bij een breedtesprong, een roode-, bij een hoogtesprong, een blauwe-,

bij een dubbelsprong, een oranje- en bij den laatsten sprong, een rood-, wit- en blauwe vlag.

Tot de in uitzicht gestelde jachtrit kwam het niet; daarentegen werd door verscheidene Officieren

van het Korps — Kapitein WAGNER, de i®-Luitenants DRABBE, FRIESWIJK, Jhr. SICKINGHE en

UMBGROVE — op Donderdag 7 April deelgenomen aan een jachtrit te Heelsum, georganiseerd

op verzoek van Freule DE CONSTANT REBECQUE door Mr. S. B. W. Graaf VAN LIMBURG

STIRUM, terwijl ook op Donderdag 7 Februari t.v. een vossenjacht plaats had, georganiseerd door
de ,,Bredasche Vereeniging tot beoefening van Terreinrijden," waaraan o.m. deelnamen de Kapitein

VAN HEUKELOM, de Luitenants Baron VAN BOETSELAAR, EEKHOUT, KUYPER en VOGELAAR,

allen bij het Korps wél bekende namen.

De „Cross Country", die op Zaterdag 26 September te Breda geloopen werd, was een tot

heden onbekend nommer op de programma's; hoewel de naam de bedoeling voldoende aangeeft, bleef
men toch tot het laatste oogenblik in onzekerheid omtrent hetgeen te verwachten was.

Het ,,parcours" was in orde gebracht door den Ritmeester PIEPERS, den ijverigen en

verdienstelijken secretaris der ,,Militaire Sportvereeniging". Op den morgen van den rit waren voor de
deelnemers paarden der Koninklijke Militaire Academie beschikbaar gesteld om de hindernissen in

oogenschouw te nemen ten einde den te volgen weg te leeren kennen; doch het was ten strengste

verboden om een hindernis te nemen.

Het „parcours" was pl.m. 4500 M. lang en bevatte tal van bochten; 17 hindernissen moesten

worden overwonnen. Onder de 18 deelnemers noemen wij den i®-Luitenant P. VAN OORT van het
Korps Rijdende Artillerie, zoomede de. i'-Luitenants W. C. A. Baron VAN HAERSOLTE VAN DEN

DOORN en G. VOGELAAR.

Het geheel liep zonder ongevallen af, behoudens het storten van eenige paarden zonder dat

evenwel eenig letsel aan ruiter of dier werd toegebracht. Luitenant Baron VAN HAERSOLTE VAN
DEN DOORN behaalde met ,,Exif' (volbloed) den eersten prijs.

Na afloop werden de winnaars door vele belangstellenden gecomplimenteerd en speelde de
muziek van het 3' Regiment Veld-Artillerie. Majoor HINLOPEN richtte ook namens de vereenigde
leden eenige gevoelvolle woorden tot den aftredenden President der Vereeniging, Kolonel YPEY,
hem dank zeggende voor hetgeen hij in het belang der sport had gedaan. Kolonel YPEY nam het
woord om den Majoor HINLOPEN te danken voor zijn hartelijke woorden en den wensch uit te
spreken, dat de ,,Militaire Sport-vereeniging" steeds in bloei mocht toenemen.
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I' E wensch, door verschillende leden der „Militaire Sportvereeniging" uitgesproken, dat
het niet bij den eerst plaats gevonden rit mocht blijven, trad in vervulling. In de

vergadering van Zaterdag 30 Januari 1897 werd n.1. door het Bestuur voorgesteld

om twee „Cross Country's" te houden, elke met een bedrag van ƒ 300 aan prijzen en onder gelijk

beding, als ten vorigen jare was bepaald: de eene te loopen te Breda, de andere te Amersfoort.

Behalve deze wedstrijden zou op den dag na de „military" te Breda (2' Paaschdag) aldaar nog

een jachtrit plaats hebben, den leden der „Militaire Sportvereeniging" aan te bieden door de „Bredasche

Vereeniging tot beoefening van terreinrijden". Een tweede jachtrit zou gereden worden den dag na

de Pinkster-„meeting" te Arnhem.

De beide „Cross Country's", gehouden te Breda 31 October en te Amersfoort op 13 November

d.a.v. (i I deelnemers), liepen in de beste orde af. Luitenant VAN AFPELEN VAN SAEMSFOORT

behaalde te Breda den 2°" prijs. Aan den 2®" wedstrijd werd door geen oud-Rijders deelgenomen. De

te Breda aangekondigde jachtrit konde niet doorgaan wegens het slechte weder; het terrein stond

nagenoeg geheel onder water. Bij den volgenden Jachtrit was het Korps weder in den zadel.

Wij sluiten hiermede onze beschouwingen over het jachtrijden en zullen thans in het kort

nagaan, wat merkwaardigs in het hier behandelde tijdvak op de renbaan plaats vond.
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ANNEER wij', de Sport-bladen der jaren 1893 tot 1898 doorbladerende,

ons een oogenblik verdiepen in de overzichten der „courses", dan treft ons

in het bijzonder het volgende:

„In 1897 hadden 12 rendagen plaats. Al was dit aantal één minder dan het vorige

jaar, toch was er reden van tevredenheid en wél wat betreft de belangstelling, die in de

rennen getoond werd; want niettegenstaande één dag minder, vijf courses minder en f 10000

minder aan prijzen, was het aantal paarden, dat mededong grooter; 234 paarden toch namen

in voornoemd jaar aan de verschillende „courses" deel tegen 216 in 't voorgaande jaar —

en dat teekent. Ook wat de kwaliteit der paarden betreft, daarin is vooruitgang te bespeuren.

De liefhebberij voor het fokken wordt langzamerhand ook grooter.

„Op de lange baan was het gezamenlijk bedrag, door de verschillende paarden in

1897 gewonnen, grooter dan in vorige jaren. Dit noemen wij een verblijdend verschijnsel

en een teeken van vooruitgang. Met welgevallen kan dan ook op het afgeloopen jaar

teruggezien en^met vertrouwen de toekomst te gemoet gegaan worden.

„De liefde voor de hippische Sport is eenmaal ontwaakt."

Inderdaad was deze mededeeling belangrijk; zij gaf toch een bijzonder gunstig
beeld van den toestand, zooals die was op het einde van den jare 1897.

De oude liefde voor harddraven verloochende zich niet en vele eigenaars van

harddravers werden bereid gevonden om hunne paarden in te schrijven en te laten
loopen. De oude harddravers verdwenen van het tooneel; bijna zonder uitzondering zijn
de tegenwoordige harddravers óf ingevoerd óf van ingevoerden afstammende paarden.
De tijd waarin het niet tot den ,,bon ton" behoorde om een harddraver te bezien, was

achter den rug. Meer en meer gevoelde men dat de wedrennen en harddraverijen op
de lange baan niet alleen waren ingesteld voor vermaak, maar dat zij ook — ja in de
eerste plaats — haar nuttige zijde hebben wegens het groote belang tot bevordering
van de fokkerij.

Mocht er in de laatste jaren van dit tijdvak tusschen de verschillende vereenigingen
wel eens een hard woord zijn gevallen — reglements-kwestiën waren hieraan niet

vreemd — het misverstand loste zich gelukkig gaandeweg op en in het voorjaar van 1897

was de algemeene vrede weder geteekend. Dankbaar herinneren wij hierbij aan de

welwillende medewerking van de ,,NederIandsche Harddraverij- en Renvereeniging", die
ten algemeen nutte eigen gevoelen prijs gaf.

Als teeken van vooruitgang op het ,,course"-gebied vestigden wij reeds met een
enkel woord de aandacht op de in dit tijdperk vallende fok-rennen. Een daarvan werd
in Augustus 1894 te Clingendaal geloopen, waarvoor aanvankelijk elf paarden waren
ingeschreven: 6 hier te lande geboren volbloeds namen aan den wedstrijd deel. De
namen van den Majoor METELERKAMP en van den oud-Rijder Luitenant-Kolonel PUNT,

de beide groote voorstanders van den volbloed, zeggen hier genoeg.

I
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IT den stal METELERKAMP, welke tot den huldigen dag een goeden klank bezit, zag

men enkel door hem zelf gefokte paarden, zonder uitzondering mooie en sterk gebouwde

volbloeds. Ook die, door den Kapitein PUNT gefokt, werden van algemeene bekendheid.

Zijn stal hield in 1895 op te bestaan. In latere jaren trad de oud-Rijder Kapitein Jhr. RUTGERS

VAN ROSENBURG als fokker van volbloeds in zijn plaats. 1)

Niettegenstaande in dit tijdvak de kleuren van den Kapitein PUNT — ook van den stal
VAN LIMBURG STIRUM — van de baan verdwenen, traden weder andere combinatiën in de plaats.

Wij noemen o.m. den stal VAN DIEPENBRUGGE — in 1897 was ook de U-Luitenant der Rijdende

Artillei-ie Jhr. RUTGERS VAN ROSENBURG deelgenoot — en VAN RECHTEREN—CREUTZ.

Wat onze renstallen betreft, kon men dus op vooruitgang wijzen.

Voorts valt 't dankbaar vast te stellen, dat de jaren 1893—'98 ook aan nieuwe Ren-vereenigingen

het aanzijn schonken.

Zoowel de „Amsterdamsche Sport-club" als de „Algemeene Harddraverij-Vereeniging" waren

om zóó te zeggen verdreven van het terrein achter het Rijks-Museum, waar zoo menige kamp op

sport-gebied beslecht werd. Beide vereenigingen -sloegen de handen ineen en schiepen een prachtig

hippoch-ome op het allerliefst gelegen landgoed Cruys-Bergen bij Bussum, toebehoorende aan den Heer

H. BROEKMAN, en gelegen op 10 minuten afstand van de halte Bussum—Hilversum. De nieuwe

baan was op 23 Juli 1893 gereed en overtrof aller verwachting. 2) Het jaar d.a.v. opende de nieuwe

baan der Vereeniging; ,,het Sport-terrein te Amby" nabij Maastricht.

Minder gunstig waren de resultaten, wat de heerrijderij en de „gentleman-training" betrof. Zoo

moest de ^^Sport" van '96 opmerken: „Renpaarden houden de Nederlandsche eigenaren niet met het

oog op winstbejag, doch dan moeten de rennen voor „gentleman-riders" ook meer worden aangemoedigd.

Dit nu geschiedt niet, als gevolg van de overdreven lage gewichten, waaronder moet worden gereden.

Daarbij komt nog iets, dat vroeger zooveel attractie opleverde, doch wat thans in het vergeetboek

schijnt te komen. Het is de „gentleman-training". Als men tegenwoordig een paard niet uitsluitend als

renpaard houdt, dan kan men in de tegenwoordige rennen niet meedoen met eenig succes.

,,Men moet hebben een expresselijk gemaakte „traineer-baan" en tal van andere dingen, die

buiten het bereik van velen liggen. In één woord men maakt het nu zoo moeilijk om mee te doen.

„En moest men de mededinging juist niet gemakkelijker maken? Als vroeger iemand een flink

gebouwd volbloedpaard kocht, dat hem 's winters als rijpaard dienst deed en zomers in min of meer

rationeele training werd genomen, welnu dan gaf bijna iedere „meeting" een ,,steeple-chase" over een

flinken afstand, waar zulk een paard op zijn plaats kwam".

1) Van volbloedpaarden in Nederland geboren, vinden wij voor 'teerst officieele vemelding in den Ren-kalender van 1885. In 1894 zagen in
ons vaderland vijf volbloedpaarden het levenslicht.

2) Het bestuur voor de wedrennen was als volgt samengesteld: Baron VAN BRIENEN VAN DE GROOTE EINDT, Rechter; Jhr. W. A. L.
MOCK (zoon des oud-Rijders) „Handicapper"; W. Baron VAN NAGELL (oud-Rijder) „Starter"; Luitenant Jhr. J. L. MOCK, Baan-Commissaris;DUDOK
DE WIT, Penningmeester. In het Ren-Comité hadden zitting: Baron VAN BRIENEN VAN DE GROOTE EINDT, Voorzitter; E. F. MAAS
GEESTERANUS (oud-Rijder); O. D. VAN DIEPENBRUGGE; Jhr. C. VAN DER WIJCK (zoon des oud-Rijders); J. W. P. VAN HOOGSTRATEN
!«■ Luitenant der Rijdende Artillerie, Secretaris.

. . . » r V.' ff
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^ERDER lezen wij nog in de ,^Sport":

,,Een Officier, die er behagen in vond om zelf zijn paard te entraineeren en te rijden

en zoon paard ook af en toe voor den dienst te gebruiken, bijna iedere „meeting" gaf hem

gelegenheid tot aanmoediging van zijn zoo zeer op prijs gestelde liefhebberij".

De wensch, dat op de programma's van de ,,Nederlandsche Harddraverij- en Ren-Vereeniging"

in 1897 courses uitsluitend voor heerrijders mochten voorkomen, zoodat ook meerdere vereenigingen

dit voorbeeld zouden volgen, kwam in vervulling. De „Militaire Sport-Vereeniging" nam in deze het

initiatief en in den jare 1897 zagen nieuwe bepalingen het licht, waarvan gebruik werd gemaakt b.v.

in de „steeple-chases" te Breda en te Bussum, welke rennen alleen open waren voor ,,Hacks and Hunters".

Op deze wijze trachtte men de Officieren en heerrijders meer tot rijden op de baan aan te sporen.

Later zullen wij mededeelen óf de nieuwe bepalingen inderdaad het voorgestelde succes zouden hebben.

Zien wij intusschen welk aandeel meer in het bijzonder door ons korps aan de wedrennen was genomen.

Op de „Pinkster-meeting" (22 Mei) te Wolfhezen was het Korps slechts als toeschouwer ver

tegenwoordigd. Den 23®'®" Juli d.a.v., den dag der opening van de nieuwe baan Cruys-Bergen nabij

Bussum, bereed de i®-Luitenant Jhr. RUTGERS VAN ROSENBURG in de Princess-Ida prijs—handicap,

hordenren voor paarden van 3 jaar en ouder, afstand 4000 M. — het paard ^^Fragoletto" van

Baron VAN PALLANDT, doch kwam niet voor een prijs in aanmerking.

Voor de wedrennen op 3 en 5 Augustus te Clingendaal, de grootste en belangrijkste in ons land,

waren 47 renpaarden ingeschreven. Den 2'^^" dag in de verkoops-hordenren voor paarden van 4 jaar

en ouder, afstand circa 3200 M., verscheen RUTGERS op de baan met ̂ .Warda van Ritmeester

METELERKAMP en behaalde den 3"^®" prijs. In den Waalsdorp-prijs: wedren op de vlakke baan
(zwaar gewicht) voor 3-jarige en oudere paarden, bereden door Nederlandsche heerrijders (3 deelnemers),

afstand 2000 M., won RUTGERS met hetzelfde paard den 2"^®" prijs.

De ,,meeting" nabij Arnhem op Donderdag 24 Augustus werd vereerd met de hooggewaar

deerde tegenwoordigheid door H.H. M.M. DE KONINGINNEN. Nimmer te voren was een zoo

talrijk aantal belangstellenden op de Wolfhezensche-heide saamgestroomd; menige gouden dolman
werd te midden der uniformen en lichtkleurige zomertoiletjes opgemerkt. In het midden der tribune

was voor de hooge Bezoeksters een eenvoudige doch smaakvolle loge ingericht.

H.H. M.M. de KONINGIN en de KONINGIN—REGENTES arriveerden ten ongeveer 3 uur
met een extra-trein aan de halte bij de renbaan en werden ontvangen door Mr. S. Graaf VAN

LIMBURG STIRUM en den oud-Ritmeester O. VAN DIEPENBRUGGE.

In een „a la Daumont" bespannen rijtuig, met de jockey's in wit satijn gekleed, reden de vorstelijke
personen tot vóór de tribune: het oude Wilhelmus bracht Haar den welkomstgroet.

O

In het gevolg van H.H. M.M. bevond zich de oud-Rijder J. E. N. Baron SIRTEMA VAN

GROVESTINS. De KONINGINNEN volgden met gespannen aandacht het geheele programma en
keerden na afloop per rijtuig naar het Loo terug.

%
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N de ,,Oueens-cup" — Handicap, „Steeple-chase" voor paarden van 3 jaar en ouder,

toebehoorende aan Nederlanders en gereden door heerrijders (8 deelnemers) — behaalde

Majoor VAN RADEN, een zoon des oud Rijders, op ̂ ^Siveet Briar'' met één lengte den
jsten prijs- Jhr. RUTGERS VAN ROSENBURG, berijdende het paard „Litza vzxi Graaf VAN LIMBURG

STIRUM, kwam tweede aan.

In de St. Hubert-Prijs (vergelijk blz. 251) behaalde RUTGERS met van Ritmeester

VAN DIEPENBRUGGE yeel succes.

Majoor VAN RADEN werd oogenblikkelijk na zijn eerste overwinning door H.H. M.M. geluk-

gewenscht. Na afloop van de volgende course — den St. Hubert-Prijs — genoot de gelukkige

winner de eer den beker uit handen van H. M. DE KONINGIN te ontvangen. Bij het overhandigen

sprak H. M.: ivensch U van harte geluk mijnheer VAN RADEN, en bied U dezen beker aaji

„met den wensch, dat U nog dikwerf als overwmnaar uit de renbaan zult komeni"
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N het jaar 1894 komt de naam van Kapitein PUNT weder voor op de lijst der winnende

eigenaars, alhoewel de oud-Rijder zelf geen werkzaam aandeel aan de courses nam.

^^Princess Ida\ die, zooals wij vroeger mededeelden (vergelijk blz. 107), bij de opheffing
van den renstal Messr. Wapuho naar België was verkocht, kwam dit jaar weder in zijn bezit. Op de

Paasch-„meeting" te Breda dd. 24 Maart won de brave merrie in den Breda-prijs : ,,Steeple-chase", afstand

3200 Meters, den tweeden prijs. Te Bussum won zij op 3 Mei in den vierden wedstrijd in den prijs

van het Gooi (Handicap), Horden-ren voor paarden van 4 jaar en ouder, afstand 3200 M. den 3^'^" prijs.

Bij de wedrennen te Wolfliezen op 22 Juli, in de Groote Arnhemsche ,,Steeple-chase" (Handicap) voor

paarden van 3 jaar en ouder, waar we haar weder aantreffen, was ze minder gelukkig. Telkens

werd ^^Princess Ida' gereden door den i'-Luitenant Jhr. MOCK.

Voor de Hordenren, afstand ongeveer 2000 M., bevond zich op laatstgenoemden

dag onder de 8 inschrijvers ook de i®-Luitenant VAN AFPELEN VAN SAEMSFOORT met „ Wild

Charley"; doch deze kwam niet op. Majoor VAN RADEN won in dezen wedstrijd den 1®'=" prijs.

Ook op 28 Juli, toen door H.H. M.M. DE KONINGINNEN een bezoek werd gebracht aan de

wedrennen te Cruys-Bergen nabij Bussum (vergelijk blz. 243), was Majoor VAN RADEN de gelukkige,

die in de ,,Steeple-chase", (Gemeente Bussum-prijs) afstand 5000 M., ook in den Militairen Sportprijs

mede den i^'™ prijs behaalde. Ook ditmaal viel aan den overwinnaar de eer ten deel om na zijn

eerste overwinning voor de Hofloge te komen en door H.H. M.M. te worden gelukgewenscht, terwijl

KONINGIN WILHELMINA de wakkere vosmerrie ^^Siveet Briar' liefkoosde.

Belangrijk was de dag van den 11 Augustus, de ,,meeting" te Clingendaal; niet alleen omdat

45 paarden elkander de zeven verschillende nummers betwistten, maar voornamelijk omdat er vier gewijd

waren aan hier te lande gefokte paarden, drie aan harddraverijen en één aan een wedren, terwijl

bovendien alle nummers zoodanig bezet waren, dat zij de groote belangstelling ten volle verdienden.

In den fokren verschenen zes hier te lande gefokte volbloeds: „Odm'\ ,^Fansd' en ,^Omar'\

afkomstig uit de fokkerij van Ritmeester METELERKAMP; ̂ ^Garrison Battery' en „A/r. Romed'

door den oud-Rijder Kapitein PUNT gefokt, en ^.Chimere" van Th. VAN DER LEK DE CLERCQ.

Verheffend was hun indruk. ̂ ,Garrison Battery" won den isten.^ Romed' den prijs.

Dienzelfden dag bereed de i'-Luitenant Jhr. RUTGERS VAN ROSENBURG in den

Clingendaal-prijs — wedren op de vlakke baan voor 3-jarige en oudere paarden, bereden door Neder-

landsche heerrijders, afstand circa 3000 M. (7 deelnemers) — het paard Toddies" van Luitenant

Baron VAN HEEMSTRA, doch werd niet geplaatst.

Ten slotte zij, voor zoover laatstgenoemden Rijder betreft, nog gewezen op een berichtje voor

komende in de Sport" van Zaterdag 27 October luidende —

„Voor rekening van Luitenant Jhr. RUTGERS VAN ROSENBURG is op de verkooping van

Groenendaal aangekoekt „ br. m. in 1892 in België geboren. Verder „Timbre poste'" br. h.

„Wij hopen dat deze nieuwe aankoop een gunstig teeken moge zijn voor de plannen van het

volgende jaar. — Wij hebben reeds te lang Jhr. RUTGERS VAN ROSENBURG op onze banen gemist".

9
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ÈL is waar was in 1895 het aantal deelnemende eigenaars en paarden aan de wedrennen

grooter dan in het afgeloopen jaar en overtrof ook het getal der ingevoerde paarden dat

van het jaar '94; helaas echter werden in dit ren-seizoen de Rijders op de „turf" gemist. Het

zusterwapen zou de eer van het leger ophouden. ,, Wave Qneen" van den stal VAN DIEPENBRUGGE,
de mooie merrie, stond aan het hoofd der winnende paarden. De stal was de tweede, wat het aantal

behaalde overwinningen betrof. Zij „startte" 26 maal en behaalde niet minder dan 11 eerste, 3 tweede
en 2 derde prijzen. De Majoor VAN RADEN „startte" 5 maal en verwierf i eersten en i tweeden prijs.

Het volgend jaar zien wij den V-Luitenant Jhr. RUTGERS VAN ROSENBURG weder op
de renbaan. Viermaal kwam hij uit. Op 16 Juli te Clingendaal in de Oosterbeek-prijs: Hordenren

(internationaal) voor paarden van 3 jaar en ouder, die nooit een prijs gewonnen hadden van ƒ 3000
en daarboven; te Vogelzang op 5 September in de hordenren (handicap) voor paarden van 3 jaar
en ouder, afstand 4000 M, en te Breda op den zoeten d.a.v. in den Breda-prijs: „Steeple-Chase" voor

paarden van 3 jaar en ouder. Handicap afstand 3600 M. 2 tweede prijzen en i derde prijs waren zijn deel.
In het geheel waren in '96 dertien „meeting"-dagen gegeven, juist zooveel als in het afgeloopen

jaar, doch met het onderscheid, dat in '95 het getal dagen was uitgeschreven door 6 vereenigingen en
2 particulieren, terwijl in '96 dat aantal door 7 vereenigingen en 2 particulieren verkregen werd.

Zooals wij reeds mededeelden, was Jhr. RUTGERS VAN ROSENBURG in den jare 1897

deelgenoot in den Velpschen renstal. Talrijk waren de overwinningen, die in dit tijdvak aan dien stal
ten deel vielen. Onder de winnende paarden en eigenaars vinden wij dan ook vermeld: Luitenant

Jhr. RUTGERS VAN ROSENBURG, 50 maal gestart: 10 eerste, 4 tweede, 9 derde prijzen.

Het zou ons te ver voeren, indien wij van al de wedrennen, waaraan door paarden van den

Velpschen stal werd deelgenomen, een overzicht wilden geven. Slechts zij in herinnering gebracht,

dat ze op de „meeting" te Clingendaal den 19^^" Augustus, opgeluisterd door het hooge bezoek

van HARE MAJESTEITEN DE KONINGINNEN, bijzonder gelukkig was, en de bekende merrie

„Wave Quee7i' in den Clingendaal-prijs — wedren op de vlakke baan — den vertegenwoordiger uit

België „The Vine" van den bekenden stal ED. RIBEAUCOURT sloeg en met twee lengten won.

Dienzelfden dag liep in den prijs van 'sGravenhage — verkoops-hordenren voor paarden van

3 jaar en ouder, uitsluitend bona fide eigendom van Nederlanders — RUTGERS' bekende volbloed

„Timóre poste" mede en kwam vierde aan. Nog nooit was hier te lande zulk een schitterend veld

gezien. Dit nummer trok dan ook zeer de aandacht van H.H. M.M. De Eei*eprijs van H. M. DE

KONINGIN viel ten deel aan „Kohanasan' van J. J. KORTHALS Jr.

Ten slotte zij nog vermeld, dat de wedstrijden voor ,,Hacks and Hunters", waarop wij reeds

doelden, plaats hadden respectievelijk op 19 April te Breda en op 27 Mei te Bussum, afstanden van

2400 en 4000 M. De eerste was alleen opengesteld voor paarden, toebehoorende aan en bereden door

Officieren van het Ned. en het Ned.-Indische Leger. De tweede voor „gentlemen" in rooden rok, uniform

of „jockey dress". Telkenmale verschenen slechts 4 ruiters aan den „start". Luitenant VAN AFPELEN hield

hier de eer van het Korps op: hij behaalde in den eersten wedstrijd met „Wi/d Chaf/ey" den 2'^'="prijs.
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LVORENS ook nu te gewagen van de in de jaren 1893—'98 bij ons

leger plaats gehad hebbende nuttige oefeningen in het afstandrijden^

waaraan ook door de Rijders een werkzaam aandeel wei'd genomen, zij

eerst een woord gewijd aan enkele afstandritten, die gedurende dit tijdperk

in het buitenland plaats hadden en dermate belang inboezemen, dat ze in ons werk

vermelding behoeven. Daaruit viel op sportgebied veel te leeren.

Wenden wij allereerst onzen blik naar het groote Czaren-rijk.

Van St. Petersburg vertrok op den i4''«" Juni 1895 de Luitenant KÉNISKÉ naar
de in Oost-Siberië gelegen stad Schita- de afstand bedroeg 6825 Kilometers. Het paard,

dat de Luitenant bereed, „Yrkantd' genaamd, was 18 jaar oud. Het was een oud

soldatenpaard, vroeger het eigendom van den Escadrons-Commandant COTLIAZEWSKY

van het tweede Regiment Dragonders, en stamde af van een Arabische halfbloed en

een kleindochter van den Franschen hengst ^^Rataplan".

De volhardende ruiter bereikte den November daaraanvolgende het einddoel.

Hij had den afstand dus afgelegd in 153 dagen. Gedurende 106 daarvan had hij

gemiddeld 61 K.M. per dag afgelegd. Trots de dikke sneeuw, de verschrikkelijke koude

en de in de Siberische steppen voorkomende stormen, bereikten ruiter en paard hun

bestemming in de beste conditiën.

Een andere mooie afstandrit volbracht in de maand Juni van het jaar 1897 de

in de sport-wereld wélbekende i ̂-Luitenant VON BOHLEN UND HALBACH van het

,,2= Badische Dragoner Regiment N°. 21", van i October 1891 tot i October 1893

,,attaché militair" bij het Duitsche Gezantschap te 's Gravenhage.

Op een kleinen 67^ jarigen lerschen ruin legde genoemde luitenant in zes dagen
en 12 uren den afstand af van zijn garnizoen Bruchsel in Baden tot Brussel, zijnde een

afstand van 580 K.M.: wat vooral daarom mooi en van veel beteekenis is, wijl in die

dagen een buitengewone hitte heerschte, terwijl het ongelijke terrein, waarover de weg

voerde, menig bezwaar aanbood. Dwars door het Harz-gebergte, dan over de bergen

van de Saar, vervolgens door de Ardennen, reed de koene ruiter. Het paard kwam

in uitstekende conditie te Brussel aan. Na twee dagen oponthoud en bezoek aan de

tentoonstelling begaf zich onze ,,sportsman" met zijn paard naar 's Gravenhage om

met zijn Ier en een ander paard, rechtstreeks naar de residentie verzonden, deel te

nemen aan het aldaar op 12 en 13 Juni uitgeschreven „concours-hippique".

Nog een ander staaltje van VON BOHLEN's ruiterkunst.

In het jaar 1896 won hij den Keizersprijs door in 9 uur en 20 minuten een

afstand af te leggen van 130 K.M., grootendeels in een bergachtige terrein-streek.
Deze prijs, waaraan een militaire opdracht verbonden was, moest echter tweemaal

gewonnen worden om in het bezit van den winner te blijven.

.^■3:
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N '96 moesten de deelnemers voor den Keizers prij's in Duitschland in de Vogezen een

vijandelijk kamp (door Duitsche troepen voorgesteld) verkennen. VON BOHLEN keerde

het eerste terug, volbracht den tocht met een ,,chargepferd", en diende daarenboven een

zeer goed rapport in; altegaar eischen om voor den prijs in aanmerking te komen.

In '97 veranderde men de voorwaarden, omdat het vorige jaar verscheidene paarden onderweg

waren gebleven; om dit zooveel mogelijk te voorkomen werd nu bepaald, dat de af te leggen afstand

binnen geen korteren tijd dan 13 uur mocht afgelegd worden. De opdracht was ook nu wederom

een vijandelijke stelling, die over een uitgestrektheid van 10 uur bezet was, te verkennen.

VON BOHLEN volbracht den rit op 10 Juli, ca. 150 K.M. bij zeef groote hitte, precies in

13 uur op zijn kleinen Ier. Paard en ruiter waren bij aankomst volkomen frisch en verkeerden in

uitmuntenden staat. Ongeveer 30 K.M. moesten worden afgelegd door diepe landgronden, over

bebouwde velden en zeer moeilijk terrein. Den volgenden morgen was het paard even weinig vermoeid

als had het den vorigen dag niets verricht; het bracht zijn meester naar het op 24 K.M. gelegen

garnizoen terug.

Op den geboortedag van Z. M. DEN KEIZER, 27 Januari 1898, kwam de i®-Luitenant

A. VON BOHLEN UND HALBACH in het definitief bezit van den Keizers-prijs, zijnde een zeer mooie

zilveren bokaal.

Nog meerdere voorbeelden zouden wij kunnen aanhalen van afstandsritten, die vooral daarom

zoo goed geslaagd mochten heeten, wijl de eerste eisch niet uit het oog verloren werd nl. dat paard

en ruiter in behoorlijken staat aan het eindpunt aankomen.

Zoo ging in den winter van het jaar '94 bijna geen week voorbij dat men niet, trots koude

en slechte wegen hoorde van een buitengewonen rit door een der Duitsche Officieren ondernomen.

Plaatsruimte vergunt ons geen verdere uitweiding; wij keeren derhalve naar het eigen land terug.

In de Algemeene Vergadering der ,,Militaire Sport-Vereeniging" van 15 April 1893 werd

bepaald, dat op 8, 9 en 10 Juni een driedaagsche rit zoude plaats hebben over een afstand van pl.m.

75 K.M. per dag: eiken dagmarsch binnen 10 uur af te leggen.
iste (Jag 8 jupj Roermond—Heerlen—Valkenburg—Maastricht;

2'^s dag 9 Juni Maastricht—Venlo;

3'ie dag 10 Juni Venlo—'s Hertogenbosch.

De rit zoude ditmaal uitsluitend het karakter hebben van een oefening, waarbij elk denkbeeld

tot het behalen van een record zou zijn uitgesloten. Dientengevolge werden geen prijzen uitgeloofd;

daarentegen zou wel een herinneringsmedalje worden uitgereikt.

Indien desniettegenstaande toch Heeren gevonden werden, die een bijzonder record wenschten

te maken, dan zoude een Jury aan het einde der rit beoordeelen óf door de deelnemers geen

overmatige vermoeienis van hunne paarden was gevorderd.
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P den morgen van den afrit bedroeg het aantal deelnemers vijftien. Van het Korps waren

tegenwoordig Kapitein VIRULY VAN POUDEROYEN met ̂ ^Rob Roy\ de i®-Luitenant J.

W. P. VAN HOOGSTRATEN met ,,Ring'\ de i=-Luiienant Jhr. SICKINGHE met „yacR'

en de i'-Luitenant UMBGROVE met ̂ ^The Banker*\ later met Boy".

Er werd niet in peloton gereden, doch afzonderlijk en in groepen. Kapitein VIRULY met

Jhr. SICKINGHE en UMBGROVE gingen samen; VAN HOOGSTRATEN sloot zich onderweg aan

bij zijn broeder, den U-Luitenant der Veld-Artillerie J. K. VAN HOOGSTRATEN en den i°-Luitenant

der Veld-Artillerie DE BOCK.

Na den dag was bij aankomst te Maastricht het paard van UMBGROVE kreupel, en

maakte genoemde Officier er dadelijk werk van om een ander paard naar Venlo te doen komen, ten

einde den derden dag nog aan den rit te kunnen deelnemen.

Onder de leden der Jury, die de ruiters te 's Hertogenbosch opwachtten, bevond zich de

i®-Luitenant der Rijdende Artillerie Jhr. J. R. RUTGERS VAN ROSENBURG.

Alle paarden (13 in getal), die den geheelen rit medemaakten, kwamen in zeer goede conditie

aan; inzonderheid de volbloeds.

De doorloopen afstand bedroeg tusschen 215 tot 223 K.M., de gebruikte tijd 21 u. 3' en 29 u. 10'.

Een gemeenschappelijk diner besloot deze nuttige oefening.

Op het programma van het Bestuur der „Militaire Sport-Vereeniging" in den jare 1894 komt

ook weder een afstandsrit voor.

Toen de jaarlijksche algemeene vergadering der Vereeniging den 17^'" Maart te 's Gravenhage

gehouden werd, stelde het Bestuur voor: het houden van een afstandsrit van Utrecht (Bildsche weg)

over Zeist, Rhenen, Wageningen, Arnhem, Apeldoorn, Vaassen, Epe, Elburg, Nunspeet, Elspeet,

Milligen, Voorthuijsen en Amersfoort naar Utrecht terug (afstand pl.m. 200 K.M.). Desverkiezende kon

nachtkwartier worden gehouden te Epe, alwaar door de zorg der Vereeniging gelegenheid zoude

zijn tot stalling. Geen geldprijzen zouden worden uitgeloofd; diegene van de deelnemers, die den

geheelen afstand in den kortsten tijd aflegde, zou — zoo luidde het aanvankelijke voorstel — een

gouden medalje, de daaropvolgende een zilveren ontvangen, terwijl aan de overige deelnemers, die

den rit binnen een nader vast te stellen minimum tijd zouden hebben volbracht, een bronzen

medalje zou worden uitgereikt.

De paarden moesten in vlotten galop het eindpunt passeeren en den dag daarna blijken

geven, in voldoende conditie te verkeeren, ter beoordeeling van een aan te wijzen Jury. In plaats van

dit aanvankelijke voornemen werd besloten om het uitloven van de gouden en de zilveren medaljes

te doen vervallen. Alle deelnemers, die den geheelen rit binnen 30 uren zouden hebben afgelegd, en

wier paarden aan het einde van den rit, als ook den dag daarna, in voldoende conditie bleken te

zijn, zouden een bronzen herinnerings-medalje ontvangen. De datum van de te houden oefeningsrit werd

bepaald op 8 en 9 Juni. Ook werd bepaald, dat de rit in tegenovergestelde richting kon worden volbracht.
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E Jury, bestaande uit den Majoor VAN RADEN, Kapitein Jhr, VAN DEN BOSCH en

Ritmeester Jhr. VAN TETS, beide laatstgenoemden Adjudanten van H. M. DE KONINGIN,

stelde het afrijden vast van 11 uur v.m. in de Maliebaan te Utrecht, tegenover het

Café ,,Buitenlust". De deelnemers zouden gehouden zijn om in uniform te rijden, wilden zij voor het

ontvangen van een medalje in aanmerking komen.

Op den 8='«" Juni nu werd door 15 Officieren aan den rit deelgenomen; van de Cavalerie door

de Ritmeesters BOLLE en Jhr. BOREEL, de i "-Luitenants DE BRUIJN, Jhr. VON WRANGEL AUF

LINDENBERG, de 2"-Luitenants VAN HARPEN KUYPER en JURJANS en de i "-Luitenants TAUNAY,

MOS van het Escadron Ordonnansen; van de Veld-Artillerie door de i"-Luitenants STEENKAMP,

Jhr. WITTERT, J. H. VAN HOOGSTRATEN en ABERSON (gedetacheerd bij de Instructie-Batterij). Van

het Korps Rijdende Artillerie door Schrijver dezes; van den Generalen Staf door den Kapitein BOSBOOM.

Door velen in den lande werd de rit met belangstelling gevolgd, hetgeen geen verwondering

kon baren. Immers deze was de eerste op zoo groote schaal, waarbij een record kon worden gemaakt.

Dat deze oefening voor de ruiters in hooge mate nuttig was, zullen wij wel niet behoeven te betoogen.

In de dagen van voorbereiding en ook op de oefeningsdagen leeft men zoo geheel met het paard

mede, dat men ten volle in staat wordt gesteld om de krachten van het dier te leeren kennen, al

zijne behoeften en de wijze, waarop daaraan het best is te voldoen; terwijl de opgedane ondervinding
later aan den troep ten goede komt.

Bij aankomst aan den eindpaal werd door de Jury geconstateerd, dat de paarden en ruiters in

't algemeen in goede conditie waren aangekomen. Alleen de i"-Luitenant TAUNAY had den rit niet

kunnen volbrengen tengevolge van het storten van zijn paard.

De volbloed- en halfbloed paarden bleken het minst vermoeid; ze waren bij de keuring weder

geheel uitgerust. In 't algemeen was de duur van het rijden niet sterk afwijkend bij de verschillende

deelnemers. De rusttijden verschilden echter belangrijk; daarin ligt hoofdzakelijk het verschil in

gebruikten tijd. Ritmeester BOLLE deed n 1. den rit in 19 uur; de laatst aankomende (Luitenant

VAN HARPEN KUIPER) in 28 uur 42 minuten, i)

De door de ,,Militaire Sport-Vereeniging" voor het jaar '95 uitgeschreven afstandsrit van Winterswijk
naar 's Gravenhage, afstand ongeveer 193 K.M., af te leggen binnen 26 uur, ging bij gebrek aan

genoegzame deelneming niet door. Op het programma voor het volgende jaar kwam de rit andermaal

voor: ruim 190 K.M. af te leggen binnen 26 uur. Ook nu weder zou aan de overwinnaars een bronzen

medalje worden uitgereikt. Het rijden in uniform (ongewapend) was verplichtend gesteld. Voor den rit

hadden zich ditmaal 8 deelnemers opgegeven: de Kapitein der Rijdende Artillerie WAGNER, de Kapitein
der Veld-Artillerie VAN DER HOOG, de i"-Luitenant der Rijdende Artillerie UMBGROVE; de i"-Luitenants

der Veld-Artillerie CARP en VAN DER KOOGH (laatstgenoemde gedetacheerd bij de Instructie-Batterij),
de i "-Luitenant der Koninklijke Marechaussee A. MOS en de 2"-Luitenant der Huzaren PIJNAPPEL.

l) Men zie voor verdere bijzonderheden „de Sport" van Zaterdag i6 Jiini N". 621.
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E keurings-commissie bestond uit den Majoor HINLOPEN der Veld-Artillerie, den Majoor

BLAAUW der Huzaren cn den i®-Luitenant van het Korps VAN AFPELEN VAN

SAEMSFOORT. Op den bepaalden dag waren vier der ingeschreven Officieren in den

zadel: Kapitein WAGNER, i®-Luitenants UMBGROVE, GARF, VAN DER KOOGH. Als vijfde

deelnemer verscheen de i®-Luitenant der Huzaren TEN KATE.

Alle paarden kwamen in zeer goede conditie aan den eindpaal, behalve het paard van Luitenant

TEN KATE, dat onder weg kreupel was geworden, als gevolg waarvan de ruiter den rit moest

onderbreken. Luitenant CARP sloeg het record en legde den afstand af in 17V4 uur-, WAGNER en

UMBGROVE, die te samen reden, gebruikten 24 uur 21'; VAN DER KOOGH 24 uur 27',

Aangezien in het jaar 1897 door de „Militaire Sport-Vereeniging" geen afstandrit was uitgeschreven,

sluiten wij hiermede dit gedeelte der „Hippische Sport" en zullen thans nog in het kort vermelden, wat

er in het behandelde tijdvak in ons Vaderland op het gebied van het sclioonrijden was voorgevallen.

h/ i
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EEDS bij' den aanvang van dit tijdperk had het „concours hippique" onder

Nederland's sport-Iiefliebbers vele vrienden gemaakt. Voor het groote publiek

werden de wedstrijden in het schoonrijden meer en meer „the gfeat attraction".

De verschillende vereenigingen lieten niets na om inschrijvers te trekken, terwijl zij

tegelijkertijd alles in het werk stelden om de bezwaren van hen, die niet voor een

bekroning in aanmerking kwamen, zooveel mogelijk te overwinnen.

De besturen hadden een open oog voor de juiste samenstelling der categoriën,

het benoemen van vakmannen in de jury, de plaatsing der hindernissen enz.

Vooral voor de deelnemers aan een ,,spring-concours" — wij spreken hier uit

ondervinding — is dit laatste punt van het grootste gewicht. Zoo zal het kunnen

voorkomen, dat de beste lersche hunter op een „concours hippique" weigert, eenvoudig

wijl de hindernis te onbeduidend is: een hoofdvereischte is, dat deze behoorlijke breedte-

afmetingen bezitte.

De eerste bijeenkomst in het jaar '93, waaraan ook door leden van het Korps

werd deelgenomen, had plaats op Zondag 20 Augustus te Nijmegen, tot waardige sluiting

van de aldaar gehouden Landbouw-Tentoonstelling van de „Geldersche-Overijsselsche

Maatschappij van LandbouAv".

In het nummer ,,concours voor het schoonste rijpaard" (13 deelnemers) behaalde

,,Pic Nic" van Luitenant E. W. VON WRANGEL AUF LINDENBERG te Haarlem

den eersten-, ^,Emir" van Luitenant E. Baron VAN DER GABELLEN te Amersfoort

den tweeden-, ^En-lian" van F. Baron VAN HEEMSTRA te Laren den derden- en

„Aristocraf' van Luitenant C. E. BAUD den vierden prijs (diploma).

De vier uitgeloofde prijzen werden toegekend respectievelijk aan een volbloed,

een Ier, een Hongaar en een Engelschen halfbloed.

In het ,,concours voor het beste springpaard" (9 deelnemers) bereed F. Baron VAN

HEEMSTRA het paard „ The DitcE van Luitenant BAUD en verwierf den 4''®" prijs.
Ook de U-Luitenant Jhr. RUTGERS VAN ROSENBURG, berijdende het joaard ,,A7-9'-Fiz",

nam aan het spring-concours deel, doch had hierbij geen succes.

De hindernissen bestonden uit horden, heggen, steenen muur, dubbelsprong en

sloot; alle, behalve de sloot, zonder zijvleugels.

Op de najaars-,,meeting" te Breda (24 Sept.) dong de oud-Rijder Kapitein PUNT

met II andere deelnemers mede in het concours voor het beste Officiers-dienstpaard;

,, The Roinp'\ een zesjarige donkerbruine Ier, had een mooie actie en sprong inderdaad

prachtig. De eerste prijs, die hem werd toegekend, was dan ook ten volle verdiend.

Aan het ,,concours hippique" te Amsterdam op Dinsdag 19 September, ter

,,^ele^ enh eid van de groote algemeene Landbouw-Tentoonstelling aldaar gehouden van

14—20 September, werd door de Rijdende Artillerie geen deelgenomen.



I  CONCOURS HIPPIQUÉS, GYMKHANA-RACES, ENZ. ' 269

I

ETREFFENDE de in het jaar 1894 gehouden concoursen voor rij- en springpaarden

kunnen wij slechts wijzen op twee door het Korps behaalde overwinningen, n.h: die van

den F-Luitenant BAUD — op het ,,concours hippique" te Utrecht op 14 Juni in het nummer:

„concours voor het schoonste rijpaard", waarbij hij met ̂ ^Aristocrat" een bestuursprijs verdiende —;

voorts op een andere van den i°-Luitenant VAN AFFELEN VAN SAEMSFOORT, die in het

„concours voor het beste springpaard" (16 deelnemers) den prijs behaalde.

Behalve hunne namen vinden wij in dit jaar op de lijsten der inschrijvers voor de concoursen

nog vermeld: den Kapitein VIRULY VAN POUDEROYEN en den oud-Rijder Kapitein PUNT; als

lid der Jury op de ,,meeting" te Breda, den oud-Rijder Kapitein WAGNER.

Op het „concours hippique" te Maastricht op Zondag 10 Juni, uitgeschreven door den ,,Cercle

équestre", waren Belgische Olficieren meerendeels de gelukkige winnaars.

Op het programma kwam o.m. voor: Figuur-rijden, uitgevoerd door 8 onderofficieren van het

2® Regiment Huzaren en het „Jeu de rose": mede gereden door 3 onderofficieren van genoemd Regiment.

In welke mate het goed bereden zijn onzer Officieren werd gewaardeerd bewijst een artikel,

voorkomende in een September-nommer van ^,Hippos\ luidende:

„Met het oog op de bedrevenheid onzer Cavalerie en Artillerie bij de gehouden manoeuvres

in Gelderland, is het verblijdend te kunnen wijzen op de uitmuntende houding van den troep, daarbij

aan den dag gelegd, en den goeden staat, waarin de meeste paarden der escadrons verkeerden;

terwijl in het bijzonder mag worden gewezen op de degelijke qualiteit der Officiers-paarden, waaronder

wij met genoegen onderscheidene volbloeds (oude bekenden van de baan) opmerkten als: „Miss

Winckler, Marjory^ Last Love^ Poplin^ Pic dti Ger^ Bambin\ Wij stippen deze namen aan,

omdat hun gebruik bij den troep tot groote satisfactie hunner respectieve eigenaars, pleit voor de

nuttige zijde der wedrennen hier te lande, als medewerkend tot de bedrevenheid der Officieren; en dit

te meer, omdat door den fokren onlangs is aangetoond, wat wij op het gebied der volbloed-fokkerij

kunnen voortbrengen."

Reeds menigmaal waren wij in de gelegenheid om te doen uitkomen, hoezeer ook naar onze

meening de volbloed het gebruikspaard bij uitnemendheid is; een oordeel, dat naar onze overtuiging

op het oogenblik wel in alle vakkringen wordt onderschreven. Een volbloedpaard is evenmin als

elk ander paard volmaakt^ sommige voorstanders wel eens willen doen voorkomen; maar zijne

goede eigenschappen zijn toch bijna immer in die mate overwegend, dat minder edele dieren het

tegen hem moeten afleggen.

„Op 21 Mei a.s. zal ter gelegenheid van het bezoek van H.H. M.M. DE KONINGINNEN

aan Maastricht een groot internationaal „concours hippique" plaats hebben. Het feest zal door

H.Dz. tegenwoordigheid vereerd worden."

Zoo meldde de „Sporf van Zaterdag 12 Mei.
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NDER begunstiging van heerlij'k weder werd het hier aangekondigde „concours hippique
te Maastricht gehouden, georganiseerd door den ,,CercIe équestre'; het was een dag

O  ' O O

verschoven en had alzoo den 22®'®° plaats.

Behalve de Koninklijke loge was ook de tribune voor het publiek smaakvol versierd en bood

plaats voor 2400 personen.

Nogmaals geleidde het plechtige oud-Wilhelmus H.H. M.M. naar Hare zitplaatsen. De

VORSTINNEN waren gezeten in een rijtuig a la Daumont en omgeven door de eerewacht der „Cercle".

Daverend waren de toejuichingen der overtalrijke menigte, samengestroomd om hulde te

brengen aan het geliefde Vorstenhuis.
O  O

Met zichtbare belangstelling volgden HARE MAJESTEITEN het ,,spnng-concours voor dienst

paarden" (28 inschrijvingen), toebehoorende aan en bereden door Officieren van het Nederlandsche

leger; de deelnemers kwamen zich telkens vóór de Koninklijke tribune presenteeren.

Luitenant E. Baron VAN DER CAPELLEN won met ^^Einir" den eersten prijs, welke door

H. M. KONINGIN WILHELMINA was uitgeloofd, en door HARE MAJESTEIT persoonlijk aan den

overgelukkigen winnaar werd uitgereikt.

Ons Korps was vertegenwoordigd door den i®-Luitenant Jhr. RUTGERS VAN ROSENBURG, die

behalve aan de nog volgende „spring-concoursen" ook met ̂^Spanisk Cast/e" deelnam aan het „concours

voor het schoonste rijpaard" en den derden prijs behaalde. Luitenant DRABBE, destijds nog gede

tacheerd aan de Rijschool te Bergen-op-Zoom, won in laatstgenoemden wedstrijd den vierden prijs, i)

Een zeer goed figuur in de spring-wedstrijden maakten de op het concours tegenwoordige
Belgische Officieren. Zij behaalden meerdere prijzen en werden stormachtig toegejuicht. Aan den

Luitenant DU ROY DE BLICQUY uit Luik viel de eer te beurt in de „International Military" den

door hem gewonnen eersten prijs, uitgeloofd door H. M. DE KONINGIN—REGENTES, mede uit

de handen van H. M. DE KONINGIN te ontvangen. Later werden ook de overige Belgische
Officieren aan H.H. M.M. voorgesteld.

Te ruim half zes verlieten de VORSTINNEN, door de eerewacht beg-eleid, het terreih.
'  ö '

Een ander Vorstelijk bezoek gold het „concours hippique" van 25 tot 28 Juli van hetzelfde
jaar te Arnhem, gehouden bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan der ,,Geldersch-Overijsselsche
Maatschappij van Landbouw". Het was bij deze gelegenheid, en wel op den 25^^11 dat schrijver
dezes met den U-Luitenant BAUD, beiden van het Korps Rijdende Artillerie, waren aangewezen om
HARE MAJESTEITEN na aankomst te half een 's namiddags naar het terrein op het Landgoed
Sonsbeek te escorteeren.

Dadelijk bij aankomst op het terrein brachten H.H. M.M. een bezoek aan de stallen: vervoDens

werd het hoofdgebouw in oogenschouw genomen, waarna het „concours hippique" te 3 ure aanving,
t welk door de VORSTINNEN van uit het Paviljoen werd gadegeslagen.

I) In de Jury, waarin o.a. ook 3 Belgi.sche Officieren zitting hadden, vinden wij mede den naam vermeld van den toenmaligen Kapitein der
Rijdende Artillerie J. D. WAGNER.

t  ,♦



CONCOURS HIPPIQÜES GYMKHANA-RACES, ENZ. 271

I. E inschrijvers waren in grooten getale opgekomen; hoewel het weder gunstiger had

kunnen zijn, slaagde het feest uitnemend. Verscheidene nummers waren internationaal;

de grootste aantrekkelijkheid vormde het internationale ,,spring-concours", waarin HARE

MAJESTEITEN zeer veel belangstelling toonden. '

Verschillende buitenlandsche deelnemers konden niet beletten, dat de 1® prijs (Eereprijs) in
Nederland bleef en Jhr. C. DE PESTERS — een neef van den oud-Korpscommandant — met zijn

bruine merrie ^^All-right" de gelukkige winner werd. De 2® prijs werd gewonnen door Luitenant

Jhr. RUTGERS VAN ROSENBURG met ,,Blank-Day".

RUTGERS liet verscheidene mooie rij- en springpaarden zien. In het „concours" voor het

schoonste rijpaard (29 inschrijvingen) verwierf hij met „Spaitisk Casile" den i®'®" prijs (Eereprijs): een

bronzen beeld, Jockey te paard, benevens een gouden medalje. Den 4"^®" prijs (bronzen medalje) won

hij in datzelfde concours met ̂ ,Real Fashion".

Een nummer, tot nu weinig op de programma's voorkomende, en dat zeer in den smaak van

het publiek viel, was het spring-concours voor twee paarden tegelijk („sauts couples").

Te vijf uur was het concours geëindigd, waarna H. M. DE KONINGIN persoonlijk de

Eereprijzen, door H. M. geschonken, aan de gelukkige winners, Jhr. C. DE PESTERS, Jhr. R. J.

RUTGERS VAN ROSENBURG en M. Baron VAN PALLANDT uitreikte; voor eiken overwinnaar

had HARE MAJESTEIT bovendien een vriendelijk woord.

Te half zes werd de terugtocht aanvaard en begeleidden beide Rijders het Koninklijk rijtuig

weder tot Valkenhuijzen.

Den daaraanvolgenden dag (26 Juli) mocht het Korps nog enkele prijzen wegdragen; de

I®-Luitenant VAN AFF"ELEN VAN SAEMSFOORT won in het spring-concours den Jhr. RUTGERS

VAN ROSENBURG den 3den prijs.

f

mi k *• - . 1.
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ATERDAG 8 Juni 1895 gaf het Oranje-park te Dordrecht, ter gelegenheid van het 48'

Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres aldaar, een „concours-hippique" te aanschouwen,

waarop ook ons Korps vertegenwoordigd was. In de afdeeling „concours voor het

schoonste en het best ingereden rijpaard", behaalde de i'-Luitenant J. C. A. DRABBE met

^^Brinio" den 3'^^" prijs.

Den Augustus hadden op het landgoed Sonsbeek andermaal hippische feesten plaats.

Bizonder aantrekkelijk was het nummer: „Ringrijden te paard". Door 8 ruiters werd naar de prijzen

gedongen. Luitenant Jhr. RUTGERS VAN ROSENBURG behaalde den FRIESWIJK den 2'^^"-

en UMBGROVE den 3*^®" prijs.

De prijs voor het fraaiste costuum viel ten deel aan den i*-Luitenant FRIESWIJK (uniform

der Rijdende Artillerie in het begin dezer eeuw).

Op de baan te Utrecht, den i9<i®" September, zien wij Jhr. RUTGERS óp nieuw in den zadel.

Daar won onze bekende sportsman met „Spam's/i Castlé" den eersten prijs, voor het best gaande

rijpaard; in den wedstrijd voor springpaarden behaalde hij den vierden prijs.

Onder de hindernissen bevond zich een natte sloot met heg ter breedte van 3.5 M.

Aan het spring-concours te Breda op 29 September (tweede ,,meeting" der ,,Bredasche Hard

draverij- en Ren-Vereeniging" in 1895) namen acht paarden deel. Al de hindernissen werden flink

genomen. ,,Vooral de eerste prijs-winner „Exif van Luitenant Baron VAN HAERSOLTE VAN

DEN DOORN, voldeed uitmuntend" — lezen wij in de ̂ ^Sport" van 5 October 1895 — „hem werd

dadelijk de eerste prijs toegekend".

Tot sluiting van het seizoen had op 5 October op de prachtige baan van Clingendaal, dank

zij de vrijgevigheid van een onzer vóórmannen op hippisch gebied, nog een „meeting" plaats: wed

rennen, „concours hippique" en „gymkhana-races". In de Jury voor het spring-concours noemen wij

den naam van den oud-Rijder Kapitein PUNT. Het Korps ontbrak ditmaal op het appel.

In de jaren 1896 en 1897 zien wij het Korps, voor zoover het de wedstrijden in het schoon-

rijden betrof, weder herhaaldelijk op eervolle wijze uit het strijdperk treden; in eerstgenoemd jaar

voor het eerst op Donderdag 21 Mei op het ,,concours hippique" te Utrecht. In het ,,i' concours

voor springpaarden, toebehoorende aan en bereden door een Officier van het Nederlandsche- of het

Nederlandsch-Indische leger in uniform", aangeboden door de „Militaire Sport-Vereeniging": i' prijs

f 150, 2° prijs /50 en getuigschrift, 3' prijs een vermeille medalje, aangeboden door Schrijver dezes.
De C-Luitenant VAN AFFELEN VAN SAEMSFOORT behaalde met ,,Wild Charky' den i®'®" prijs.

Ook VAN HAERSOLTE dong in dit nummer mede, doch kwam niet voor een prijs in aanmerking.

De slagregen, die bij den aanvang der wedstrijden begon te vallen, ontnam veel aan het succes; het

terrein werd dermate glibberig, dat de meeste paarden uitgleden. ,^Sjors'\ bereden door den helaas

te vroeg ontslapen i "-Luitenant der Huzaren H. Ch. TAUNAY, dien men steeds zoo gaarne in den

zadel zag, kwam met zijn volle gewicht op zijn berijder te vallen, die daardoor inwendige kneuzingen

bekwam. Dit droevige ongeval stoorde de opgewektheid....



CONCOURS HIPPIQUES, GYMKHANA-RACES, ENZ. 273

• N het 2' „concours" voor springpaarden was ditmaal de gelukkige winner van den 1^'®" prijs,

Luitenant Baron VAN HAERSOLTE met ̂,Exit'; aan VAN AFPELEN met,, Wild Charley'
werd de 2^^ prijs toegekend. DRABBE met ̂ ^Brinio" behaalde in het nummer „concours

voor het schoonste en bestgaande rijpaard, bereden door een Officier of heerrijder" (17 deelnemers)

den 4<^en prijs; Luitenant UMBGROVE met ,^Lady' verwierf een bestuursprijs.

Aan het ,,concours hippique" op Zaterdag en Zondag 4 en 5 Juli nabij Arnhem op het

pittoresk gelegen landgoed Sonsbeek gehouden, werd deelgenomen door de Luitenants DRABBE,

BAUD, KALFF, UMBGROVE, VAN AFPELEN VAN SAEMSFOORT en Jhr. RUTGERS VAN

ROSENBURG, die tevens de functiën van secretaris vervulde.

Behalve Luitenant KALFF verwierven allen prijzen. Luitenant VAN AFPELEN was met den

bekenden gewilligen ,, Wild CJiarley' de held van den dag. RUTGERS had het ongeluk in de

Dames-prijs; „concours voor het beste springpaard" bij het nemen van het hek te storten met

,Miss Whitehead"^ zonder echter nadeelige gevolgen te ondervinden.

Minder gelukkig dan te Arnhem waren de Rijders op het „concours hippique", dat op Zaterdag

en Zondag 8 en 9 Augustus te 's Gravenhage plaats had, op de daartoe het eerst afzonderlijk aan

gelegde baan ,,den Haag". Noch BAUD, noch UMBGROVE hadden het verlangde succes. Alleen

Kapitein PUNT handhaafde op den tweeden dag van den wedstrijd zijn ouden roem; met het paard

van den Ritmeester BRAAMS behaalde hij in het „concours voor het schoonste en best gaande

rijpaard" (37 deelnemers) den eersten prijs.

Mi,-j 7,
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ANNEER wij ons thans tot het jaar '97 wenden, dan valt de blik het eerst op de feesten

ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der ,,Hollandsche Maatschappij van Landbouw" te

's Gravenhage: Voorzitter L. E. Graaf VAN LIMBURG STIRUM, een zoon des oud-Rijders.

Van hooge beteekenis waren vooral de dagen 21 en 22 September, toen in de Maliebaan het

,,concours hippique" plaats had; van hooge beteekenis in de allereerste plaats voor de Rijdende

Artillerie, welke bij die gelegenheid zich in al haar schitterende hoedanigheden vermocht te toonen,

weer eens blijken konde geven, dat het oude Rijdersbloed zich nimmer verloochent.

De tweede dag. Woensdag 22 September, was het glanspunt van dit concours, niet alleen

omdat toen de rijpaarden in de baan verschenen, maar bovenal wijl het bekend was, dat H.H. M.M.

DE KONINGIN en de KONINGIN-REGENTES, zoomede de VORST en de VORSTIN VON WIED

en Familie het concours zouden bijwonen. Even vóór half twee arriveerden de PRINS met zijne

GEMALIN en Kinderen, en werd onder feestmuziek aan de PRINSES een bloemruiker geboden.

De Vorstelijke personen werden naar de tribune geleid, bestemd voor de KONINGINNEN. Hoogst-

Dezelven hadden den PRINS en de PRINSES uitgenoodigd daar plaats te nemen.

Even daarna reden H.H. M.M. in een a la Daumont bespannen rijtuig en met gevolg door de

Eerepoort tegenover den ingang binnen, onder de tonen van het Wilhelmus en de hoera's der aanwezigen.

Aan den ingang der Koninklijke loge begroette de VORST VON WIED het eerst HARE

MAJESTEITEN en werden HoogstDezelven ontvangen door het geheele Bestuur der „Maatschappij

van Landbouw". Prachtige bloemruikers werden welwillend door de VORSTINNEN aanvaard.

De KONINGIN begroette hartelijk H. K. H, DE PRINSES VON WIED. Hierna ving onmid

dellijk het ,,concours hippique" aan met het nummer: springpaarden.

In dit concours, waarin o.m. moesten overwonnen worden een sloot en een sloot met heg van

3.5 M., werd de 2® prijs gewonnen door den V-Luitenan1?iVAN AFPELEN VAN SAEMSFOORT

met „ JVüd Charley'\ de 3° prijs door den i°-Luitenant Baron VAN HAERSOLTE VAN DEN DOORN.

De Koninginneprijs (nummer Officiers-dienstpaarden) werd behaald door den i®-Luitenant der

Huzaren J. JURJANS met ^,Miss Mary\ die de eer genoot dezen uit de handen van H. M. DE

KONINGIN te ontvangen.

Neerland's jeugdige KONINGIN stelde ook nu weder veel belangstelling in de paarden-sport.

Dankbaar vragen wij eenige aandacht voor de volgende regelen uit de van

25 September '97: „Vooral het defileeren met de aangespannen stukken en de bewonderenswaardige

zwenking der Rijdende Artillerie, wier bespanning bestond uit Ieren, deed het enthousiasme haar

toppunt bereiken; en dat wil voor onze flegmatieke natie wat zeggen".

Als toelichting wijzen wij er op, hoe door het Bestuur der ,,Hollandsche Maatschappij van

Landbouw" aan den Minister van Oorlog het verzoek was gericht, om o.a. ook een bespanning Ieren

van het Korps Rijdende Artillerie beschikbaar te stellen, opdat de fokkers op de in de maand

September te 's Gravenhage te houden tentoonstelling van landbouw zouden kunnen zien, welk type

van paard men bij de Bereden Artillerie verlangde.
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• OOR den Commandant der 2' Rijdende Batterij was de bespanning aangewezen, die onder
commando van een wachtmeester (Wachtmeester HIEMSTRA) naar de Residentie vertrok.

Daags na het concours schreef ons de oud-Rijder Generaal-Majoor H. BEIJERMAN,
Adjudant in buitengewonen dienst van H. M. DE KÓNINGIN o.m.: Ik feliciteer U met het op
gisteren door het Korps behaalde succes. Het was prachtig om te zien, hoe juist alle paarden op de

keerpunten der wendingen van galop veranderden". Het oordeel van een zoo bevoegd kenner mogen
wij zeker niet verzwijgen. Nog verheft zich des Rijders borst van gerechtvaardigden trots bij de

herinnering aan dien overschoenen dag.

Jammer dat een ongeluk, den Luitenant der Veld-Artillerie SINGELS overkomen, het genot

een oogenblik stoorde. HH. MM. DE KONINGINNEN lieten door den Ordonnans-Officier onmiddellijk

naar zijn toestand informeeren. Gelukkig bleek de val niet levensgevaarlijk te zijn.

, Te half vijf verlieten HARE MAJESTEITEN het feestterrein.

Reeds voor het ,,concours hippique" in de Residentie hadden de Rijders medegedongen naar

de palm der overwinning.

Toen Breda in het voorjaar van 1897 het hippische seizoen opende, was de i'-Luitenant

DRABBE in den zadel, en reed op 19 April met ^^Brinió" mede; hij was toenmaals echter niet

gelukkig; wél daarentegen op den wedstrijd van 3 Juni te 's Gravenhage, toen hem in het „concours

voor het schoonste en best gaande militair-dienstpaard, toebehoorende aan en bereden door een actief

dienend Officier van het Nederlandsche- of van het Nederlandsch-Indische leger in uniform", voor het

zelfde paard de 3' prijs werd toegekend. Liefhebbers konden in dit nummer genieten; op commando

moesten de deelnemers in alle gangen rijden en ten slotte over een hindernis springen.

De C-Luitenants Baron VAN HAERSOLTE VAN DEN DOORN en VAN AFPELEN VAN

SAEMSFOORT behaalden in het zware „concours voor het beste springpaard" respectievelijk met

en „ Wild Charley" den 2^^^" en den 4"^®" prijs. Aan laatstgenoemd concours werd ook deel

genomen door den in de vorige bladzijden door ons genoemden i®-Luitenant A, VON BOHLEN

UND HALBACH; dan, deze behaalde ditmaal geen overwinning, i)

VAN AFPELEN mocht kort daarna nieuwe lauweren plukken. Op Zondag 10 Juli werd hem

te Tilburg in het „concours voor het beste springpaard" met ,,Wild Charley" de i®'® prijs toegekend.

Op het ,,concours hippique" te 's Hertogenbosch, op Zondag 5 September aldaar op het oude Stations

plein, van wege het uitvoerend Comité der Tentoonstelling van Noordbrabantsche Nijverheid gehouden,

werd de eerste prijs voor het beste springpaard andermaal zijn deel. Aan den i°-Luitenant BAUD

werd in den wedstrijd voor het schoonste en best gaand officiers-dienstpaard een bestuursprijs toegekend, 2)

Ook op dit concours stonden de ,,sauts couplés" op het programma en vinden wij als prijs-

winner den toekomstigen Rijder Luitenant VAN WARMELO vermeld.

1) In de Regelings-Commissie had zitting Kapitein K, D. PUNT; in de Commissie voor Bijstand de Kapitein Jhr. W. J. P, VAN DEN BOSCH,
Adjudant van H. M. DE KONINGIN.

2) Als lid van de Jury voor rijpaarden en voor officiers-dienstpaarden nam de Kapitein WAGNER zitting.
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EEDS gewaagden wij in de vorige bladzijden van enkele ook in dit tijdvak plaats gehad
hebbende „Gymkhana-races"; het meest naar voren traden die, den 20^*«° Mei 1895 op de

kleine heide bij Venlo gehouden. (Vergelijk blz. 243).

Voor bedoeld feest was een breede baan afgeteekend. Tegenover de tenten, voor HARE

MAJESTEITEN DE KONINGINNEN gereserveerd, bevond zich de tribune van Officieren en

genoodigden, waaronder vele Duitsche Officieren werden opgemerkt. Door de tonen van het oude

Wilhelmus en het uitbundig gejuich der aanwezigen begroet, kwamen de VORSTINNEN in den

namiddag op het feestterrein aan, door de Commissie verwelkomd. HoogstDezelven hadden hun

verlangen te kennen gegeven om het concours uit het rijtuig gade te slaan.

Namens HARE MAJESTEITEN waren voor Officieren én voor onderofficieren en minderen

prijzen beschikbaar gesteld. Ook dit hippische feest slaagde uitstekend en was voor het zusterwapen

een succes. Als bijzonder nummer op het programma noemen wij de rosetten-ren op het ongezadelde

paard, waaraan door 12 onderofficieren werd deelgenomen.

Nadat de winners uit handen van de KONINGIN hunne prijzen hadden ontvangen, defileerden

alle deelnemers aan de wedstrijden voor HARE MAJESTEITEN, die met blijkbaar genoegen de

verschillende verrichtingen gevolgd hadden; meer dan eens had KONINGIN WILHELMINA het sein

gegeven tot toejuiching. Tegen half vier verlieten HH. MM. het feestterrein.

Terwijl wij hiermede onze mededeelingen betreffende het tijdvak 1893—'98 beëindigen, bieden

wij als sluitsteen onzen lezers een afbeelding der nieuwe in het jaar 1897 door het Bestuur der

,,Militaire Sport-Vereeniging" in uitzicht gestelde medalje, ter vervanging van de oude, die niet bepaald

op artistieke uitvoering mocht bogen. De voorzijde werd ontworpen door den toenmaligen i®-Luitenant

der Huzaren Jhr. J. L. MOCK, de achterzijde door den a'^-Luitenant C. ROELFSEMA.
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