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^,Aan mijn Volk.'

,.,Op dezen voor U en mij gewichtig en dag gevoelik mij gedwongen eenige woorden tot U te richten.

^.^Allereerst een woord van warme dankbaarheid.' Sedert mijn vroegste jeugd hebt gij mij

omgeven met Uwe liefde. Uit alle deelen van het Koninkrijk, uit alle kringen der Maatschappij, van

ouden en jofigen, ontving ik steeds de trejfendste blijken vati gehechtheid. Nadat 7nijn beminde Vader

mij was ontvallen, werd al Uwe aanhatikelijkheid aan mijn Stamhuis aan mij overgebracht. Thans,

nu ik gereed sta de schoone, doch zware taak, waartoe ik geroepen ben, te aanvaarden, gevoel ik mij

als gedragen door Uw trouw.

„Ontvangt mijn dank! Hetgeen ik lot dusver mocht otidervinden, liet onuitwischbare irtdrukken

bij mij na. Het is 7nij eeti waarborg voor de toekomst.

„Mijne innig geliefde Moeder, aan wie ik onbeschrijfelijk veel verschuldigd ben, gaf mij het

voorbeeld van een edele en verhevene opvattmg der plichteti, die nu op mij rusten.

„Ik stel mij tot levensdoel, dat voorbeeld na te volgen, te regeer en zooals van een VORSTIN

uit het Huis van Oranje wordt verwacht. Aan de Grondwet getrotiw, wensch ik den eerbied voor den

Nederlandschen naam en de Nederla^idsche Vlag te bevestigen. Ik wensch bij het Opperbestuur over

de Bezittingen en Koloniën in Oost en West rechtvaardigheid te betrachten, en naar mijn vermogen

bij te dragen tot verhooging van Uw geestelijk en stoffelijk welzijn.

„Ik hoop en verwacht dat Uw aller steun, in welken ambtelijken of maatschappelijken werkkring

binnen of buiten het Koninkrijk gij zijt geplaatst, mij daarbij nooit ontbreken zal. Op God vertrouwende
en met d^ bede, dat Hij mij sterke, aanvaard ik de Regeering.

Lasten en bevelen, dat deze proclamatie in de Staats

courant en het Staatsblad opgenomen, en ter plaatse, waar

zulks gebruikelijk is, aangeplakt zal worden.

Gedaan te 's Gravenhage op heden den 31®" Augustus 1898.

De Minister van Buitenlandsche 2^en,

W. H, DE BEAUFORT.

De Minister van Justitie,

CORT VAN DER LINDEN.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,

H. GOEMAN BORGESIUS.

De Minister van Marine,

ROËLL.

De Minister van Financiën,

PIERSON.

De Minister van Oorlog,

ELAND.

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid,

C, LELY.

De Minister van Koloniën,

CREMER.

.>r.v
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ET vorenstaande proclamatie had H. M. KONINGIN WILHELMINA

de regeering over Nederland aanvaard; en met die heerlijke, gevoelvolle

woorden, met dat Staatsstuk — zeker een der meest gewichtige in ons werk

voorkomende — meenden wij onze beschouwingen over het jaar 1898 te mogen aanvangen.

Voor ons blijft 1898 immer en boven alles: het Kroningsjaar.

Wat liefs het ons moge gebracht hebben in eigen kring, in loopbaan of gezin;

wat droefs of wat leed het ons hebbe toebedeeld — machtiger dan dat al is de grootsche

indruk, welken de troonsbestijging der teerbeminde jeugdige VORSTINNE heeft gemaakt

op elkeen, die toen deel uitmaakte van het Leger.

Dat Kroningsjaar is ons een blijvende blijde gebeurtenis ....

En tóch was aan die blijheid een min opwekkende gedachte verbonden.

Bij alle vreugd was ook weemoed in onze stem, toen wij op den dag, die aan
den onvergetelijken 31='®" Augustus vooraf ging, lazen:

^,De taak, die mij in i8go werd toevertrouwd, is weldra geëindigd. Mij valt het
onwaardeerbare voorrecht ten deel, mijn beminde Dochter den leeftijd te zien bereiken,
waarop Zij naar het Voorschrift der Grondwet tot de Regeering wordt geroepen.

„In dage7i van smart en rotiw trad ik op als Regentes van het Kotiinkrijk
thafis schaart zich het geheele Volk tn vretigde om den troon zijner jonge KONINGIN.
God heeft mij in deze jare^i gesteund. Mijn dierbaarste wensch is vervuld.

,,Aa}t allen, die mij met raad en daad hebben ter zijde gestaan e7i mij gesteund
hebben door htmne liefde en gehechtheid, breng ik 7nijn dank.

„Moge het ons Land met zijne Bezittingen en Koloniën onder de Regeering van
KONINGIN WILHELMINA wél gaatt! Het zij groot in alles, waarin ook een klem ■

volk groot ka7i zijn!

„Ik treed af van de hooge sta?idplaats, die ik in otis Staatswezen heb bekleed,

met den diep gevoelden we^isch, dat op KONINGIN en Volk te zamen, door de nauwste

banden vereenigd Gods zegen blijve ritsten.

(  .
<=—NI / '""

Hoe noode zagen wij bij al het geluk, dat ons wachtte, het aftreden van
die Koninklijke Moeder, koninklijk in al haar daden, die Nederland zóó lang ten zegen
geweest was en Geve God! nog lang blijven zal! Innigste dankbaarheid en innigste

wenschen voor Haar welzijn van gansch het Volk waren HARER MAJESTEIT's deel,
toen zij Haar hooge taak nederlegde. De machtige sympathie, die KONINGIN EMMiV

in alle standen en kringen van Neerlands Volk heeft weten te winnen, maakte HARE

MAJESTEIT geliefd meer dan ooit een VORSTIN was in Nederland: overtreft Zij in
dit opzicht zelfs wijlen de Keizerlijke ANNA PAÜLOWNA!

f
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EDERLAND vierde in die dagen een onvergetelijk feest!
De Staatscourant N°. 184 bevatte het Koninklijk Besluit van 5 Augustus, betreffende

de plechtige beëediging en inhuldiging van HARE MAJESTEIT KONINGIN WILHELMINA

binnen de stad Amsterdam op Dinsdag 6 September 1898 des voormiddags te half elf ure.
Het luisterrijk programma der inhuldigingsdagen, zoowel voor de hoofdstad als voor de Vorstelijke

residentie, werd door Z.Ex. den Minister van Oorlog dd. 15 Augustus 1898 II® Afdeeling N°. i ter
kennis van de Landmacht gebracht. Z.Ex. teekende o.a. daarbij aan: waar in het programma, voor
zoover het de bereden Korpsen betrof, sprake was van een escadron, moest dit gerekend worden op

100 troepen-paarden 5 een detachement bereden artillerie, op 50 paarden zonder stukken, waarbij één

Kapitein, en twee Luitenants moesten zijn ingedeeld; een commando cavalerie tot sluiting van den
stoet, op 25 troepen-paarden onder een Luitenant. Alle Officieren en troepen, die op 5 September 1898

te Amsterdam dienst moesten doen en daar niet in garnizoen waren, behoorden den 3^®" September t.v.

aan te komen, met uitzondering van de muziekkorpsen, welke uiterlijk 4 September ter plaatse zouden

tegenwoordig zijn; zij, die op 9 September te 's Gravenhage dienst moesten doen en daar niet in

garnizoen waren, moesten uiterlijk den 8sten t.v. aldaar aankomen.

Volgens de vastgestelde regeling zou HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, vergezeld van

HDz. Moeder ten 2 uur 15 minuten namiddags aan het Staatsspoor-station te Amsterdam op het

perron bij den ingang van de Koninklijke ontvangkamer worden gecomplimenteerd o.m. door den

Bevelhebber in de i®'® Militaire Afdeeling, den Commandant van de i® Divisie, den Plaatselijken

Commandant van Amsterdam en den Stelling-Commandant.

Op het Stations-plein moesten op dat oogenblik zijn opgesteld, links van het Stationsgebouw:

a. een compagnie der dd. Schutterij van Amsterdam als eerewacht, met het vaandel en de muziek;

b. een compagnie van het 7® Regiment Infanterie als eerewacht, met het vaandel en de muziek.

Tegenover het stations-gebouw: het 2®-, 3®- en 4® gedeelte van de aan H. M. DE KONINGIN

aangeboden eerewacht te paard en een commando cavalerie, bestemd tot sluiting van den stoet.

Voor de samenstelling van den stoet verwijzen wij naar Bijlage o.

Ter toelichting zij hier vermeld, dat achter het Koninklijk rijtuig en wel achter de Adjudanten

in gewonen dienst van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN zouden volgen: Zijne Hoogheid Jang di

Pertoewan besar SJARIF HASSIM ABDOEL DJALIL SAIFOEDDIN, Sultan van Siak Iri Indrapoera

en Onderhoorigheden, Pangeran Ario MATARAM, Luitenant-Kolonel bij den Generalen Staf, Broeder

van Zijne Hoogheid den Soesoehoenan van Soerakarta, Pangeran MANGKOE NEGORO en Pangeran

SOSRO, Zoons van Zijne Hoogheid den Sultan van Koetei, allen te paard en rijdende op één gelid.

Het militair gedeelte van den stoet stond onder de bevelen van den Kolonel-Commandant van
O

het 3® Regiment Huzaren, Kolonel W. E. A. WÜPPERMANN. De leiding van den geheelen stoet

en de vorming van het gedeelte van XV tot en met XXV (zie Bijlage o) was opgedragen aan den

i®-Stalmeester van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, C. A. Baron BENTINCK, Adjudant in

Buitengewonen Dienst van HARE MAJESTEIT.
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OK ons Korps was in den schoenen stoet vertegenwoordigd en leverde als IIP Afdeeling

een detachement ter sterkte van 3 Officieren — den Kapitein VAN ES, de i'-Luitenants

|jhr. RUTGERS VAN ROSENBURG en FRIESWIJK — en 50 minderen: t.w. 4 onder
officieren, 4 korporaals, 2 trompetters, 2 hoefsmeden en 38 kanonniers.

Slaat men het Nota-boekj'e van die dagen na, dan is op den 24='®" Augustus de samen

stelling van het detachement bevolen-, terwijl op den 27®'®° d.a.v. exercitiën (pelotons-school) voor

die afdeeling in complete marschtenue door den Korps-Commandant gelast werden. Het Korps zou

den ouden goeden naam handhaven.

De marschregeling hield in: 3 September,^ van Arnhem naar Amsterdam per extra-trein van

12 uur 30 minuten nm., aankomst W.P. 2 uur 37 minuten nm. G.T,

9 September van Amsterdam naar Arnhem per extra-trein W.P. van i uur 42 minuten nm..

aankomst 3 uur 57 minuten nm, G.T.

De paarden — 56 in getal — zouden ondergebracht worden in de stallen van het circus-CARRÉ

aan den Binnen-Amstel.

Was de dag der inhuldiging eerst op den ó^ï®" September bepaald, toch voege 't een wijle te

toeven bij het tijdsbestek, sedert den 31^'®" Augustus tot dien gewichtigen datum verloopen.

Had HARE MAJESTEIT, van Hare Moeder vergezeld, op dien 3isten J-Jare schreden gericht

naar het bedehuis om Gode's hulpe en steun af te smeeken bij het aanvaarden der zware taak, die

op Haar jonge schouderen ging rusten — ook vele onderdanen vereenigden zich in gebed om des

Heeren zegen af te smeeken op het levenspad der KONINGINNE. Ook ons Korps bleef niet

in gebreke; immers reeds te half tien waren velen onzer — ingevolge een regeling bij Garnizoens

order van 30 Augustus ter kennis gebracht — in de Groote Kerk aanwezig ten einde de godsdienst

oefening bij te wonen, waar Ds. ROZEMEIJER voorging. Moge al het goede, op dien dag in den

lande voor HARE MAJESTEIT afgebeden, in vervulling komen!

Een order van 31 Augustus vermeldt, dat ter gelegenheid van het aanvaarden der Regeering

door H. M. KONINGIN WILHELMINA, alle cachot-, provoost-, politiekamer- en arrest-straffen met

de daaraan verbonden gevolgen kwamen te vervallen.

Zeker zou het ons te ver voeren om alle feesten in herinnering te brengen, die het garnizoen

Arnhem ter gelegenheid der blijde gebeurtenis heeft gevierd. Alleenlijk zij de aandacht gevestigd op

het sport-feest met wedstrijden, dat den i®'®" September op het terrein van den Galgenberg plaats

had en op de voorstelling in de groote zaal van Musis Sacrum, twee dagen daarna door onderofficieren

en korporaals gegeven. Overbodig zoude het zijn om te wijzen op de parade, waaraan door 2 pelotons

Rijdende Artillerie en een batterij van 6 stukken werd deelgenomen; óf om te herinneren aan den

telegrafischen gelukwensch van het Korps aan HARE MAJESTEIT, waarop den 2®" September

HoogstDerzelver bizondere dank werd ontvangen.
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J REDEN wij thans de schitterend versierde Amstel-stad binnen: één tooi van vlaggen,
bloemen en gfroen!

Als de Burgemeester Mr. S. A. VENING MEINESZ en de Commissaris der Koningin
Mr. G. VAN TIENHOVEN het welkom toeroepen' aan HARE MAJESTEIT, waarop met welluidende,
vriendelijke woorden wordt geantwoord, dan verkonden 101 kanonschoten, waaraan zich het gebulder
der oorlogsbodems ter reede paart, dat onze VORSTIN binnen de wallen der hoofdstad toeft.

Vervolgens neemt de zegetocht een aanvang, vergezeld door één langgerekte kreet van hulde

en blijdschap uit duizenden en tienduizenden monden. De weg voert door de Sarphatie-straat over de

Hüoge Sluis, het Frederiksplein, dóór de Utrechtsche straat tot de Heerengracht langs de Heeren

gracht-noordzijde, voorbij het Thorbecke-plein tot de Vijzelstraat, over de brug langs de Heerengracht-

zuidzijde tot de Leidsche straat, door die straat tot de Keizersgracht, langs de Keizersgracht-oostzijde

tot de Raadhuisstraat, door die straat, langs de N.-Z, Voorburgwal, door de Paleisstraat óm het

monument op den Dam naar het Koninklijk Paleis.

Onmiddellijk na aankomst aldaar verschijnt HARE MAJESTEIT op het balcon om het militair

saluut te ontvangen; het Wilhelmus door alle muziekkorpsen aangeheven, werd bijkans overstemd

door de toejuichingen der saamgedrongen toeschouwers.

Onze teekening tegenover blz. 284 geeft het ook voor het Korps Rijdende Artillerie zoo

onvergetelijke oogenblik terug, dat de Rijders in voorste rij ter eere van hunne beminde KONINGINNE

het zwaard omhoog brengen

» s '

H ; •



286 HET TFfDVAK iSpS—I9O3.

NDRUKWEKKEND klonk in den vroegen morgen van den September

1895 de koraalmuziek van de transen der Nieuwe-, Amstel-, Mozes- en

Aaron-kerken, van de Willemskerk en van het Godshuis aan de Muiderpoort.

Te elf uur verkonden de losbrandingen van het geschut, het spel en gebeier der

klokken aan de menigte, dat HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, te voet Haar paleis

verlaat om door een haae van groen en bloemen zich naar de Nieuwe Kerk te begeven.
0 0 O

Onder de vier Adjudanten van HARE MAJESTEIT, dragers van den Koninklijken

mantel, merken wij op de oud-Rijders J. E. N. Baron SIRTEMA VAN GROVESTINS

en Jhr, W. J. P. VAN DEN BOSCH; onder de Adjudanten in buitengewonen dienst,

de oud-Rijders Luitenant-Generaal F. M. B. Ridder ALEWIJN, Generaal-Majoor H.

BEIJERMAN en Luitenant-Generaal A. KOOL, Chef van den Generalen Staf.

Dezelfde troonzetel als in de historisch merkwaardige jaren 1840 en '49 door

den VORST ingenomen, staat gereed om HARE MAJESTEIT te ontvangen.

Dan richt de Hooge Vrouwe het woord tot de Volksvertegenwoordiging. Als

de laatste klank is weggestorven, verheft Zij zich statig om den door de Grondwet

gevorderden eed af te leggen. Vervolgens treedt de Voorzitter van de Vereenigde

Kamers der Staten-Gencraal vóór den troon en legt de voorgeschreven verklaring af.
O  O O

Wanneer alle aanwezige leden der Staten-Generaal deze verklaring hoofd voor hoofd

beëedigd of bevestigd hebben, zwaait de oudste der koningen van wapenen zijn

scepter en roept met luider stemme:

„HARE MAJESTEIT KONINGIN WILHELMINA is ingehuldigd" —

gevolgd driemaal door den vvensch: „Leve de KONINGIN", die door den anderen

koning van wapenen herhaald wordt.

Vervolgens begeven zich de herauten van wapenen met hunne trompetters buiten

de kerk om den Volke te verkondigen, dat de voor Nederland zoo gewichtige daad

is volbracht.

Onder koraal-muziek verlaten H. M. DE KONINGIN en H. M. DE KONINGIN-

MOEDER, zoomede de overige Vorstelijke personen het kerkgebouw. Als sluitsteen der

plechtigheid weerklinkt weder het Koninklijk saluut van 101 kanonschoten begeleid

door carillon en het luiden der klokken.

Na afloop der inhuldiging maakte HARE MAJESTEIT een grooten rijtoer door

het versierd Amsterdam; na het Gala-diner reed H. M. opnieuw uit om de illuminatie

in oogenschouw te nemen.

De morgen van den 1®'^" werd wederom ingezet door gewijd bazuingeschal der

hooge kerktransen. Ten half elf had een indrukwekkende aubade plaats op den Dam

vóór het Paleis, waaraan 900 zangers van den Nederlandschen Zangersbond deelnamen.
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De Rijdende Artillerie voor het Paleis op den Dam. 6 September 1898.
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EN I uur begaven de KONINGIN en de KONINGIN—MOEDER zich naar het Paleis

voor Volksvlijt ten einde aldaar de „Gouden Koets" te bezichtigen, die, vervaardigd in

Hollandschen renaissance-stijl, een vrucht was 'van Nederlandsche kunst en nijverheid;
zij was aan H. M. door de Amsterdamsche burgerij als feestgave aangeboden. Daarna spoedde

zich de Koninklijke stoet naar het Museum-terrein, waar volksfeesten gegeven werden en HARE

MAJESTEIT een historisch allegorischen Optocht zag voorbijtrekken. Op dat terrein was dien middag

het detachement Rijdende Artillerie van dienst.

Te half vijf begon de cour van gelukwensching voor autoriteiten, deputatiën en particulieren

van Amsterdam en de provinciën, met uitzondering van Zuid-Holland. Ten 8 uur 45 minuten reed

HARE MAJESTEIT naar het waterfeest en vuurwerk op het Y, aangeboden door Provinciale Staten

van Noord-Holland. Het schouwpel, dat het Y dien avond opleverde, was verrassend schoon.

De vierde dag eindelijk van HARER MAJESTEIT's verblijf in de hoofdstad was aan de Kunst

gewijd, en bestemd voor de plechtige opening door HARE MAJESTEIT van de ,,Oranje-Nassau

tentoonstelling" in het zoogenaamde Fragmenten-gebouw achter het Rijks-Museum; en van de beroemde

Rembrandt-tentoonstelling in het Stedelijk Museum. In eerstgenoemde expositie waren niet minder dan

zeven zalen gevuld met portretten, pastels en voorwerpen, op het Huis van Oranje-Nassau betrekking

hebbende. Met het organiseeren der Rembrandt-tentoonstelling ging het schoone voornemen gepaard

om op deze zeldzame wijze meer luister bij te zetten aan de inhuldiging der KONINGIN.

Door bemiddeling van H. K. H. de HERTOGIN VAN ALBANY, Zuster van KONINGIN EMMA,

had KONINGIN VICTORIA vergund, dat twee doeken van den grooten meester in Hare particuliere

verzameling te „Buckingham Palace" werden uitgezocht. Na dit loffelijke voorbeeld bleven de aan

zienlijke Engelschen niet achter; de hertogen van Westminster, van Portland, van Devonshire en
Buccleuch, de graven van Derby en Spencer stonden kostbare doeken voor de expositie af.

Ook Duitschlands KEIZER gaf zijn gewaardeerden steun door ter beschikking te stellen een

Rembrandt, afkomstig van het Huis van Oranje. Een dergelijk Rembrandt-portret stond de GROOT
HERTOG VAN SAKSEN—WEIMAR af. De VORSTEN van Lichtenstein en van Salm-Salm, de

Russische PRINS YOUSSOUPOF" en nog vele andere bezitters van kabinetten volgden. Op die wijze

kwam een Rembrandt-tentoonstelling tot stand, waarvan de indruk zóó grootsch, zoó overweldigend
was, dat o.a. de ..Figaro" te Parijs kon nederschrijven :

,,Een land, dat zóó iets te aanschouwen geeft, is geen klein land".

Het was aan ons. Rijders, gegeven orh onder de eerste bezoekers geteld te worden der
beroemde werken van den oud-Grootmeester van het Nederlandsche St. Lucas-gilde.

Te 3 uur nm. verschenen de KONINGINNEN in het concert-gebouw; des avonds was er gala
voorstelling in den schouwburg. Daags d.a.v. — den p''®" September — te 10 u. 40 vertrok H. M. DE
KONINGIN met H. M. DE KONINGIN—MOEDER, uitgeleide gedaan door de eerewacht der burgerij

naar het Centraal-Station, waar de extra-trein gereed stond, die H. M. naar de residentie zou brengen.

De onvergetelijk-schoone dagen in de hoofdstad waren weder ten einde.....



290 HET TIJDVAK 1898 — I9O3.

IE de residentie kent, zal beseffen, dat deze in geen enkel opzicht voor

de Amstel-stad wilde onderdoen om H.H. M.M. DE KONINGINNEN in

een waardig en passend kleed, even rijk als smaakvol, te ontvangen.

Op uitnoodiging van het Hoofd-Commité voor de inhuldigingsfeesten hadden zich

buurt-commissie's gevormd voor het sierlijk tooien van pleinen en straten, waarbij

provincie en gemeente onbekrompen waren voorgegaan.

Rijk was de versiering van het Koninklijk Paleis, door de Provinciale Staten tot

stand gebracht. Het was een bloemenversiering, waaraan de ontwerper het schoone

denkbeeld had verbonden eener toepasselijke decoratie tot aanschouwelijke voorstelling

der grootsche figuren uit het Stamhuis van Oranje-Nassau: een galerij der vóórvaderen

onzer geëerbiedigde KONINGIN: de Prinsen WILLEM I, MAURITS, FREDERIK-

HENDRIK, WILLEM II, WILLEM III (Koning van Engeland), WILLEM IV, WILLEM V

en Neerland's drie laatste KONINGEN.

Scheveningen — de VIIP Afdeeling van den Haag — had zich een eigenaardigen

tooi van vischnet-versieringen gekozen.

Te 11 uur stoomde de koninklijke trein het station van den Staats-spoorweg

binnen; de standaardvlaggen vóór op de machine. Ook thans gaven het gebulder van

het kanon en het gebeier der klokken als sein van aankomst den welkomsgroet.

In de receptie-zaal wachtten de civiele en militaire Autoriteiten, waarbij zich

aansloten de negen leden van het Uitvoerend Comité; op het perron aan de stadszijde,

de tot ontvangst van HARE MAJESTEIT uitgenoodigde vrouwen van alle standen,

die HARE MAJESTEIT hulde kwamen brengen.

Het Feest-Comité had terecht het denkbeeld gehuldigd, dat vooral te dezer

gelegenheid aan „de Vrouwe" een eerste plaats toekwam.

Tegenover het Stations-plein waren opgesteld:

a. Een compagnie der Dienstdoende Schutterij van 's Gravenhage, als eerewacht

met het vaandel en de muziek;

b. een compagnie van het 4° Regiment Infanterie, als eerewacht met het vaandel

en de muziek;

c. de aan HARE MAJESTEIT DE KONINGIN aangeboden eerewacht te paard;

d. een commando cavalerie tot sluiting van den stoet.

Ter plaatse, waar H. M. DE KONINGIN zou uitstappen, verbeidden Hoogst-

Dezelve de Commissaris der Koningin Mr. C. FOCK en de Burgemeester Mr. J. S.

Baron VAN HARINXMA THOE SLOOTEN. Een korte toespraak van beide autoriteiten

werd door HARE MAJESTEIT vriendelijk beantwoord, waarna onderscheidene personen

door H, M. aangesproken en de leden der Feest-Commissie aan HDz. voorgesteld werden.
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E Koninklijke stoet was ongeveer samengesteld als bij den intocht in de hoofdstad.-

In plaats van den Bevelhebber in de P Militaire Afdeeling, Generaal-Majoor W. ROOSEBOOM,

zooals te Amsterdam plaats had, ree^ rechts van HARE MAJESTEIT de Generaal-
Majoor Gouverneur der Residentie.

De Indische VORSTEN maakten weder deel uit van den plechtigen optocht. HARER

MAJESTEIT's Adjudanten en die in buitengewonen dienst volgden het Koninklijke rijtuig.

Ook nu weder stond het militaire gedeelte van den stoet onder de bevelen van den Commandant

van het 3' Regiment Huzaren, Kolonel W. E. A. WÜPPERMANN; de leiding van den geheelen stoet

was opgedragen aan HARER MAJESTEIT's Eerste-Stalmeester C. A. Baron BENTINCK, Adjudant

in buitengewonen dienst van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN.

In plaats van het detachement Rijdende Artillerie was nu een detachement Veld-Artillerie

aangewezen om als derde in den stoet plaats te nemen. Het Korps Rijdende Artillerie was vertegen

woordigd door den i'-Luitenant C. E. BAUD, rijdende naast den toekomstigen Rijder den Kapitein

der Veld-Artillerie L. Baron VAN HOGENDORP. Ook de i'-Luitenant L. W. J. K. THOMSON,

Ridder der Militaire Willemsorde, gedetacheerd bij de 2' Rijdende Batterij te Arnhem, reed in den

stoet als vertegenwoordiger der Infanterie, naast den Kapitein R. A. JACKSON van het Regiment

Grenadiers en Jagers.

H. M. DE KONINGIN, vergezeld van H. M. DE KONINGIN—MOEDER, nam plaats in

het met acht paarden bespannen gala-rijtuig; onmiddellijk daarop stelde zich de stoet in beweging,

den weg nemende langs de Rijnstraat, den Bezuidenhoutschen weg tot de Eerste van den Boschstraat,

door het Bosch, langs het Malieveld, over de Willemsbrug, door het Korte Voorhout, het verhoogde

middenpad van het Lange Voorhout, de Parkstraat, de Oranje- en de Paleisstraat. Vroolijk beschenen

door de gouden zonnestralen van een heerlijken Septemberdag, werd het Paleis in het Noordeinde

bereikt, waar een compagnie van het Regiment Grenadiers en Jagers met het vaandel en de muziek

was opgesteld.

Nadat H. M. haar rijk en smaakvol versierde woning was binnen getreden verscheen Zij op

het balcon en werden door de voor het Paleis aanwezige troepen de militaire eerbewijzen gebracht,

terwijl de muziekkorpsen het trouwe Wilhelmus deden weerklinken.

Andermaal verscheen HARE MAJESTEIT op het balcon, nu om het Volk te begroeten, dat

tot naast het Ruiterstandbeeld van PRINS WILLEM I stond saamgedrongen. Aan de uitingen van

geestdrift en bezieling van de Hagenaars, die'toch altijd nog weer ,,iets bizonders voelen voor hun

KONINGINNETJE", en aan het gejuich kwam haast geen einde

Na afloop van de officieele begroeting volgde de Kerkelijke plechtigheid; de KONINGIN

begaf zich met Hare Moeder naar de Groote of St. Jacobs-kerk.

Daar waren reeds gezeten de GROOTHERTOG VAN SAKSEN met HoogstDeszelfs dochter de

HERTOGIN VAN MECKLENBURG, de PRINS en de PRINSES VON WIED met hunne Kinderen.

's Avonds bezochten HARE MAJESTEITEN de schitterende illuminatie, „la Haye tout en feu".
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N den morgen van den lö®" September werd door bijna 1600 schoolkinderen, aan H, M.

DE KONINGIN op het plein achter het paleis „Oude Hof" in het Noordeinde een lied

toegezongen, waarna zij voor HARE MAJESTEITEN defileerden: een der liefste nummers

van het feest-programma!

Ten I uur 15 minuten reed HARE MAJESTEIT DE KONINGIN uit: ditmaal om de Bloemen

corso bij te wonen — een stuk veelkleurige serpentine zooals het Haagsche Dagblad het doopte •—

georganiseerd door den Algemeenen Nederlandschen Wielrijdersbond, Daarna werd door H. M. een

bezoek gebracht aan Scheveningen. In het Paleis teruggekeerd, had van 3 uur 30 tot 4 uur 30 minuten

het défilé plaats van Nederlandsche Fanfare-Korpsen, 's Avonds woonde H. M. de gala-voorstelling

bij in het Gebouw van het Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap, aangeboden door het

Hoofd-comité der Inhuldigingsfeesten, welke kunstavond geheel aan de verwachtirfg beantwoordde.

Op Zondag 11 September van 2—4 uur n.m. werd een rijtoer gemaakt en een bezoek gebracht

aan de gemeenten Voorburg en Rijswijk.

Uitnemend slaagde het schoolfeest in de Maliebaan, dat in den namiddag van 12 September

gevierd en door HARE MAJESTEIT bijgewoond werd. Des avonds volgde een militaire fakkel

optocht langs het Koninklijk Paleis. Den dag d.a.v, hadden volksspelen plaats op het terrein achter

den Dierentuin, in den namiddag een „concours hippique" in de Maliebaan.

De KONINGINNEN betuigden Hare bizondere tevredenheid over hetgeen Zij hadden aanschouwd.

Pot besluit van de Haagsche Oranje-feesten werd aan het Scheveningsche strand een vuurwerk ontstoken,.

Ook te 's Gravenhage, en wel op Woensdagavond 14 September, werd door H, M, een cour

van gelukwensching ten Paleize gehouden, druk bezocht door autoriteiten uit 's Gravenhage en uit de

Provincie Zuid-Holland, door dames en particulieren te 's Gravenhage woonachtig. In den namiddag
van dienzelfden dag maakte H. M. ten i uur 30 minuten n.m. een rijtoer naar Wassenaar.

Het voorgenomen bezoek aan de gemeenten Loosduinen, 's Gravesande, Naaldwijk en Wateringen
had plaats op Maandag 19 September.

Nog zij vermeld, dat de Vereeniging „die Haghe" een feest-avond had georganiseerd ter eere

van de inhuldiging der KONINGIN; terwijl Donderdag 22 September de veitegenwoordigers van de
Sport te samen kwamen op het landgoed Clingendaal om KONINGIN WILHELMINA ook de hulde

van de sportwereld aan te bieden. Aan het hoofd van het Eere-Comité stond de sympathieke

persoonlijkheid van den VORST VON WIED.
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IET alleen in de hoofdstad en in de residentie, maar overal in den lande en verre buiten

onze landpalen, waar slechts enkele Hollanders te samen waren, werd de heuglijke gebeurtenis

van het Inhuldigingsfeest herdacht.
ö O f

Of de KONINGIN gevoelig was voor die treffende bewijzen van liefde en aanhankelijkheid?

Dit moge blijken uit het schrijven door den- Directeur van H. M's Kabinet in de Staats-Courant

bekend gemaakt —

^^Bij het aa?ivaarden mijner Regeering en ter gelegenheid mijner Inhiildiging mocht

ik zoowel uit het Vaderland als uit de overzeesche bezittingen en van Nederlanders^ in het

buitenland vertoevende^ zoo tallooze blijken van liefde^ gehechtheid en trouw ontvangen^ dat

het mij tot mijn groot leedzvezen, onmogelijk is gezveest, aan een teder afzonderlijk mijnen

dank te doen overbrengen,

,,,Daarom verzoek ik U HoogWelGeboren mijne diepgevoelde erkentelijkheid te betuigen

aan allen,! die mij in deze dagen blijken hebben gegeven van hunne liefde en verknochtheid en

mijn zvarmsteti en har te lijken dank uit te spreken voor de gelukzvenschen en huldebetuigingen ̂
die ik van alle zijden mocht ontvangen in den vorm van adressen,, brieven en telegrammen.

WILHELMINA\

Zoo behoorden dan weder die glorievolle, over-gelukkige dagen tot de geschiedenis. Straks

zou — zooals wij zullen zien — het Leger in een schitterenden wapenschouw nogmaals hulde brengen

aan Zijn Hooge Gebiedster. Ons Volk had in dankgebed en feestbetoon al de diepte getoond van
verknochtheid en trouwe.

.... „En WILHELMINA" — zoo schreef ons grootste dagblad in die dagen — „vindt een

volk, dat met zijne instellingen gelukkig is, een welvaart geniet als in geen twee eeuwen zijn deel
is geweest, in wetenschap en kunst zijn ouden roem herwint. De schatkist geen zorg barende;
orde in de finantiën-, het vertrouwen ongeschokt. In de Koloniën allerwegen de vrije nijverheid
opbloeiende; de millioenen bruine onderdanen geregeerd met een handjevol bajonetten; inlandsche
VORSTEN herwaarts getogen om bewijzen van eerbied neder te leggen aan de voeten der achttien
jarige KONINGIN; en op Noord-Sumatra de dag nabij, dat de speeren tot sikkelen geslagen zullen
worden, en het overal vrede zal zijn in HARER MAJESTEIT's Koninkrijk ....

Zoo treedt KONINGIN WILHELMINA liet leven in. O, wèl zijn haar de snoeren gevallen in

lieflijke plaatsen"!

Ja, feestvreugde was alomme.

Overal blonk een onbewolkt, een blijstralend verschiet.

Dat de geschiedenis die heerlijke verwachting niet beschame, tot voorspoed van 't lieve
Vaderland, tot heil onzer teerbeminde, aangebedene VORSTINNE WILHELMINA!
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ANNEER wij er thans toe overgaan om in groote trekken te beschouwen,

wat het jaar 1898 ons op militair gebied voor nieuws heeft gebracht, dan

voegt het allereerst een oogenblik stil te staan bij de hoogstbelangrijke

beslissing, welke den Juli van dat jaar genomen werd. De aanvulling, bij de wet van

genoemden datum aan onze Militie-wet toegevoegd: ^^Een ieder die tot de dienst bij de

^^militie wordt verpligt is, overeenkomstig de bepalmgen dezer wet, gehouden zijne dienst

„in persoon waar te 7iemen' — stempelt het jaar 1898 tot een der meest belangrijke

jaren op krijgskundig gebied.

Wat was sinds tijden geijverd tot opheffing van het onrecht der plaatsvervanging;

zóó vruchteloos en lang, dat Professor SPRUYT daarvan eenmaal getuigde met aan

haling der woorden van den ouden breedsprakigen Nestor bij HOMERUS tegenover

TELEMACHUS omtrent het Trojaansche beleg;

,,Hoe zou ik alles verhalen?

,,Zelfs zoo gij vijf of zes jaar wildet klisteren naar mijne woorden —

,,Eerder van 'thooren vermoeid, keerdet gij stil naar Uw haardstede weder;

„Dan mijne rede geëindigd is. . .

Een gloeiend pleit was het, waar wij op doelen, door dien hooggeleerden

spreker in de vergadering van de „Vereeniging ter beoefening van de krijgswetenschap"

voor den persoonlijken dienstplicht gevoerd. Misschien wel wat al te optimistisch, waar

wij immers hoorden: „Zijne invoering zal binnen enkele jaren een fier gevoel van

weerbaarheid en volkskracht wekken, dat een allerheilzaamsten invloed moet oefenen

in al de verschillende richtingen, waarin zich de nationale werkzaamheid openbaart....;

de persoonlijke dienstplicht zal het bewustzijn verlevendigen van de dure verplichtingen

tegenover den Staat, daardoor leiden tot krachtige versterking van den band, die de

burgers onder elkander verbindt".

Nu de wet van 2 Juli 1898 (Staatsblad N°. 170) reeds vele jaren achter ons ligt,

kunnen wij ons afvragen óf reeds dat gevoel van fierheid geschonken is, óf reeds

die band geklonken werd, waarvan de kundige hoogleeraar sprak; en dan moeten wij

schier moedeloos bekennen, hoe langzaam de evolutie der denkbeelden vordert. Dat

intusschen de goede invloed van de afschaffing der plaatsvervanging reeds in menig

opzicht nawijsbaar is, behoeft geen toelichting.

Een Korps-order van den 3^®" Juli vermeldde — en hierin moge een bewijs liggen

hoezeer ook ons Korps de beteekenis van de wetswijziging wist te waardeeren:

,,Op een telegram van gelukwensching mede namens HH. Officieren, gezonden

aan Z.Ex. den Minister van Oorlog bij gelegenheid van de door de Tweede Kamer

der Staten-Generaal genomen beslissing ten aanzien van het wets-ontwerp tot aanvulling

en wijziging der Militie-wet, heeft Z.Ex. zijn dank betuigd".

i-' .i.
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N wat nu verder de organisatiën betreft, wijzen wij op de Ministerieele beschikking van
8 Januari 1898 V? Afdeeling N°. 31, waarbij de hoofd-ofificier van het Reserve-kader van

den Maart d.a.v. 's Gravenhage tot standplaats zoude hebben.

Een Koninklijk Besluit van 15 Januari (N°. 19) bracht eenige verandering in de samenstelling
van ons Wapen. Op voordracht van den Minister van Oorlog dd. 13 Januari t.v. Kabinet Litt. Q'

werd namelijk bepaald: ,,Van de hoofd-ofhcieren bij het Wapen der Artillerie kunnen zijn: acht

Kolonels (waaronder niet begrepen de Commandanten der bereden en der vesting-artillerie, indien

deze Kolonel zijn en dertien Luitenant-Kolonels, ongerekend degene, die in vervanging van ontbrekende

Kolonels door ons benoemd zijn".

Ten slotte zij de aandacht gevestigd op enkele bepalingen ten aanzien van de oefening der

miliciens, in verband met het Koninklijk Besluit van 19 December 1898 N°. 40. De eerste oefeningstijd

voor de ingelijfden bij de militie, voor zoover zulks het Korps Rijdende Artillerie betrof, zoude duren

het geheele eerste jaar van hun diensttijd-, terwijl voorts werd bevolen —

„De ingelijfden bij de militie te land der lichting van 1899, tot het Korps behoorende, die in

den graad van milicien-korporaal worden aangesteld, verkrijgen voor die aanstelling aanspraak óf op

een premie van ƒ25, óf zoo zij langer dan 8 maanden onder de wapenen blijven, op twee maanden

verlof zonder behoud van soldij; een of ander naar keuze van den aangestelde.

„De milicien-korporaals van genoemde lichting, die bij het Korps tot onderofficier worden

bevorderd, verkrijgen daardoor aanspraak op een premie van /75".

De hiervoren - bedoelde onderofficieren werden van onderofficiers-kleeding voorzien en ook, voor

zooveel betrof de vergoeding voor eerste uitrusting en de dagelijksche toelage op de uitrusting- en

reserve-rekening, met de vrijwillig dienende onderofficieren gelijk gesteld.
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ET meest springt in het oog bij bespreking der in het jaar 1898 uitgevaardigde belang

rijke voorschriften en reglementen, de regeling betreffende de eerbewijzen aan HARE

MAJESTEIT DE KONINGIN-MOEDER na de aanvaarding van het Koninklijk Gezag
door HARE MAJESTEIT DE KONINGIN.

Wij laten dat Koninklijk Besluit van 5 September N". 63 — waarbij het Besluit van 22 Januari

1891 N°. 29 wijziging onderging — in zijn geheel volgen —

„a. Voor het bepaalde in Art. i moet worden gelezen:

„In alle vestingen, forten of plaatsen, waar zich garnizoen van de Landmacht bevindt, wordt op

den verjaardag van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, op dien van HARE MAJESTEIT DE

KONINGIN-MOEDER, en op de verjaardagen der Leden van het Koninklijk Huis, groote parade gehouden.

„b. Voor het bepaalde in Art. 2 moet worden gelezen:

„Indien de verjaardag van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, van HARE MAJESTEIT DE

KONINGIN-MOEDER of van een der leden van het Koninklijk Huis valt in een tijdperk, bestemd tot

uitvoering van groote- of veldmanoeuvres, dan worden de oefeningen op dien dag geschorst en wordt

door de troepen groote parade gehouden.

„r. Voor het bepaalde in Art. 5 moet worden gelezen:

„Indien HARE MAJESTEIT DE KONINGIN of HARE MAJESTEIT DE KONINGIN-MOEDER

zich tijdelijk begeeft naar een vesting, fort of plaats, waar zich garnizoen van de Landmacht bevindt,

dan zullen de troepen, gedurende den tijd van HoogstDerzelver verblijf aldaar, wanneer zij zich

buiten dienst in het openbaar vertoonen, in groote tenne gekleed zijn en zullen de wachten in die tenue

optrekken: een en ander voor zooveel niet, in verband met de weersgesteldheid, ter zake nadere

bevelen worden gegeven,

„Begeeft HARE MAJESTEIT DE KONINGIN zich tijdelijk naar een vesting, een fort, een

kampement of een plaats, waar bereden of vesting-artillerie in garnizoen of tijdelijk aanwezig is, dan

worden, indien de gelegenheid zulks toelaat, aldaar bij HoogstDerzelver aankojmst 51 en bij HoogstDerzelver

vertrek 50 kanonschoten gelost.

„HARE MAJESTEIT DE KONINGIN-MOEDER wordt in een geval als het vorenbedoelde bij

aankomst en bij vertrek respectievelijk met 51 en 33 kanonschoten begroet.

„De leden van het Koninklijk Huis worden in bedoeld geval, zoowel bij aankomst als bij vei'trek,

telkens met 33 kanonschoten begroet.

„In gevallen als in dit Artikel bedoeld komen de troepen onder de wapenen, tenzij daartoe bepaaldelijk

bevelen worden gegeven".

Bij de Artikelen 2, 3, 4, 5 en 6 van bovengenoemd Besluit werden verder wijzigingen gebracht
voor zooverre het bepaalde betrof in de Artikelen 145, 315, 322, 325 en 327, zulks niet het oog

ojD het doen van eerbewijzen door de schildwachten, der wachten, posten en piketten zoowel in als
buiten de residentie; hoe te handelen bij Inspectiën, door HARE MAJESTEIT DE KONINGIN,

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN-MOEDER of door Leden van het Koninklijk Huis te houden,
alsmede wanneer HARE MAJESTEIT DE KONINGIN of HARE MAJESTEIT DE KONINGIN
MOEDER zich in een kamp zouden bevinden.

AJiif ''r
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OORSCHREVEN Kon. Besluit werd door den Minister van Oorlog dd. i6 September 1898

IP Afdeeling N°. 59 ter kennis van de Landmacht gebracht, met de mededeeling, dat bij

Kabinets-rescript dd. 5 September '98 N°. 72 machtiging was verleend om, voor zoover
zulks het Reglement op den Inwendigen Dienst der Veld- en Rijdende Artillerie betrof, in punt 1° der

artikelen 144, 179, 187 en 144 de woorden —

„In deze tenue verschijnen de Officieren steeds op audiëntie bij HARE MAJESTEIT",

te vervangen door —

„In deze tenue verschijnen de Officieren steeds op audiëntie bij HARE MAJESTEIT DE KONINGIN

en bij HARE MAJESTEIT DE KONINGIN-MOEDER".

Evenzoo moesten in de artikelen 179, 217, 227 en 117 de woorden: HARE MAJESTEIT DE

KONINGIN-WEDUWE-REGENTES worden gelezen: HARE MAJESTEIT DE KONINGIN-MOEDER.

Van belang was ook een nieuw besluit dd. i Juli '98, betreffende de bevordering der Officieren,

waarvan de Koninklijke considerans luidde —

„Alsoo wij in overweging gcnonicn hebben, dat het wenschelijk is bij de wet van den Augustus 1881

(Staatsblad N°. 128), regelende de bevordering, het ontslag en het op pensioen stellen der militaire Officieren
bij de landmacht, de voorschriften omtrent het bevorderen van Offiicieren in dier voege aan te vullen, dat de
aanspraak meer afhankelijk worde van den door hen xuerkelijk bij het leger verrichten, dienst "

Dienovereenkomstig werd bepaald, dat in tijd van vrede de Officier, om tot kapitein te kunnen

worden bevorderd, gedurende ten minste twee jaren als luitenant werkelijk bij het leger moest

hebben gediend; een kapitein, om tot den naast hoogeren rang te worden bevorderd, gedurende
minstens één jaar; een hoofdofficier, om tot kolonel te worden bevorderd, in de rangen van luitenant
kolonel of majoor, afzonderlijk of te samen, eveneens gedurende minstens één jaar.

Onder de bedoelde Officieren zijn niet begrepen die van den provincialen- en den plaatselijken

staf, de magazijnmeesters der artillerie, de administrateurs van militaire hospitalen, de Officieren van
het personeel van den geneeskundigen dienst der landmacht, die van het korps militaire intendanten
en de Officieren, leden van de remonte-commissie; de Officieren van het korps militaire intendanten,
echter alleen, voor zooveel de bevordering bij het personeel der intendance betreft.

Van de nieuwe reglementen vallen, onder meer, te noemen een „Voorschrift betreffende het

hantpeeren van troepen in de legerplaats bij Oldenbroek (Ministerieele Aanschrijving 23 Mei 1898
IP Afdeeling N°. 78); de omwerking van de Rtiiter- en Sttckrijder-scholen (25 Juni IP Afdeeling N°. 11
en 27 Augustus N°. 30); de vaststelling van het Reglement op den Inwendigen Dienst der Veld- en
Rijdende Artillerie (21 Februari 1898 IP Afdeeling N°. 55); zoomede het uitvaardigen der
bepalingen betreffende aanschaffing enz. van verduurzaamde levensmiddelen en beschuit voor het leger
(t I Nov. 1898 PAfd. N°. 56). Voor nadere bizonderheden verwijzen wij naar het Recueil-Militair van dat jaar.
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N dit bestek viel de principiëele wijziging van ons materieel, waarvan wij reeds vroeger

gewaagden. Bij Aanschr. van het D. v. O. dd. lo Juni 1898 IV Afd, N°. 56 werd gelast,

dat de zitplaatsen op de affuiten van 8 cM. St., ingedeeld bij de twee batterijen Rijdende

Artillerie, bij den Staf en bij den Artillerie-munitietrein van het Korps Rijdende Artillerie, zouden worden

afgenomen. In verband hiermede werden de buizen tot opzet bevestigd aan de zijwangen (vergelijk blz. 191).

Bij dezelfde Aanschr. werd een gewijzigde bevestiging van remtouwen en van richtbakens ingevoerd.

Gewijzigde kardoezen van 8 cM. St. werden ingevoerd bij Aanschr. D. v. O. dd. 17 Maart 1898

IV° Afdeeling N°. 55 — het gewicht werd later gebracht op 0.485 Kg. —; terwijl den 305^'" Augustus

d.a.v. Aanschr. D. v. O. IV° Afdeeling N°. 50, voor de bepakking van die kardoezen in munitie-

voor- en caisson-achterwagens van 8 cM. St. de liggende bepakkingswijze werd vastgesteld.

De Aanschr. van het D. v. O. dd. 3 November 1898 IV' Afd. N°. 35 bepaalde verder, dat in

het vervolg de longes moesten worden vervaardigd van getaande venetiaansche hennep en voorzien

van terugsplitsing in plaats van de bestaande takeling. Nog werden ingevoerd houten foudralen tot

richtspiegel ter vervanging van de lederen foudralen; verder, verhoogde voetplanken en richels bij de

caisson-achterwagens van 8 cM. St. voor de batterijen der Veld-, Rijdende Artillerie en Artillerie-

munitiecolonnes (Aanschr. D. v. O. dd. 5 Nov. 1898, IV' Afd. N°. 40).

Voorts zij vermeld, dat bij Aanschr. van het D. v. O. dd. 7 Maart 1898 II' Afd. N'. 109,

de uitrusting van elke battei'ij Veld- en Rijdende Artillerie werd vermeerderd met één officierszadel

zonder zadeldek voor den adjudant-onderofficier, d.d. Officier, en verminderd met één troepenzadel.

Het Koninklijk Besluit van 2 Mei 1898 N°. 36 — in verband met dat van 30 Maart, t. v.

N°. 21 — wijzigde het officiers-harnachement in zoover, dat één der riemen van de zadels van een

opgenaaiden kap moest voorzien zijn, waaraan gesp en vasten passant.

Wat de kleeding betreft, zij vooropgesteld de wijziging in de uniform voor de Opperofficieren.

H. M.'s Besl. van 24 Jan. '98 N". 12 stelde n.1. vast, dat voortaan weder een jas zou worden gedragen —

„met twee rijen, elke van zeven gebombeerde knoopen van verguld metaal, staande kraag van ponceau-

(scharlaken) rood laken, geheel omgeven met gouden borduursel, in kleine tenue door een gouden borduursel

ter breedte van i a 2 cM., van voren met een haak gesloten en aan de hoeken afgerond. De jas voorzien van

epauletten, gelijk aan die der Vlagofficieren voor de Koninklijke Nederlandsche Marine : in kleine tenue, schouder

bedekkingen van gevlochten gouden koord, van het model als voor de Officieren der Infanterie was bepaald".

Bij de jas behoorde in groote tenue een lange pantalon van donkerblauw laken: demi-collant,

voorzien van twee platte biezen van ponceau rood laken. In kleine tenue en bij diensten te paard, behalve

bij die waarbij de groote tenue gedragen werd, mocht een rijbroek gedragen worden van donkerblauw laken:

collant en gebiesd als de lange pantalon; daarbij rijlaarzen van het bestaande model met sporen van wit metaal.

Als hoofddeksel in groote tenue werd ingevoerd een hoed (steek) van zwart zijden vilt, met staande

pluim, van afhangende witte hanen vederen, bevestigd in een tulp van verguld metaal.

In kleine en marschtenue werd de hoed vervangen dcor een kepi van het model voor Opperofficieren,

vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 5 April 1897 No. 34.
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E onderscheidingsteekenen voor de Opperofficieren bestonden —

„voor een luitenant-generaal, op elke epaulet drie zilveren sterren, op den kraag van

de jas voor kleine tenue, aan elke zijde vier zilveren sterren; de knoppen van de sjerp elk

voorzien van twee zilveren sterren.

„voor een generaal-majoor, op elke epaulet twee zilveren sterren, op den kraag van de jas voor

kleine tenue aan elke zijde vier sterren; de twee voorsten, aan weerszijden van goud, de anderen van

zilver; de knoppen van de sjerp elk voorzien van een zilveren ster." Op manteljas en mantel werden de

onderscheidingsteekenen gedragen overeenkomstig de daarvoor in 1893 vastgestelde bepalingen.

Art. 3 van bovengenoemd Besluit bepaalde nog: „De bereden officieren van wapens en dienstvakken,

uitgezonderd die van het wapen der Cavalerie en van het Korps Rijdende Artillerie, moeten wanneer zij ten

Hove verschijnen, gekleed zijn in de lange uniform-pantalon van het model, bedoeld bij K. B. van 31 Juli '93 N°. 58."

Het Koninklijk Besluit van 14 April 1898 N°. 128 bracht wijziging in het dragen van den

pantalon. Alsnu werd bepaald, dat door de Opperofficieren van het leger bij elke tenue te voet de

lange pantalon, bij elke tenue te paard, de rijbroek in de rijlaarzen behoorde te worden gedragen.

Voorts werd nog ter kennis gebracht, dat de generaals ten Hove ontvangen zouden worden,

gekleed in gala, demi-gala of kleine tenue (Recueil Militair 1898 bladzijde 164).

Bij Koninklijk Besluit van 5 September 1898 werden in de ^^Beschrijving van de nniform-

kleeding voor de Opperofficieren van het leger' wijzigingen gebracht. (R. M. 1898 blz. 486 en 487).

Het jaar 1900 bracht andermaal verandering in de gegeven voorschriften, waarop wij later terugkomen.

Ook in de kleeding der Officieren van het Militaire Huis van H. M. DE KONINGIN kwam in

het jaar 1898 verandering. Het Kon. Besluit van 25 April 1898 N°. 148 n.1. stelde een nieuwe kleeding

vast voor de adjudanten-generaal en voor de adjudanten van H. M. DE KONINGIN: in hoofdzaak

overeenkomende met de nieuwe voor de generaals voorschreven uniform (R. M. 1898 blz. 181 é.v.).

Voor de gegradueerden der Bereden Korpsen waren bij Kon. Besl. van 4 Januari 1898 N°. 27

nieuwe onderscheidingsteekenen voorgeschreven. Art. i- bepaalde dienaangaande, —

„Bij de Bereden Artillerie voor den korporaal een lis breed drie centimeters van geel kemelsgaren;

voor den wachtmeester en den fourier, een lis breed één centimeter en lang zes centimeters van goud galon; voor

den opper-wachtmeester, twee lissen, naast elkander geplaatst, als voor den wachtmeester; voor den adjudant

onderofficier als voor den opper-wachtmeester, doch tusschen de lissen, in het midden, een gebombeerd

geel metalen knoopje met een middellijn van ongeveer één centimeter."

Het onderscheidingsteeken zou worden gedragen op elke punt van den kraag, zoowel aan de

binnen- als aan de buitenzijde, en geplaatst in de richting van de lijn, welke den hoek, door de punt van

den kraag gevormd, midden doordeelt. Op de mouwen van de manteljas werden geen chevrons gedragen.

De invloed van onzen nieuwen „Inwendigen dienst" teekende zich ten slotte — wat de tenue

betreft — in de volgende Korps-order van 14 April 1898: ,,In herinnering wordt gebracht dat het

zichtbaar dragen van horloge-kettingen enz. is verboden". En verder: ,,Ingevolge art. 194 Inw. Dienst,

wordt het aan de onderofficieren en minderen toegestaan om buiten dienst een sabeltasch van verlakt

leder te dragen, mits deze denzelfden vorm en afmetingen hebbe als de voorgeschreven modellen".
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IT den aard hadden in dit korte tijdsbestek weinig leger-mutatién plaats, die

voor de geschiedenis van ons Korps van belang mogen heeten. Wanneer wij

ze in de volgende regelen aangeven, dan geschiedt dit in verband met het

onderwerp en de gewichtige gebeurtenis, die aanleiding gaf, dat wij het jaar 1898, hetwelk

ook in den vreemde zooveel erkenning vond, afzonderlijk behandelden. Uiting daarvan

gaven de onderscheidingen, die aan HARE MAJESTEIT DE KONINGIN bij het

bestijgen van den troon door buitenlandsche VORSTEN werden aangeboden. KEIZER

WILHELM II verleende aan HoogstDezelve het te Wansbeck garnizoen houdende Hann-

oversche Huzaren-Regiment N°. 15, dat voortaan den titel van Huzaren-Regiment „Königin

der Niederlande N°. 15" zou voeren; Japan's MIKADO schonk aan de KONINGIN de

Kroon-orde, Z. M. de KONING der Belgen, het Grootkruis der Leopolds-orde. Reeds bij

vroegere gelegenheden had HARE MAJESTEIT den titel ontvangen van Grootkruis-Dame

in de orden van de Zon van Perzië, van Santa-Isabel van Portugal, van Maha Chakri

van Siam, van KONINGIN MARIA LOUISE van Spanje en van Chefakat van Turkije.

Van rechtswege werd KONINGIN WILHELMINA bij Hare meerderjarigheid

Grootmeesteres der orde van den Nederlandschen Leeuw, der Militaire Willemsorde en

der orde van Oranje-Nassau.

Het Kon. Besluit van 31 Augustus 1898 N°. 33, genomen op de voordracht van den

Minister van Oorlog dd. 25 Augustus 1898 Kabinet Litt P®, bepaalde, dat de adjudanten in

buitengewonen dienst van wijlen Z. M. DEN KONING werden benoemd tot adjudant van

H. M. DE KONINGIN in buitengewonen dienst met behoud van de anciënniteit hunner

benoeming als adjudant in buitengewonen dienst bij wijlen Z. M. DEN KONING.

Bij hetzelfde Kon. Besluit viel aan den oud-Rijder Luitenant-Generaal A. KOOL,

Chef van den Generalen Staf, de onderscheiding te beurt van te worden benoemd tot

Adjudant van HARE MAJESTEIT in buitengewonen dienst.

Nog behaagde het aan HARE MAJESTEIT om den Generaal KOOL bij Koninklijk

Besluit van 20 September 1898 N°. 29 te benoemen tot Grootofficier der Orde van

Oranje-Nassau met de Zwaarden.

Wat betreft de verdere orde-teekenen, door KONINGIN WILHELMINA en door

buitenlandsche VORSTEN aan ons Korps vereerd, verwijzen wij ook nu weder naar Deel

V-ii B. Bijlage if en wel naar de kolom ,,Gevechten, Veldslagen en Onderscheidingen".

Wij brengen daarbij de namen in herinnering der HH. H. BEIJERMAN, J. E. N. Baron

SIRTEMA VAN GROVESTINS, Jhr. W. J. P. VAN DEN BOSCH, J. F. DIEMER en

N. J. A. P. H. VAN ES. In een vorig tijdperk verzuimden wij dien van den i'-Luitenant

A. W. DE JONGE VAN DER HALEN te noemen.

Bij het Korps valt alsnog te wijzen op de uitreiking van enkele eereteekenen.
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H. M. DE KONINGIN inspecteert de Rijdende Artillerie op de Renkumsche Heide.
21 September 1898.
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EN 24®'®" Februari 1898 werd het onderscheidingsteeken voor belangrijke krijgsbedrijven

uitgereikt aan den Paardenarts 2' klasse VAN DORSSEN, waartoe de drie batterijen ten

10V4 op den Galgenberg onder commando van den Kapitein VAN ES waren opgesteld.

Den Mei werd een dergelijk eereteeken uitgereikt aan den P-Luitenant THOMSON,

Ridder der Militaire Willemsorde, die van de Hoogere Krijgsschool bij het Korps was gedetacheerd.

Den 9'^<=" September viel de Oranje Nassau-orde in brons ten deel aan den houtwerker FOKKENS.

Als Minister van Oorlog trad in het jaar 1898 op de Generaal-Majoor K. ELAND — bij

Koninklijk Besluit van 2 Augustus 1898 N°. 24 benoemd tot Luitenant-Generaal.

Het beheer over de Artillerie werd in genoemd jaar tot den 15'^^" October gevoerd door den

Luitenant-Generaal J. W. BERGANSIÜS, Adjudant in buitengewonen dienst van H. M. DE KONINGIN ;

daarna door den Generaal-Majoor C. L. W. MOORREES.

Met het commando over de Bereden Artillerie was tot den 25^'=" October 1898 belast de

Generaal-Majoor C. L. DOORMAN; sedert de Generaal-Majoor F. R. FROGER.

Betreffende de mutatiën bij het Korps, het volgende —

Ingevolge Kon. Besl. van 4 Nov. '98 N°. 39 werd de Kapitein N. J. A. P. H. VAN ES wegens ziekte

gepensionneerd, met toekenning van den rang van Majoor. De Kapitein A, M. A. VAN DEN WALL BAKE

werd op voornoemden datum eervol ontheven van het bevel over de Instructie-Batterij (Min. Besch. dd.-

12 Nov. IIF Afd, N°. 22) en aan hem het commando over de 2® Rijdende Batterij opgedragen. Bij dezelfde

Min. Aanschr. (12 Nov. '98 IIF Afd. N°. 22) werd de Kapitein J. W. P. VAN HOOGSTRATEN van het

I' Regiment Veld-Artillerie benoemd tot Commandant der Instructie-Batterij.

Verder werd bij het Korps overgeplaatst, en wél ingevolge Besch. van den Generaal-Majoor Com

mandant der Bereden Artillerie dd. 3 Dec. '98 N°. i, de i®-Luitenant L. W. Baron VAN BOETSELAER

van het i«-Regiment Veld-Artillerie. Hij werd ingedeeld bij de Rijdende Batterij.

Alsnog nam bij zijn bevordering tot Kapitein bij het 2= Regiment Vesting-Artillerie afscheid van

het Korps de i®-Luitenant C. E. BAUD (Kon. Besl. van 19 November N°. 42).

Omtrent de oud-Rijders zij verder in chronologische volgorde vermeld —

de pensionneering van den Majoor W. P. VEEREN — aan wien bij Kon. Besl. dd. 29 Aug. 1899 N", 21

de rang van Luitenant-Kolonel verleend werd — van het 2® Regiment Veld-Artillerie (5 April 'pSN®. 27);

de bevordering van den Luitenant-Kolonel J. E. N. Baron SIRTEMA VAN GROVESTINS van den

grooten Staf, Adjudant van H. M. DE KONINGIN, tot Kolonel bij dien Staf (Kon. Besl. dd. 23 Oct. '98 N°. 9);

de bevordering tot Luitenant-Kolonel bij het 3® Regiment Veld-Artillerie, van den Majoor Jhr. F. J. A.

DES TOMBE van dat Regiment (Kon. Besl. dd. 25 October N°. 9);

de pensionneering op zijn aanvrage van den Kolonel J. F. DIEMER, Commandant van het

2® Regiment Veld-Artillerie (Kon. Besl. dd. 15 October N°. 43);

de bevordering tot Majoor bij den grooten Staf, van den Kapitein jhr. W. J. P. VAN DEN BOSCH

van dien Staf, Adjudant van H. M. DE KONINGIN (Kon. Besl. dd. 14 Nov. 1898 N°. 49); bij hetzelfde

besluit de benoeming tot Majoor, toegevoegd aan den Inspecteur van het Wapen, van den Kapitein

F. VAN HASShlLT van den Staf, toegevoegd aan den Commandant der Bereden Artillerie.
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ETZELFDE karakter, dat in een vorig tijdvak de oefeningen had gekenmerkt, kon ook in

het jaar 1898 worden waargenomen; ook nu weder diezelfde ijver bij het Korps om zich

tot die oefeningen voor te bereiden, waarop het voor cavalerie-artillerie in de eerste plaats

aankomt. Niets werd onbeproefd gelaten om de rijkunstige bedrevenheid bij de Officieren en de

minderen meer en meer te ontwikkelen en te volmaken, terwijl aan de bekwaamheid in het schieten

volle aandacht gewijd bleef.

De orders van die dagen maken herhaaldelijk gewag van afstands- en terreinrijden, van een

oefening in het bivakkeeren op de Doorwerthsche heide — waarbij een tactische veronderstelling den

grondslag vormde —, tactische schietoefeningen, .op het terrein bij Dealen enz. De laatst bedoelde,

zoomede de voorbereidende schietoefeningen hadden plaats in denzelfden geest als het vorige jaar.

Bij een voorbereidende oefening ,,Inschieten met Gr. met indirecte richting" werd gebruik gemaakt

van het richtvlak. De vervallen kardoezen met buskruit 6—10 werden bij de batterij-oefeningen gebruikt.

Verder hield men bij het Korps twee practische oefeningen met één batterij en twee oefeningen

met twee batterijen; voor één dezer laatste waren geen granaatkartetsen beschikbaar gesteld.

De gevechtstrein werd zoo sterk mogelijk medegevoerd. Er werd gebruik gemaakt van kardoezen,

gevuld met rookzwak buskruit, uitgezonderd bij die oefeningen met twee batterijen, waarvoor alleen

granaten beschikbaar waren gesteld; hiérbij werden ook vervallen kardoezen met buskruit 6—10 gebezigd.

Enkele wijzigingen werden gebracht in de verstrekking van revolver-patronen aan Officieren;

in hoofdzaak om zuinigheid te betrachten.

Bij Aanschrijving van het Departement van Oorlog dd. 25 October 189S IP Afdeeling N". 41

werd het verbod uitgevaardigd om op Zon- en Feestdagen rijkspaarden te berijden.

Nog trof ons het bewijs, hoezeer naast ernstige oefening tevens het streven viel te onderkennen

om bizondere zorg te besteden aan het goede uiterlijk van den troep. De Commandant vaardigde

toch op 17 Mei de° navolgende order uit — :

„Als een bewijs mijner bijzondere tevredenheid over den toestand, waarin ik de 2= Batterij bij de op

heden gehouden inspectie Iieb gevonden, worden alle straffen bij die batterij door mij opgeheven '.

Het onderdeel der oefeningen, daarmede het overzicht van hetgeen het jaar 1898 ons in dit

opzicht gebracht heeft, zouden wij moeilijker waardiger kunnen besluiten, dan door nog te gedenken

aan dien heerlijken dag der Revue te Renkum, toen het Korps zich in al zijn kracht en fierheid

aan de blikken onzer geliefde KONINGIN mocht vertoonen ....

REVDB VOOR H. K. DE K0RIR6IR

OF 11 SIFT. IMI.
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EN dichte, nauw doorzichtbare nevel maakte 't op den vroegen morgen van den

September 1898 schier onmogelijk om een hand voor oogen te zien. Met moeite

zag men de gaspitten hier en daar een flauw geel schijnsel door den mist werpen.

Toch was het al leven en beweging op de binnenplaats en in de stallen van de Rijdende

Artillerie, waar men reeds lang vóór het aanbreken van den dag druk in de weer was om alles in

orde te maken voor de aanstaande plechtige gebeurtenis. Onder vroolijken kout werden de tuigen

nog eens afgewreven, de stukken weer afgeboend, aan het toilet der paarden de laatste hand gelegd.

Het Kon. Besluit van den 8®'™ Juni 1898 N°. 41 had bepaald, dat in de maand September

veld-oefeningen op groote schaal door de 2'- en de 3' Divisie Infanterie zouden plaats hebben. Het

Korps nam daaraan deel met den Staf — meevoerende een voorraad-affuit en een bagage-kar — en

twee batterijen, elke van zes vuurmonden en één bagagewagen. De oefeningen duurden van 15 tot

en met 22 September; na het eindigen der manoeuvres zouden alle troepen, met het oog op de te

houden wapenschouwing staan onder de bevelen van den oud-Rijder, Adjudant in buitengewonen

dienst van H. M. DE KONINGIN, den Luitenant-Generaal en Chef van den Generalen Staf A. KOOL.

Aangaande de tenue was bepaald, dat er gedurende de manoeuvre-dagen zou worden uitgerukt

in mobilisatie-tenue, bij de revue in marsch-tenue. Voor de Opperofficieren was bij voornoemde

plechtigheid voorgeschreven de klein tenuejas met epauletten, de steek met pluim en de sjerp.

Het Kon. Besluit van 10 Aug. 1898 N°. 44, door Z.Ex. den Minister van Oorlog dd. 15 Aug.

d.a.v. ter kennis van het leger gebracht, bepaalde verder dat, behalve de manoeuvreerende troepen,

ook de andere Korpsen van het Leger bij de op 21 Sept. te houden revue zouden vertegenwoordigd

worden door één Compagnie, voorts het 3'' Regiment Huzaren door één escadron, het 2' Regiment

Veld-Artillerie door één batterij. De sterkte eener compagnie zou bedragen honderd onderofficieren en

minderen, van het escadron honderd rijks-paarden, van de batterij vier stukken zonder voertuigen.

Het vaandel of de standaard van het Korps moest bij de compagnie of het escadron tegenwoordig zijn.
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IJ het gecombineerde Regiment Infanterie werd ingedeeld de stafmuziek

van het Regiment Grenadiers en Jagers, terwijl alle commandeerende

Officieren der Korpsen, welke door detachementen vertegenwoordigd
waren — daarbij ook de Commandant van het Korps Genie-troepen — te paard,

doch zonder adjudant de revue zouden bijwonen. Voorts waren de Inspecteurs dei-
wapens, de Inspecteur van het Militair Onderwijs, de Hoofd-Intendant, de Inspecteur

van den Geneeskundigen Dienst der Landmacht, de Commandant der i® Divisie Infanterie,

de Commandant der Bereden Artillerie, de Commandant der Vesting-Artillerie en de
Bevelhebbers in de Militaire Afdeelmgen uitgenoodigd om te paard en vergezeld van
een Kapitein of Luitenant, eveneens te paard, als adjudant tegenwoordig te zijn.

Nog was door HARE MAJESTEIT bepaald, dat de Generaals, de Korps-Chefs,

zoomede de Officieren van vreemde legers HARE MAJESTEIT DE KONINGIN bij
het rijden langs de troepen konden volgen, aansluitende achter HDz. gevolg. Bij het
defileeren werden laatstgenoemden uitgenoodigd om zich op te stellen achter H. M.

De revue zou te elf uur vóórmiddag op de Renkumsche heide — een half

uur afstands van het station Wolfhezen — een aanvang nemen.

Zijne Excellentie de Minister van Oorlog had doen weten, dat op den dag van
21 September op de Renkumsche heide een geschikte plaats zou worden aangewezen
voor de actieve en gepensionneerde Officieren van de Land-, de Zeemacht en de

Koloniale troepen, benevens de Officieren der Schutterij, die de revue als toeschouwers,
alleen of met hunne gezinnen, wenschten bij te wonen: mits bedoelde Officieren gekleed
waren in uniform, de actief dienende Officieren van het Nederlandsche Lesfer en van de

Koloniale troepen in marschtenue.

De bovenbedoelde plaats (links achterwaarts van het gevolg van den staf van

H. M. DE KONINGIN) werd nader op den dag der revue op het terrein aangewezen.
Ook voor het publiek, zoowel te voet als te paard en in rijtuigen, was bij de Jonkers-hoeve

tegenover het door de troepen in te nemen front een terreinstrook opengehouden. Duizenden

hadden zich naar de uitgestrekte heide begeven om het militair schouwspel gade te slaan.^
„Nooit, neen nooit was de weg van Arnhem naar het terrein nabij Wolfhezen,

waar de manoeuvres zouden plaats hebben, zóó bevolkt als op Woensdag 21 September"

— schreef de Arnhemsche Courant van Zaterdag den 24®"^®" d.a.v. — En het blad had gelijk!

Het was één eindelooze rij van menschen, paarden en voertuigen; in den vroegen morgen

door den nevel voortwarend als schimmengestalten, om vooral niet te laat te komen en

zéker te zijn van een goede plaats; nadat de zon langzaam de lage mistwolken had

verjaagd, gelijkende één veelkleurig lint van gedein en gewiemel langs den langen klinkerweg.
Het was één zich voortbewegende optocht van alle standen der maatschappij, van alle

leeftijden. Niemand wilde verzuimen om het zoo lang verbeide schouwspel bij te wonen.
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A afloop der inspectie rij'dt HARE MAJESTEIT in galop, gevolgd door den

schitterenden stoet, naar de plaats, waar voor Haar zal worden gedefileerd:

het voetvolk, dan de bereden wapens eerst in stap, daarna nogmaals de

Veld-Artillerie in draf, de cavalerie en de rijdende artillerie in galop.

Het défilé neemt een aanvang. De troepen worden luide toegejuicht; aller oogen

zijn gericht op de KONINGIN, die ongedwongen en bevallig te paard zittende, nu en

dan een woord wisselt met Hare Moeder, elk saluut der commandeerende Officieren,

van Vaandels en Standaarden met een buiging beantwoordt.

Daar naderen de bereden wapens voor de tweede maal. Een trotsch schouwspel!

Eerst de Veld-Artillerie in draf; in de richting van de spoorbaan zwenken de batterijen

over het bruinroode heideveld. Dan rijzen dichte, snel naderende stofwolken; snel, als

de golven der zee — de Huzaren. Reeds in de verte onderscheidt men, tusschen de

warrelende stof, blinkende sabels en schittering van militairen tooi, de zonnestralen

weerkaatsende. De grond dreunt; alvorens men zich er van bewust is, zijn de regimenten

cavalerie in lange rijen, goed gericht voorbij gegaloppeerd....

Ten slotte: de Gele Rijers!

Eerst gefluister, dan geroep, vervolgens luid gejubel uit duizenden kelen om hen

te verwelkomen! Het enthusiasme stijgt ten top!

En als de kanonnen voorbij vliegen, met een dubbele rij geelkleurige, fantastische

uniformen daarachter, dan stijgen kreten, neen salvo's van gejuich op uit de menigte

De plechtigheid is voorbij. Weer staan alle troepen saamgetrokken op de heide

nabij de spoorbaan. H. M. keert terug naar de halte en neemt, afscheid van de autoriteiten.

Hare hooge ingenomenheid te kennen gevende, met de opdracht om deze bij dagorder ter

kennis te brengen van de troepen. Aan H. M. behaagde het den Luit.-Generaal KOOL

te begiftigen met het Groot-officierskruis der Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden.

Terwijl de KONINGIN andermaal langs de frontlijn rijdt, dalen nogmaals plecht

statig alle vaandels ter aarde en .zetten de muziekkorpsen weder het Wilhelmus in.

Op dat oogenblik een spontane hulde, als alleen kan wellen uit Hollandsche

harten. Het overkropt gemoed verlangt zich te luchten. Die straks onbewegelijke

stramme militairen geven zich thans geheel. De geweren worden geheven, de schako's

hoog gezwaaid; één oorverdoovende juichkreet dondert over de heide: één langgerekt

,,leve de Koningin", dat zich van Regiment tot Regiment voortplant. Daar komt de

cavalerie en de rijdende artillerie aangereden, die na het laatste défilé omzwonken tot

aan den rand van de heide. De Koninklijke stoet is reeds in beweging; huzaren en

rijers, hoog in de stijgbeugels staande, heffen de glinsterende sabels ten hemel en ook

uit hunne monden jubelt weer en nogmaals: ,,Leve de Koningin . . .."



m

Het defileeren der Rijdende Artillerie op de Renkumsche heide. — 21 September 1898.
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INZE teekeningen tegenover blz. 300 en biz. 308 geven de voor het Korps zoo onver

getelijke oogenblikken terug, waarop de Rijders in den jare 1898 ten tweede male, hunner

KONINGINNE ter eere, het zwaard omhoog heffen en in een onberispelijk „défilé" de

onweerlegbare bewijzen afleggen van hunne groote manoeuvreervaardigheid.

De teekening als „en tête" op blz. 305 vervaardigd, naar een ontwerp van de schilderij de

„Revue op 21 September 1898", van de hand des kunstschilders O. EERELMAN, in het bezit van

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, geeft het historische oogenblik dat KONINGIN WILHELMINA,

na afloop der Inspectie met den Generaal KOOL aan hare zijde, gevolgd door de Luitenant-Generaals

Graaf DUMONCEAU en ELAND, en een schitterenden staf, zich naar de plaats begeeft, waar voor

Haar zal worden gedefileerd. Op een tot HARE MAJESTEIT onzerzijds gericht eerbiedig verzoek

om van bovengenoemd ontwerp voor ons Werk gebruik te maken, werd door H. M., blijkens

schrijven van den Particulieren Secretaris dd. 4 Mei 1901 N°. 1060, goedgunstig beschikt.

Goed zes uren keerden de laatste troepen te Arnhem terug om hunne kwartieren te betrekken.

Zwaar was de dag geweest voor menigen krijgsman. Doch al die inspanning, alle vermoeidheid was

gaarne geleden, gebracht, als ze waren, ter eere van de Hooge Gebiedster onzer Krijgsmachten!

Enkele dagen na den schoonen dag van 21 September wei'den aan het leger HARER

MAJESTEIT's dank en tevredenheid betuigd voor de in de laatste weken bewezen diensten. Onder

dagteekening 's Gravenhage 23 September 1898 IP Afdeeling N°. 30, richtte Zijne Excellentie de

Minister van Oorlog aan de autoriteiten der Landmacht het navolgende schrijven —

„Het is mij zeer aangenaam U bij deze mede te deelen, dat het aan HARE MAJESTEIT

DE KONINGIN heeft behaagd, bij schrijven van den Directeur van het Kabinet der KONINGIN

dd. 23 September 1898 N". 52, HoogstDerzelver dank en tevredenheid te doen betuigen aan het

Leger voor de diensten, die het in de laatste weken bewezen heeft.

„Ik heb de eer U te verzoeken, die tevredenheids- en dankbetuiging van HARE MAJESTEIT,

ter kennis te brengen van het Personeel onder Uwe bevelen".

Nog ontving het Korps dd. 12 Januari 1899 een schrijven van HARER MAJESTEIT's Particulieren

Secretaris Jhr. J. A. G. VAN DER STAAL, waarbij aan den Korps-Commandant namens HARE

MAJESTEIT DE KONINGIN, ter opname in „(fl? Historische Verzameling" werd toegezonden, de

bronzen „Inhuldigings-Medalje" — zonder lint —, door HARE MAJESTEIT na de Inhuldiging op

6 September 1898 aan alle tot het Huis en dé Hofhouding van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN

behoorende personen als draagteeken geschonken.
Het was naar aanleiding van dien, dat de Korps-Commandant Luitenant-Kolonel C. DE WIT,

dd. 14 Januari d.a.v. aan H. M.'s Particulieren Secretaris verzocht aan HARE MAJESTEIT DE

KONINGIN de meest eerbiedige dankbetuigingen zijnerzijds en van de verdere Officieren van het
Korps te willen aanbieden voor dit bewijs van Koninklijke welwillendheid, met de verzekering ,,dat wij
steeds alles zullen aanwenden, wat in ons vermogen is, om ons dit gunstbewijs waardig te toonen".
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AN de onderofficieren en manschappen van het Korps, die zich op den Sept. 1898

te Amsterdam hadden bevonden, waren nog vóór hun vertrek naar het garnizoen,

namens HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, een 50-tal bronzen herinnerings-medalj'es —

zonder lint — uitgereikt, dragende aan de vóórzijde der Koninginne beeltenis met het

randschrift ,, Wilhelmina^ Koningin der Nederlanderi\ aan de achterzijde de woorden, gedeeltelijk

omgeven door een lauwertak: „Te Amsterdam ingehuldigd 6 September i8g8".

Als sluitsteen van dit gedeelte van ons werk bieden wij onzen lezers een reproductie aan van

de, door HARE MAJESTEIT DE KONINGIN geschonken medalje, welke in 't „Historisch M^^seum"

van het Korps Rijders de herinnering aan een onzer schoonste militaire dagen levendig houdt, aan

de Troonsbestijging onzer geliefde VORSTINNE.

TRI
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ET voor het geheele Vaderland zoo belangrijke jaar 1898 zou ook bij de Nederlandsche
„Sport" niet onopgemerkt voorbijgaan. De beoefenaren maakten zich om strijd op ter
huldiging eener VORSTIN, die reeds zoo menigmaal had bewezen met groote warmte

bezield te zijn voor alles, wat de physieke ontwikkeling van het Volk ten goede komt.
Uiting van die hulde was het sinds vele maanden voorbereide en in het laatst van Augustus

gereed gekomen Album, dat den 7"^®" September door den Heer W. J. H. MULIER, (Eere-voorzitter
van de ,,Ned. Voetbal Bond en Ned, Atletiek Bond" en Voorzitter van het Uitvoerend Comité), aan
HARE MAJESTEIT aangeboden en door HDz. welwillend aanvaard werd. Het was een met buitengewone
zorg en veel smaak saamgesteld kunstwerk: de band en de calligraphie van de hand van den
bekenden schilder LION CACHET, de teekening en de randversieringen van verschillende Nederlandsche
kunstenaars. Op het eerste blad stond de opdracht: ,,Aan HARE MAJESTEIT WILHELMINA
HELENA PAUL/NE MARIA, KONINGIN DER NEDERLANDEN toordt bij Hare plechtige
inlmldiging eerbiedig Imlde gebracht door de navolgende Vereeiiigingen, welke alle ten doel hebben het
beoefenen van verschillende takken van sport onder HARE MAJESTEIT's onderdanen te bevorderen, i)

Onder de rubrieken „Harddraven en Rennen" vinden wij: de „Nederlandsche Harddraverij- en
Renvereeniging"; bij de Afdeeling ,,Jacht- en Terreinrijden": de „Militaire Sport-vereeniging", de
„Veluwsche Jachtvereeniging" enz. 2)

Naar aanleiding van de aanbieding werd door het Comité een schrijven ontvangen, waarin
namens HARE MAJESTEIT aan de Nederlandsche Vereenigingen ter beoefening van verschillende
takken van „Sport" HARER MAJESTEIT's dank betuigd werd, met de bijvoeging —

„Het zeer fraai bewerkte Albnm werd door HARE MAJESTEIT met veel belangstelling
„ontvangen, terwijl de hulde van de in dat Album aangegeven Nederlandsche Vereetiigingen door
„HoogstDezelve op hoogen prijs wordt gesteld".

1) Voor de beschrijving en de verdere bizonderheden, het htildeblijk betreffende, verwijzen wij naar het blad de „Sport" van 24 September 189S
No. 844, „Sport-hulde" blz, 2.

2) Het Comité voor het Jacht- en Terreinrijden bestond uit de H.H. Luitenant-Kolonel J. E. BLAAUW (Voorzitter der „Militaire Sport-
Vei'eeniging"), oud-Ritmeester O. D. VAN DIEPENBRUGGE (Vooi'zitter der „Veluwsche Jacht-Vereeniging"), en Ritmeester H. W. PIEPERS (Voorzitter
der „Bredasche Vereeniging voor Jacht- en Terreinrijden").
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OCH het bleef niet bij de aanbieding van voornoemd huldeblijk; ook

in persoo7i wenschten de verschillende sport-liefhebbers getuigenis af te

leggen van hun verknochtheid. Op Donderdag 22 September kwamen

vertegenwoordigers der „Sport" te samen op het landgoed Clingendaal; aan het hoofd

van het Eere-Comité stond de VORST VON WIED.

Vermoedelijk heeft Clingendaal nimmer zulk een talrijke menigte op zijne terreinen

gezien, het aantal personen, die aan de sport-betooging deelnamen, bedroeg ruim 2000;

de toeschouwers waren minstens in vijfdubbelen getale aanwezig.

Nauwlijks waren na de komst van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN

WILHELMINA en van HDz. Moeder de tonen versmolten van het Wilhelmus, dat

staande en met ontblooten hoofde door alle aanwezigen werd aangehoord, óf de muziek

van de Jager-Bataljons zette in aan het hoofd van het défilé, vóórafgegaan door de

Commissie en het Hoofdbestuur. Te kwart over tweeën zette de stoet zich in beweging.

H.H. M.M. hadden plaatsgenomen in de fraai versierde Koninklijke tribune, in welker

nabijheid een eerewacht was opgesteld, gevormd door leden van de „Nederlandsche

Weerbaarheids-Vereeniging".

Eerst verscheen als i® Afdeeling „Jacht- en Paardrijden'' de Nederlandsche Jacht-

Vereeniging ,,Nimrod" met banier; voorts, de „Veluwsche Jacht-Vereeniging", die reeds

dienst had gedaan als eerewacht gedurende den rit van het Koninklijk Paleis naar het

feestterrein: allen in roode hunting-rok met blauwe kraag, witte rijbroek, rijlaarzen met

gele kappen en een dof zwarten halfcilindervormigen hoed; daarachter, de „Rotterdamsche

manége", 20 personen met banier. Vervolgens defileerden de elf andere op het terrein

aanwezige afdeelingen.

Na afloop van het défilé hief de muziek het Wilhelmus in oude toonzetting aan;

HARE MAJESTEITEN verhieven zich van Hare zetels; weder werd het schoone lied

door alle aanwezigen staande en met ontdekten hoofde aangehoord. Daarna een

spontaan ,,Leve de Koningin"! met het driewerf herhaald hoera-geroep.

Onder de nu volgende oefeningen was, behalve het prachtige carrousel-rijden door

de 20 Heeren der „Rotterdamsche manége", wel het meest bezienswaardige — zooals de

,,Spori" van Zaterdag 24 September N". 844 vermeldde — de Jachtrit achter de honden
door de „Veluwsche Jacht-Vereeniging", onder leiding van den „Master of the hounds"

Mr. S. B. W. Graaf VAN LIMBURG STIRUM. De geheele eerewacht, aangevuld met

een lo-tal Officieren, vertegenwoordigers van de Bereden wapens van het Nederlandsche
Leger, nam hieraan deel.

„Na vooraf de honden, ongeveer een 26-tal vóór de tribune geleid te hebben, nadat
de Jagers HARE MAJESTEIT gesalueerd hadden, werden de honden teruggeleid en daarop

losgelaten" zoo lezen wij in bovengenoemd ,,Sport"-blad.
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N verder —

„Al blaffende en jankende rende de „meute" de tribune voorbij, gevolgd door den „Master

of the Hounds" en de Jagers in vrij snel tempo; aan 't einde van de renbaan gaan de honden

de duinen op, steeds door de Jagers gevolgd, om zich ten slotte te begeven in de weide, die de renbaan

omsluit en vlak vóór de tribune de renbaan weder in te komen, waar zij een stuk vleesch vonden, dat

weldra door de „meute" onder vechten en bijten was veroverd en verslonden.

„Zeker was dit fraaie schouwspel voor duizenden nieuw en droeg niet weinig bij om het welslagen

dezer „sport"-betooging te bevorderen".

Na het carrousel-rijden verlieten H.H. M.M. te half vijf het feestterrein onder de tonen der

muziek, de juichkreten der menigte en begeleid door de eerewacht te paard.

Met den onvergetelijken dag van 22 September waren de huldigingsfeesten geëindigd. Daags

daarop bracht de Voorzitter aan het Hoofdbestuur der „Nationale Sport-beweging" te Clingendaal aan

alle ,,Sport"-Vereenigingen het navolgende ter kennis —

„H, M. DE KONINGIN heeft mij opgedragen om alle „Sport"- Vereenigingen, die deelgenomen hebben

aan de huldebetooging te Clingendaal op 22 September HoogstDerzelver dank te betuigen voor hunne mede

werking tot het welslagen van dit nationale feest".

Nog wijzen wij er op, hoe. op Dinsdag 13 September te voren, ter gelegenheid van de

inhuldigingsfeesten, door de ,,Hollandsche Maatschappij van Landbouw, Afdeeling 's Gravenhage",

een ander „sport"-feest georganiseerd was geworden n.1. een „concours hippique", en wel in verband

met het Hoofd-Comité voor bovengenoemde feesten.

Ook deze wedstrijd werd door de tegenwoordigheid der beminde VORSTINNEN opgeluisterd.

Te ruim half drie een aanvang nemende, was het te half vijf afgeloopen.

Vóór Haar vertrek reden de KONINGINNEN de ring rond, door het aanwezig talrijk publiek

hartelijk toegejuicht.

In het bizonder had de aandacht getrokken: het carrousel-rijden, uitgevoerd door 24 onder

officieren en korporaals, leerlingen en oud-leerlingen der Rijschool te Amersfoort, onder een der

Officieren-Instructeurs dier school. De uitvoering van eenige bewegingen door personeel van het

2° Regiment Veld Artillerie met vier aangespannen stukken, onder commando van den oud-Rijder

Kapitein A. W. DE JONGE VAN DER HALEN, was even bewonderenswaardig.

Veel succes had ook de groep der elf provinciën. De KONINGINNEN betuigden over een en

ander Hare bizondere tevredenheid.

Kapitein PUNT hield in het ,,concours voor het schoonste en beste rijpaard, toebehoorende

aan en gereden door een Officier van het Nederlandsche of Ned.-Indische leger of door een heerrijder"

— 17 deelnemers — de eer van het Korps op; met „Moeara" 6-jarige vos-merrie, behaalde hij den
3deii prijs (zilveren medalje).
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'LLERWEGEN leven en beweging in het zoo gewichtige jaar 1898; een opgewekte

stemming in het leger en daar buiten; een krachtig voorwaarts streven in de goede richting.

Voor de „Veluwsche Jacht-Vereeniging" was het jaar 1897—1898 al bizonder

gunstig geweest. Helaas valt te wijzen op een betreurenswaardig ongeval, aan den

„Master" Baron VAN HEECKEREN VAN KELL op de Jacht van 16 December 1897 overkomen,

die met zijn paard een ernstigen val deed. Mr. S. B. W. Graaf VAN LIMBURG STIRUM trad

voorloopig in zijn plaats.

Men behoeft slechts de „Sport"-bladen dier dagen na te slaan om te zien, hoe trouw de jachten

door de Rijders werden gevolgd. Die op 3 Maart '98 gaf het bewijs, hoe het volbloed steeds meer

en meer voor de jacht werd gebezigd. Een groot aantal der aanwezige paarden was afkomstig van

den stal der HH. VAN DIEPENBRUGGE en Jhr. RUTGERS VAN ROSENBURG.

Donderdag 5 Mei had de laatste jacht van het seizoen plaats; de ,,meet" op Teriet, waar de

„Master" Mr. A. C. Baron VAN HEECKEREN VAN KELL, weder van zijn val hersteld, voor

't laatst als „Master" in functie een „field" onder zijne orders geschaard zag, grooter dan ooit in

Nederland achter de honden was waargenomen.

Van het Korps namen dien dag aan de jacht deel: de i®-Luitenants Jhr. RUTGERS VAN

ROSENBURG, BAUD, FRIESWIJK, Jhr. SICKINGHE en METHORST, de laatste gedetacheerd bij

de Instructie-Batterij, zoomede Schrijver dezes. Driemalen was de „meute"' in het afgeloopen seizoen

„en déplacement" geweest: naar Amersfoort, Zutfen en Venlo.

Na een vijfmaandelijksche rust werd de eerste jacht van het vereenigingsjaar 1898—1899

gehouden op Donderdag 6 October. Ook nu weder was de ,,meet" te Teriet, terwijl het Bestuur bij

de aankondiging ter kennis bracht, dat het gaarne bereid zoude gevonden worden om ook in het nieuw

ingetreden seizoen eenige malen met de honden „en déplacement" te gaan. Ook nu weder werden de

jachten goed bezocht en noemen wij onder de trouwe opkomers: Kapitein WAGNER, de U-Luitenants

Jhr. RUTGERS VAN ROSENBURG, BAUD, FRIESWIJK, DRABBE, KALFF, METHORST en

Baron VAN HAERSOLTE VAN DEN DOORN.

De „Militaire Sport-Vereeniging" besloot bij het ter algemeene vergadering van 26 Februari

1898 vastgestelde programma om aan de ,,Veluwsche Jachtvereeniging", tot wederopzeggings toe,

een jaar-subsidie van ƒ300 aan te bieden. Bij die gelegenheid stelde het Bestuur in uitzicht: een

jachtrit zonder eindwedloopen in een nader aan te wijzen garnizoen, en voor het geval, dat weder

evenals in vorige jaren door het Ministerie van Oorlog prijzen werden beschikbaar gesteld, een „cross

country" te loopen te Utrecht over pl.m. 12 K.M., met een bedrag van ƒ300 aan prijzen.

Nog werd door het Bestuur besloten om een bronzen herinnerings-medalje aan te bieden aan

het lid, dat zich welwillend belastte met het in orde brengen van een ,,cross-country" of als Jager-

meester op een jachtrit vóórreed; een gouden medalje uit te loven voor het paard, eigendom van één

der leden, dat, bereden door denzelfden eigenaar, had deelgenomen aan verschillende door het Bestuur

uitgeschreven wedstrijden.
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ERKELIJK werden in het jaar 1898 weder prijzen door het Ministerie van Oorlog

beschikbaar gesteld, en had op Donderdag 13 October te Arnhem de in uitzicht gestelde

Jachtrit plaats, met een eindwedloop van Officieren in actieven dienst over 1500 M. en
prijzen van ƒ200, ƒ75 en /25, benevens een medalje voor elk der drie winners,

Uitgenoodigd door de ,,Militaire Sport-Vereeniging" waren de „Veluwsche Jacht-Vereeniging"

en de ,,Arnhemsche Terrein-Vereeniging".

Ten I uur verzamelden zich vóór de manége der Rijdende Artillerie een 21-tal ruiters: de

Overste BLAAUW, de Ritmeester METELERKAMP en HAPPE (van het O.-I. leger), de Luitenants

jURJANS, Jhr. RUTGERS VAN ROSENBURG, DRABBE, GRASWINCKEL, Jhr. VON WRANGEL

AUF LINDENBERG, DE BAS, GRONDHOUT, VAN GELLICUM, KALFF, IJSSEL DE SCHEPPER,

METHORST, TAUNAY, VAN WELDEREN, Baron RENGERS, MARIS en VAN HARPEN KUYPER,

alsmede Mr. S. B. W. Graaf VAN LIMBURG STIRUM en Mr. J. C. VAN TUYLL VAN SEROOS-

KERKEN, leden der ,,Veluwsche Jacht-Vereeniging".

Als Jagermeester trad op de i®-Luitenant VAN AFFELEN VAN SAEMSFOORT.

Het ,,parcours", in de bosschen van Zypendal begonnen, eindigde aan het Station Wolfhezen.

Hier begon de eigenlijke ,,cross country", waarvoor als „Starter" fungeerde Kapitein VAN DEN

WALL BAKE, als hulp-,,Starter" de i^-Luitenant Jhr. SICKINGHE. Het eindpunt was de uitspanning

Wolfhezen. De i® prijs werd behaald door den 2®-Luitenant der Huzaren J. A. VAN GELLICUM, de

2® prijs door den i®-Luitenant F. G. DE BAS en de 3® prijs door den i®-Luitenant M. GRONDHOUT.

De dag van 13 October was een zware dag voor ruiters en paarden, een ferme jacht, die met

bewonderenswaardige energie werd gereden en zonder ongelukken afliep.

Aan de ,,cross country", om prijzen van het Ministerie van Oorlog als boven, die op 27 October

d.a.v. tusschen Utrecht en Amersfoort plaats had, werd slechts door 5 Officieren deelgenomen (geen

Rijdende Artillerie). De i® prijs werd ook ditmaal gewonnen door den i®-Luitenant VAN GELLICUM.

Bij den jachtrit op 12 April te Breda gehouden en uitgeschreven door de ,,Militaire Sport-

Vereeniging" waren de Rijders niet tegenwoordig.

iti, 4.1
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OK op de „turf" waren in het jaar 1898 de resultaten gunstig te noemen.

Tegen 17 course-dagen op de lange baan in den jare 1897 i^^t 51

„courses" (harddraverij), waaraan door 418 paarden werd deelgenomen, hadden

in 1898 21 „course"-dagen plaats met 67 „courses" en 545 mededingende paarden. Het

bedrag der uitgeloofde prijzen bedroeg ruim /5300 meer dan in het vorige seizoen.

Tegen 12 rendagen in 1897 met 39 „courses" bedroeg dit aantal in 1898 15 met

43 rennen; het aantal „startende" paarden was minder, doch het aantal winnende

heerrijders grooter; het bedrag der uitgeloofde prijzen was hetzelfde als ten vorigen jare.

Als winnende heerrijders noemen wij de namen van A. VAN HOBOKEN VAN

BAARLAND, Luitenant F. G. DE BAS, Luitenant Jhr. MOCK, Mr. LHORTOIS, J. J.

KORTHALS, Overste VAN RADEN, Ritmeester METELERKAMP VAN BRONKHORST,

Luitenant Jhr. RUTGERS VAN ROSENBURG, Mr. V. MISA, Luitenant H. MEIJNERS,

Ridder HUIJSSEN VAN KATTENDIJKE en Luitenant A. T. SINGELS. Nog „startten"

in 1898: Luit. GRONDHOUT, Mr. HAMPTON, Luit. VREEDE 'en Luit. F. H. ABBING.

Wel is waar moeten wij ditmaal aan de verlieszijde stellen de liquidatie der

,,Geldersche Harddraverij- en Renvereeniging" en de ontbinding van den Velpschen stal
VAN DIEPENBRUGGE—RUTGERS VAN ROSENBURG: beide om flnancieele redenen;

doch aan de andere zijde kan de aandacht gevestigd worden op de inrichting door de

„Amsterdamsche Sport-club" van een nieuwe baan op de Hofstede Oud-Roosenburch

nabij Amsterdam, van den stal Duindicht (5 Februari '98 geregistreerd), voorts van

een nieuwe entraineer-inrichting te Scheveningen (trainer HERBST). Die te Biesendal bij

Velp bleef voortbestaan; in plaats van den oud-Ritmeester VAN DIEPENBRUGGE

kwam aan het hoofd de ,,trainer" P. TROLLSEN.

Verder verdient vermelding het ontstaan van een gelegenheid — waaraan in ons

land, hoe klein het ook zij, levendige behoefte bestond — n.1. de „Tattersall" te

's Gravenhage, opgericht door de H.H. A. VAN HOBOKEN VAN HOEDEKENSKERKE

en J. M. RUIJS, a l'instar van de „Tattersall" te Brussel (Maart 1898).

Noemden wij den naam van den oud-Rijder Jhr. RUTGERS VAN ROSENBURG

onder de winnende heerrijders, ook onder de winnende eigenaars op de „turf" vinden

wij zijn naam vermeld en wel: Baron CREUTZ en Luitenant Jhr. RUTGERS VAN

ROSENBURG: 3 maal gestart; i eerste- en i tweede prijs; Luitenant Jhr. RUTGERS

VAN ROSENBURG: 5 maal gestart; i eerste- en I tweede prijs.

Bij laatstgenoemde gelegenheden werden zijn paarden door een jockey gereden.

y^Ttmdre poste' behaalde op de ,,meeting" te Clingendaal op 16 Juli in de Hordenren,

afstand 3000 M., den tweeden prijs en op de ,,meeting" van 31 Juli te Cruys-Bergen
in den Hilversum-prijs ,,steeple chase", afstand 4000 M. den eersten prijs.
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E algemeene vergadering der „Militaire Sport-Vereeniging" van 26 Februari 1898

besloot tot het uitschrijven van een afstandsrit van 3 dagen in de provinciën Limburg

en Noord-Brabant, waarbij iedere deelnemer het recht had tusschen de dagelijks vast

gestelde eindpunten, zelf zijn weg te kiezen doch gehouden was binnen een nader te bepalen tijd,

een minimum af te leggen.

Het voornemen van het bestuur was om, uitgaande van Maastricht, als opvolgende eindpunten

te kiezen: Roermond, Nijmegen, 's Hertogenbosch.

Iedere deelnemer, die aan de gestelde voorwaarden voldeed, zou een bronzen berinnèxings-

medalje ontvangen.

De in uitzicht gestelde afstandsrit had plaats op 8, 9 en 10 Juni. Het aantal deelnemers bedroeg ï 2-,

het totaal der afgelegde afstand 225 K.M. Door het Korps werd aan dezen rit geen deelgenomen.

Ten slotte nog een enkel woord aangaande de wedstrijden in het schoonrijden.

De eerste dier zoo nuttige bijeenkomsten had plaats op 12 Mei te Utrecht. Van het Korps

telde men onder de inschrijvers de i°-Luitenants DRABBE en VAN AFFELEN VAN SAEMSFOORT:

eerstgenoemde met zijne beide dienstpaarden: „Gondald' en ̂,Brinid\ laatstgenoemde met „ Wild-Char ley",

^^Brinid^ ontving in het „concours voor het schoonste en best gaande rijpaard, bereden door

een Officier van het Nederlandsche of Ned. Indische leger of door een heerrijder", een bestuursprijs.

Het schoone paard trok door zijn hooge actie aller aandacht.

Door de goedgunstige beschikking van Z.Ex. den Minister van Oorlog werden gedurende het

concours door 8 onderofficieren der Rijschool voor de Cavalerie te Amersfoort, paarden dier inrichting

voorgereden. Alle bewegingen werden met de meeste juistheid uitgevoerd. Zooals de „Sport"

constateerde kreeg men zeer goede paarden te zien.

In de Jury van het op Zaterdag 21 en Zondag 2 2 Mei op het „Sport"-terrein te 's Gravenhage

gehouden „concours hippique" vinden wij den oud-Rijder A. W. J. J. Baron VAN NAGELL vermeld.

Aan den Kapitein PUNT met „Moeara" en aan den i'-Luitenant VAN AFFELEN VAN

SAEMFOORT met „Baby" vielen op den eersten dag in het ,,concours voor het schoonste en beste

rijpaard" bestuursprijzen ten deel; VAN AFFELEN behaalde in het „concours voor het beste

springpaard" met „Wild Charley" den prijs.

Op den 2^®" dag viel den i'-Luitenant DRABBE met „Brinio" in het „concours voor het

schoonste en best gaande dienstpaard" een bestuursprijs ten deel. Ook aan VAN AFFELEN werd

in het ,,concours voor het beste springpaard" een zelfde prijs toegekend.

Enkele dagen daarna, en wél op de bijeenkomst op Donderdag 2 Juni te Wageningen, waren
beide laatstgenoemde Rijders weder de gelukkige winnaars; DRABBE won met „Brinio" in het
„concours voor het schoonste en best gaande rijpaard" den 3'^'®", VAN AFFELEN met „Wild Charley"
in het ,,concours voor het beste springpaard" mede den 3"^®" prijs. Op het Nijmeegsche ,,Sport"-feest
op Zondag 7 Augustus verkreeg ,, Wild Charley" een 2"^®^ prijs.
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E Valkenburg (Limburg) werd Zondag 21 Augustus een internationaal „concours hippique"

gehouden. Bij deze gelegenheid hadden H.H. M.M. DE KONINGINNEN voor het „spring

concours" voor paarden, toebehoorende aan en bereden door Officieren van het Ned.

leger of „gentlemen", een eereprijs uitgeloofd.

In dit concours won VAN AFPELEN met ̂ ^Wild Charley^'' den 3"^®" prijs.

Op het ,,concours hippique" te Zeist voor Donderdag 25 Augustus, uitgeschreven door de

„Utrechtsche Jacht-Vereeniging", behoorde meergenoemde oud-Rijder in het nummer springpaarden

niet tot de gelukkige winnaars; daarentegen won hij den prijs in den wedstrijd voor het hoogst

springende paard.

De nummers, die op dezen wedstrijd nog in het bizonder de aandacht trokken waren: het

ringsteken en de „surprise"-galop.

Terwijl wij hiermede onze beschouwingen beëindigen stellen wij ons voor om in een volgend

gedeelte nog kort na te gaan, welk aandeel in het tijdvak 1899—1903 door het Korps aan de

hippische sport werd genomen.
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IJ het staatkundig overzicht, waar

mede wij de bespreking der ook

voor de Rijdende Artillerie zoo

gewichtige jaren 1899—1903 in dit Deel

hebben ingeleid, dringt zich één gebeurtenis naar voren, waarop het

ons in de eerste plaats een behoefte is om bij voortzetting der

Korps-geschiedenis in bizonderheden in te gaan, namentlijk:

„Hei Huwelijk van KONINGIN WILHELMINA".

De beteekenis van dit feit voor ons leger teekende zich reeds

af door de symbolieke opwekking, waartoe de Minister van Oorlog

dd. 31 Januari 1901 I? Afdeeling N°. 56 de Autoriteiten der Land

macht aanschreef. Zij luidde —

„Het wenschelijk achtende, dat op 7 Februari 1901, zijnde de

„dag van het Huwelijk van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN,

„bij het Leger geene gewone diensten worden verricht, heb ik de

„eer U te doen kennen, dat voor dien dag, de diensten moeten

„worden geregeld als op Zon- en Feestdagen, en dat de tenue moet

„worden bepaald, zooals op die dagen in de verschillende garnizoenen

„gebruikelijk is.

„Voorts is mijn verlangen, dat op vermelden dag op de kazerne-

"0'

„gebouwen de Nederlandsche vlag worde geheschen".

Doorleven wij nog éénmaal in gedachten de breede rij van
onvergetelijke vreugdedagen, welke met den 7^®° Februari 1901
werden afgesloten.

.
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EEDS op het eind van Juli 1900 wist één onzer groote bladen — „het

Algemeen Handelsblad" — mede te deelen, dat op aanstaanden Koningins

verjaardag HARER MAJESTEIT's verloving zou bekend gemaakt worden.

Al verzweeg het Amsterdamsche orgaan bescheidenlijk den naam van den gelukkigen

Bruigom, toch werd reeds van meerdere zijden gefluisterd, wie tot de hooge waardigheid

van HARER MAJESTEIT's Eersten onderdaan zou worden verheven.

De geruchten hielden aan: werden luider en luider — maar de verjaardag ging

voorbij en het in spanning verbeidende volk, bleef wachten!

Op 16 October verscheen in de Staatscourant het heuglijke bericht, waarvan wij

reeds in ons staatkundig overzicht gewaagden.

En het Volk van Nederland vierde feest, een feest van heerlijk medegevoel in

het geluk van zijn VORSTIN, i)

„Heden ten 12 uur groote parade onder commando van den Korps-Commandant.

Artillerie-Commandant, Kapitein VAN DEN WALL BAKE, Adjudant van den Korps-

Commandant, i®-Luitenant MAES. Zoo sterk mogelijk uitrukken."

Deze order van 17 October bevat voor onze Korps-geschiedenis de herinnering

aan den feestdag, die met rijken tooi van oranje, rood, wit en blauw in ons garnizoen

gevierd werd.

,  Hartelijk waren de woorden, waarmede aan den jongen Hertog het welkom op

Nederlandschen grond werd toegeroepen.

,,Zijne Hoogheid is van een geslacht, aloud en goed, als het geslacht der Oranje's —

zoo schreef het „Nieuws van den Dag". Nog is hij een vreemdeling in ons midden.

Maar het zal hem niet moeilijk vallen aller harten te winnen. Wanneer hij slechts onze

KONINGIN gelukkig maakt!"

Zietdaar het criterium; zietdaar het eenige, wat het Hollandsche volk vroeg

en verwachtte; — en verwachten mocht, aangezien HARE MAJESTEIT éénmaal

gezegd had: ^^Voor mij is het huwelijk een zaak van het hart^ met van de politiek!

Ik zal slechts den man huwen, dien ik liefheb!"

Mocht dan twijfel rijzen, óf zoodanige verbintenis uit liefde aan HARE MAJESTEIT

wél het geluk zou geven, dat wij allen zoo innig voor Haar afsmeekten; dat wij — waarom
't te verhelen ? — haast als een recht onzer teerbeminde KONINGINNE aanmerkten.

I) Men vergelijke „Oranje-Nassau—Mecklenburg-Schwerin, Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het huwelijk van
KONINGIN WILHELMINA met PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN, HERTOG VAN MECKLENBURG, Amsterdam,
VAN HOLKEMA en WARENDORF 1901";— ook „Z. H. PRINS HENDRIK VAN MECKLENBURG-SCHWERIN en zijn Land
door J. HORA ADEMA. N. VEENSTRA, 's-Gravenhage 1900" en „Onze Koningin en haar huwelijk. Gedenkboek, opgedragen
aan het Nederl.andsche Volk door J. W. VAN HESTEREN, Rotterdam D. BOLLE".
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OORDEN van deelneming in die vreugde weerklonken ook uit den vreemde.

„Oranje" — sprak, Duitschland's KEIZER — „is de kleur van onze orde van den

,^Zxvarten Adelaar"-, het bloed der Oranje's vloeit ook door onze aderen. Met hoogachting

en diepen eerbied wordt in mijn Huis de naam van Oranje genoemd. Van het machtige geslacht der

Oranje's hebben mijn vaderen geleerd. Wij staan ook thans nog vol bewondering voor hetgeen deze

machtige Prinsen éénmaal verricht en gewrocht hebben."

Tot HERTOG HENDRIK richtte ZIJNE MAJESTEIT den volgenden gelukwensch:

„Empfange aus treti mitfühlenden Herzen Meinen innigen Glückwnnsch. Die Aufgabe,

welche' Du übernonimen ist schön, entzagungsvoll und reich an Arbeit.

„An der Seite der zielbewust Ihres Anites, mit klarem Bliek wallenden ORANIERIN,

wird Dlr mit Galles Hülfe gelingen das kernige Volk der Niederldnder zti beglucken.

„Meine Ge danken und Wünsche beglellen Dich und die Iheure Königin.

WILHELM".

Dankbaar voor de van heinde en verre ontvangen gelukwenschen droeg HARE MAJESTEIT

op aan den Directeur van het Kabinet der KONINGIN, om namens HoogstDezelve dd. het Loo

9 November 1900 de volgende dankbetuiging in de Staatscourant te plaatsen —

„De tallooze gelukwenschen, die Ik bij gelegenheid Mijner verloving, zoowel uil hel

Vaderland als uit de overzeesche bezittingen en van Nederlanders, in het buitenland vertoevende,

mocht ontvangen, heb ik tot Mijn groot .leedwezen niet alle afzonderlijk kunnen beantzvoorden.

„Daarom verzoek ik U Hoogwelgeboren Mijn diep gevoelden dank over te brengen aan allen,

die Mij door hzmne gelukwenschen zoo vele blijken hebben gegeven van humie liejde en trouw.

„De hartelijke belangstelling door Mijn Volk in Mijn geluk betoond, vervult mij met

groote erkentelijkheid.

WILHELMINA".

Reeds vroeger had de Minister van Oorlog aan het leger HARER MAJESTEIT's dank voor

de aan HDz. door de Krijgsmacht aangeboden gelukwenschen overgebracht. Dato 's Gravenhage 22

Oct. 1900 IP Afd. N°. 11 richtte de Minister aan de Autoriteiten der Landmacht het navolgende schrijven —

„Ter gelegenheid van de verloving van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN

met Zijne Hoogheid HERTOG HENDRIK VAN MECKLENBURG-SCHWERIN had

ik de eer aan HoogstDezelve en aan HARE MAJESTEIT DE KONINGIN-MOEDER,

ook namens het Leger, mijne eerbiedige gelukwenschen schriftelijk aan te bieden en deze

daarna nog eens mondeling te herhalen. HARE MAJESTEITEN hebben mij daarop de

opdracht verstrekt. Hoogst Der zeiver dankbetzdging over te brengen aan allen, uit wier naam

ik heb gesproken, van welke vereerende taak ik mij bij deze kwijt.

„De Mmister van Oorlog,

(get.) ELAND". '
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N den namiddag van 17 October bracht KONINGIN WILHELMINA met Haar

Verloofde een kort bezoek aan Apeldoorn. Den volgenden morgen tegen 10

I uur was een dichte menigte uit den omtrek saamgestroomd om H. M. DE

KONINGIN en HERTOG HENDRIK VAN MECKLENBURG-SCHWERIN te begroeten,
die in gezelschap van H. M. DE KONINGIN-MOEDER naar 's Gravenhage vertrokken.

Zoodra de trein zich in beweging stelt, stijgt een zacht geruisch van sympathie

uit den drom van menschen, allengs aanzwellend tot een hartstochtelijk gejuich. De

KONINGIN, om wier lippen zich een blijde lach plooit, knikt als altijd vriendelijk naar

alle zijden. HERTOG HENDRIK brengt in onbewegelijke houding het militair saluut.

Eenzelfde vloed van heilwenschen, zich uitende in een langgerekte kreet van

onbestemde klanken, herhaalt zich wanneer de Koninklijke trein, met de standaard-

vlaggen vóór op de machine, te klokslag twaalf het station van den Staatsspoor der

Residentie binnenstoomt.

Het verbeide oogenblik is daar. Na de eerste officieele begroeting, stelt KONINGIN

WILHELMINA Haar Bruidegom aan Haar trouw Volk voor ....

De geestdrift, spontaan geweld, kent geen grenzen. Schoone toekom.st —

beloften voor den man, die één moest worden met dat Volk.

De weg naar het Koninklijk Paleis, in langzamen tred afgelegd, is een triomf

tocht; allerwegen dezelfde blijde hulde.

Langs één der vleugels van het ,,Oude Hof" in het Noordeinde staan de Officieren

van het Regiment Grenadiers en Jagers geschaard. Zij brengen aan Neerland's KONINGIN

het eere-saluut.

De Jongverloofden treden binnen. En nu deint tusschen de menschenmassa vóór

en óm het ruiterbeeld van den ,,Vader des Vaderlands" dat zonderlinge trillen bij zenuw

achtig wachten, zich oplossende in staren naar het balcon op de eerste verdieping.

De spanning vermeerdert met ieder oogenblik.

Daar vliegen de deuren open. Onmiddellijk ontlast al wat zich in de gemoederen

heeft opgestapeld zich in één overweldigend dondergejuich. De vervoering heeft haar

hoogtepunt bereikt.

Den 29^'^" Januari 1901 werd de Vorstelijke Bruidegom, HERTOG HENDRIK,

bij wederkomst uit zijn geboorteland aan de Nederlandsche grenzen begroet door den

Commissaris der Koningin in Overijssel, Mr. LYCKLAMA A NYEHOLT, die aan het

station te Oldenzaal den extra-trein uit Mecklenburg had opgewacht.

Het was omstreeks acht uren in den avond van dienzelfden dag, toen 's Gravenhage

bereikt werd en Baron DU TOUR VAN BELLINCKHAVE den HERTOG bij het

verlaten van het spoorrijtuig namens Zijne Koninklijke Bruid complimenteerde.
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EN korte inspectie ovej de eerewacht, aan het station opgesteld-, daarna begroeting in^

de Koninklijke salon door den Minister van Financiën Mr. A. G, PIERSON.

Onder geestdriftig gejubel voert de gala-koets — de koetsier met den driekanten

steek op den gepoederden pruik — den Bruidegom naar het paleis, alwaar hij in de vestibule

door HARE MAJESTEIT KONINGIN WILHELMINA en KONINGIN EMMA wordt opgewacht.

Het fijnbesnaarde gemoed onzer KONINGIN heeft het begrepen. Ook aan Haar Volk komt

het geluk van die eerste begroeting toe ....

Dato 'sGravenhage 4 Maart 1901 IIP Afdeeling N°. 23 bracht de Minister van Oorlog ter

kennis van het Leger —

,,.... dat ingevolge de bevelen van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN in ofhcieele bescheiden

HoogstDerzelver Doorluchtige Gemaal zal worden genoemd:

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins der Nederlanden^ Hertog van Mecklenburg'\

Te voren reeds had HARER MAJESTEIT's aanstaande Echtgenoot zijn intrede in het Leger gedaan.

Bij Koninklijk Besluit van 30 Januari 1901 N°. 28 toch — door den Minister van Oorlog den d.a.v.

dag ter kennis van het leger gebracht — had het aan H. M. behaagd om HERTOG HENDRIK

VAN MECKLENBURG-SCHWERIN te benoemen tot Generaal-Majoor a la suite van de Landmacht.

De Chefs van Korpsen werden bij bedoelde Ministerieele Aanschrijving uitgenoodigd, deze

order op drie achtereenvolgende middag-appéls te laten voorlezen.
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AG van 7 Februari 1901. — Wat wekt ge schoone herinneringen!

In de residentie is men al vroeg op straat. Een dichte menschen-

massa heeft zich bij het Paleis verzameld, waarvan het vóórplein is

afgezet door een eerewacht van honderd Grenadiers met het vaandel en de muziek.

Een dubbele rij troepen, samengesteld uit het garnizoen der residentie, uit andere garnizoenen

en uit de Koloniale reserve, „en haie" opgesteld van het Paleis tót de Groote Kerk,

wijst den zoo aanstonds door HARE MAJESTEIT en PRINS HENDRIK te volgen weg.

Recht tegenover het Paleis, vóór het met bloemen en groen getooide standbeeld van

„den Zwijger" staat een schitterende groep Officieren van leger en schutterij. Ook de

eerewacht, die in de bruidsdagen de Vorstelijke Verloofden heeft geëscorteerd, is aanwezig.

Precies half twaalf heeft de huwelijksplechtigheid plaats. De vreemde VORSTEN

en VORSTINNEN, die reeds sedert Maandag als gasten van H. M, KONINGIN EMMA

in de residentie waren aangekomen, zijn ten Paleize aanwezig.

Voor de volledige lijst der Vorstelijke personen, ook die, welke door H.H. M.M.

uitgenoodigd maar verhinderd waren te komen en voor de verdere genoodigden verwijzen

wij naar het .,^Gedenkboek Oranje-Nassau^ Mecklenburg-Schwerin blz. 284 e.v.

Voor zoover de oud-Rijders betreft, zij vermeld, dat waren toegevoegd —

aan GROOTVORST WLADIMIR ALEXANDROVITSCH van Rusland, Oom van

TSAAR NICOLAAS II, Broeder van wijlen KEIZER ALEXANDER, Jhr. J. W. P. VAN

DEN BOSCH, Adjudant in buitengewonen dienst en Kamerheer van H. M. DE KONINGIN;

aan PRINS ALBERT VAN PRUISEN, vertegenwoordiger van KEIZER WILHELM,

Generaal-Majoor H. BEIJERMAN, Adjudant in buitengewonen dienst van H. M.;

aan den PRINS en de PRINSES HENDRIK VAN REUSS, Kapitein J. W. P.

VAN HOOGSTRATEN, Adjudant van H. M.

Na de burgerlijke huwelijks-voltrekking in de „Witte Zaal" van het Paleis, waarbij

de Minister van Justitie Mr. GORT VAN DER LINDEN, als ambtenaar van den

burgerlijken stand optrad, bijgestaan door den Gemeente-Secretaris der residentie, den

Heer EVERS, volgt de plechtige tocht naar de ,,Groote Kerk", alwaar de huwelijks

inzegening zal plaats hebben. Aan weerszijden van den gevolgden weg, versierd door

zuilen van groen en van witte bloemen, verdringen de toeschouwers zich in tiendubbele

rijen. Overal zijn tribunes en getimmerten opgetrokken, dicht gevuld met een bonte

menigte; zelfs de daken strekken tot plaats voor toeschouwers.

Daar komt beweging in de massa. De Vorstelijke stoet verschijnt. Aan het hoofd,

een commando Cavalerie als eere-escorte, gevolgd door den hof-fourier in zijn rood

scharlaken rok en 2 rijknechts te paard; dan, de met 2 paarden bespannen coupé van

den Opperceremonie meester A. Baron VAN PALLANDT VAN NEERRIJNEN; vervolgens

een achttal gala-rijtuigen met Vorstelijke gasten.
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De Huwelijksinzegening. 7 Februari 1901.
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N het 8® staatsie-rijtuig, de zgn. „glazen koets", waarmede de KONINGIN gewoonlijk bij ̂

de opening der zitting van de Staten-Generaal naar 's Lands Vergaderzaal rijdt, hebben plaats

genomen; de GROOTHERTOGIN MARIA VAN MECKLENBURG-SCHWERIN, GROOT-

V'ORST WLADIMIR van Rusland en de GROOTHERTOG VAN MECKLENBURG-SCHWERIN.

Dan volgt de ,,gouden koets", waarin KONINGIN WILHELMINA, H. M. DE KONINGIN-MOEDER

en tegenover HoogstDezelven HERTOG HENDRIK, PRINS DER NEDERLANDEN, HERTOG VAN

MECKLENBURG, nu Echtgenoot van H. M. DE KONINGIN. Acht paarden, door even zooveel koetsiers

aan den witten teugel geleid, trekken den kostbaren last-, aan weerskanten naast elk portier gaan

vier gegalonneerde lakeien. De Chef van H. M's Militair Huis en de Gouverneur der residentie rijden

rechts en links van het rijtuig een weinig achter het portier; dèn komen twee Adjudanten en twee

Ordonnans-Officieren te paard. Een commando Veld-Artillerie als eere-escorte sluit den stoet.

Eén uiting van eerbied en bewondering stijgt op uit het publiek. De ontroering is algemeen.

Het eerst vernomen geestdriftig gejuich maakt allerwegen plaats voor een stemmiger huldebewijs,

meer in harmonie met de plechtigheid van dezen tocht. Ten laatste kon het volk zich niet langer

bedwingen; één spontaan en krachtig hoera-geroep weerklinkt, als het rijtuig de Parkstraat uitkomt.

Dan weer heerscht eerbiedige stilte.

Het Vorstelijke Echtpaar is ter kerke enkel omringd door verwanten; rechts H. M. KONINGIN

EMMA en de jonge GROOTHERTOG VAN MECKLENBURG; links de Moeder van HERTOG

HENDRIK met GROOTVORST WLADIMIR. De zes-en-twintig overige VORSTEN en VORSTINNEN

hebben in twee njen achter HoogstDezelven plaats genomen. Ter weerszijden van den preekstoel zijn

de „Dames du palais" en de Grootofficieren der Kroon gezeten. Met de Vorstelijke personen is

een gevolg van 65 personen in de kerk, die verder overvol is met de zestien-honderd-twee-en-

dertig genoodigden, autoriteiten, leden van allerlei hooge colleges van Staat enz. enz.

Majoor F. VAN HASSELT vertegenwoordigde het Korps Rijdende Artillerie; ook de

i®-Luitenant Jhr. W. ROËLL genoot de hooge eer de plechtigheid bij te wonen!

De photogravure tegenover blz. 326 naar de schilderij van den kunstschilder O. EERELMAN,

brengt ons de voor geheel Nederland onvergetelijke gebeurtenis van 7 Februari 1901 in levendige

herinnering. Dank zij de goedgunstige beschikking van HARE MAJESTEIT op een desbetreffend

eerbiedig verzoek onzerzijds, werd het ons vergund genoemde photo-gravure in ons werk op te nemen.

Nadat de kerkelijke inzegening is afgeloopen schrijdt de Vorstelijke schare onder de blijde
orgeltonen van de ,,Marche Pontificale" naar 'de ontvangkamer, van daar naar de rijtuigen. Buiten
klinkt het Wilhelmus. Thans opent het Hooge Echtpaar den stoet, terwijl KONINGIN EMMA bij de

GROOTHERTOGIN-MOEDER heeft plaats genomen.
Nu kan het gejubel zich vrij uiten; de indruk is overweldigend grootsch. Het is één door

gaande ovatie van de kerk tot het paleis. Aldaar aangekomen vangt oogenblikkelijk de cour van
gelukwensching aan; vervolgens het déjeuner. Te vier uur verlaten de jonggehuwden het Paleis,
uitgeleide gedaan door de beide Vorstelijke Moeders, en begeven zij zich naar het Loo.
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INSDAG 5 Maart hielden HARE MAJESTEIT DE KONINGIN en Zijne

Koninklijke Hoogheid PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN, HERTOG

VAN MECKLENBURG, een plechtigen intocht binnen het schitterend ver

sierde Amsterdam. Dienzelfden dag waren aan het Centraal-station aangekomen de

KONINGIN-MOEDER, vergezeld van Haren ten vorigen avond te 's Gravenhage aan

gekomen gast HERTOG JOHANN ALBRECHT, Regent van Mecklenburg — die

verhinderd was de huwelijks-inzegening bij te wonen —, ten einde het Vorstelijke

Echtpaar ten Paleize in de hoofdstad te begroeten.

Even vóór half twaalf buldert het eerste der honderd- en één kanonschoten,

ten teeken, dat de Koninklijke trein het gebied der Gemeente Amsterdam is genaderd;

klokslag half twaalf rijdt de trein binnen en weerklinkt het „Wilhelmus".

Na de officieele begroeting in de ontvangkamer rijdt de Koninklijke stoet, waarvan

de oud-Rijders J. E. N. Baron SIRTEMA VAN GROVESTINS, Grootmeester van

HARER MAJESTEIT's Huis, J. W. P. VAN HOOGSTRATEN en E. F. C. H. J. Baron

VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN, zoon des oud-Rijders, Adjudanten van H. M.,

zoomede Jhr. W. J. P. VAN DEN BOSCH, Kamerheer van H. M., mede deel uitmaken,

langs de Sarphati-straat, over de Hooge Sluis, waar toortsen branden, het Frederiks-Plein

op en de Utrechtsche straten door, langs de grachten tot de Raadhuis-straat en door de

Paleis-straat naar den Dam. De ivoren koets, dezelfde waarmede H. M. in 1898 Haar

intocht deed, houdt ook nu weder stil vóór het Paleis. Het Koninklijke echtpaar stijgt

uit; de PRINS inspecteert de Eerewacht. HARE MAJESTEIT DE KONINGIN-MOEDER

wacht Hare Dochter op in de vestibule. Dan begeeft zich het Vorstelijk gezelschap

naar de ,,Groote Zaal", waar HERTOG JOHAN ALBRECHT aanwezig is.

KONINGIN WILHELMINA en de PRINS DER NEDERLANDEN vertoonen

zich dra op het balcon. Een storm van huidekreten, schier zonder einde, begroet het

Koninklijke Echtpaar.

Na het déjeuner vervoegden zich een ontelbaar aantal personen, deputatiën enz. op

den cour van gelukwensching, die door het Hooge Echtpaar ten Paleize werd gehouden.

Het zou ons te ver voeren om een overzicht te geven van al de feestelijkheden,

die van 5—9 Maart in de Amstelstad plaats vonden. Alleen willen wij met een enkel woord

gewagen van het bezoek door het Vorstelijke Echtpaar aan de Marine werf gebracht.

Een verrassing was daarbij bereid aan de vele genoodigden, in zoo verre H. M. DE

KONINGIN een nieuw pantserschip zou doopen met den naam van ,^Prins Hendrik".

Na aankomst aan de Werf werd het Hooge Echtpaar, vergezeld van H. M. DE

KONINGIN-MOEDER van HERTOG JOHANN ALBRECHT en gevolg, ontvangen en

daarna rondgeleid door den Vice-Admiraal Jhr. J. A. ROÊLL, Adjudant in buitengewonen
dienst van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, Minister van Marine.
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EERSTE ONTMOETING VAN NEDERLANDSCHE EN PRUISISCHE TROEPEN

NA DEN SLAG BU WATERLOO NABU .MAISON DU ROI'
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LVORENS HARE MAJESTEIT het gordijn vóór het naambord van het schip wegtrok,

sprak KONINGIN WILHELMINA met weiluidenden stem: „//è doop dit pantser-schip

^^Hertog HendriK\ en ik voeg daarbij den vnrigen zvensch, dat het onder Gods zegen de

eer der Nederlandsche Vlag hoog moge honden en den naam van HER TOG HENDRIK

eere zal aandoen^ tot heil van ons dierbaar Vaderland".

En toen het naambord zichtbaar werd, verscheen voor aller oogen, in gulden letteren op

blauwen grond, het opschrift: Ms. Pantserschip Hertog Hendrik., 8 Maart iSgi".

Met groote geestdrift werd het „Leve de Koningin" aangeheven, gevolgd door een driewert

hoera. Hierna richtte de Minister het woord tot den PRINS DER NEDERLANDEN, waarop door

Z. K. H. in duidelijk verstaanbaar Nederlandsch geantwoord werd.

Zaterdag morgen vertrokken de KONINGIN en PRINS HENDRIK naar het Loo, waar het Hooge

Echtpaar nieuwe ovaties wachtten, ditmaal van landelijken aard; terwijl de KONINGIN-MOEDER

naar den Haag in haar sinds t Maart t.v. nieuw betrokken Paleis in het Voorhout, de Hertog-Regent

JOHANN ALBRECHT naar Schwerin terugkeerden.

Dat overal, waar de Nederlandsche taal gesproken wordt — in de eerste plaats in Nederlandsch

Oost- en West-Indië — het huwelijk van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN feestelijk werd gevierd,

zullen wij wel niet behoeven te zeggen. Ook legden daarvan de kostbare uit de Koloniën aangeboden

geschenken getuigenis af. Hoog gevoelde HARE MAJESTEIT behoefte om te erkennen, hoezeer

H. M. de sympathie van het Leger op 7 Februari waardeerde. Immers de Korps-order in den morgen

van dien dag bekend gemaakt luidde —

„Naar aanleiding van den door H. M. DE KONINGIN uitgesproken wensch wordt aan alle militairen

onder mijn bevel, die op den datum, waarop het huwelijk van H. M. zal worden voltrokken (7 Februari

1901) cachot, provoost, politiekamer of arrest-straf ondergaan, kwijtschelding verleend van die straf,

alsmede van alle gevolgen van die straf, zoo ook van dergelijke reeds vroeger opgelegde straffen.

„Ik vertrouw dat dit Koninklijk blijk van de gunstige gezindheid, die H. M. voor het leger

koestert, ü allen een aansporing zal zijn om U goed te gedragen en met ijver Uw dienst te verrichten.

„Leve de Koningin".

„Deze order zal op het ochtend- en middag-appel van 7 Februari worden voorgelezen".

Een volgende Korps-order — 27 Februari 1901 — behelsde van de zijde van HARE

MAJESTEIT een dankbetuiging aan het Officiers-korps van het 'Wapen.

,,Bij aanschrijving van het Departement van Oorlog dd. 15 Februari 1901 IIP Afdeeling N", 2"

— zoo luidde deze — ,,is bekend gemaakt, dat HARE MAJESTEIT DE KONINGIN en HARE

MAJESTEIT DE KONINGIN-MOEDER aan Zijne Excellentie den Minister van Oorlog hebben opge

dragen om den Inspecteur der Artillerie HoogstDerzelver dank te betuigen voor de door genoemden

Inspecteur, ook namens de Officieren onder zijn bevel, aan HARE MAJESTEITEN aangeboden

gelukwenschen ter gelegenheid van het huwelijk van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN".
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IJ mogen het overzicht der huwelijksfeesten niet beëindigen zonder een enkel woord te

wijden aan het bewijs van vereering door ons leger aan de Hooge Echtelieden toebedacht.

Den lö'Jen Januari 1901 werd door den Commandant van het Korps Rijdende

Artillerie de volgende order uitgegeven —
O  00

„Aan deelnemers aan het huldeblijk van het Ned. Leger aan H. M. DE KONINGIN bij

gelegenheid van Haar Huwelijk, wordt bekend gemaakt:

i=. Dat het aan HARE MAJESTEIT behaagd heeft te kennen te geven, dat HDz. het

huldeblijk met groote dankbaarheid zal aanvaarden;

2°. dat het zal bestaan uit een schilderij;

3^ dat de gecombineerde gelden, welke niet besteed worden voor de bekostiging van het

huldeblijk, overgemaakt zullen worden aan de Hoofd-Commissie voor de aanbieding van een nationaal

huldeblijk aan H. M. DE KONINGIN;

4^ dat het voornemen bestaat om aan iedere cantine bij de Korpsen van het leger in

gebruik een photografische reproductie der schilderij ten geschenke te geven."

De schilderij, door het kunstvaardige penseel van onzen geachten medewerker, den Heer J.

HOYNCK VAN PAPENDRECHT, samengesteld, geeft het oogenblik weer der eerste ontmoeting van

Pruisische- en Nederlandsche troepen in den avond van den slag bij Waterloo nabij „Maison du Roi"

— een episode alzoo uit onze geschiedenis, die ook als zinnebeeldige voorstelling alleszins juist

gekozen mocht heeten.

In ons werk moge een reproductie van dat blijk onzer innige gevoelens voor HARE

MAJESTEIT niet ontbreken.

Dank zij den Minister van Staat, Minister van Oorlog, die mij op een daartoe strekkend verzoek

wilde veroorloven om een zeker aantal exemplaren der op onze hooggeroemde Topografische Inrichting

vermenigvuldigde heliogravure te ontvangen, wordt deze aan den lezer tegenover blz. 328 aangeboden.

Zij moge ons, evenals de hieronder afgebeelde herinneringspenning, in Mei 1901 namens H. M.

DE KONINGIN en Z. K. H. PRINS HENDRIK uitgereikt, een blijvend aandenken wezen aan den

onvergetelijken dag van 7 Februari 1901.
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A te hebben verwijld bij het machtigste moment, dat gedurende de jaren 1899—1903

vermelding verdient, staan wij stil bij het stoffelijke bewijs van Koninklijke welwillendheid,

dat de Rijdende Artillerie in het behandelde tijdvak mocht ontvangen.

De Korps-order van 14 September 1899 gelastte:

„Morgen ten half twaalf de beide Rijdende Batterijen en het vaste personeel van de Instructie-Batterij

aangetreden in de binnen-manège; de vereenigde trompetters op den rechtervleugel; alles in marschtenue

onder commando van den Kapitein WAGNER. Niet ingedeelde Officieren in marschtenue rechts van de

trompetters. Het bij Koninklijk Besluit ingestelde ecrehlijk zal alsdan in ontvangst worden genomen...."

Naar aanleiding van het Kon. Besluit van 7 Aug. 1896 N°. 43 en 44, waarbij voor het 1% het 2'

en het 3® Regiment Vesting-Artillerie en het Korps Rijdende Artillerie het toekennen van eereblijken

in uitzicht was gesteld, werd bij brief van het D. v. O. dd. 13 Aug. 1896 IP Afd. N°. 25 van den

Inspecteur van het wapen een voorstel verlangd omtrent de hoedanigheid van het eereblijk, dat bij ons

Korps de Vaandels en Standaarden zou vervangen, zoomede aangaande de daarop te plaatsen namen.

Volgens het gevoelen van den toenmaligen Minister zou het genoemde eereblijk moeten

bestaan uit een banier van oranje-zijde, gehecht aan een op een voetstuk te plaatsen standaard.

Aan den voet van den standaard of stok ware aan te brengen een liggende leeuw, rustende op het

voetstuk; een en ander in overeenstemming met de banier der Koninklijke Militaire Academie, geplaatst
in de receptie-zaal van die inrichting. Op die banier zouden met gulden letters worden geplaatst
de namen van gevechten en veldslagen, waarbij de Rijdende Artillerie zich in Nederlandschen dienst

roemrijk heeft onderscheiden; terwijl op eenigerlei wijze uit het opschrift zou moeten blijken, dat

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN toestemming verleende tot aanvaarding van het eereblijk, dat
in de Bibliotheek of de Vereenigingszaal van de Officieren van het Korps moest worden geplaatst.

„Wellicht" — teekende de Minister verder aan — „zou zulks het best kunnen geschieden, door

evenals bij de Vaandels en Standaarden^ op den hoek bóven den naam van het Korps eene W. gedekt door de
Koninklijke Kroon te doen plaatsen; terwijl bóven en ter zijde van de W, de opschriften zouden zijn aan te brengenP

Onder dagteekening 17 Augustus 1898 N°. 1410 K. werd door den Commandant der Bereden
Artillerie aan den Commandant van het Korps Rijdende Artillerie het verzoek gericht om aan
Zijn HoogEdelGestrenge terzake een voorstel (met schets) te doen toekomen.
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ET was naar aanleiding van het vorenstaande, dat de Kapiteins VAN ES

en WAGNER dd. 19 Augustus d.a.v. door den Korps-Commandant werden

uitgenoodigd om in onderling overleg een voorstel te doen omtrent de

inrichting enz. van bovenbedoelde banier, toegelicht door een schetsteekening.

Tevens werd door den Korps-Commandant op voornoemden datum onder N°. 531

een missive gericht aan den M, v. O., waarbij zeer beleefdelijk Zijner Excellentie's

tusschenkomst werd ingeroepen om zijnerzijds den dank voor de verleende onderscheiding

wel aan HARE MAJESTEIT te willen overbrengen. De Majoor DE WIT voegde er bij:

„Dit bewijs van waardeering wórdt door ons allen, Officieren en minderen van het

Korps, op den hoogsten prijs gesteld; terwijl ik namens allen de verzekering geef, dat wij

alle krachten zullen inspannen om door ijverige plichtsbetrachting en goed gedrag ons die

onderscheiding waardig te toonen. Mochten wij éénmaal geroepen worden om ter ver

dediging van onzen geboortegrond het zwaard te trekken, dan zal het voorbeeld door onze

voorgangers gegeven, ons steeds voor oogen blijven en zullen wij trachten den goeden naam

te handhaven, dien de Nederlandsche Rijdende Artillerie zich in vroegere veldslagen en

gevechten heeft weten te verwerven."

Ook de kunstschilder J. HOYNCK VAN PAPENDRECHT was door den Korps-

Commandant aangezocht om zijn medewerking aan het ontwerp te verleenen (Missive

van 24 Augustus). Zijn antwoord luidde, dat het een zeer moeilijk geval was om

een Korps, waarbij de traditie geen vaandel had nagelaten, zulk een eereteeken te

verstrekken. „Iets meer practisch of mooier dan door u zelf werd aangegeven" — zoo

schreef onze schilder — ,,is wel niet denkbaar; namelijk een vaantje aan de trompetten;

gele zijde met gouden versierselen zou wel goed staan". Verder beloofde de Heer

HOYNCK zoo mogelijk zijn steun aan de commissie.

Aangezien de Korps-Commandant in de woorden van de hiervoren aangehaalde

Min. Aanschrijving: ,,... de meerbedoelde eereblijken zouden naar mijn gevoelen moeten

bestaan enz." geen bepaald bevel meende te zien; aan Z.Ex. het plaatsen c.q. van een

Eereblijk in de Bibliotheek of in de Vereenigingszaal voor Officieren niet wenschelijk

voorkwam, daar dit alsdan niet het geheele Korps ten goede zoude komen, gaf de

Majoor DE WIT bij brief van 28 Augustus '96 N°. 31 aan den Commandant der Bereden

Artillerie in overweging om het eereteeken te doen bestaan uit: oranje-kleurige vaantjes

aan de tro7npetten van den staftrompetter en de trompetters der beide rijdende batterijen^

deze vaantjes^ te gebruiken in groote tenue^ marschtenue en bij mobilisatie^ zoiiden steeds

door allen worden gezien ̂ en volgens zijninnige overttiiging op hoogen prijs worde7i gesteld.

„Mocht evenwel worden vastgehouden aan het aangegeven denkbeeld van een banier"

— schreef verder Majoor DE WIT — „dan zou ik om de bovenaangehaalde redenen

voorstellen, die meer in te richten als een standaard, welke bij parades zou worden mede

gevoerd en gedragen door den korporaal der afdeeling bij het i® stuk van de i® batterij."
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AD ERE beslissing in deze werd gevraagd, om in verband met een en ander een ontwerp

te kunnen indienen.

De Commandant der Bereden Artillerie, zich met de zienswijze van den Commandant

van het Korps Rijdende Artillerie wél kunnende vereenigen, deed in zake een voorstel aan den

Inspecteur van het Wapen. Deze gaf evenwel dd. 3 September onder N°. 233 P. als zijne zienswijze

te kennen, dat het wenschelijk ware om bij indiening van bedoeld voorstel rekening te houden met

het gevoelen van den Minister van Oorlog-, dit nam niet weg, dat tevens een voorstel omtrent een

ander Eereblijk aan het Korps kon worden ingediend, indien de Commandant der Bereden Artillerie

vermeende, dat hiervoor termen bestonden.

Nadat alsnog door den Inspecteur van het Wapen bij Nota van 12 October 1896 N°. 2682 P.

op bespoediging van de in te dienen voorstellen was aangedrongen, werd door den K. C' bij brief

van 24 October 1896 N°. 662 het gevraagde ontwerp voor het huldeblijk met teekening en

beschrijving aan den Commandant der Bereden Artillerie ingediend, zooals het door de Commissie was

voorgesteld. Tevens werd daarbij gevoegd een vluchtige schets van de staatsie-trompet der Engelsche

^^Horse Guards\ en van de wijze, waarop de vaantjes aan onze trompetten konden worden gedragen.

Voor het geval geen termen werden gevonden om een voorstel als boven te doen, verzocht de

Korps-Commandant alsnog om de banier als standaard bij parades in groote tenne te mogen medevoeren.

m
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ET moge hier de plaats zijn om het een en ander te vermelden, betreffende de zinnebeeldige

teekenen, die in den loop der tijden bij het Wapen der Artillerie werden meegevoerd:

1 ter beantwoording van de vraag, óf toekenning van een veldteeken aan ons Wapen

gerechtvaardigd ware.

Inderdaad kan de historie van ons Wapen op vaandels wijzen. De Franschen bezaten zulke onder

het Consulaat, het Keizerrijk en na de restauratie, onder het Koninkrijk. Als bewijs strekken de nog

bestaande exemplaren in het „Hotel des Invalides" te Parijs („Musée dArtillerie et Musée de 1'Armée"). i)

In het „Zeughaus" te Berlijn bevinden zich nog twee standaarden der Rijdende Artillerie van linie

van het gewone model der vaandels en standaarden: witte rechthoek met 4 gekleurde hoeken (2

blauwe en 2 roode) en de woorden: „l'Empereur des Frangais au ... . Régiment d'artillerie a cheval."

De standaarden der Rijdende Artillerie waren niet vierkant, zooals de Vaandels der Infanterie,

maar langwerpig, uitloopende in twee afgeronde punten. Die van den standaard N°. i zijn door den

tand des tijds versleten.

In de „Führer durch die Ruhmeshalle und die Sammlungen" door den oud-Majoor der Artillerie

VON UBISCH leest men: „Nach Beendigung der Freiheitskriege sammelten sich die Trophaen der

Freiheitskriege, sowie die Waffen und Fahnen, welche BLÜCHER 1815 aus Paris als theilweisen Ersatz

für die 1806 dem Zeughaus ertfuhrten Stücke mitgenommen hatte " De Fransche standaarden

in het ,,Zeughaus" te Berlijn zijn dus niet veroverd, maar in 1815 uit Frankrijk medegenomen.

In Pruisen bezit de Vesting-Artillerie nog heden ten dagen bataljons-vaandels, overeenkomende

met de vaandels der Infanterie (als de regiments-symbolen ten onzent).

In Pruisen bestond in de 18^6 eeuw ook een vaandelwagen, waarop een of meer groote

vaandels stonden. Dit voertuig ging o.a. mede naar Weenen in den veldtocht tegen de Turken; de

wagen voerde vier vaandels, één van elke toen bestaande compagnie artilleristen.

Bij den 7-jarigen oorlog werd hij niet meer medegenomen, maar in het „Zeughaus" te Berlijn
achtergelaten. Maar toen de Russen de stad namen, plunderden zij het „Zeughaus" en voerden den
wagen meê naar Petersburg, waar hij nog in de Peter- en Paul-vesting bewaard wordt. 2)

1) Van voornoemde exemplaren werden eenige door onzen medewerker, den Heer J. HOYNCK VAN PAPENDRECHT, afgebeeld, zooals
de standaard „de 1'artillerie 4 cheval de la garde au début de 1'Empire" (Musée de 1'armée), bestaande uit 3 banen, gi'oen-rood-zwart met gekroonde
N. en kanon: een zeer curieus exemplaar. Voorts in het „Musée d'artillerie" een latere standaard van hetzelfde „Corps" „donné aux Invalides Ie
15 Novembre 1847 par son ancien colonel Ie lieutenant-général Baron DUCHAND DE LANCEY" (N. P. 1S7 van den catalogus); — op den standaard
de namen: „Vienne, Berlin, Madrid, Milan, Moscou, Venise, Ie Caïre", omgeven door de Keizerlijke Kroon, de N., den Adelaar en de bijen. Nog een
standa.ard „de 1'artillerie des guides" (ire République), later ook „artillerie de la garde" geworden; curieus wegens de verdeeling der 3 kleuren (N. P. 182
van den eat.alogus); — op de standaard de woorden: bovenaan „République francaise"; daaronder „Partout 1'Artillerie s'est comblée de globe .

Behalve bovengenoemde exemplaren komen nog in het „Musée d'artillerie" voor: N. P. I7S P- '^3 Empire); P. 193 '99
(Restauration) en P. 245 (République 1848); P. 175, Drapeau du Régiment d'ArtUlerie de la Légion Italienne (Napoleon l=r); p, 183, Etendard des
canonniers du port de Saint Malo; P. 187 Etendard de 1'artillerie 4 cheval de la garde impériale (1810—1814); P. 193 Drapeau du 2me d'arlUlerie
4 pied; P. 199, Etendard du train d'artillerie de la garde royale (République 1848); P. 245, Etendard du train des pares d'artiUerie portant siu* les
angles Ie chiffre I. N.

2) Wij hebben ten onzent nooit een vaandel-wagen gekend, wél de pauken-wagen, die eveneens als een soort symbool gold. Een fraai gekleede
pauker bespeelde daarop zijn rijk versiei'd instrument, dat de kleuren en het wapen van den Vorst droeg. JUSTE LISPE, die in 1606 gestorven is,
verhaalde, dat de Duitschers zich in zijn tijd van pauken liedienden; in 1457 waren ze, volgens BENOIT CAPUCIN, reeds in Hongarije in gebruik,
In de „Atlas der Artillerie" te Delft is die wagen afgebeeld, zooals hij in 1692 tijdens den KONING-STADHOUDER WILLEM III was.
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HANS nog een enkel woord over de trompet-vaandels, die men, evenals versierde pauken

en trommels, op oude prenten en voorstellingen van veroverde zege-teekenen herhaaldelijk

vindt afgebeeld, ook op de schilderstukken van oude Hollandsche meesters als:

WOUWERMAN, LINGELBACH, TER BORCH en anderen.

Meestal zijn die vaantjes rijk versierd. Bij den intocht van den KONING-STADHOUDER

WILLEM III in 1692 te 'sGravenhage werden ze door de trompetters van de „garde de corps" en

van de gewone ruiterij meegevoerd. Op de prent: „Begrafenis van WILLEM IV, 1752" heeft de

cavalerie ze niet meer. Zij schijnen toen in onbruik geraakt te zijn. Maar in den tijd van het Keizerrijk

komen ze weer te voorschijn. In tegenstelling met vroeger (17® eeuw), werden zij nog slechts bij

parades gebruikt. Later kwamen ze ook hier in onbruik.

Alleen de Engelsche garde-cavalerie, ,,de Horse-Guards" en de „Life-Guards", voeren ze nog

bij groote tenue mede, en kan men ze zien als de ruiterwacht te Whitehall in Londen wordt afgelost.

Ook van deze vaantjes maakte onze medewerker de Heer J. HOYNCK VAN PAPENDRECHT

gedurende zijn verblijf te Londen in den zomer van '96 teekeningen, waarvan een reproductie als

„cul de lampe" op de blz. 333 en 340 voorkomt. Het waren deze, die tot ontwerp gediend hebben

bij de voorstellen van onzen Korps-Commandant: een ontwerp dus, ontleend aan een beroepsleger

als het Engelsche, waar de traditie zulk een hooge beteekenis heeft.

De oorsprong van de trompet-vaan is gemakkelijk te bevroeden. De signaal-hoorn toch was

een instrument, dat den bevelhebber ter beschikking moest zijn om hem in het geven zijner orders

behulpzaam te wezen. Daarop rustte dus voor een deel dezelfde taak, die het vaandel — het ver-

eenigingsteeken, dat de plaats van den veldheer aangaf — te vervullen had. Geen wonder, dat de

signaal-hoorn dikwerf gesierd werd met de kleuren van den Heer. In het uitnemende werk van

G. DANIËL ,,Histoire de la Milice frangaise Amsterdam (1724) 2 Vol. 4'°" lezen wij b.v.:

„Le trompette porte la livrée du Prince ou du Colonel, dont les Armes sont ordinairement

brodées sur la Banderolle de la Trompette."

Dat in een land als Engeland de trompet-vanen zijn blijven bestaan, is begrijpelijk. Toch

schijnt het juist gezien van ons legerbestuur, dat — waar het vaandel-vraagstuk om redenen van

tactischen aard een andere oplossing vraagt — men het tijdstip niet juist gekozen achtte om over

te gaan tot de invoering van nieuwe oorlogs-symbolen, die niet wortelen in de eigen krijgsge

schiedenis. Hoezeer ook wij de trompet-versierselen beschouwden als een paradestuk, dat den luister onzer

batterijen zou verhoogen; hoezeer wij noode zagen, dat op het voorstel niet werd ingegaan, erkennen

wij gaarne, dat voor hen, die dieper op de zaak ingingen, de gevallen beslissing juist moet heeten.

Na het inkomen toch der gedane voorstellen werd dd. 30 October 1896 N°. 2814 P- door

den Inspecteur van het wapen in zake het toe te kennen eereblijk een voorstel gedaan aan den

M. V. O. en de aanneming van het door het i® Regiment Vesting-Artillerie ingediende ontwerp

aanbevolen. Voor het c.q. uitreiken van een standaard aan het Korps Rijdende Artillerie óf voorzien

der trompetten van fanions, vermeende de Inspecteur van het Wapen geen termen te vinden.
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E Minister van Oorlog sloot zich bij laatstgenoemde zienswijze aan. Echter deelde Zijne

Excellentie bij brief van 17 December 1896 VP Afdeeling N°. 83 aan den Inspecteur

mede, dat alle stukken, het huldeblijk betreffende, door Z.Ex. in handen waren gesteld

van den Heer C. A, ECKSTEIN, Directeur van de Topografische Inrichting, met verzoek om de

onderwerpelijke aangelegenheid ter hand te nemen en aan Z.Ex. een schets voor het ontworpen

eereblijk te doen toekomen.

Dientengevolge diende de Heer ECKSTEIN twee ontwerpen in: één, voor de Regimenten

Vesting-Artillerie, en één, voor het Korps Rijdende Artillerie, welke door den Minister aan den

Inspecteur ter bezichtiging werden toegezonden.

„Mocht het ontwerp de instemming van Uwe Excellentie wegdragen"^— zoo schreef de Minister —

„dan noodig ik U uit te berichten, waar en door wien de leeuw met kanon, basalt-stukken vijflioek

en randen kunne worden gemodelleerd en in brons gegoten " Nog teekende de Minister

aan, dat omtrent de juistheid van de op het eereblijk te vermelden namen door Z.Ex. een nader

onderzoek zou worden gelast. Het was naar aanleiding van dezen brief, dat door den Inspecteur van

het Wapen dd. 22 December 1896 N°. 3240 i) aan de Commandanten der Bereden- en der Vesting-

Artillerie werd verzocht te dienen van consideratiën en advies. Door laatstgenoemde autoriteiten werd

de zienswijze gevraagd der beeldhouwers ODÉ en MENDES DA COSTA.
De Minister van Oorlog, die zich wel konde vereenigen met de door voornoemde beeldhouwers

gegeven adviezen, verzocht alsnu bij brief dd. 's Gravenhage 9 Februari 1897 IV° Afdeeling N". 40

aan den Inspecteur van het Wapen om bij een der hiervoren genoemde beeldhouwers gipsafgietsels

op dubbele grootte van de teekeningen te laten aanmaken.

„Voorts moeten onder Uw toezicht, de verdere onderhandelingen, het doen van aanwijzingen

enz. opgedragen worden aan den Luitenant-Kolonel C. DE WIT en den 2®-Luitenant B. J. A. POLVLIET

van het i® Regiment Vesting-Artillerie" — schreef de Minister verder — ̂^wier onhverpe^i^ hoeivcl

eenigszins geivijzigd^ grooteiideels worden gevolgd. Mocht het Uwer Excellentie noodig voorkomen, aan

hen den U-Luitenant H. A. DE FREMERY van het 2= Regiment Vesting-Artillerie, die mede een

ontwerp maakte, toe te voegen, dan bestaat daartegen bij mij geen bezwaar. 2)

De Luitenant-Kolonel C. DE WIT en de i®-Luitenant B. J. A. POLVLIET werden door den

Inspecteur van het Wapen dd. 12 Februari 1897 onder N°. 355 P. in commissie benoemd om aan
het verlangen van den Minister verdere uitvoering te geven.

Een door de commissie met den Heer ODÉ gehouden bespreking had tot resultaat, dat deze

zich in verbinding stelde met den beeldhouwer HESSELINK, den eigenlijken vervaardiger van het
ontzverp-eereblijk., door het Regiment Vesting-Artillerie ingezonden-^ ingevolge ox'der van den Ministei
van Oorlog, dd. 17 April 1897 IV® Afdeeling N°. 48 werd mede door de commissie een bespreking
gehouden met den Heer VAN KEMPEN te Voorschoten omtrent de eventueele uitvoering van het eereblijk.

I) Bij dezelfde missive van 22 December werd door den Inspecteur van het Wapen dank betuigd aan den M. v. O., met verzoek daaiTan ter
gelegener tijd ook uitdrukking te geven aan H. M. DE KONEVGIN-WEDUWE-REGENTES. 2) Bedoelde toevoeging had niet plaats.
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Het Eereblijk van het Korps Rijdende Artillerie.
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IJNE Excellentie de Minister van Oorlog deelde dd. 22 Juni 1897 IV'Afdeeling N°. 80 PI

aan den Inspecteur van het Wapen mede, dat het onderzoek naar de namen en gevechten,

welke wegens de daarbij betoonde bizondere diensten van het Korps Rijdende Artillerie in

aanmerking kwamen voor een vermelding op het eereblijk van het Korps, door Z,Ex. dd, 13 Nov, 1896

was opgedragen aan den gepensionneerden Kolonel der Huzaren P. DE BAS, Directeur van het Krijgs

geschiedkundig Archief van den Generalen Staf. Naar aanleiding van den door genoemden Hoofdofficier

dd. 12 Mei d.a.v. ingezonden omvangrijken arbeid — waarvan wij in het voorjaar van 1898 bij onze

nasporingen op het Krijgsgeschiedkundig Archief van den Generalen Staf met de meeste belangstelling

kennis mochten nemen, en waaruit wij zulke hoogst belangrijke gegevens voor onze Korps-geschiedenis

putten — werd door den Minister van Oorlog aan HARE MAJESTEIT DE KONINGIN-WEDUWE-
REGENTES het voorstel onderworpen om op bedoeld eereblijk de onderstaande namen en jaartallen

te vermelden:

Noord-Brabant

1794.

St. Maarten, Bergen, Egmond aan Zee

1799.

•  Friedland

1807.

Stralsund

1809.

Ciudad Real, Talavera de la Reyna, Almonacid, Ocana

1809.

Ouatre-Bras en Waterloo
.-w

1815.

„Kermpt, Hasselt en Leuven

1831.

Het behaagde aan H. M. DE KONINGIN-WEDUWE REGENTES bij Kabinets-rescript van 17 Juni

1897 N°. 29, machtiging tot het doen aanbrengen der bedoelde namen en jaartallen te verleenen.

Eindelijk was het eereblijk in de fabriek van de firma J. M. VAN KEMPEN & Zoonen te

Voorschoten gereed gekomen. De Korps-Commandant vertrok op 8 Juni 1899 daarheen, zooals de

Korps-order van 7 Juni vermeldt. Bij brief van den lo''®" d a.v. berichtte de Overste DE WIT, ook

namens den i'-Luitenant POLVLIET, aan den Inspecteur van het Wapen, dat de eereblijken voldeden

aan alle eischen, die omtrent de vervaardiging konden worden gesteld en gereed waren om naar

de korpsen te worden gezonden. Den 14''®" September d.a.v. kwam het voor het Korps Rijdende

Artillerie bestemde monument te Arnhem aan.
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ET Korps-Archief bevat betreffende de aankomst van het monument de volgende

telegrammenwisseling —

^^Verzonden Maandag // Septejnber om 8 uur.

Dienst.

Commandant Bereden Artillerie.

Eereblijk komt Donderdag hier. Worden aangaande opstelling en in ontvangstneming

nog bevelen gegeven of kan een en ander door mij worden geregeld?

Commandant Rijdende Artillerie

(gel.) DE WIT'.

Antwoord:

js Gravenhage, tijg 2.30.

Wenschelijk de in ontvangstneming eereblijk met de noodige plechtigheid te doen

geschieden; overigens wordt regeling aan U overgelaten.

(get.) FROGER".

Overeenkomstig deze aanwijzing werd op 14 September de door ons op blz. 331 aangeteekende

Korps-order uitgevaardigd.
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00 Stond dan het Korps Rijdende Artillerie den 15^^" September 1899 te half twaalf v.m.

in marschtenue langs twee zijden van de gesloten rijbaan geschaard; rechts de niet inge

deelde Officieren, iets verder de genoodigde oud-Rijders, in Arnhem en omstreken woon

achtig, namelijk; de Majoor Jhr. GODIN DE PESTERS, Majoor VAN DEN WALL BAKE, Kapitein

BOELLAARD en Schrijver dezes.

Het monument, nog omhuld, bevindt zich in het midden der manége. De Korps-Commandant

verschijnt, wendt zich tot de oud-Officieren van het Korps en noodigt hen uit, hem bij de inspectie

van den troep te volgen.

De ban wordt geopend, de gepresenteerde sabels flikkeren het zonlicht terug, dat door de

hooge ruiten binnenvalt.

De Koninklijke woorden, waarbij het eereblijk werd toegekend, weerklinken door de ruimte.

Dan, het commando tot het ,,dragen der sabels". De ban wordt gesloten en Overste DE WIT,

eenige schreden voorwaarts doende, zegt met heldere stem —

„Nadat het zoo even voorgelezen Koninklijke Besluit was genomen, werd nader bepaald, dat het eereblijk

zou bestaan uit een monument, dat U over eenige oogenblikken voor de oogen zal prijken. Tot bijwoning

van deze plechtigheid heb ik het Korps Rijdende Artillerie hier vereenigd én, gedachtig aan de banden

van vriendschap, die de oud-Officieren van het Korps steeds met ons vereenigd houden, degenen onder hen,

die te Arnhem en omstreken verblijf houden, uitgenoodigd deze plechtigheid bij te wonen. Ik zeg U hartelijk

dank, M.M. H.H.! voor de bereidwilligheid, waarmede gij aan mijn verzoek hebt gevolg gegeven, en

zie daarin een vernieuwd bewijs van Uwe voortdurende belangstelling in de Rijdende Artillerie, waarbij
i

gij vroeger hebt gediend.

„H.H. oud-Officieren en Officieren — onderofficieren, korporaals, trompetters en kanonniers!

,,Het Eereblijk, ingesteld bij besluit van HARE MAJESTEIT onze hoogvereerde en geliefde KONINGIN

zal thans worden onthuld".

De lakens, die het monument alsnog omhullen, worden weggetrokken, terwijl de trompetters

twee malen den marsch blazen. Dan vervolgt de Overste DE WIT —

„Als Commandant van het Korps Rijdende Artillerie verklaar ik uit naam van het Korps het

Koninklijke eereblijk met dankbaarheid te aanvaarden.

„Wanneer wij het monument beschouwen, dan wordt onze aandacht in de eerste plaats getrokken

door het eikenhouten voetstuk, de eigenlijke gedenkzuil, voorzien van metalen platen, waarop de woorden:

„Noord-Brabant 1794; St. Maarten, Bergen en Egmond aan Zee 1799; Friedland 1807; Stralsund 1809;

Cuidad Real, Talavera de la Reyna, Almonacfd, Ocana 1809; Quatre-Bras en Waterloo 1815; Kermpt,

Hasselt en Leuven 1831.

„De aan deze namen verbonden wapenfeiten zijn door den Majoor VAN ES, in zijn vér boven mijn

lof verheven werk, de geschiedenis der Rijdende Artillerie behelzende, op zoo meesterlijke wijze in woord en

beeld weergegeven, dat ik daaromtrent niet behoef uit te wijden. Onze Rijdende Artillerie heeft gestreden

ter verdediging van eigen bodem; later,toen Nederland door een pennestreek uit de rij der volken geschrapt

was, onder den Franschen Keizer; tót de Oranje-zon weer door de wolken brak en de Rijdende Artillerie

bij Quatre-Bras en Waterloo krachtig medewerkte tot herwinning van ons onafhankelijk volksbestaan.
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ERDER zeide de Korps-Commandant —

„Waar zij ook streden, binnen onze grenzen, óp de Duitsche vlakten, in de door de

zon gezengde bergen van Spanje óf op de sneeuwvelden van Rusland, immer kwamen onze

voorgangers met eer en roem uit het gevecht. Hadden zij in 1812 nederlaag op nederlaag geleden, de
enkelen, die terugkeerden, konden de woorden van den ridderlijken Koning FRANS I tot de hunne maken:
„ Wij hebben alles verloren, behalve de eer".

„Nog eenmaal zoude de Rijdende Artillerie ten strijde trekken en wél bij het oproer in de Zuidelijke
Provinciën, thans het Koninkrijk België; ook toen kwam zij met roem overladen in het vaderland terug.

„Bezichtigen wij verder het monument, dan zien wij den Nederlandschen Leeuw, staande op een door

granaten omwoelden grond, met krachtig vooruitgestrekten poot custende op het geschut, bereid om met doods

verachting het achter hem geplaatste vaandel te verdedigen. Zietdaar het symbool van ons optreden in

het gevecht; waar wij onze kanonnen geplant hebben, daar is het onze plicht te blijven; daar houden wij

stand, hoe de dood ons ook aangrijnze; daar weten wij van geen wijken voor het gegeven bevel.

„Gedurende meer dan een halve eeuw genieten wij thans de zegeningen van den vrede. En al zoude

ik 't mij tot een groote eer rekenen om aan het hoofd mijner batterijen ten strijde te trekken, toch

mogen wij niet naar den oorlog verlangen. Maar ook in vredestijd rust op ons een gewichtige, dikwijls

moeilijke taak, die namentlijk om ons geschikt te maken, ons voortdurend gereed te houden, ten einde

als de KONINGIN ons ten strijde roept, zoodanig te kunnen optreden als van goede Rijdende Artillerie

kan en mag worden verwacht.

„Daarom — ijverig gewerkt; steeds de nalatenschap van onze voorgangers in eere gehouden door

plichtbesef en door goed gedrag. En breekt éénmaal het oogenblik aan, dat het zwaard getrokken moet

worden, dan moedig en vroolijk ten strijde met één leus in het hart „ Vaderland en Oranje", één zelfde
kreet op de lippen bij vóór- en bij tegenspoed, bij leven en bij sterven: den kreet, dien ik U verzoek allen
aan te heffen, den kreet van:

„Leve de Koningin".

Met dezen heilwensch stemmen alle aanwezigen vol geestdrift in. Daarna plaatst de Korps-

Commandant zich ter zijde van het eereblijk en wordt voor hem gedefileerd.

Bij Aanschrijving van het Departement van Oorlog dd. 3 Augustus 1899 IV® Afdeeling N. 67
werd goedkeuring verleend aan een voorstel van den Inspecteur van ons Wapen dd. 28 Juni 1899
N®. 1444 P. om aan den Heer BALBIAN VERSTER, medewerker van het Tijdschrift „Eigen Haard''
en aan Schrijver dezes, overeenkomstig hun verzoek vergunning te verleenen om foto s te laten ver
vaardigen van het toen nog bij de Firma VAN KEMPEN berustende monument.

Als gevolg van die welwillende beschikking, waarvoor hier openlijk eerbiedige dank vvordt
betuigd, zie ik mij thans in staat gesteld om aan de lezers de tegenover blz. 329 opgenomen foto
gravure van het eereblijk aan te bieden. De beschrijving daarvan in de rede yan den toenmaligen
Overste DE WIT gegeven, maakt elke verdere toelichting overbodig.
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ERIODE van opgewekt leven op organisatorisch gebied!

Reeds wezen wij in onze Inleiding op de voornaamste maatregelen van wetgevenden

aard, die onze leger-organisatie hebben beheerscht. Verwijzende naar het toen gestelde,

zullen wij alleen die aanvullingen en toelichtingen geven, welke tot recht begrip onontbeerlijk schijnen.
En dan behooren wij zeker een oogenblik te toeven bij de militie-wet van 1901, die zulk een

ommekeer zou brengen, én — nu wij reeds verscheidene jaren verder zijn, kunnen wij het gerust

erkennen — ook inderdaad gebracht heeft, in de denkbeelden van tucht en opleiding.

Die wet vormde een belangrijk stuk werk. Aan de beide Ministers ELAND en KOOL behoort

de dank der Natie, in zooverre zij daarmede een eerste stap hebben gezet op den weg tot wezenlijke

verhooging van 's lands weerbaarheid; dat zij de richting hebben afgebakend, waarlangs ten slotte
Art. 180 onzer Grondwet te meer zal worden bewaarheid.

Het leger verkreeg èn door de uitbreiding der lichting, èn door de verlenging van den
diensttijd een getalsterkte, zoodat eene vierde divisie kon worden opgericht.

Bij de bereden Korpsen werd het kazerne-verblijf voor eerste oefening gesteld op ten hoogste
18 maanden ^^tenzij Wij zulks niet noodig achten'; terwijl een ^jlijve^id gedeelte" van hoogstens 7500

man (tegelijk) in de wet is opgenomen, waarbij voor de beredenen een maximum van 6 maanden
bepaald werd. Aangaande de herhalings-oefeningen is vastgesteld, dat deze voor de bereden wapens
niet langer dan 8 weken kunnen bedragen, verdeeld over ten hoogste twee perioden.

Van groot belang is het bepaalde in Art. 115, luidende —

t^Ingelijfden bij de militie te land ktinnen^ mits zij Nederlanders zijn^ door ons in den rang

van 2'-Luitenant tot militie-Oficier worden benoemd".

En verder: „De opleiding van ingelijfden bij de mihtie te land en dte voor bevordering van

de militie-Officieren geschieden volgens regelen door ons gesteld".



342 HET TIJDVAK 1899—I9O3.

NDIEN men zich de pogingen herinnert, indertijd in het werk gesteld om

Officiers-kader uit de militie te werven; zich den strijd tegen den „patjes

luitenant" nog eens in gedachten terug brengt, en ervaart, hoeveel sympathie

thans velen voor het instituut der militie-Officieren gevoelen, dan wordt het duidelijk

welk een moeilijke weg de evolutie der militaire denkbeelden in de laatste jaren in

ons vaderland heeft afgelegd.

Nog, 't is waar, heeft de wrijving van denkbeelden omtrent de verschillende

beginselen op legergebied niet uitgewoed. Aan uitgebreide lectuur in dit opzicht zal

het zeker voorloopig nog niet ontbrekefi; maar toch worden de schreden, die de militaire

organisatie zet, vaster en meer zelfbewust; toch heffen zich aldoende de nevelen op, die

aanvankelijk antwoord waren op het ^^quo vadis" — door menigeen onzer uitgeroepen.

Heel wat angst en zorg kwelden ons leger, alvorens de wet-ELAND „er

door was", 't Scheen wel, als zou verzoening nimmer mogelijk blijken. Mannen, hoog

staande in militaire bekwaamheid en ondervinding, verhieven waarschuwend hun stem om

te betoogen, dat dienstbekorting het leger ten verderve zou voeren. Daar tegenover

beriepen anderen zich op de geschiedenis om aan te toonen, dat een langdurig kazerne-verblijf

niet noodig is om krijgslieden te vormen, die vol vertrouwen den vijand zullen weerstaan.

Allen waren het echter eens, dat het op den weg van dienstbekorting noodzakelijk zal

wezen om de lichamelijke opvoeding der jeugd meer ter harte te nemen dan tot dusverre

het geval was. Gelukkig hebben de verloopen jaren in dit opzicht verbetering gebracht;

toch vermeenen wij bescheidenlijk, dat in dit opzicht nog veel, zeer veel behoort te

worden gedaan. Wil de korte diensttijd in de toekomst tot succes leiden, dan erkennen

wij onze diepgevoelde overtuiging, dat men geen maatregel mag verzuimen om te

bereiken, dat de milicien met een welgevormd lichaam en met een welgevormd oog —

tot schieten en richten bekwaam — binnen de wanden onzer kazernes trede. Wordt

alzoo een deel — en een zeer belangrijk deel zelfs — van onze taak door de school

overgenomen, dan zullen wij met volkomen gerustheid den weg kunnen vervolgen, die

de wet van 1901 heeft afgebakend. Geschiedt dit niet, dan blijft het met angst geroepen

„q^/£> vadis' ten volle gerechtvaardigd, i)

m

Wanneer wij in de voorgaande regelen kortelings aangaven, hoeveel strijd sedert

de laatste belangrijke wetswijziging op het gebied onzer legervorming gevoerd is, dan

zouden wij een groote leemte laten, door niet te vermelden, de gedaanteverwisseling,

welke één onzer militaire tijdschriften „de Militaire Gids' in de geschetste periode als

gevolg van die worsteling van denkbeelden en beginselen heeft ondergaan.

1) Zie onze Ijeschouwingen over de lichamelijke opvoeding der jeugd in het gedeelte: „Het deelnemen der Officieren van
het Korps Rijdende Artillerie aan de „hippische sport", bl2. 82 en 243.
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ANVANKELIJK een vrij kleurloos orgaan zijnde, heeft Militaire Gids' bij den.

aanvang van den jaargang 1903 krachtig partij gekozen voor een meer afdoende leger

evolutie in den geest der wet-ELAND, ten gunste van verkort kazerne-verblijf en van

specifiiek-Nederlandsche denkbeelden op het gebied van tucht en van opleiding.

Het herboren tijdschrift bleek sterk vooruitstrevend te zijn met betrekking tot de gewenschte

hervormingen: voor een groot deel zich grondende op de ervaringen gedurende den Zuid-Afrikaanschen

oorlog, toen het Boeren-leger, een zuiver militie-leger, meermalen de overwinning bevocht op een

leger van lang geschoolde vrijwilligers.

Het zou ons te ver voeren, wanneer wij in bijzonderheden wilden afdalen aangaande het opge

wekte leven, waartoe dat militaire tijdschrift heeft medegewerkt. Bladzijden vol konden wij schrijven,

beurtelings prijzend en lakend, nu eens instemming betuigend met het feit, dat ernstig en klaar wordt

bestreden, wat in sleur is verstard; dan weer pijnlijk aangedaan door het breken met heilige traditiën!

Ons eindoordeel echter willen, noch mogen wij verbloemen. Niets staat zoo hoog of het moet door

de critiek kunnen worden bereikt. Is het lichaam sterk, dan zal geen critiek schaden; is het zwak, dan

strekt critiek dikwerf tot versterking en om hechter op te bouwen. Altijd is het verkeerd om in een te

hoog besef van volmaaktheid de ooren te sluiten voor gegronde bedenkingen. Ook voor ons militairen

gelde het te allen tijde schoone woord van MOLIÈRE: „Du choc des opinions jaillit la vérité "

Mede omtrent andere belangrijke punten, onze organisatiën betreffende, werd geredetwist.

De samenstelling onzer Officiers-kaders — in Indië en hier te lande — trad met de benoeming eener

Staats-commissie een nieuwe phase in. Het vraagstuk, waarover tal van bekwame mannen hun licht

hadden doen schijnen, werd bij het eindverslag der bedoelde commissie met vier tegen drie stemmen

in dien zin opgelost, dat de fusie niet aanbevelenswaardig werd geheeten.

Vervolgens kwam de scheiding ter sprake tusschen de Bereden en de Niet-Bereden Artillerie:

een onderwerp, dat ook reeds door vóór- en tegenstanders van alle kanten was bekeken. Dienaan

gaande vestigen wij vooral de aandacht op het artikel van den toenmaligen oud-Minister Generaal
BERGANSIUS — „Mil. Spectator igoo" blz. 664 — en op de polemiek, ^velke hiervan het
gevolg was. Had Generaal BERGANSIUS voormelde splitsing voor een klein land als het onze
onnoodig en ongewenscht, ja zelfs schadelijk genoemd voor de belangen eener hardnekkige verdediging:
zijn bestrijder — de Kapitein ABERSON {„Mil. Spectator igo f blz. 23) — was een tegenovergesteld
gevoelen toegestaan. Later verklaarde deze laatste zich voor een vergelijk: volgens hetwelk een blijvend
gedeelte bestaan zou bij de Bereden Artillerie b.v. van 2 Kapiteins en 4 Luitenants per Regiment,
terwijl de overigen afwisselend bij beide onderdeelen konden dienen. Het blijvende gedeelte zou ten
taak hebben: de africhting van paarden, zoomede het rijkunstig onderwijs bij de opleiding van
Officieren en onderofficieren. Al erkennen wij gaarne, dat het denkbeeld eener scheiding ook ons

toelacht, verhelen wij geenszins, dat de bezwaren van een krijgs- en staatsman, zoo gezaghebbend

als Generaal BERGANSIUS, niet licht mogen geteld worden.
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OK ZOU behooren te worden overwocfen óf de toch reeds verminderende lust voor het

Officiers-beroep nog niet een schok te meer zou ondervinden, indien de Vesting-Artillerie een

wapen op zich zelf ging vormen. Onwedersprekelijk blijft het een gelukkig verschijnsel,

dat het paard op het jonge gemoed van aanstaande Officieren een bekorende werking uitoefent.

Mogelijk, dat voor het betreden van den ,,gulden middenweg" iets te zeggen zoude wezen. Leide

men het b.v. daarheen, dat pas op rijperen leeftijd de geschiktheid van de Officieren den doorslag

geve tot een beslissende keuze voor het onderdeel hunner voorliefde, dan verkrijgt men het onschatbai'e

voordeel, dat de tweede helft der militaire carrière daar wordt doorgebracht, waar men voor zich

zelf de meeste waarborgen vindt tot ontwikkeling ,en aanwending zijner beste gaven, waarmede

tevens de belangen van den dienst zullen worden gebaat.

Druk werden onze organisatiën eveneens bewogen door de gedachtenwisseling — vooral in de

laatste jaren — omtrent de africhting van ruiter en paard: een wrijving van denkbeelden, welke

aldra zulk een scherp beeld vertoonde, dat de belanghebbenden zich splitsten in twee groepen; die

van de oude- en de nieuwe school. Men behoeft de jaargangen van de „Militaire Spectator'' mz.-a,x op

te slaan om een levendigen indruk te krijgen omtrent de felheid, waarmede die strijd gestreden werd.

Zou alweder de waarheid hier niet in het midden, althans tusschen de beide uitersten liggen? Ongetwijfeld

bestaan vindingen van lateren tijd, doen zich nieuwe beginselen ook omtrent de manier van onderwijs

gelden, die bij de vorming van den ruiter met vrucht zullen zijn toe te passen. Het zoude van

groote bekrompenheid getuigen om voor dat goede opzettelijk de oogen te sluiten. Van een andere

zijde mag men niet vergeten, dat voorstanders van een nieuw systeem, d. z. zij, die met het bestaande

willen breken, veeltijds tegenstellingen vormen, doch verzuimen om het goede te erkennen, hetwelk

ongetwijfeld toch ook aanwezig is in hetgeen zij willen vervormen.

Men kent overigens den lijdenstoestand bij ons Wapen. Wijzen wij alleenlijk op de artillerie

rijschool, die bij Koninklijk Besluit van 25 September 1895 N°. 35 te Bergen-op-Zoom in het leven

geroepen was, en negen jaar later weder werd opgeheven (vergelijk blz. 181).

Wanneer wij thans nog enkele maatregelen van organieken aard, die in aanschrijvingen en

besluiten werden belichaamd, de revue laten passeeren, dan komt 't ons gewenscht voor om enkele

in het geheugen onzer lezers terug te roepen.

Wij beginnen met het Kon. Besluit van 8 Maart 1902 N°. 29, door den Minister van Oorlog

dd. 15 Maart d.a.v. IP Afd. N°. 82 ter kennis van de Landmacht gebracht, waarbij werd bepaald —
a. tot den Groeten Staf van het Leger zal behooren een Adjudant van Zijne Koninklijke Hoogheid den

PRINS DER NEDERLANDEN, HERTOG VAN MECKLENBURG;

b. bedoelde Adjudant zal een toelage genieten van ƒ600 'sjaars;

c. de Adjudant van Z. K. H. den PRINS DER NEDERLANDEN, HERTOG VAN MECKLENBURG,

zal worden gevoerd a la .suite van het wapen of dienstvak, waarvan hij bij zijn benoeming deel uitmaakt;
d. meergenoemde Adjudant zal voorzien zijn van twee dienstpaarden.
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OORTS enkele bepalingen, betreffende de indeeling der militie, o a. opgenomen in de

Ministerieele Aanschrijving van 2 Januari 1899 VIP Afdeeling N°. 23 en gegrond op het

Koninklijk Besluit van 28 October 1898 (Staatsblad N°. 225). De indeeling van werklieden

— hoefsmeden, zadelmakers enz. — werd daarbij geregeld. Ook voor de opkomst der volgende

contingenten werden overeenkomstige bepalingen uitgevaardigd.

Het Koninklijk Besluit van 3 Maart 1899 N". 18 bracht een voorschrift, betreffende de opleiding

van onderofficieren der artillerie, die in aanmerking wenschen te komen voor adspirant-onderofficier

magazijn-meester bij het Wapen (Min. Aanschrijving van 11 Maart IV® Afdeeling N°. 26).

Bij Min. Aanschr. van 16 Maart T901 IIP Afd. N°. 44, in verband met het Kon. Besluit van

4 Maart t.v. N°. 47, werd o.a. bepaald, dat bij het Korps Rijdende Artillerie van de korporaals, die

voldaan hadden aan de eischen van bekwaamheid voor den graad van wachtmeester, doch wegens

gebrek aan vacaturen in dien graad niet voor bevordering in aanmerking konden komen, per batterij

één korporaal kon worden aangesteld tot wachtmeester-titulair, met genot van de hoogere soldij ten

bedrage van 10 cents daags. Het Kon. Besluit van 13 Dec. 1899 N°. 78 (R. M. 1899 blz. 720) had

een hiërarchieke rangschikking voor de verschillende, ook de titulaire, graden in het leven geroepen.

Meerdere besluiten hadden betrekking op de nieuwe militie-wetten; dat van 28 Januari 1902

(Staatsblad N°. 9), op de vergoedingen voor miliciens-kostwinners ingevolge Art. 113 der Wet; dat

van 9 Januari 1902 (Staatsblad N°. 3), aangaande eischen van practische en theoretische bekwaamheid,

als bedoeld in Art. 107. Andere beschikkingen regelden nader de vrijwillige oefeningen in den wapen

handel en liet voorbereidend militair onderricht (M. A. 8 April 1899 IV° Afdeeling N°. 40; 23 Juli 1892

IP Afdeeling N°. 90); weder andere hadden betrekking op het reserve-kader. Dienaangaande zij

gewezen op het Koninklijk Besluit van 27 April 1899 N°. 7, door den Minister van Oorlog dd. 29 April

onder VIP Afdeeling N®. 40 ter kennis gebracht, waarbij wijziging gebracht, werd in verschillende

bepalingen nopens bedoeld kader bij de Infanterie en de Artillerie.

Het Kon. Besluit van 21 November 1899 N°. 38 gaf nadere bepalingen omtrent de opleiding van het

reserve-kader bij de Regimenten Huzaren, de Regimenten Veld-Artillerie en het Korps Rijdende Artillerie.

Het reserve-kader zou bestaan uit:

„adspiranten, kornetten, reserve-korporaals, reserve-wachtmeesters en kornetten. De adspirant-kornet

heeft een positie gelijk aan die van den soldaat. De kornet bekleedt een graad gelijk aan dien van

adjudant-onderofficier.

,.0m als vrijwilliger voor het reserve-kader bij de bereden korpsen te worden toegelaten mocht

men niet jonger zijn dan 17- en niet ouder dan 24 jaar en behoorde men aan bepaalde eischen te voldoen.

„Bij het Korps Rijdende Artillerie konden ten hoogste 4 vrijwilligers van het reserve-kader zijn

en jaarlijks niet meer dan i vrijwilliger voor dat kader worden aangenomen.

Voor bijzonderheden zij verwezen naar het Recueil Militair 1899 blz. 631 e.v.

Een Koninklijk Besluit van i December 1899 N°. 72 regelde de benoembaarheid van kornetten

bij de bereden korpsen tot reserve-Tweede-Luitenant.
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OOWEL de invloed der geestes-stroomingen op militair gebied, welke zich

sinds den invoer van rookzwak kruit en snelvuurgeschut in den vreemde hadden

geopenbaard; als tot zekere hoogte de wrijving, waartoe de eerste ervaringen

van den Zuid-Afrikaanschen Oorlog reeds geleid hadden, viel ook op het gebied der

oefeningen te onderkennen.

Allereerst trad het nut van ,,terrein verkennen" op den vóórgrond. Hadden voor

heen de artillerie-opstellingen zich verraden door den dichten kruitnevel, thans bleek

het mogelijk om de stukken geheel ongezien voor den vijand op te stellen. Waar die

mogelijkheid bestond, bleef voor de noodzakelijkheid om overal, waar dit maar eenigszins

doenlijk zij, dergelijke ongeziene stellingen te kiezen, nog slechts een kleine schrede over.

De bezwaren voor het inschieten op zulke moeilijk uit te vorschen positiën deden

zich meer en meer gevoelen; van daar pogingen om met behulp van vooruitgeschoven

verkenners aan die moeilijkheden zooveel mogelijk tegemoet te komen.

Reeds bij de taktische schietoefeningen in 1898 bezigde men nu en dan doelver-

kenners; eenigszins zijwaarts van de batterij werden Officieren uitgezonden ten einde de

uitwerking der schoten na te gaan en gegevens te verzamelen aangaande de opstelling

van het doel. In vreemde Rijken werd het hulpmiddel in de reglementen vastgelegd;

ten onzent verschenen enkele artikelen in tijdschriften, waarbij evenzeer op het groote

nut werd gewezen, i)

Bij Aanschrijving van den Inspecteur der Artillerie dd. 1901 N°. 827 werd ook

voor ons leger de zaak geregeld en een „Algemeen Voorschrift" gegeven, betreffende de

opleiding van personeel der Bereden Artillerie voor verkennings- en waarnemingsdiensten.

Dit voorschrift bevatte algemeene bepalingen, volgens welke Officieren, kader en

manschappen moeten opgeleid worden voor verschillende diensten als —

„I®. Artillerie-^oerkenners — hieronder te verstaan de artillerie-doel en terreinver

kenners. Zij worden uitgezonden door den Artillerie-Commandant.

„2®. Hulpwaarnemers^ uit te zenden door den Afd. C' en BC'.

„3®. Personeel om bij lange kolonnes en bij uitbuigen uit de colonne, de artillerie tijdig

tegen overvallingen te waarschuwen, ten einde de begaanbaarheid van het opmarsch-terrein

te verkennen en zoo noodig als verbindingsruiters dienst te doen; uit te zenden door de

Afd. C" en BC". Verder werd bepaald, dat de onderofficieren dd. Officieren en 2 onderofficieren

per batterij als artillerie-verkenners dienst konden doen. Het vrijwillige kader en enkele vrijwil

ligers per batterij moesten als hulpwaarnemers kunnen optreden. Het kader, de trompetters,

enkele vrijwilligei's en miliciens per batterij moeten geschikt zijn voor de dien.sten, gevorderd van

het sub 3 genoemde personeel. De opleiding van het personeel, onder i en 2 genoemd, moe.st

bij het korps geschieden onder de leiding van den Korps-Commandant; de opleiding van het

overige personeel bij de batterijen. Voor de opleiding werd geen bepaald tijdperk aangewezen.

I) Zie b.v. Jhr. W. A. ORTT in de „Militaire Spectator" 1899 blz 936.
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OG zij vermeld, dat de vereischte theoretische en practische kennis van de artillerie-verkenners,

de hulpwaarnemers en het hiervoren sub 3 genoemde personeel bij programma was vast

gesteld, Onder de practische kennis was o.m. begrepen het kennen van verschillende seinen.

In deze reglementaire bepalingen ligt wel het bewijs, hoezeer de noodzakelijkheid erkend wordt

om te trachten zich de gegevens te verschafifen — onmisbaar voor een goede vuurleiding —, die in

een toekomstigen oorlog steeds moeilijker te verwerven zullen zijn. Of bij de vredes-oefeningen die

bezwaren juist gewaardeerd worden, zouden wij niet geheel bevestigend durven beantwoorden. In elk

geval is het naar onze meening taak om bij het vuren met scherp de doelen zoodanig op te stellen,

dat ze niet, als veelal geschiedde, open en bloot staan, doch als in werkelijkheid, naar behooren

gedekt: alsdan te trachten met behulp van behoorlijk opgeleide doelverkenners en hulpwaarnemers

door het vuur zooveel mogelijk het gewenschte resultaat te verkrijgen. Alles, wat onze vuurleiding

betreft, zal in de toekomst steeds moeilijker worden; doeltreffende oefening zal dan ook meer dan ooit

te voren klemmen.

Ofschoon niet in zoo ruime mate als voor de doelverkenning, opperde men toch reeds in deze

jaren een andere vraag van tactisch belang voor het Wapen; die n.1. óf de batterij vereenigd moet

blijven, dan wel zal vermogen zich in sectiën of met enkele stukken te splitsen. Vooral de Zuid-

Afrikaansche oorlog bracht dit vraagstuk op den voorgrond. Eerst wanneer Nederland zijn snelvuur

kanon in gebruik heeft genomen, zal een oplossing van deze kwestie naar verschillende omstandigheden

te wachten zijn. Nu reeds meenen wij te kunnen zeggen, dat mits de samenwerking door verbindings-

posten, door seinen of telefoon behoorlijk gewaarborgd zij, een gescheiden optreden der sectiën ten

gevolge der geringer kwetsbaarheid groote voordeelen belooft.

Manoeuvres hadden plaats zoowel in verbinding met het 8® Regiment Infanterie als in grooter

verband; met de Cavalerie, gedurende de jaren 1899 en 1901, onder de leiding van den Inspecteur

van dat Wapen; in divisie-verband, bij de groote herfstoefeningen van 1900 en 1902. Telken jaremocht

het Korps den dank ontvangen voor den ijver en de toewijding bij de bedoelde groote oefeningen

aan den dag gelegd. Nog wijzen wij op de nachtmarschen en de oefeningen in het bivakkeeren, die

ook in deze periode weder op het programma voorkwamen.

Afstandsritten, jacht- en terreinritten namen een groot deel van de vorming der Officieren in

beslag. Aangezien wij reeds veelvuldig gewaagden van deze nuttige oefeningen, gaan wij niet nog

maals hier ter plaatse daarop in. Alleen vermelden wij, dat de Korps-Commandant in het jaar 1902

de bepalingen wijzigde, volgens welke de door het Departement van Oorlog uitgeloofde prijzen

zouden gereden worden.

Herhaaldelijk toch was critiek uitgeoefend omtrent bedoelde wedstrijden — o.a. in de ̂.Militaire

Spectator" —; het kon dus alleszins gelukkig heeten, dat beschouwingen en opmerkingen, die lang

niet van grond ontbloot waren, hier en daar met instemming zijn begroet, al mochten de gevolgen

dier instemming tot dusver nog niet algemeen blijken.



348 HET TIJDVAK 1899—I9O3.

EN zeer sympathieke bepaling was vervat in de Korps-order van 27 Juni 1903, luidende

als volgt:

„Burgemeester en Wethouders der Gemeente Arnhem hebben de welwillendheid

gehad, de open rijbaan op Sonsbeek bij wijze van proef tot 31 Maart a.s. ter beschikking te stellen

voor het Korps om daarin rijlessen te doen geven, en voor de Officieren van het Korps om hunne

paarden te rijden, Zondag's uitgezonderd."

Aangaande de Schietoefeningen van het Korps zij het navolgende aangeteekend.

Deze hadden gedurende den zomer van het jaar 1899 plaats op de heide bij Deelen, welk

terrein tot genoemd doel door den eigenaar, wijlen Baron VAN PALLANDT VAN ROSENDAAL,

welwillend ten gebruike was afgestaan; in latere jaren door Mevrouw de Douairière Baronesse VAN

PALLANDT VAN ROSENDAAL, geb. Baronesse TORK.

De Korps-Commandant maakte de onderstellingen en opdrachten voor de tactische oefeningen

en de tactische schietoefeningen. Er werden gehouden: I. Voorbereidende Schietoefeningen^ welke

beoogden toepassing met scherp van de beginselen, naar welke het vuur van een batterij moet

worden geregeld, tevens als grondslag voor het onderricht in het schieten. De oefeningen, waarbij de

Batterij-Commandanten als onderwijzers optraden, hadden plaats met zes stukken en bestonden uit:

I. a. Inschieten met Gr., C met directe richting, 2^ met indirecte richting zonder richtvlak, 3= met indirecte

richting met richtvlak; b. Inschieten met Gr. doorvuren met GKT; c. Inschieten met GKT. Laatst

genoemde oefening werd slechts door één der Rijdende Batterijen en door de Instructie-Batterij gehouden.

II. Batterij-Schietoefeningen^ waarbij de oefeningen werden uitgestrekt tot het beschieten van doelen

van verschillenden aard, terwijl snel inschieten en het bereiken van de voorgeschreven vuursnelheid

werden gevorderd.

Zoowel bij de voorbereidende- als bij de batterij-schietoefeningen werden de vervallen kardoezen

met buskruit 6—10 gebezigd. De tactische schietoefeningen vormden het slot van de geheele oefening

voor den troep. Aan deze oefeningen lagen tactische veronderstellingen in verband met andere wapens

ten grondslag; de doelen waren opgesteld overeenkomstig den toestand, waarin men zich de tegenpartij

in het gevecht dacht. Twee oefeningen met ééne batterij en één oefening met twee batterijen werden

gehouden. De gevechtstrein werd zoo sterk mogelijk medegenomen.

Er werd gebruik gemaakt van kardoezen, gevuld met rookzwak buskruit, uitgezonderd bij die

oefeningen, waarvoor alleen granaten beschikbaar waren gesteld; hierbij werden vervallen kardoezen

met buskruit 6—10 gebezigd.

Ook in den zomer van het jaar 1900 hield de Rijdende Artillerie schietoefeningen op

nagenoeg dezelfde wijze. Echter werd, in verband met de beslissing van den Minister van Oorlog

dd. 27 April 1900 IV° Afdeeling N". 42, een gewijzigde vuurwijze bij de schietoefeningen toegepast,

welke in afwachting van den in bewerking zijnden herdruk van het ,,Exercitie-Reglement voor de

Veld- en Rijdende Artillerie i: Ged. Scholen te Voet", voorloopig aan de korpsen was toegezonden.
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E jaren 1901 en 1902 brachten weinig verandering in den bestaanden toestand. Alleen,

werd nu ook door de beide Rijdende Batterijen gevuurd met granaatkartetsen op een

bewegend doel (slede). Bij alle schietoefeningen werd gevuurd volgens de gewijzigde

schietregels, zooals die in het jaar 1901 waren opgenomen in het „Exercitie-Reglement voor de Veld

en Rijdende Artillerie i® Ged. Scholen te Voet B. Met Geschut".

De Batterij-Commandanten traden als onderwijzers op, met dien verstande dat in het jaar 1901

de oudste Luitenant van elke batterij, hetzij bij een der voorbereidende oefeningen, hetzij bij een der

batterij-oefeningen, de functie van Batterij-Commandant verrichtte. In 1902 traden bij voornoemde

oefeningen meermalen Luitenants, door den Korps-Commandant aangewezen, als ondenvijzers op.

Bij het vuren op een gedekt opgestelde batterij van 6 stukken, in batterij staande zonder

voorwagens en het bijbehoorende personeel achter opgesteld; het inschieten met Gr. doorvuren met

GKT. voor welk vuur de verhoogde hoeveelheid munitie beschikbaar was gesteld, en bij de tactische

schietoefening met de 2 Rijdende Batterijen — werden kardoezen gebezigd van 0.54 Kg. schietkatoen.

Dit buskruit voldeed goed; de schadelijke werking op de gas-afsluitende deelen was zeer gering,

waarbij echter moet worden in aanmerking genomen het kleine aantal schoten, dat per vuurmond

met dit buskruit werd gedaan. De kardoezen waren iets te kort, waardoor het is voorgekomen, dat ze

te ver naar voren in de kamer kwamen te liggen, dientengevolge niet door den vuurstraal van het

pijpje werden bereikt.

In het jaar 1902 werden bij de voorbereidende schietoefeningen zuinigheidshalve weder

kardoezen van rookgevend buskruit gebezigd, waardoor noodwendig, als gevolg van het niet gebruik

maken van de rem, de wijze van bediening slechts onvolkomen als voorbereiding voor de oorlogs

bediening kon worden aangemerkt. Ook bij de meeste batterij-oefeningen werd dit buskruit gebezigd.

Slechts bij de oefening op het bewegende doel en bij de tactische schietoefeningen van elke Rijdende

Batterij werd schietkatoen buskruit gebezigd.
Eerst in den zomer van het jaar 1904 zou in de wijze van schieten een groote verandering komen.

Door den toenmaligen (waarnemenden) Commandant van het 2" Regiment Veld-Artillerie was

in het Verslag der in 1901 door dat regiment gehouden practische oefeningen, gewezen op de
wenschelijkheid om voor de schietoefeningen over een belangrijk grooter aantal tevens eenvoudiger

doelen te kunnen beschikken, dan tot nu het geval was.

De Minister van Oorlog kon zich blijkens de Aanschrijving van 19 Maart 1902 IV Afdeeling

N°. 26 met deze opvatting vereenigen. Mitsdien werd aan den Commandant van genoemd Regiment
de opdracht verstrekt om de noodige doelen en ^^doel-elementeti^ te laten vervaardigen als in het
verslag waren bedoeld.

Hierbij werd gebruik gemaakt van de gegevens, voorkomende in de ^^Anleitung fzir die

Darstellung gefechts-massiger Ziele ftir dte Feld- und Festjings-Arhllerie i8g^' en van die „/ir/r dte

Infanterie igoo", beide bij het Duitsche leger in gebruikt. Voor meerdere bizonderheden verwijzen wij
naar het „Beknopt Overzicht der Proeven en Oefeningen 1902" blz. 2—5.
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EN slotte nog enkele bijzonderheden, die wij meenen het best in verband met de oefe

ningen te kunnen mededeelen. Evenals vroeger werden ook nu weder feestelijke gebeurte
nissen door militaire parades gevierd, waarbij immer het Korps — ook de Instructie-Batterij

zoo sterk mogelijk vertegenwoordigd was. Uitreiking van eereteekenen aan Officieren en minderen

hadden steeds voor het front van den troep plaats.

In November 1900 maakten eenige Duitsche Officieren hun opwachting bij den Korps-
Commandant. Zij waren overgekomen om aan de Vossenjacht deel te nemen. Bij die gelegenheid was
ingevolge Korps-order van 2 November de politie-wacht met 6 man versterkt. Een Zweedsch Officier

bezocht ons in Augustus 1902.

Enkele malen mocht de Rijdende Artillerie een loffelijke vermelding verwerven wegens hare
werkzaamheden ter beteugeling van zware boschbranden. De order van 20 Juni 1899 behelsde
namens Baron VAN HEECKEREN VAN ENGHUIjZEN een schenking van f 50 ten behoeve van
het personeel, dat enkele dagen te voren den brand bij Deelen had helpen blusschen.

Een Korps-order van 10 October 1899 betuigde „bijzondere tevredenheid aan den kanonnier

2' klasse JACOBS van de i® Batterij voor zijn flink optreden bij den brand op 6 October j.1., waardoor
grootere onheilen voorkomen zijn ...

Ten slotte een enkel woord in verband met de beide garnizoensorders van 26 en 27 Januari 1900,
respectievelijk N°. 4 en N°, 5.

Eerstbedoelde luidde —

„Ik vervul den treurigen plicht het garnizoen mede te deelen, dat de Luitenant-Generaal

K. VAN DER HEIJDEN heden morgen om 7'/^ uur plotseling is overleden.

De Kolonel

(get.) A. J. PRINS".
De tweede als volgt —

„Wijlen de Luitenant-Generaal K. VAN DER HEIJDEN, Adjudant in Buitengewonen Dienst
van H. M. DE KONINGIN, Commandant van het Koninklijk Koloniaal Militair Invalidenhuis op Bronbeek,
zal op Dinsdag 30 dezer in allen eenvoud op de begraafplaats „Moskowa" worden ter aarde besteld.

„De stoet zal 's middags ten 12 uur het sterfhuis verlaten.

„H.H. Korps-commandanten en Chefs van diensten worden beleefdelijk verzocht om, voor

zooveel de diensten zulks toelaten, hunne onderhebbende Officieren in de gelegenheid te stellen, op
het kerkhof bij de begrafenis tegenwoordig te zijn: alsdan te verschijnen in groote tenue zonder sjerp
met overjas. De Commandant van het 8® Regiment Infanterie wordt uitgenoodigd om het Muziekkorps

ten 12^4 uur in groote tenue voor de begraafplaats aanwezig te doen zijn".

In allen eenvoud droeg men den man grafwaarts, die éénmaal zulk een schoone rol in

onze Indische Krijgsgeschiedenis vervuld had. Overeenkomstig den wensch van den overledene

was alle uiterlijke praal vermeden.

Toch ontbrak het niet aan bewijzen van levendige sympathie.



1

Luitenant-Generaal K. VAN DER HEIJDEN.
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ARE MAJESTEIT had zich laten vertegenwoordigen door den oud-Kolonel H. G. J. VAN

HOOGSTRATEN, Adjudant in buitengewonen dienst van HARE MAJESTEIT DE

KONINGIN, en den Ordonnans-Officier F. W. J. LOUDON. Ook de Minister van Koloniën

en zijn Raad-Adviseur Jhr. SIX volgden de lijkbaar-, verder tal van belangstellenden, vooral uit

het garnizoen Arnhem.

Bij Garnizoens-order van 2 Februari N°. 7 werd namens Mevrouw VAN DER HEIJDEN aan

de Officieren van het Korps dank gebracht voor de hulde, door hen aan den onvergetelijken

vaderlander bewezen.

Als hulde onzerzijds aan dien grooten Nederlandschen krijgsheld, bieden wij aan onze lezers

tegenover blz. 352 een reproductie van zijn portret, éénmaal door hem aan het Korps Rijdende

Artillerie geschonken (vergelijk blz. 157); alsmede een afbeelding van het monument, voor hem in

Arnhems omstreken opgericht en den 3"^®° Juni 1905 plechtig onthuld.

\
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E reglementen-wijzigingen, in dit tijdperk ter kennis gebracht, waren van

weinig principieelen aard. De belangrijkste waren die in het „Reglement op

den Inwendigen Dienst", waarbij verscheidene bepalingen werden uitge

vaardigd om de zorg voor de moreele opvoeding van den soldaat beter tot haar recht

te doen komen. Verder noemen wij in onze exercitie-reglementen, het 2' Gedeelte, waar

van een omwerking bij Min. Aanschrijving van 21 November 1900 I? Afdeeling N°. 53

van kracht werd verklaard (IV" Afdeeling Africhting van het Artillerie-paard). Ook in

C Het Gevecht werden veranderingen bevolen (M. A. 26 September 1901 IP Afd. N°. 6).

Op het gebied van eerbewijzen werd een toevoeging gemaakt aan het „Reglement

voor den Garnizoensdienst" (Kon. Kabinets-rescript van 22 Februari 1899 N°. 66, door

den M. v. O. dd. 27 Februari 1899 IP Afd. N°. 53 ter kennis gebracht. Deze luidde —

„Kruisen twee colonnes elkander en bevindt zich bij een dier colonnes een vaandel

of standaard dan blijft deze colonne haar weg vervolgen. Van de colonne, waarbij zich geen

vaandel of standaard bevindt, houdt het gedeelte, dat het kruispunt reeds gepasseerd is, halt: zoo

noodig op waarschuwing. Het gedeelte dezer colonne, dat het kruispunt nog niet gepasseerd

is, houdt insgelijks halt en doet de voorgeschreven eerbewijzen, voor zooveel dat mogelijk is.

„Wanneer zich in het geval der vorige alinea bij beide colonnes een vaandel of

standaard bevindt, dan zal de colonne, die het eerst op het kruispunt aankomt, haren weg

moeten vervolgen."

Voorts vaardigde de M. v. O. den 18'ï^njuni '01 IP Afd. N°. 157 de navolgende order uit:

„Heeft goedgevonden krachtens de daartoe bij Kabinets-Rescript van 14 Juni 1901

N" 16 verleende Koninklijke machtiging te bepalen, dat ruiters, die bij feestelijke en andere

gelegenheden dienst doen tot het afzetten van een weg of van een terrein, daarbij de .sabel

opgestoken zullen houden, en in verband daarmede ook het gewone saluut niet zullen brengen,

doch in plaats daaavan onbeweeglijk in de gewone houding zullen verblijven;

„Doet hierbij opmerken, dat deze bepaling alleen geldt voor alleen geplaatste ruiters, en

dus niet voor een bereden troep, die bij gelegenheid als bovenbedoeld in gelid wordt opgesteld".

Velerlei nieuwe bepalingen werden uitgevaardigd, betreffende onderwerpen van

algemeenen aard als: vervoer van krijgsvolk, oorlogstuig en verdere militaire goederen,

tarieven, instructiën, het verstrekken van fourage enz. Mede werd aangevuld het voorschrift

nopens het houden van Veld-manoeuvres en dat aangaande het schieten met de revolver.

Volgens M. A. van 20 Maart 1899 IP Afdeeling N°. 27 werden de voorschriften,
betreffende het verleenen van bijstand en hulp door militairen, ook het inzenden van rapporten

dienaangaande, gewijzigd. Op de wet van den 23®'®" Mei 1899 (Stbl. N°. 128), houdende
bepaling ter uitvoering van Art. 187 der Grondwet — staat van Oorlog en van Beleg
vestigden wij reeds de aandacht. Zeker deed de Heer F. F. L. A. ABFL, Referendaris
bij het D. v. O. een nuttig werk, door bedoelde wet met een algemeen overzicht, aan-

teekeningen en alphabetisch register te publiceeren (M. A. 22 April P Afdeeling N". 97)-

- 1
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AN des Heeren ABEL's hand verschenen in gelijken zin bewerkingen van de Militie- en

van de Landweer-wet, die op de bevordering, de pensioenwetten, zoomede de bepalingen

aangaande het Reserve-kader.

Nog vestigde Zijne Excellentie de Minister van Oorlog in het Recueil Militair de aandacht op

verschillende uitgaven, die bij de studie der militaire wetenschap hoogst nuttig konden wezen. Wij

bepalen ons tot enkele, als —

„De zedelijke opvoeding van den soldaat enz., door H. J. MEIJBOOM, i^-Luitenant der Infanterie

(Min. Aanschrijving van 7 Mei 1900 IP Afdeeling N°. 20); —

„De vorming van het Nederlandsche leger na de omwenteling van iSij en het aandeel van den Veldtocht

van i8ig. Met een atlas van 11 schetsen onder toezicht van den Chef van den Generalcn Staf bewerkt door

W. G. A. WÜPPERMANN, Generaal-Majoor Inspecteur der Cavalerie (Ministerieele Aanschrijving van
8 Augustus 1900 II® Afdeeling N°. 126); —

„Oorlogs- en Neutraliteits-recht door J. C. C. DEN BEER POORTUGAEL (Min. Aanschrijving

van II Augustus 1900 I® Afdeeling N°. 3); —

„De Militaire Rechtspleging. Beknopte Handleiding ten dienste van Officieren en a.s. Offeieren door

P. P. C. COLLETTE, Kapitein der Infanterie en J, J. C, VAN DIJK, i^-Luitcnant der Infanterie

(Min. Aanschrijving van 20 September 1900 I® Afdeeling N®. 80); —

„Vestingstelsels van Frankrijk, Duitschland en België (met Atlas) door A. HOOGEBOOM, Kapitein

van den Generalen Staf (Min. Aanschrijving van 26 October 1900 II® Afdeeling N°. 45); —

„Tweede omgewerkte druk van het Tweede Deel van het Leerboek der Taktiek door A. HOOGEBOOM

en G. y. C. A. POP, Kapitein van den Generalen Staf, (Min. Aanschr. van 31 October 1900 II® Afd. N°. 50);

eindelijk „F. A. H. SABRON, de Vesting Gorinchem van November 1813 tot Maart i8if', (Min. Aanschr.

van 6 Maart 1902 VI® Afdeeling N°. 80).

Ook op het weekblad ,,de Soldatencourant", dat geheel belangeloos door enkele Officieren

ten behoeve van den minderen militair wordt uitgegeven, vestigde de Minister van Oorlog de aandacht.

(27 Februari 1899 VP Afdeeling N°. 54).

4
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m

ELE aanschrijvingen hadden in het tijdvak 1899—1903 betrekking op de

kleeding van Officieren en minderen.

Betreffende het dragen van de manteljas met mantel bepaalde het

Koninklijk Besluit van 30 Januari 1899 N°. 47 —

„i=. Aan de Officieren van bereden wapens en dienstvakken, voor wie het dragen

van een manteljas met staanden kraag en lossen mantel is voorgeschreven, wordt vergund

de manteljas zonder mantel te dragen; doch de manteljas alsdan voorzien van een liggenden

kraag, waarop de aan den rang verbonden distinctieven zijn aangebracht,

,,De vorenbedoelde Officieren moeten bij uitrukkende diensten steeds gekleed zijn in

overeenstemming met den troep.

„2'=. Aan de adjudanten-onderofficier bij de bereden wapens wordt mede vergund

om in gevallen, waarin zulks aan de Officieren is toegestaan, de manteljas zonder mantel

te dragen; doch de manteljas alsdan voorzien van een liggenden kraag".

Alsnog werd door den Minister bepaald, dat de overjassen van het ingevolge

Koninklijk Besluit van 28 November 1896 N". 51 vervallen model, na i October 1899

niet meer mochten worden gedragen door de vrijwillig dienende onderofficieren en

mindere militairen van de bereden wapens.

Het Koninklijk Besluit van 29 Juli 1899 N°. 45 bepaalde ten slotte —

„De band tot sluiting om het lijf aan de manteljassen der Officieren van het Korps

Rijdende Artillerie, alsmede de smalle passanten tot het ophouden van den band aan de

overjassen der Officieren, vervallen.

„Vorenbedoelde kleedingstukken moeten aan de rugzijde worden voorzien van twee

sluitpatten van hetzelfde laken als dat der jas".

Dato 9 Juni 1899 IIP Afdeeling N". 43 bracht de Minister onder de aandacht

der Korps-Commandanten van het Leger, dat, aangezien omtrent het dragen van de

uniform buiten dienst door de reserve-Officieren geen verbod bestond, ook van een

bijzondere vergunning geen sprake behoefde te zijn.

m

Bij Aanschrijving van het Departement van Oorlog dd. 12 Juni 1899 VP Afdeeling

N°. 46 werd aan HH. Officieren vergund, aan den lijfriem van de revolver één of twee

ringen te doen aanbrengen, waaraan de kaartentasch mag bevestigd worden.

Een Aanschrijving van den Minister dd. 26 Juli 1899 VP Afdeeling N°. 67

vergunde aan de Officieren om een zak te doen aanbrengen aan de buitenzijde van den

dolman op de linker borst ter hoogte van een der tressen of in- de rechter pandschoot

van de korte jas.

Die vergunning werd bij Korps-order van 12 Augustus 1899 mede verleend aan

de onderofficieren, voor wat betreft hun tweede korte jas, ter beslissing van den B.-C.
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ET Koninklijk Besluit van 2 October 1900 N°. 50, door Zijne Excellentie den Minister van

Oorlog dd. 17 October d.a.v. VP Afdeeling N°. 67 ter kennis van de landmacht gebracht,

bepaalde dat de ten aanzien van de bovenkleeding voor Officieren, onderofficieren en

soldaten der Landmacht, alsmede van het paardetuig voor Officieren van alle wapens en dienstvakken

van het wapen der Cavalerie en van het wapen der Koninklijke Marechaussée bestaande beschrijvingen,

benevens de te dier zake betrekkelijke bepalingen, voor zooveel noodig herzien en aangevuld, waren

verzameld en op nieuw vastgesteld.

Het nieuw saamgestelde boekwerk voerde tot titel:

^^Beschrijving van de uniformen van de Landmach£\

Dato 's Gravenhage 11 Februari 1901 VP Afdeeling N°. 53 bracht de Minister van Oorlog

ter kennis, „overwegende dat bij Koninklijk Besluit van 6 Februari 1901 N°. 7 wijziging was gebracht in de

kleeding van de Adjudanten in gewonen dienst van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, voor zoover

zij bestemd waren om te worden toegevoegd aan HoogstDerzelver Gemaal", — dat die wijziging zou

worden opgenomen in het boekwerk voornoemd.

De wijziging luidde —

„Voor de Adjudanten van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, toegevoegd aan HoogstDerzelver

Gemaal, is de W met Kroon op de epauletten, schouderbedekkingen en metalen knoopen, vervangen

door een gekroonde H".

Bij Min. Aanschrijving van 7 Augustus 1901 P Afdeeling N°. 78 werden weder wijzigingen in

de uniformen aangebracht (R. M. 1901 blz. 481); eveneens bij de Kon. Besluiten van 26 Februari

1902 N°. 33 en van 14 Juli 1902 N°. 60 in de bijlagen B, C en D behoorende bij de ^^Beschrijving

van de tiniformen van de Landmacht". (R. M. 1902 blz. 843).

Aangaande de kleeding wijzen wij voorts nog op het bepaalde bij Beschikking van het

Departement van Oorlog dd. i Mei 1900 VIIP Afdeeling N°. 71, dat Officieren, die van de Veld-bij

de Vesting-Artillerie werden overgeplaatst, geen schadeloosstelling ontvangen voor uniformverandering.
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ERWIJL wij' het snelvuur vraagstuk afzonderlijk in beschouwing zullen nemen, wenschen

wij nog een oogenblik stil te staan bij verschillende zaken, betrekking hebbende op de

uitrusting en de bewapening in het algemeen.

Een nadere schietproef was bij Aanschrijving van het Departement van Oorlog van 14 Augustus
1899 IV Afdeeling N°. 57 gelast met betrekking tot de tijdschokbuis-REITSMA; het volgende jaar
werd ze gestaakt.

Daarentegen werden bij Aanschrijving van 7 October 1901 IV® Afdeeling N°. 86 eenvoudige
granaten met tijdbuis van 8 cM. St. ingevoerd, bestemd om bij sommige schietoefeningen in plaats

van granaatkartetsen te worden gebruikt. Zij waren het vorige jaar in beproeving gegeven voor die

oefeningen, waarbij — naar het heette — de uitwerking minder waarde had.

In het jaar 1899 werd door het Departement van Oorlog een vergelijkende beproeving gelast

met verschillende stelsels van zelflaadpistolen (Aanschrijving dd. 8 Juni 1899 IV® Afdeeling N°. 48).

Het jaar d.a.v. werd een beproeving van het zelflaadpistool BORCHHARDT-LÜGER bevolen

bij het 2®- en het 3® Regiment Veld-Artillerie. De beproeving, bij eerstgenoemd Regiment aangevangen,

werd in 1901 bij het 3® Regiment Veld-Artillerie voortgezet.

Een Aanschrijving van het Departement van Oorlog dd. 17 Juli 1902 beval de voortzetting

der proeven; tegelijkertijd 'werd een proef gelast draagbaar pionnier-gereedschap

door de kanonniers bij de Veld-Artillerie, in verband waarmede de sabel van dit personeel zou

kunnen worden achtergelaten.

Nog bepaalde een Aanschrijving van het Departement van Oorlog dd. 17 Juni 1901

IV® Afdeeling N°. 84, dat van elk onderdeel der Bereden Artillerie twee revolvers aan de werkplaatsen

voor draagbare wapenen zouden worden ingericht tot het schieten met scherpe patronen N°. 13 (voor

kamer-schietoefeningen), en dat de daarbij behoorende onderdeden, als cyJinders, hanen enz. bij de

korpsen zouden worden opgelegd, ten einde door verwisseling der onderdeelen eventueel uit deze

revolvers met scherpe patronen N". 5 te kunnen vuren.

Aangaande de wijzigingen in de tuigen in dit tijdvak zij gemeld; de invoering van hamen V. M.

van kleinere afmetingen dan de gewone, ten einde te dienen bij enkele paarden, waarvoor het haam

V. M. te lang en te wijd was. (Aanschrijving van het Departement van Oorlog dd. 15 December 1899

IV® Afdeeling N°. 37). Bij dezelfde Aanschrijving werd bepaald, dat de omloophaken der nieuw aan

te maken hamen V. M., ten einde schavingen te voorkomen, 3 cM. korter zouden zijn dan die van

het bestaand model. Het jaar d.a.v. dd. 15 Januari IV® Afdeeling N°. 93 werd de opdracht verstrekt

om de omloophaken van de hamen V. M., ook van die opgelegd in de magazijnen, voor zoover

zulks niet reeds was geschied, 3 cM. te doen verkorten.

Bovendien werd een geringe wijziging gebracht in de modellen der halsters en bepaald, dat

gelakte tuigdeelen met een laag lak-zwarte moesten worden gelakt in plaats van schellak-vernis j

met zwartsel vermengd. ^
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E bij Koninklijk Besluit van i6 Februari 1899 N°. 32 voor het wapen der Cavalerié

voorgeschreven wijze van bevestiging van de sabel aan den zadel werd mede ingevoerd

voor de Hoofd- en andere Officieren van de overige wapens- en dienstvakken, die

verplicht zijn een of meer dienstpaarden te houden; alsmede voor de bereden onderofficieren en

militairen van minderen graad bij het wapen der Koninklijke Marechaussée. (Koninklijk Besluit

van 21 Februari 1900 N°. 12).

Nog zij gewezen op de Aanschrijving van het Departement van Oorlog dd. 3 Augustus 1899

IV® Afdeeling N°. 68, waarbij een eenigszins langdurige proef gelast werd met voertuigen^ ingericht

voor het rijden met 3 paarden, welke proef in 1902 leidde tot de afschaffing der driespannen,

Alstoen werd gelast een proef te nemen met eene bespanning van vieren, waarbij het achterspan van

den bok en het voorspan uit den zadel gereden moest worden. Hierbij moest tevens worden nagegaan,

óf het gebruik van een vóórzwengel al dan niet moest worden aanbevolen. (Aanschrijving van het

Departement van Oorlog dd. 3 April 1902 IV® Afdeeling N°. 40).

Voorts vermelden wij de invoering dd. 30 Augustus 1899 van lantaarns tot 8 cM. St. en

oliekannen tot lantaarns voor 8 cM. St., ten behoeve van het nachtelijk vuur der Bereden Artillerie.

Wat ten slotte het beslag aangaat, zij de aandacht gevestigd op de Min. Aanschrijving van

19 December 1900 II® Afdeeling N®, 30, bepalende, dat in het tijdvak van 15 November tot i Maart

op winterbeslag zouden worden gesteld —

„de Officiers- en rijkspaarden van —

a. den staf- en de veld-escadrons der regimenten huzaren;

b. het escadron ordonnansen;

c. het Korps Rijdende Artillerie, behalve de Rijkspaarden, die niet bestemd zijn om bij mobilisatie
dadelijk uit te rukken;

d. de trein-afdeelingen der Regimenten Veld-Artillerie; eveneens de paarden van de kornets.

„De paarden onder a, b en c genoemd werden alleen op scherp gezet, wanneer de weersgesteldheid
dit vorderde, wanneer werd uitgerukt tot het verleenen van militairen bijstand, bij escortes of bij mobilisatie,

en overigens, wanneer dit in het belang van de oefening noodig werd geacht, overeenkomstig de door de
Inspecteurs dienaangaande gemaakte bepalingen.

„De kalkoenen voor het winterbeslag werden geheel gereed door de zorg van den Directeur der

Artillerie-Inrichtingen aangeschaft. De Officieren wérden gerechtigd, de voor hunne dienstpaarden benoodigde
kalkoenen tegen den kostenden prijs te ontvangen".
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OK hier te lande was in de laatste jaren, lettende op hetgeen buitenlandsche

legers dienaangaande te aanschouwen gaven, levendig de noodzakelijkheid gevoeld

om een vuurmond te bezitten, die in staat zij zeer snel te vuren: ten einde in

korte oogenblikken uitkomsten te verkrijgen, waartoe het oude kanon niet bij machte is.

Aanvankelijk trachtte men den bestaanden veldvuurmond te transformeeren in

gelijken zin als geschied was met het Beaumont-geweer, dat tot repeteer-wapen vervormd,

gedurende de jaren 1888—'95 bij de Infanterie had dienst gedaan.

Die transformatie leidde echter niet tot bevredigende uitkomsten, niettegenstaande

de belangrijke geldelijke offers, welke daarmede gemoeid waren. Had de jongste

geschiedenis geleerd, er niet onberaden toe over te gaan om een op zich zelf uitstekend

wapen door vervorming in een wellicht minderwaardig kanon te herscheppen, ook de

genomen proeven deden ten slotte inzien, dat de aan de transformatie tot een vol

waardig veldkanon verbonden bezwaren niet te overwinnen waren.

In de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag betrekkelijk het

VIIP Hoofdstuk der Staatsbegrooting over 1901 deelde de Minister van Oorlog naar

aanleiding van de verhooging van art. 370^1 het volgende aan de Tweede Kamer mede —

„De thans bestaande veldvuurmond is, niettegenstaande dit op verschillende wijzen

is beproefd, met wijziging van zundgat en ontstekingsmiddel, niet duurzaam geschikt te

maken voor het gebruik van rookzwak buskruit. Dit laatste moet als een onafwijsbare

eisch worden beschouwd en kan alleen worden verkregen door het sluitstuk en ten deele

de vuurmond te transformeeren voor het aanwenden van een buskruitlading in messingen

hulzen, in welke richting de proeven worden voortgezet en genoegzaam zeker zullen slagen".

Daarbij wordt verder nog aangeteekend ,,dat deze vuurmond na de transformatie

bij het vestinggeschut zal kunnen worden gebruikt als een doeltreffende vervanger van

het verouderde kanon van 8 cM. St."

De proeven liepen toen reeds verschillende jaren, gelijk wij ook bij een vorige

gelegenheid hebben aangestipt (vergelijk blz. 195 tot en met 198). In 1895 was door de

Commissie van Proefneming in beginsel vastgesteld, dat aan het kanon van 8 cM. het
ö  ö O '

snelvuur-sluitstuk zou worden aangebracht. Bij Aanschrijving van het D. v. O. van 31 Juli

1899 IV® Afdeeling N°. 27 werd nader bepaald, „dat aangezien de beproeving van

nikkelen en koperen zuntgattappen bij het kanon van 8 cM. St. niet tot een goeden uitslag

had geleid, zou worden nagegaan, óf met een snelvuursluitstuk betere uitkomsten

konden worden verkregen". In den loop van 1900 werd aangaande de gelaste proeven

met voornoemde sluitstukken rapport uitgebracht. Bij Aanschrijving van het D. v. O.

dd. 12 April 1901 IV® Afdeeling N°. 41 werd een bedrag van vierduizend gulden

toegestaan voor den aanmaak van kardoezen met rookzwak schietkatoen-buskruit om bij de

practische oefeningen in het kanon van 8 cM. St. te doen beproeven (vergelijk blz. 35^)-
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ET jaar d.a.v, werd door het Departement van Oorlog een hoeveelheid van 1200

kardoezen rookzwak schletkatoen-buskruit toegestaan om bij de practische oefeningen met

het kanon van 8 cM. St. aan een verdere beproeving te onderwerpen. Daarbij werden

alle voor een Regiment Veld-Artillerie of het Korps Rijdende Artillerie beschikbaar gestelde rook-

zwakke kardoezen met de vuurmonden eener zelfde batterij afgegeven. De uitbrandingen van de

zundgattappen waren veel geringer dan bij het rookzwakke buskruit 2 x 2 en 2.

„Terechf — zegt de Minister van Oorlog in zijne Memorie tot Toelichting der aanvraag

van gelden voor aanschaffing van snelvuur-materieel — ̂̂ terecht werden de proeven tot transformatie

van ons 8 cM. kanon in snellader gestaakt en een onderlinge vergelijking van de belangrijkste typen van

veldvuurmonden met kracht ter hand genomeii\

Nadat in het vóórjaar van 1900 een Commissie van Officieren een bezoek had gebracht aan

de fabrieken en de schietterreinen van de firma's FRIEDRICH KRUPP en SKODA, ook een uitnoodiging

tot deelneming was gericht aan de voornaamste geschut-fabrikanten van Middel-Europa, had in den

zomer hier te lande een vergelijkende beproeving plaats van veldgeschut, in bruikleen afgestaan

door de firma's SCHNEIDER en Co. te Ie Creusot, door KRUPP te Essen en doorJOHN COCKERILL

te Seraing. De „Skoda werke" zagen af van het aanvankelijke voornemen om aan den schietwedstrijd

deel te nemen. De fabriek te Chamon wenschte niet mee te dingen. De firma SCHNEIDER zond

materieel in van het zgn. hydro-pneumatische stelsel, overeenkomende met het Fransche veldkanon.^

KRUPP bood materieel aan, overeenkomstig het in Duitschland aangenomen type, doch van eenigszins

nieuwer model. De Belgische maatschappij eindelijk hield met haar vuurmond het midden tusschen beide

stelsels. Gedurende de schietoefeningen aan het strand nabij Scheveningen gaf de firma SCHNEIDER

haar voornemen te kennen om niet verder mêe te dingen. De uitslag van de genomen proeven was,

dat de commissie voorstelde een batterij te doen leveren door KRUPP van eenigszins verbeterd type,

welke tot het voortzetten der proefnemingen aan een regiment Veld-Artillerie in gebruik zou worden gegeven.

Intusschen werd de aandacht gevestigd op het materieel der „Rheinische Metallwaaren- und

Maschinen Fabrik patent EHRHARDT", alwaar door Engeland gedurende den Zuid-Afrikaanschen
oorlog 18 batterijen waren aangeschaft. In verschillende landen werden proeven met dit hydraulische
stelsel genomen en gingen stemmen op, de wenschelijkheid daarvan betoogende. Het gevolg van een
en ander was, dat de toenmalige Minister van Oorlog, de oud-Rijder A. KOOL, terecht besloot de
beproeving niet uitsluitend voort te zetten met het KRUPP geschut. Hij achtte ook een vergelijking
noodzakelijk tusschen de hydraulische stelsels- van EHRHARDT, SCHNEIDER en KRUPP. Het
benoodigde materieel werd aangeschaft uit een crediet van /100.000 door de Staten-Generaal op
de begrooting voor 1901 tot het nemen van proeven ingewilligd.

In den loop van 1903 kon de Minister van Oorlog BERGANSIUS verklaren —
^^Overtuigend is gebleken^ dat het Krtipfsche hydraulische stelsel van 7.5 cM. L 50

beslist de voorkeur verdient en in alle opzichten voor invoering in aanmerking komt"

Voor ons Korps waren bij den aanvraag van gelden 12 stukken en 24 caissons in uitzicht gesteld.
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OOMIN de Tweede Kamer als eenige pers-organen toonden zich met de keuze van den

Minister van Oorlog voldaan. Het gevolg was, dat Z.Ex. bij een Memorie van Antwoord

nogmaals tot in vele bizonderheden de voordeelen van het KRUPP-geschut uiteenzette.

Te dierzelfde gelegenheid weerstond de Minister een in de Tweede Kamer beraamde aanval

op het voortbestaan van ons Korps.

„Afschaffing van dat Korps tot een eventueel nieuw op te richten Regiment Veld-Artillerie"

— aldus de Minister — ,,kan niet worden aanvaard. Gewis zou zoodanige maatregel finantieele voordeelen

afwerpen; doch ze zou in geen geval mogen leiden tot vermindering van het aantal batterijen, aangezien

onze Artillerie in verhouding tot de Infanterie toch reeds zwakker is, dan in de legers onzer naburen.

„Ook kan niet worden toegegeven" — zoo vervolgde Generaal BERGANSIUS — „dat de

Rijdende Artillerie een belemmering zou zijn voor de Cavalerie; integendeel verleent zij aan het zuster-

wapen steun. Nu laatstbedoeld wapen nog eenige — zij het ook geringe — uitbreiding zal ondergaan,

zal het allicht nog meer, dan tot nu, in staat zijn om zelfstandig op te treden, maar ook juist daarom

minder nog dan vroeger den steun der Rijdende Artillerie kunnen ontberen".

Hulde aan dien bekwamen artillerist voor zijn fiere houding! Het Korps Rijdende Artillerie

weet hem daarvoor warmen dank!

Wij besluiten dit overzicht met den wensch, dat de Nederlandsche Artillerie met het snelvuur-

geschut een kanon moge verwerven, dat de vergelijking met de bewapening onzer naburen even

glansrijk zal kunnen doorstaan als zulks met het oude 8 cM. St. gedurende gansche reeksen van

jaren het geval is geweest.
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ER WIJL bij den aanvang van het tijdvak 1899—1903 de portefeuille van Oorlog —

sedert 31 Juli 1897 — in handen van Generaal K. ELAND berustte, ging ze den
jsten April 1901 over aan den oud-Rijder, Adjudant in buitengewonen dienst van HARE

MAJESTEIT DE KONINGIN en Chef van den Generalen Staf, Luitenant-Generaal A. KOOL.
Waar een der vroegere leden van het Korps Rijdende Artillerie tot deze hooge functie

geroepen werd mogen wij dit feit in ons werk zeker en gewis niet onopgemerkt laten voorbijgaan.
De omstandigheden, waaronder Generaal KOOL tot Minister van Oorlog geroepen werd, mochten

zorgwekkend heeten! De Legerwetten van ELAND waren in behandeling gekomen. Een door de
Tweede Kamer aangenomen amendement, strekkende om den S'/, maandschen oefentijd voor onbe-
redenen in de wet vast te leggen had tot schorsing van de behandeling der aanhangige voorstellen
en tot het aftreden van den Minister van Oorlog geleid. HARE MAJESTEIT riep nu onzen oud-Rijder

A. KOOL op om de verdediging der opnieuw ingediende ontwerpen te aanvaarden, i)

Geheel het land heeft getuigd, dat die verdediging schitterend is geweest. Met al den gloed

zijner overtuiging, dat althans iets behoorde gedaan te worden om het leger uit het moeras te heffen •,
met al de bekoring, die uitgaat van zijn sympathieke persoonlijkheid; met alle kunde en door
kneedheid in parlementaire vormen, waarover hij beschikt — heeft Generaal KOOL de Militie- en de
Landweer-wet (op 24 Juni 1901 naar het Staatsblad N°. 159 en N°. 160) gevoerd. Het leger is hem
daarvoor grooten dank verschuldigd; en wij, oud-Rijders, zijn er trotsch op, zulk een klankvollen
naam in de rij onzer voorgangers te mogen neerschrijven. 2)

Algemeen was de hulde, welke in die moeilijke dagen aan Generaal KOOL ten deel viel; om
strijd verkondigden alle pers-organen zijn lof. Wel het meest juist werd zijn persoonlijkheid geteekend
door een „interview" van „Observator", hetwelk te vinden is in Wereldkroniek van 30 Maart 1901.

1) Het Korps bevat in de annalen de order van 2 April 1901, luidende: „Na.ar aanleiding van een telegram van gelukwensching door mij,
mede namens Officieren van het Korps gezonden, aan den Luitenant-Generaal KOOL bij de aanvaarding van zijn ambt als Minister van Oorlog,
heeft genoemde Minister van Oorlog aan mij en aan alle Officieren van het Korps telegrafisch zijn dank betuigd

2) Toen wij destijds ook den Generaal KOOL complimenteerden met het door hem behaalde succes, antwoordde Z.Ex, o.m.: „het was mij
een voorrecht, iets voor het leger te hebben kunnen doen; maar het was dan ook wel noodig".
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AN het slot van voornoemd stuk zegt de Schrijver: „Van dit gesprek

met den Chef van onzen Generalen Staf — waarin natuurlijk slechts enkele

punten, en dan nog maar tamelijk oppervlakkig, konden worden aangeroerd —

heb ik de aangenaamste herinneringen behouden.

„De welwillende en humane Opperofficier, zetelend in het eenvoudige bureau van

het centrum onzer defensie; bereid om u te woord te staan en in te lichten, yoor zoover

's lands belang dit gedoogt, zonder eenig „militairisme", evenmin blindverheerlijkend als

onderschattend, is m.i. de type van het Nederlandsche legerhoofd, gelijk men dit in

onzen tijd en in de bestaande verhoudingen wenscht".

Type van het Nederlandsche legerhoofd — dit is niet te veel gezegd! Zoo is

het beeld, hetwelk wij allen van den innemenden, vertrouwenwekkenden, uiterst kundigen

Chef van den Generalen Staf in ons gemoed dragen, i)

Generaal KOOL begeerde de hooge betrekking niet. Nadat hij zijn plicht volbracht

had, gaf hij de teugels van het bewind over aan den Minister J. W. BERGANSIUS

(i Augustus 1901), die reeds vroeger dezelfde plaats op het Plein had ingenomen.

Ook hem bewaart het Leger aangename herinneringen.

/

Behalve de bovenstaande facsimilé's der handteekeningen van twee onzer erkend

bekwame Nederlandsche staatsmannen, bieden wij onzen lezers alsnog tegenover blz. 364

een reproductie van het goed gelijkende portret van den oud-Rijder Luitenant-Generaal

ARTHUR KOOL, geteekend door den Kunstschilder H. J. HAVERMAN en voorkomende

in het sedert opgeheven Tijdschrift „Woord en Beeld' van April 1899. Van het wapen,

dat de oud-Rijder gerechtigd is te voeren geven wij een afbeelding op de achterzijde

van het portret.

Het beheer over de Artillerie werd in het tijdvak 1899—1903 tot den 28®*^^"

April 1892 gevoerd door den Luitenant-Generaal C. L. W. MOORREES; daarna door

den Luitenant-Generaal F. G. A. VAN ERMEL SCHERER. Zijn aanstelling tot voor

noemden rang is gedateerd 3 Mei 1902 (Koninklijk Besluit N°. 17).

Met het commando over de Bereden Artillerie was tot den Mei 1903 belast

de Generaal-Majoor F. R. FROGER; daarna de Generaal-Majoor C. DE WIT.

i) Men leze ook; De Luitenant-Generaal ARTHUR KOOL door F. DE BAS. „Woord en Beeld April 1899, blz. 131 en 134".

t
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AT de mutatiën onder de leden van het Korps betreft, zij het volgende vermeld — »

ingevolge Kon. Besluit dd. 9 November 1900 N°. 54 werd de Luitenant-Kolonel

C. DE WIT benoemd en aangesteld tot Kolonel-Commandant van het 3° Regiment

Veld-Artillerie. Het commando over het Korps Rijdende Artillerie was bij hetzelfde Koninklijk Besluit

opgedragen aan den Majoor F. VAN HASSELT van den Staf der Artillerie, toegevoegd aan den

Inspecteur van het Wapen, die den November d.a.v. het commando aanvaardde.

Voorts traden bij het Korps de onderstaande Officieren op —

De I®-Luitenant W. L. VAN WARMELO van het 3® Regiment Veld-Artillerie, en zulks met

ingang van i September 1899 (circulaire van den Commandant der Bereden Arttillerie dd. 25

Augustus 1899 N°. 1052); hij werd ingedeeld bij de Batterij.

De Kapitein L. Baron VAN HOGENDORP van het 3® Regiment Veld-Artillerie (beslissing van

den Commandant der Bereden Artillerie dd. 28 April 1900 N°, 577); aan hem werd het commando

over de i® Batterij opgedragen.

De 2®-Luitenant Jhr. W. ROËLL van het 2® Regiment Veld-Artillerie met ingang van i Mei

1900 (order Commandant Bereden Artillerie dd. 8 Februari 1900 N°. 18); hij werd ingedeeld bij de

2® Batterij. In verband daarmede werd de i®-Luitenant W. A. FRIESWIJK overgeplaatst bij de i®-, de

i®-Luitenant A. L. VAN AFFELEN VAN SAEMSFOORT bij de Instructie-Batterij.

De 2®-Luitenant O. L. G. BEELAERTS van het 4® Regiment Vesting-Artillerie met ingang

van 10 October 1901 (beschikking van den Inspecteur der Artillerie dd. 4 October 1901 N°. 1775 F).

Zijn bevordering tot T-Luitenant bij het Korps volgde op 25 November d.a.v. (Kon. Besluit N°. 24).
De i®-Luitenant C. W. A. Baron VAN HAERSOLTE VAN DEN DOORN van het 2® Regiment

Veld-Artillerie en zulks met ingang van 16 November 1900 (beslissing van den Commandant der

Bereden Artillerie dd. 13 November 1900 N°. 1554); hij werd ingedeeld bij de 2® Batterij.

De i®-Luitenant B. D. BLECKMANN van het i® Regiment Veld-Artillerie, gedetacheerd bij

de Instructie-Batterij, met ingang van i Mei 1901 (circulaire van den Commandant der Bereden
Artillerie dd. 31 Januari 1901 N°. 122)5 hij werd ingedeeld bij de 2®- en met ingang van 20 Mei
d.a.v. overgeplaatst bij de i® Batterij. De ,i®-Luitenant VAN WARMELO ging op dien datum over bij
de 2®-, dd. 13 Februari 1903 bij de Instructie-Batterij.

De Kapitein C. E. BAUD van het 3® Regiment Veld-Artillerie (circulaire van den Commandant
der Bereden Artillerie dd. 30 Augustus 1901 N°. 44^)-

De i®-Luitenant Jhr. J. G. CALKOEN^van het 3® Regiment Veld-Artillerie (beschikking van
den Commandant der Bereden Artillerie dd. 15 Juni 1901 N°. 944); hij werd ingedeeld bij de i® Batterij.

De i®-Luitenant H. J. VERHULST van het 3® Regiment Veld-Artillerie (beschikking van den
Commandant der Bereden Artillerie dd, 6 September 1901 N°. 1489); hij werd ingedeeld bij de

Instructie-Batterij; op 13 Februari 1903 ging hij over naar de 2® Batterij.
De i®-Luitenant H. G. RAMBONNET (besluit van den Commandant der Bereden Artillerie

dd. II November 1902 N°. 3580).
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E 2®-Luitenant R. M. A. VAN DEN WALL BAKE van het i' Regiment

Vesting-Artillerie, ingaande 2 November 1903 (beschikking van den Inspecteur

der Artillerie dd. 6 October 1903 N°. 2258 P.) Den 24 Juni t.v. was hij

bevorderd tot i®-Luitenant. (Kon. Besluit N°. 28).

Voor de in voornoemd tijdvak bij het Korps Rijdende Artillerie gedetacheerde

Officieren verwijzen wij naar Bijlage n.

Nog zij vermeld, dat de i®-Luitenant Jhr. A. G. SICKINGHE door den Minister

van Oorlog bij Beschikking van het Departement van Oorlog dd. 29 Juni 1901

IIP Afdeeling N°. 81 eervol ontslagen werd uit zijne betrekking van Adjudant van het

Korps. De i®-Luitenant G. MAES werd aangewezen om tijdelijk zijne diensten waar te

nemen en belast met het commando over den kleinen staf. Hij werd op 26 Juli d.a.v.

vervangen door den i®-Luitenant L. W. Baron VAN BOETSELAER, die ingevolge

Min. Beschikking dd. 7 Juli 1901 IIP Afdeeling N° 18 benoemd was tot Adjudant.

De i"=-Luitenant A. L. VAN AFPELEN VAN SAEMSFOORT werd ingevolge
O  O

Beschikking van den Inspecteur der Artillerie dd. 19 Juni 1901 N°. 1147 P. met ingang

van I Auglistus d.a.v. benoemd tot i®-Luitenant voor speciale diensten en overgeplaatst

bij den Staf van het Korps.

Uit de rollen van het Korps werden de onderstaande Officieren afgevoerd.

De U-Luitenant Jhr. R. J. RUTGERS VAN ROSENBURG, bij Kon. Besluit van

II Augustus 1899 N°. 23 benoemd en aangesteld tot Kapitein bij het i® Regiment

Vesting-Artillerie; zijne overplaatsing bij het i' Regiment Veld-Artillerie volgde den

24 Maart 1903.

De Kapitein J. D. WAGNER, bij Koninklijk Besluit van 23 April 1900 N". 52

benoemd tot Majoor bij het 3® Regiment Vesting-Artillerie; den November 1902

ontving hij zijn overplaatsing bij het i' Regiment Veld-Artillerie.

De I'-Luitenant J. C. DRABBE, ingevolge Aanschrijving van den Inspecteur der

Artillerie dd. 9 Januari 1900 N°. 41 P. met ingang van i Mei d.a.v. overgeplaatst bij

het 2° Regiment Vesting-Artillerie; zijn benoeming tot Kapitein bij het i' Regiment

Vesting-Artillerie had plaats bij Kon. Besluit N°. 83 dd. 23 October.

De U-Luitenant F. H. UMBGROVE, bij Koninklijk Besluit van 25 October 1900

N°. 57; met ingang van 8 December d.a.v. voor den tijd van drie jaren gedetacheerd

bij het leger in Ned. Indië. Op zijn daartoe strekkend verzoek van verdere detacheering

bij het O.-I. leger ontheven zijnde, bij Koninklijk Besluit dd. 28 Augustus 1902 N°. 42,

werd hij volgens beschikking van het Departement van Oorlog dd. 22 December d.a.v.

N°. 58 bij het Korps Pontonniers geplaatst.
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E i®-Luitenant J, F. B. KALFF, "ingevolge Min. Beschikking van 15 Januari 1901
N°, 82 P., met ingang van i Mei d.a.v. overgeplaatst bij het i' Regiment Vesting-
Artillerie. Zijne bevordering tot Kapitein bij het 4" Regiment Vesting-Artillerie had plaats,

bij Koninklijk Besluit dd. 16 Januari 1903 N°. 12.

De i=-Luitenant W. A. FRIESWIJK, bij laatstgenoemde Min. Aanschrijving overgeplaatst bij

het 4® Regiment Vesting-Artillerie. Bij beschikking van den Inspecteur der Artillerie dd. 30 April
190X N°. 857 P. werd hij, met intrekking van zijn bevolen plaatsing bij voornoemd Regiment, over

geplaatst bij het 2® Regiment Vesting-Artillerie. Zijn benoeming tot Kapitein bij het 3® Regiment
Vesting-Artillerie volgde bij Kon. Besluit N°. 17 dd. 30 December 1902.

De Kapitein A. M. A. VAN DEN WALL BAKE, op zijn aanvrage krachtens punt 4 van

Art. 38 der bevorderingswet voor de Landmacht op non-activiteit gesteld (Beschikking Departement

van Oorlog 22 Augustus 1901 III® Afdeeling N®. 83).

Omtrent de oud-Rijders vermelden wij in chronologische volgorde: in het jaar 1899 —

De pensionneering op zijn aanvrage van den Luitenant-Kolonel Jhr. F. J. DES TOMBE van

het 3® Regiment Veld-Artillerie, bij Kon. Besluit van 15 Juni 1899 N°. 56; zoomede van den Kapitein

B. A. SANDERS van het i® Regiment Veld-Artillerie (Kon. Besluit dd. 9 Mei 1899 N°. 33).

De bestemming om tijdelijk werkzaam te zijn onder de bevelen van den Commandant der Vesting-

Artillerie, van den Majoor C. M. E. VAN LÖBEN SELS van het 3® Regiment Veld-Artillerie (Min.

Aanschrijving 2 September 1899 N°. 54); den 26 April 1900 bij Dispositie van het Departement van

Oorlog N°. 43 volgde zijne overplaatsing bij het i® Regiment Vesting-Artillerie. Den 9^®" November

1900 werd de oud-Rijder bij het 4® Regiment Vesting-Artillerie bevorderd tot Luitenant-Kolonel; zijn

bevordering tot Kolonel Commandant van dat Regiment volgde op i Mei 1903 (Kon. Besluit N°. i).

De pensionneering op hunne aanvrage van den Kolonel J. E. N. Baron SIRTEMA VAN

GROVESTINS en van den Majoor Jhr. W. J. P. VAN DEN BOSCH, beiden van den Grooten Staf,

en Adjudant van H. M. DE KONINGIN, respectievelijk bij de Koninklijke Besluiten van 9 December

1899 N°. 14 en van 14 November 1899 N°. 46, in te gaan 15 December en 16 November. Hunne

benoeming tot Adjudant in buitengewonen dienst van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN volgde op

12 Januari 1900 (Koninklijk Besluit N°. 31).

In de jaren 1900 tot en met 1903 —

De overplaatsing van den Kapitein G. E. BAUD van het 2® Regiment Vesting-Artillerie bij

beschikking van den Inspecteur der Artillerie dd. 28 April 1900 N®. 950 P., bij het 3® Regiment Veld-Artillerie.

De bevordering tot Majoor van den Kapitein K. D. PUNT van het 2® Regiment Veld-Artillerie

met bepaling, dat hij ter beschikking zoude zijn van den M. v. O. (Kon. Besluit 19 Juli 1901 N°. 45).

Ten slotte boekstaven wij het overlijden van den oud-Luitenant-Kolonel W. H. BIERMAN,

dd. 3 Juli 1899 te Ragaz in het Kanton St. Gallen (Zwitserland), en van den oud-Kolonel J. F.

DIEMER, op 6 Februari 1900 te 's Gravenhage.
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1899-1903

AT betreft de onderscheidingen, in het tijdvak 1899—1903, door HARE

MAJESTEIT DE KONINGIN aan Rijders en oud-Rijders toegekend, ver

melden wij —

de benoeming met ingang van 15 December 1899 van den Kolonel J. E. N.

Baron SIRTEMA VAN GROVESTINS, Adjudant van HARE MAJESTEIT, tot de hooge

betrekking van Grootmeester van HoogstDerzelver Huis; zoomede de benoeming met

ingang van denzelfden datum tot Kamerheer van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN,

van den Majoor Jhr. W. J. P. VAN DEN BOSCH.

In verband met eerstgenoemde onderscheiding schreef ons dd. 10 December 1899

Kolonel Baron SIRTEMA VAN GROVESTINS. „.... Gij zult heden mijn pensioen

wel in de courant lezen. Ik had er om gevraagd en krijg een anderen werkkring bij

het Civiele Huis der Koningin. Alles is dus „pour Ie mieux"; toch is het onmogelijk

zonder eenigen weemoed het leger te verlaten, waarbij ik 38 dienstjaren als Officier

tel, en een zoo belangrijk tijdvak van het leven voor goed af te sluiten ...."

Moge het den waardigen oud-Rijder, aan wien door H. M. bij Kon. Besluit van

16 April 1903 N°. 15 den rang werd verleend van Generaal-Majoor, en die steeds

bewijzen gaf, aan het Korps een warm hart toe te dragen, nog lange jaren gegeven

zijn om in zijn tegenwoordige hooge betrekking werkzaam te wezen.

Verder noemen wij de benoeming bij den Grooten Staf tot Adjudant van H. M.

van den Kapitein J. W. P. VAN HOOGSTRATEN van het P Regiment Veld-Artillerie,

Commandant der Instructie-Batterij van het Korps Rijdende Artillerie (Koninklijk Besluit

dd. 13 December 1899 N°. 32); — ten slotte

de benoeming en aanstelling bij den Grooten Staf tot Ordonnans-Officier van

H. M. DE KONINGIN, van den i®-Luitenant-Adjudant van het Korps Jhr. A. G.

SICKINGHE, en wél bij Kon. Besluit van 24 Juni 1901 N°. 56.

Voor zoover de ordeteekenen aangaat, door HARE MAJESTEIT KONINGIN

WILHELMINA en door buitenlandsche VORSTEN, aan Officieren en oud-Officieren

het Korps verleend, teekenen wij aan —

in het jaar 1900:

de vergunning tot het aannemen en dragen van het onderscheidingsteeken van

Ridder der i® klasse van de Orde van den Rooden Adelaar van Pruisen, aan den

Luitenant-Generaal A. KOOL, Adjudant in buitengewonen dienst van H. M. DE KONINGIN,

Chef van den Generalen Staf; idem dat van Ridder-Grootkruis der Orde van St. Mauritius

en Lazarus (Italië), aan den gepensionneerden Kolonel van den Grooten Staf, J. E. N.

Baron SIRTEMA VAN GROVESTINS, Adjudant in buitengewonen dienst en Groot

meester van het Huis der Koningin; zoomede van Ridder i' klasse der Orde van den

Leeuw en de Zon van Perzië.
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N het jaar 1901 behaagde het aan den HERTOG-Regent van Mecklenburg-Schwerin om

den oud-Rijder te begiftigen met het Grootkruis der Orde van den Griffioen. Van Z. K. H.

den GROOTHERTOG van Saksen-Weimar ontving hij in datzelfde jaar het Grootkruis

der Orde van de Waakzaamheid of van den Witten Valk. In het jaar 1902 werd door HARE

MAJESTEIT aan hem vergunning verleend tot het aannemen en dragen der medalje, ingesteld ter

herinnering aan de kroning van Z. M. den KONING van Groot-Brittannië en Ierland.

De benoeming tot Officier der Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden van den met den

rang van Majoor gepensionneerden Kapitein der Rijdende Artillerie N. J. A. P. H. VAN ES.

In het jaar 1901 —

de vergunning tot het aannemen en dragen der onderscheidings-teekenen van Ridder 2® klasse met

de Ster der Orde van den Rooden Adelaar (Pruisen), aan den gepensionneerden Luitenant-Kolonel met

rang van Generaal-Majoor H. BEIJERMAN, Adjudant in buitengewonen dienst van H. M. DE

KONINGIN; idem van Officier der Orde van St. Mauritus en Lazarus (Italië), van Ridder der Wendische

Kroon (Mecklenburg-Schwerin), van het Vorstelijk Eerekruis 2® klasse (Reuss) en van Ridder 3® klasse

der Pruisische Kroonorde, aan den Kapitein J. W. P. VAN HOOGSTRATEN, Adjudant van H. M.

DE KONINGIN. In het Jaar 1902 werd deze oud-Rijder begiftigd met het Ridderkruis 3® klasse der

Kroonorde van Siam.

Verder de vergunning tot het aannemen en dragen der ordeteekenen van Ridder van het

Legioen van Eer, aan den Kapitein K. D. DE PUNT van het 2® Regiment Veld-Artillerie;

idem van Commandeur der Wendische Kroon met de Gouden Kroon der Orde (Mecklenburg

Schwerin), aan den gepensionneerden Majoor Jhr. W. J. P. VAN DEN BOSCH, Adjudant in buiten

gewonen dienst en Kamerheer van H. M. DE KONINGIN; in het jaar 1902, van Ridder 2® klasse der

Orde van St. Anna en van Commandeur met de ster der Orde van Karei III hem door H.H. M.M.

den KEIZER aller Russen en den KONING van Spanje geschonken;

idem van Ridder 2® Afdeeling der Orde van de Waakzaamheid of van den Witten Valk, aan

den i®-Luitenant Jhr. A. G. SICKINGHE van den Grooten Staf, Ordonnans-Officier van H. M. DE

KONINGIN; in het jaar 1902, van de medalje ingesteld ter herinnering aan de kroning van Z. M.
den KONING van Groot-Brittannië en Ierland.

Wij eindigen dit gedeelte met een kort overzicht van de loopbaan van den oud-Rijder den
Generaal-Majoor C. DE WIT, Commandant 'der Bereden Artillerie, die zooals wij zagen in het jaar
1900 als Kolonel afscheid nam van het Korps.
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CM893-1900

ORNELIS DE WIT werd op 19 September 1844 te Utrecht geboren en

dd. 17 Augustus 1859, dus op nauwelijks 15-jarigen leeftijd, benoemd tot

cadet bij de Koninklijke Militaire Akademie en wél voor het Wapen der

Artillerie hier te lande. Achtereenvolgens behaalde hij op i September 1862 de graden

van cadet-korporaal, op 28 Januari 1863 van cadet-sergeant en werd bij Kon. Besluit

N°. 69 dd. 18 Juni 1863 benoemd tot 2^-Luitenant bij het 3'Regiment Vesting-Artillerie.

Ingedeeld zijnde bij de 4® Compagnie, standplaats Nijmegen, verwisselde hij op i Mei

1864 zijn eerste garnizoen met dat van Maastricht en ontving aldaar zijn overplaatsing

bij het Regiment Veld-Artillerie (Disp.^ Departement van Oorlog dd. 12 April 1867

N". 88 P). Hij werd geplaatst bij de 7® compagnie, destijds gecommandeerd door den

oud-Rijder W. Graaf VAN LIMBURG STIRUM, te 's Gravenhage. Zijn benoeming tot

i®-Luitenant bij diezelfde compagnie volgde bij Kon. Besluit dd. 15 Mei 1869 N°. 58.

Het jaar d.a.v, deed hij zijn intrede bij het Regiment Rijdende Artillerié te Amersfoort

(Disp. Departement van Oorlog dd. 11 September 1869 N°. 59), en kwam onder de

bevelen van den Kapitein M. L. V. Baron DE GIRARD DE MIELET VAN COEHOORN,

die de 2® Batterij (12 8®") commandeerde.

Met deze batterij, in 1870 beboerende tot de Eerste Afzonderlijke Brigade, maakte

DE WIT toenmaals deel uit van het Mobiele Leger. Zooals reeds op blz. 177 van

Deel V-iii B van ons werk werd medegedeeld, was de brigade aangewezen bij voor-

loopige bezetting der positie 's Hertogenbosch—Geertruidenberg tot bewaking der grenzen

in zuidelijke richting; de batterij was gekantonneerd te Haren—Boxtel.

Na demobilisatie van het leger kwam de 2® Batterij in het laatst van September

te Amersfoort terug, zoodat DE WIT den 19"^^" October d.a.v. tegenwoordig was bij de

revue, welke op de groote Vlasakkers door ZIJNE MAJESTEIT KONING WILLEM III

over het Regiment Rijders werd gehouden.

Den November werd hij met de batterij naar Venlo verplaatst om den
jsten ]y[ei 1873 onder de bevelen van den Kapitein Jhr. V. A. DE PESTERS naar de

oude Eem-stad terug te keeren.

Toen in het jaar 1876 een commissie werd ingesteld om het vraagstuk van den

meest wenschelijken veld-vuurmond te bestudeeren — vergelijk blz. 33 — maakte ook
de i®-Luitenant C. DE WIT daarvan deel uit.

Nadat de commissie haar eind-rapport had uitgebracht werd hij met ingang van

I November gedetacheerd bij de Krijgsschool (Disp. Departement van Oorlog Kabinet L"^
N°. 18 dd. 8 September 1876).

Tijdens deze detacheering — dd. 23 Mei 1879 bij Kon. Besluit N®. 17 werd
de oud-Rijder benoemd tot Kapitein der 2® klasse bij het 3® Regiment Veld-Artillerie,
waarbij hij ingevolge order van het Minister van Oorlog dd. 10 Juli d.a.v. in functie trad.



Luitenant-Kolonel C. DE WIT.

Commandant van het Korps Rijdende Artillerie

Sedert 7 April 1893.
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ADAT hij bij dit Korps het bevel had gevoerd over den transport-trein, standplaats,

's Gravenhage, werd hij bij Disp. Dep. van Oorlog dd. 14 September 1880, te rekenen van

I October 1880, werkzaam gesteld onder de bevelen van den Chef van den Generalen Staf.

Op I October 1881 eervol van evenbedoelde detacheering ontheven zijnde, was hij bij het

2' Regiment Veld-Artillerie achtereenvolgens belast met het bevel over voornoemde trein-compagnie,

vervulde hij de betrekking van kapitein voor speciale diensten, en werd hij bij Disp. van het Departement

van Oorlog Kabinet D V 40 dd. 16 Augustus 1883 benoemd tot Regiments-Adjudant. In deze functie

stond hij den Regiments-Commandant, Kolonel A. MAZEL, ter zijde, toen het 2® Regiment Veld-

Artillerie in de maand Augustus van het jaar 1885, in bijzijn van den Generaal-Majoor F. M. B.

Ridder ALEWIJN, Commandant der Bereden Artillerie, in het kamp van Oldebroek voor het eerst

zijne taktische oefeningen en taktische schietoefeningen hield.

Na ruim drie jaren zijne adjudants betrekking te hebben waargenomen, werd de oud-Rijder

op het daartoe door hem gedaan verzoek, dd. 27 October 1885 bij Disp. van het Departement van

Oorlog N°. 65 eervol daarvan ontheven en aanvaardde hij het commando over de i® Batterij van

meergenoemd Regiment. Den 20®'®" October 1891 verwisselde hij dit bevel met de betrekking van

Adjudant van den Inspecteur der Artillerie, waartoe hij bij Disp. van het Departement van Oorlog

N". 54 was aangewezen •, in verband daarmede werd hij overgeplaatst bij den Staf van het Wapen.

Kort vóór de Rijdende Artillerie het Eeuwfeest harer oprichting zou vieren, behaagde het aan

HARE MAJESTEIT om den Kapitein DE WIT tot Majoor en Commandant van ons Korps te benoemen

(Koninklijk Besluit dd. 17 April 1893 N°. 4); den 30='®" April d.a.v. nam hij het commando over van

den Kolonel Jhr. V. A. DE PESTERS, Adjudant in buitengewonen dienst van H. M. DE KONINGIN.

Ongesteldheid was oorzaak, dat de nieuw benoemde Commandant bij de plechtige viering van

het Eeuwfeest niet tegenwoordig konde zijn. Ten zeerste werd zijne afwezigheid gedurende de

onvergetelijke dagen van 20—23 April 1893 betreurd.

Den 29^'®" October 1896 bij H. M's Besluit N°. 32 aangesteld zijnde tot Luitenant-Kolonel,

bleef hij het bevel over de Rijdende Artillerie voeren tót 9 November 1900, toen hij bij Koninklijk

Besluit N°. 54 werd benoemd tot Kolonel-Commandant van het 3® Regiment Veld-Artillerie. Het

commando van het Korps Rijdende Artillerie ging over op den Majoor F. VAN HASSELT van het

Staf van het Wapen, Adjudant van den Inspecteur der Artillerie.

Het Regiments-commando voerde DE WIT tot 24 April 1903, op welken datum hij bij HARER

MAJESTEIT's Besluit N°. 48 benoemd werd tot Generaal-Majoor, Commandant der Bereden Artillerie.

Het ligt niet op onzen weg om bij het leven van den persoon, wien deze regelen gelden, in

bijzonderheden uit te weiden over zijne vele en veelzijdige verdiensten; die taak blijve aan latere

geschiedschrijvers voorbehouden. Toch erkennen wij gaarne, dat het Korps Rijdende Artillerie er

steeds trotsch op gaat, een „CORNELIS DE WIT" tot Chef te hebben gehad: de naam alleen wekt

reeds wijdsche en eerbiedwaardige herinneringen!

» ' . K I'ft
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OEMDEN wij slechts enkele feiten, waarnaar de wetenschappelijke kundigheden van deze

persoonlijkheid kunnen worden afgemeten, dan brengen wij in gedachtenis, hoe veelvuldig

de heer DE WIT in commissiën werd benoemd, vooral in de jaren tusschen 1893 en 1900;

hoe menig tijdschrift-artikel het kenmerk draagt van zijn welversneden pen; hoe hij o.a. optrad als

Redacteur van de ^^Militaire Gids' en als militair medewerker van de Nieuwe Rotterdammer Courant

gedurende de Boeren-Oorlog. Ieder onzer herinnert zich nog de talentvolle beschouwingen, onder het

hoofd ,,Kolonel C. DE WIT schrijft ons" saamgevoegd.

Vele zijn de onderscheidingen, aan hem ten deel gevallen.

Zoo werd hem bij Kon. Besluit van den October 1893 N°. 35 vergunning verleend tot

het aannemen en dragen der versierselen van Commandeur 2® klasse der Dannebrogs-orde. HARE

MAJESTEIT DE KONINGIN-REGENTES benoemde den Majoor DE WIT dd. 28 Augustus 1896

tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden.

Reeds bij Kon. Besluit dd. 23 Juli 1885 N°. 76 was hij gerechtigd tot het dragen van het

ridderkruis der Orde van het Zwaard (Zweden en Noorwegen); het onderscheidingsteeken voor lang-

durigen Nederlandschen dienst als Officier werd hem op 5 December 1878 toegekend.

In het najaar van het jaar 1896 werd hij ingevolge Kon. Besluit van i Juli 1896 N°. 41 en

Ministerieele Aanschrijving van 3 Juli d.a.v. IP Afdeeling N°. 130, te samen met den Luitenant-Kolonel

G. F. W. BUIJS van het Regiment Grenadiers en Jagers, naar Duitschland gezonden tot het bijwonen

der Pruisische najaars-manoeuvres in de omstreken van Trier. Zij meldden zich op 14 September 1896

aldaar bij den Generaal-Commandant van de lö*!® Divisie; deze manoeuvre duurde vier dagen.

Vervolgens vertoefden zij tot 23 September bij het VIIP Armee-Corps. Het behaagde aan Z. M. den

KEIZER van Duitschland, KONING van Pruisen, o.a. den Luitenant-Kolonel DE WIT te benoemen

tot Ridder 2' klasse der Pruisische Kroon-orde. De vergunning tot het aannemen en dragen der

versierselen van die Orde werd hem verleend bij Kon. Besluit N°. 74 dd. 6 December 1899.

In het ^^Historisch Museuvi' wordt in de galerij der Korps-Commandanten de beeltenis bewaard

van den Generaal-Majoor C. DE WIT, gekleed in de uniform van Luitenant-Kolonel der Rijdende

Artillerie, versierd met de bovengenoemde ordeteekenen. Een reproductie daarvan namen wij op

tegenover blz. 370.

Van het door den oud-Rijder gevoerde wapen geven wij op de achterzijde van het portret een

afbeelding.
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N een vroeger deel van ons werk hebben wij getracht duidelijk te maken, op welke wijze

men gedurende de eerste halve eeuw van het bestaan der Rijdende Artillerie heeft getracht

een regelmatigen slag te houden in den hartader der bereden wapens, welke door het

enkele woord ^^remonteering'' wordt gekenschetst, i)

Latere jaren verlengden de lijdensgeschiedenis. Eerst in den allerlaatsten tijd schijnt een der

voor ons Vaderland meest belangrijke legervraagstukken — zoo niet rechtstreeks in tijd van vrede,

dan toch zeker voor onze slagvaardigheid ten oorlog — hare oplossing meer en meer te naderen.

Ook in dit opzicht wijzigt zich de anarchistische gezindheid, die zoo vele jaren een kenmerk

vormde van ons volk, en valt een weldadige door den Staat geleide samenwerking op te merken.

't Was niet voor de eerste maal, dat zich de noodzakelijkheid deed gevoelen om door het

scheppen van orde-bepalingen den toestand van ons paardenras — van overweldigenden invloed,

niet alleen voor militaire doeleinden, maar voor den geheelen economischen toestand van het land —

zooveel mogelijk te verbeteren.

Ook in vroegeren tijd kwam die noodzakelijkheid herhaaldelijk te berde-, naar onze meening

is het alleen aan een overdreven uitbotting der vrijheidsdenkbeelden ook op dit gebied toe te

schrijven, dat dikwerf de juiste baan tijdelijk werd verlaten. Indien men kennis neemt van het

verdienstelijke werk van den toenmaligen Majoor-Intendant E. VAN GENDT 2), dan treft reeds op

een der eerste bladzijden de aandacht een „Publicatie van het Uitvoerend bewind der Bataafsche

Republiek", den 3isten December 1799 gearresteerd, waarbij de paardenfokkerij eenigermate geregle

menteerd werd: uitgaande van de grondgedachte ,,dat het verval in den aanfok van beste paarden,

een onberekenbaar nadeel aan de Republiek toebrengt".
l

Wij hebben in ons vorig overzicht de geschiedenis onzer Rijks-Stoeterijen omschreven, die nog

lang daarna een tering lijdend bestaan bleven voortslepen.

1) Zie Deel V-m A IJz. 189—198.

2) Paardenfokkerij en remonteering — de Gebroeders VAN CLEEF 's-Gravenhage. 1887.
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R is lang en veel getwist over de vraag, óf het mogelijk ware om onze

paardenrassen dermate te verbeteren, dat dientengevolge niet alleen

de landbouw en de handel in belangrijk betere conditiën kwamen te

verkeeren, maar ook aan de militaire eischen, zoo in oorlog als in vrede, volkomen zou
kunnen worden voldaan. Die twist is nog gaande. Wel is waar heerscht in den laatsten

tijd meer eensgezindheid, wat de toekomst van den trein- en de veld-artille7He doch

omtrent de Cavalerie en de Rijdende Artillerie schijnt men nog lang niet gerust te zijn,

integendeel, velen betwijfelen, óf wij wel ooit in het eigen land in de gelegenheid zullen
zijn om aan de eischen, die thans voor militaire rijpaarden gesteld worden^ te voldoen.

In hoeverre 'slands belang dan zou vorderen om ernstig te overwegen, óf niet op de

eischen zelve kan worden bekrompen — ziet, wij gelooven niet, dat die vraag met
voldoende nauwgezetheid onder de oogen wordt gezien.

O  0 0

Toch is 't een feit, dat voorheen ons paarden-materiaal verre buiten de grenzen

van het eigen gebied een uitnemenden klank bezat. De Heer REINDERS, die grooten

naam heeft op het gebied der paardenkennis, meent dat eertijds hier te lande drie

typen van paarden bestonden: het Friesche-, het Geldersche- en het Zeeuwsche ras. Wél

kwamen ook in andere provinciën afzonderlijke typen voor; maar deze schijnen al spoedig

veel van hunne zuiverheid te hebben verloren. STARING spreekt ook van een Hollandsch

ras; maar deze benaming heeft waarschijnlijk zijn oorsprong in de drie genoemde typen.

Het Friesche paard moet een beroemdheid schier zonder wederga gehad hebben:

, het werd in hoofdzaak geteeld in Friesland, Groningen, Drente en in een deel van

Overijssel (de omgeving van Staphorst) en in groote transporten uitgevoerd naar de

meest verschillende streken van Europa, vooral naar Spanje, Italië en Engeland.

Het Geldersche paard^ dat 't meest uit de Betuwe voortkwam, was kleiner dan het

Friesche. Volgens de beschrijving, die Mr. A. FERF van dit type gaf i), bezat het een

afgerond kruis met ronde heupen en dijen en hooger ingeplanten staart dan het Friesche;

de beenen waren minder hoog, de pijpbeenderen fijner, de vetlokken korter, de hoeven

minder breed maar harder dan bij eerstgenoemde type. Het Geldersche paard zou

meer rijpaard zijn geweest dan het Friesche.^ en was daarom als cavalerie-paard bijzonder

gezocht. Nog gedurende de Fransche overheersching was onze lichte ruiterij grootendeels

van Geldersche paarden voorzien; van die paarden ging een goede roep uit, zelfs in

de ver verwijderde streken, waar ze deelnamen aan den oorlog.

Hieruit blijkt wel, dat het niet per se uitgesloten kan zijn, dat ons land, temeer

in zooverre het zich in de toekomst slechts heeft voor te bereiden op den verdedigenden

oorlog met een betrekkelijk beperkt operatie-gebied, geen paard zou kunnen fokken,

hetwelk voldoende geschiktheid bezit als militair rijpaard.

I) Iets uit de geschiedenis van de regleineuteering der paardenfokkerij in ons land. Groningen Erven B. VAN DER KA.MP 1900.
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E toestand van bodem en klimaat is onveranderd gebleven; het gaat dus niet aan te

beweren, dat hetgeen eertijds mogelijk was en zelfs tot goede uitkomsten leidde — in

de toekomst onbereikbaar zoude wezen i). De geschiedenis heeft duidelijk gesproken;

naar onze meening mag men uit hare lessen gerustelijk in theorie vaststellen, dat het fokken van

goede legerpaarden, ook voor de cavalerie, ten onzent geenszins tot de onmogelijkheden behoort.

Waarschijnlijk zal men geen ideaal-legerpaard verkrijgen; doch duizendmaal beter is een goed paard uit het

eigen land, dan een beter, dat uit den vreemde moet worden gehaald. Die bron droogt in oorlogstijd op.

Eigenaardig zijn de voorbeelden door SCHOTANUS 2) aangehaald ten bewijze, hoe de

paardenfokkerij eertijds in Nederland op een hoogen trap van ontwikkeling en aanzien heeft gestaan.

Zoo vermeldt hij een verbod van KAREL V uit het jaar 1531, betreffende den uitvoer van merriën,

en omtrent den aankoop anders dan op vrije markten. Ook wordt gewezen op een placaet van

dienzelfden Vorst, waarbij werd gelast, dat niemand „en sal voortaan moghen dragen fluweelen

taebaerden, swarttannet of andere couleuren, niet carmoisijn wezende, tenzij dat hij onderhoude drie

goede sadelpeerden, van den welcken de twee sullen wesen elk van den hooghde van zestien palmen

ende een halve ten alderminsten".

De heer Mr. JONGSMA 3), die omtrent de toestand van het paardenras in Friesland een

uitvoerige studie gemaakt heeft, geeft mede tal van voorbeelden, waaruit aangaande den aanfok in

vroegere tijden nieuw licht wordt ontstoken. Ook worden in het werkje van den Heer FERF omtrent

den toestand in andere provinciën verschillende wetenswaardigheden aangehaald. Zoo ontleent deze

aan een betoog van Mr. HARTOG over de paardenfokkerij als tak van staatszorg, dat in de 17°-

en de 18= eeuw in alle provinciën talrijke ordonnantiën bestonden, waardoor de teelt gereglementeerd

was. Het meest draconisch waren de bepalingen in de provincie Utrecht, alwaar b.v. in 1635 aan

ieder dorp de verplichting was opgelegd om voor eigen rekening een, twee of drie dekhengsten te
koopen en te onderhouden. Later werden bepaalde personen aangewezen, aan wie was toegestaan om

in bedoelde provincie hengsten in bezit te hebben.

Reeds in ons vorig overzicht hebben wij er op gewezen, hoe in de 19' eeuw verschillende

middelen ter aanmoediging genomen zijn, en er o.a. de aandacht op gevestigd, dat ZIJNE MAJESTEIT
KONING WILLEM III zelfs goede hengsten uit eigen stallen ter beschikking van de land

bouwers heeft gesteld. Toch bleef éénheid van systeem ontbreken; het particulier initiatief bleek

onmachtig om de vereischte verbeteringen te- brengen. Eenige lijn kwam in de maatregelen na de

oprichting der Stamboeken^ waarbij Friesland in het jaar 1880 voorging. Het goede voorbeeld werd

in 1886 gevolgd door de instelling van het Nederlandsche Paardenstamboek, nadat de Amsterdamsche

landbouwtentoonstelling kort te voren (in 1884) had doen zien, hoeveel de paardenfokkerij ten onzent
nog te wenschen overliet.

1) Een hoofdleerstelling der paardenfokkerij luidt: „Das Pferd ist ein Produkt der Scholle".
2) De geschiedenisse, Kerckelijk en Wereltlijk van Friesland Oost ende Weste tot 1584.
3) De Paardenfokkerij in Friesland, Leeuwarden, Suringar.
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ORENDOELDE tentoonstelling wierp rijke vruchten af en bracht allerwegen in den lande

op landbouwgebied een meer opgewekt leven. Belangrijk is inzonderheid het rapport van

het Bestuur der Vereeniging het Paardenstamboek^ uitgebracht in antwoord op de vraag,

welke practische resultaten voor Friesland's fokkerij uit de tentoonstelling zouden te verkrijgen zijn.

Het hierbedoelde rapport beveelde aan: het oprichten van hengsten-vereenigingen, het instellen

eener jaarlijksche keuring en het uitloven van hooge prijzen, waarbij de noodige waarborgen gesteld

behoorden te worden, dat de bekroning ten goedé der voortteling kwam,

In het hierbedoelde stuk kiemde reeds de wensch om tot reglementeering te geraken. En —

men zag dit dra van meerdere zijden in — die reglementeering kon dan 'ook niet uitblijven. De

tentoonstelling van 1884 te Amsterdam had maar al te duidelijk onze vele gebreken en tekortkomingen

op landbouwgebied aan het licht gebracht, dan dat het mogelijk ware bij het bestaande te volharden.

Organisatie was noodig. Hetzelfde jaar vormde zich dan ook het Nederlandsche Landbouw-comité^

waarbij zich de stamboeken aansloten. Een landbouw-commissie werd bij Kon, Besluit van 18 September

1886 N°. 28 ingesteld, waaraan o,m. het vraagstuk der paardenfokkerij te behandeling werd gegeven.

De Staatscourant van 18 en 19 November 1888 bevatte het advies van bedoelde commissie

ter verbetering van ons paardenras. Dit hield in —

„/, Steun van het particuliere initiatief door:

bijdragen in het onderhoud van dekhengsten^ bestemd voor den publieken dienst-, — en

het uitloven van premien voor goede merriën met veulens^ voor één- en tweejarige hengsten,

„/ƒ, Het optreden van den Staat door:

het oprichten va7i hengsten-depbts of het stationeeren van Rijkshengsten bij partmilieren— en

„b. het stationeeren van hengsten in de gamiisoenen der bereden wapensl^

Ofschoon de conclusie — zeker niet oneigenaardig — de reglementeering door den Staat

,,piiet alleen overbodig,, maar zelfs nadeelig" noemde, werd om licht te beseffen redenen, de weg

door het advies dezer commissie meer en meer gebaand.

Werden reeds spoedig dientengevolge hier en daar enkele bepalingen vastgesteld, de meer

gedetailleerde provinciale verordeningen i) — vooral op het gebied der verplichte hengstenkeuring —,

die als zoovele teekenen van de meer en meer naderende staatszorg zijn te beschouwen, vonden haar

oorsprong in het Reglemetit aangaande de ondersietming van Rijkswege van de paardenfokkerij,, 13—16

Augustus 1895 door de Ministers van Binnenlandsche Zaken en Oorlog, de HH. VAN HOUTEN en

SCHNEIDER geteekend. Het 3e artikel van dit besluit droeg n.1, de samenstelling van een reglement

voor het toekennen van rijksbijdragen en premiën, ten behoeve van het aanhouden van hengsten en merriën,

het benoemen eener keurings-commissie, het beheer over en de uitbetaling der gelden enz, op aan

provinciale commissiën, de besturen van landbouwvereenigingen en paardenstamboeken gehoord. Tevens

was bepaald, dat aan de keurings-commissie door den M, v, O, een militair lid zou worden toegevoegd.

1) Zie de Provinciale aankondiging in Friesland, van 14 Juli 1897 No, 9; in Groningen, van 27 November 1896 No. 109; in Drenthe, van
I October 1897 No. 25; in Overijsel, 12 Januari 1899 No. 90; in Gelderland, 20 September 1S98 No. 48; in Utrecht, 18 Januari 1897 No. 13;
in Zuid-IIolland, 16 Januari 1900 No. 34; in Noord-Holland, 22 September 1S97 9< Zeeland, J October 1899, in Noord-Holland, 18 April
1896; in Limburg, 26 Juli 1898.

»

I
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RTIKEL 4 bepaalde, dat vanwegen den Minister van Oorlog een getuigschrift kon worden

uitgereikt voor paarden^ die tot het fokken van remonte-paarden „geschikt" of „zeer

geschikt" werden geoordeeld. Bedoelde getuigschriften waren niet langer dan één jaar

geldig, maar konden telkens verlengd worden.

Eindelijk werd in het jaar 1900 een wetsontwerp aangeboden, inhoudende bepalingen betreffende

de staatszorg voor de paardenfokkerij: hetwelk den 21®'®" Juni 1901 het Staatsblad bereikte (N°. 156).

Deze wet, gekend onder den titel van ̂ ^Wet op de paardenfokkerij i go P\\)^v2X twee hoofdelementen —

„/®. dat er een algemeene Rijkskeuring zal wezen, volgens welke alle openbare dekhengsten naar gelang

bouw en stand en op met name genoemde erfelijke gebreken zullen worden gekeurd, onafhankelijk van het ras,

waartoe zij behoor en-, — en

„2^. dat het Rijk jaarlijks een zekere som beschikbaar stelt om te dienen tot het toekennen van premiën

en bijdragen voor hengsten, merriën en vetdens, bij Koninklijk Besluit te bepalen".

Blijkens de bij het Wetsvoorstel gevoegde Memorie van Toelichting behelsden de provinciale

regelingen aanmerkelijke leemten. Wél hadden alle provinciën in de reglementen opgenomen, dat

afgekeurde hengsten niet voor publiek gebruik beschikbaar mochten gesteld worden; doch bedoelde

bepaling was naar het oordeel der Regeering slechts een gevolg van de mededeeling, in 1896 aan de

Staten gedaan, dat geen provincie in het vervolg rijks-subsidie zou verkrijgen, tenzij hengsten met

erfelijke gebreken voor publiek gebruik werden uitgesloten.

Derhalve was de verplichte hengstenkeuring over het geheele land slechts het gevolg eener

door de Regeering gestelde voorwaarde, en kon iedere provincie zich daaraan onttrekken door een

voudig de rijksbijdrage niet aan te nemen.

Hierbij kwamen de nadeelen van moeilijke naleving der provinciale reglementen en andere

oorzaken, die evenzeer naar het oordeel der regeering tot de invoering van verplichte hengstenkeuring

van Rijkswege behoorden te leiden. Toch meenden zij niet te ver te mogen gaan in hare reglementeering,
met name zich niet met de fokinrichting in te laten.

Tegen het wetsvoorstel werden enkele bedenkingen ingebracht, inzonderheid van de zijde van

hen, die den weg van Staats-socialisme vreesden in te gaan, óf meenden, dat de vrijheid der land

bouwers te veel aan banden zou worden gelegd. Het ontwerp werd aangenomen met 62 tegen 16
stemmen in de Tweede-, met 38 tegen 4 stemmen in de Eerste Kamer der Staten Generaal.

Aangezien de wet van bijzonder belang schijnt, in de toekomst waarschijnlijk ook op het gebied
onzer remonte, zullen wij de belangrijkste bepalingen hieronder doen volgen. Alvorens vestigen wij
er met een enkel woord de aandacht op, dat nu nog — in den jare 1905 — de gevoelens van
deskundigen omtrent het nut der hengsten-depots verdeeld blijven. Naar veler meening zijn, wel is
waar, daaruit enkele vrij goede hengsten gekomen; doch zij meenen, dat aanschaffing van superieure
hengsten door den Staat veel meer nut zal afwerpen. In den beginne is veelal weinig gelet op de
afstamming der aangeschafte veulens; terwijl de opvoeding minder ten doel behoort te hebben den

verkoop, dan wel het opfokken der veulens tot goede, vooral krachtige hengsten.

.  ~ .
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HANS de belangrijkste bepalingen der Wet —

Artikel i.

„I. Tot dekking van merriën mogen slechts hengsten gebezigd worden, die voor de

provincie, waarin de dekking plaats heeft, zij'n goedgekeurd door een daartoe ingestelde keurings-commissie.

„2. Deze bepaling is niet toepasselijk, wanneer de hengst en de merrie tijdens de dekking en de

10 daaraan voorafgaande dagen in vollen en onvoorwaardelijken eigendom aan denzelfden persoon of

aan dezelfde personen toebehooren, enz.

Artikel 2.

„I. De algemeene keurings-commissie bestaat uit vier vaste- en twee voor iedere provincie wisselende leden.

„2. De commissie wordt bijgestaan door een secretaris.

„3. De vier vaste leden en de secretaris worden door Ons benoemd.

„4. Van de vier vaste leden moeten drie zijn geëxamineerde veeartsen. Gelijktijdig met de benoeming

dezer vier vaste leden worden ten minste evenveel plaatsvervangende leden door Ons benoemd. Van deze

moeten ten minste drie zijn geëxamineerde veeartsen, enz.

Artikel 6.

„I. In iedere provincie geschieden jaarlijks in het vóór- en najaar de gewone keuringen van de

hengsten, die men tot de eerstvolgende najaars-keuringen tot dekking wenscht te bezigen.

„4. De voorjaars-keuringen hebben plaats in Februari of Maart, de najaars-keuringen in September,

October of November, enz.

Artikel 12.

„I. Ten behoeve van subsidiën voor de paardenfokkerij wordt jaarlijks een bedrag van ten minste

ƒ75000 op de Staatsbegrooting uitgetrokken; terwijl bovendien de kosten der keuringen, zoowel voor het

gebruik van dekhengsten als voor de toekenning van premiën en bijdragen uit de Rijks-subsidie, komen

ten laste van het Rijk, enz. i)

Artikel 15.

„Ter bevordering van de paardenfokkerij zal in iedere provincie door Gedeputeerde Staten de in

die provincie gestelde landbouwmaatschappij, meer dan 600 leden tellende, en de in die provincie

gevestigde openbare paardenstamboeken gehoord, een provinciale regelings-commissie voor de paarden

fokkerij worden benoemd.

Artikel 16.

„Aan de provinciale regelings-commissie is opgedragen:

„a. het beheer over en de uitbetaling van de gelden, voor premiën en bijdragen bestemd; b. het

benoemen van een of meer provinciale keurings-commissiën voor de toekenning van premiën en bijdragen.

Artikel 17.

„I. In iedere provinciale keurings-commissie heeft ten minste een geëxamineerde veearts zitting.

„2. Zoowel aan de provinciale regelings-commissie als aan de provinciale keurings-commissiën

wordt door Onzen Minister van Oorlog een militair lid toegevoegd".

I) liet subsidie wordt gebruikt tot toekenning van: i=. premiën voor dekhengsten van ten minste 3- en ten hoogste 6 jaar; 2®. kleine
premiën voor dekhengsten van 7 jaar en ouder; 3e. onderhoudsbijdragen voor dekliengsten van ten minste 3 jaar; 4®. aanhoudingsbijdragen
voor hengsten beneden 2J jaar; 5®. premiën voor merriën beneden 8 jaar met veulen; 6®. kleine premiën voor merriën van 8 jaar en ouder
met veulen; 7®. aanhoudingsbijdragen voor veulens bedoeld sub 5e en 6e; 8®. aanhoudingsbijdragen voor merriën van ten minste l- en ten

hoogste 7 jaar; 9®. bijdragen in verliezen bij verkoop van in het binnen- of buitenland aangekochte hengsten, merriën en merrie-veulens. De sub

l® bedoelde premiën mogen niet meer dan tweemaal voor denzelfden hengst worden toegekend. (Kon. Besluit van 14 Augustus 1901 Stbl. N®. 204).

I
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MTRENT de hiervoren bedoelde toevoeging zeide de Memorie van Toelichting, dat dit met

instemming van den M. v. O. gedaan was, met het oog op de belangen, die het D. v. O.

heeft bij de verbetering onzer paardenrassen. „Men leide hieruit niet af" — aldus werd

vervolgd — „dat ook maar eenigszins de bedoeling zou voorzitten, dat er voor de remonte zoude

worden gefokt. Door belanghebbenden bij den landbouw en de paardenfokkerij is sedert jaren

aangetoond, hoe wenschelijk het is, dat de paarden, voor ons leger noodig, zooveel mogelijk, althans

voor de artillerie, in ons land zelf worden aangekocht. . .." Daarom is voeling houden van Oorlog

met hetgeen in ons land op het gebied der paardenfokkerij geschiedt van zoo groot belang.

Zoo komen wij als vanzelf weer terug op het onverbreekbare verband tusschen de paarden

fokkerij en de remonteering, waarop wij ons voorstellen nog nader in te gaan.

In de jaren, waarover het vorige overzicht liep, had de aanvulling onzer legerpaarden meestal plaats

door openbare aanbesteding — somwijlen naast het uitzenden van commissiën tot aankoop uit de hand.

Aanbesteding bleef tót in 1870 regel, toen de mobilisatie in dat jaar het aankoopen in het

binnenland noodzakelijk maakte.

Terwijl daarna tusschen '70 en '78 weder aanbesteding gebruikelijk was, zien wij in '79 '80

voor de Cavalerie een deel der remonte aankoopen in Hongarije; de rest der legerpaarden worden

aanbesteed; in 1881 wordt de Cavalerie deels geremonteerd uit Hongarije, deels uit Ierland, de Artillerie

aanbesteed; in 1882 wordende Cavalerie-paarden verkregen uit Ierland, de Artillerie aanbesteed; in 1883

Cavalerie en een deel der Artillerie getrokken uit Ierland, de rest aanbesteed. Deze toestand bleef

gehandhaafd met dien verstande, dat ingevolge in 1885 verstrekte Koninklijke last, een deel der

remonte (voor beide wapens) in het binnenland werd aangekocht, i) Straks zullen wij zien, welke

wijziging door de oprichting van het Remonte-depot in de remonteering gebracht werd.

Tót 1879 was de remonte niet op een bepaald ras aangewezen; de Cavalerie trok deze meest

uit Oldenburg en uit Hannover, zoodat de transport-kosten niet hoog waren. Die paarden voldeden

slechts matig; ze versleten spoedig; hetgeen werd toegeschreven aan de omstandigheid, dat ze op

lateren leeftijd werden aangeschaft (4—5 jaar) dan door de Duitsche remonte-commissiën, welke alzoo

de beste exemplaren konden uitkiezen.

In 1879 werd een proef genomen met paarden van het Hongaarsche ras, die tegen /520

werden aangeboden — tegen ƒ669, de prijs der Oldenburger's. In de jaren '78 tot en met '81 werden

344 Hongaarsche paarden aangekocht. Het verloop was zeer ongunstig; immers van '79 tot begin '85

waren reeds 19 — bijna 6% — gestorven, 69 — ruim 20% — op reform gesteld, terwijl 13 —

bijna 4 % — door Officieren waren overgenomen. Algemeen oordeelde men onze cavaleristen te zwaar

voor het Hongaarsche paard; in 1881 werd een proef met paarden van het lersche ras genomen. 2)

1) In Ierland werden de paarden tot i888 aanbesteed; leverancier was toen DELANGLE uit Rijssel.
2) Vergelijk het Hongaarsche paard (Voordracht gehouden te Arnhem in de Wetenschappelijke Bijeenkomsten gedurende den winter 1893—'94

door den iv-Luitenant J, W. P, VAN HOOGSTRATEN: blz. 35® opgenomen in de „Verslagen, Rapporten en Memorien").
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OT voornoemde keuze kwam men door de goede berichten, die in Belgische

en Engelsche bladen, op grond van leger-ervaring omtrent bedoeld paard

de ronde deden. Wel bezit het ras uiterlijk dikwerf weinig aantrekkelijke

eigenschappen, blijven de jonge paarden soms geruimen tijd vrij slap, en acclimatiseert

het minder gemakkelijk, terwijl energie en geestkracht meermalen te wenschen over

laten ; maar toch bezit het lersche paard — de ervaring ten onzent opgedaan bevestigt

zulks ten volle — ook zeer goede eigenschappen als legerpaard. Zelfs aarzelen bevoegde

paardenkenners, als b.v. Overste KNEL, niet om de Ier ^^/,,soldatenpaard bij uitnemend

heid" te noemen, vooral voor een natie, dat geen ruitervolk is,

In 1884 werden de eerste Ieren voor ons Korps aangekocht; den April

kwamen zij aan; den Maart 1887 kregen wij de laatste Bovenlandsche paarden.

In datzelfde jaar waren de pogingen ernstiger gemeend om in ons eigen land de

benoodigde aanvulling van legerpaarden te verkrijgen. De Kamer-beraadslagingen van de

jaren 1882 en '84 geven hieromtrent, zoomede aangaande den overgang van Bovenlandsche-

tot lersche paarden — hiervoren aangevoerd — meer licht, om welke redenen wij het

wenschelijk oordeelen, onzen lezers uit bedoelde stukken enkele aanhalingen te doen.

Bij de Algemeene beraadslagingen over de Staatsbegrooting van 1882 zeide de

Minister van Oorlog REUTHER o.m. het navolgende —

„Het bleek toch hoe langer hoe meer, dat de Noord-Duitsche paarden niet voldeden

aan de te stellen eischen; een gevolg daarvan was onder anderen, dat de remontepaarden

gedurende 2 a 3 jaar bij de depots in dressuur moesten blijven.

„De volgende berekening doet zien tot welke nadeelen dit aanleiding geeft. Gesteld

dat een paard twee jaren bij het depot blijft, dan kost het aan fourage, stalling, verzorging

totaal ongeveer ƒ400 per jaar; dit is dus /800; daarbij voegende ƒ650 aankoopprijs,

bedraagt de prijs van het paard op het oogenblik, waarop het in de veld-escadrons overgaat,

in het geheel ƒ1450.

„Nu heb ik mij de vraag gesteld: Is het niet voordeeliger een paard des noods

ƒ200 duurder te betalen, indien het dan slechts een jaar bij het depot behoeft te blijven?

„Bij het koopen van zeer jonge paarden heeft men vooreerst het nadeel van 2 jaren

of meer te verliezen, alvorens de paarden bruikbaar zijn; terwijl voorts de kans bestaat, dat

de paarden zich slecht zullen ontwikkelen, waarvan het gevolg menigmaal kan zijn, dat

zij reeds op jeugdigen leeftijd voor den velddienst onbruikbaar worden.

„Daarom besloot ik de wijze van remonteering te veranderen en liever oudere, zij 't

dan ook dtiurdere paarden te koopen.

„Ook mijn laatste ambtsvoorganger was reeds van meening, dat de remonte verbeterd

moest worden; van daar de maatregel om paarden in Hongarije aan te schaffen. Die paarden

voldoen goed, maar waren ook nog te jong; zoodat ik dit jaar bevolen heb om een proef

te nemen met den aankoop van lersche paarden. Die paarden ontwikkelen zeer flink en zullen

vermoedelijk, na één jaar bij de depots te zijn geweest, naar de veld-escadrons kunnen overgaan.
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E Minister vervolgt:

„Ik durf den geachten afgevaardigde uit Arnhem i), die in deze zaak veel meer

ondervinding heeft dan ik, niet bepaald tegenspreken; maar ik geloof toch, dat de termijn van

i'/z jaar dressuur te ruim genomen is. Mij is opgegeven, dat een tijdperk van 7 a 8 maanden dressuur

zeer voldoende kan zijn. Kort na mijn optreden deed ik mij opgeven hoeveel bruikbare en hoeveel voor

den velddienst ongeschikte paarden er waren. En de toestand te dien aanzien kwam mij zoo ongunstig
voor, dat ik meende dat verandering daarin dringend noodzakelijk was.

„Ik gaf dan ook terstond last om de onbruikbare paarden zooveel mogelijk van de hand te doen.

Het spreekt van zelf, dat dit niet op eens geschieden kon, omdat alsdan plotseling gebrek aan afgerigte
paarden voor het recruten-onderwijs zou ontstaan.

„Dit jaar zijn reeds veel ongeschikte paarden verkocht. Dit neemt niet weg, dat op i Nov. j.1. nog
285 afgerigte paarden bij de Regimenten Huzaren aanwezig waren, die ongeschikt waren voor de velddienst.

„En daaraan o.a. is het toe te schrijven, dat de veld-escadrons bij de gehouden cavalerie-manoeuvres

niet voltallig konden uitrukken; terwijl dit ook gedeeltelijk het gevolg was van den door mij gegeven
last om de paarden beneden 7 jaar, die niet volkomen op kracht waren, niet aan de manoeuvres te doen

deelnemen; terwijl mede bepaald was, dat het onderwijs der recruten geregeld moest voortgaan, waarvoor
mede een aantal afgerigte paarden moesten worden achtergelaten...." (1881—'82) II blz. 683.

Nader verklaarde de Minister REUTHER 2), dat men genoodzaakt was geworden naar andere

bronnen te zoeken dan de remonteering uit Noord-Duitschland, wijl deze paarden niet duurzaam genoeg
waren; dat een proef, met inlandsche paarden in 1860 genomen, volkomen mislukt was, ook omdat

zoo weinig paarden waren aangeboden. ,,Onze inlandsche paarden zijn" — aldus oordeelde Z.Ex. —

,,zooals bekend is en ook bij ondervinding gebleken, in 't algemeen niet geschikt voor den dienst
bij het leger" 3). Ook beriep de Minister zich op het ongunstige oordeel, dat in de rapporten over
de mobilisatie van 1870 was neergelegd.

Al voert het ons ver, mogen wij het hier bedoelde oordeel niet onthouden, in zooverre

de resultaten der mobilisatie in '70 tot de weinige practische uitingen behooren, waarvan men bij onze
legervorming en organisatiën met vrucht gebruik kan maken.

1) De oud-Rijder KOOL, die het onderwerp ter sprake had gebracht. Zie (1881—'82) II blz. 678.
2) (1881—'82) n blz. 1220.

3) VIII 17. blz. 25.
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N het verslag nopens het op voet van oorlog brengen van het leger in 1870, door den

Minister ENGELVAART aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden, komt

aangaande de remonte het navolgende voor —

„Volgens de organieke sterkte behoorden bij' het wapen der cavalerie 2358 troepenpaarden; bij dat der

artillerie en den trein- voor zooveel de batterijen veld- en rijd. artillerie aangaat, nadat deze op oorlogs/oet

zijn gebragt — 2087 paarden. Daarvan waren op r Juli aanwezig: bij de cavalerie 2120 en bij de artillerie

1103 paarden; zoodat bij de genoemde wapens resp. 238 en 1017, te zamen, 1255 troepenpaarden ontbraken.

„Hierbij dient evenwel opgemerkt te worden dat, met betrekking tot het benoodigde aantal, de trein

voor niet meer dan 96 paarden, zijnde het totaal der vredes-formatie van de beide compagniën artillerie-

transporttrein en van de compagnie transport-treinen der militaire administratie, is in rekening gebragt:

een cijfer blijkbaar zeer ver beneden het in oorlogstijd voor den trein benoodigde aantal paarden.

„Ter voorziening in de behoefte aan paarden, werden op den lóden Juli 1870 door het Departement

van Oorlog eenige bekende handelaren in paarden opgeroepen, ten einde onderhandelingen aan te knoopen

omtrent het leveren van paarden tegen contante betaling. Op die wijze werden voor den laatsten Juli verkregen

iio-, en in de maand Augustus en het begin van September 711 paarden tegen den prijs van ƒ430 per paard.

„Voorts werd bij Kon. Besluit van 21 Juli bevolen, dat krachtens den inhoud van het 2® lid van

art. 30 der wet op de inkwartieringen enz. van den I4<ien September 1866 (Staatsblad N°. 138) een

opvordering van paarden zou plaats hebben. Die opvordering heeft daarop in de provinciën Noord-Brabant,

Gelderland, Friesland, Overijssel, Groningen, Drente, en Limburg plaats gehad en tegen een gemiddelden

prijs van ƒ381 opgeleverd een getal van 93 paarden voor de Cavalerie en 412 paarden voor de Artillerie,

te zamen 505 paarden: welk cijfer, gevoegd bij de hierboven vermelde cijfers van aankoop bij de paarden

handelaren, geeft een totaal van 1326 paarden. Dat de opvordering in de overige provinciën niet plaats
heeft gehad, was het gevolg daarvan, dat veranderde omstandigheden dit overbodig maakten. Een wet

was den 245ten JuH gepasseerd, inhoudende verbod van uitvoer van paarden. Drie paarden werden der

Regeering ten geschenke aangeboden. De opvordering van paarden was 27 Aug. afgeloopen, de aankoop
niet voor de eerste dagen van September, zoodat niet minder dan 45 dagen waren benoodigd geweest".

Uit de rapporten der keurings- en overname-commissiën zou zijn gebleken, dat weinig paarden voor
dadelijk gebruik geschikt waren. Dit achtte de Minister bevreemdend. Volgens de provinciale verslagen
toch waren in genoemde provinciën aanwezig 115337 paarden, ouder dan 3 jaar. De opvordering

bepaalde zich tot den leeftijd van 6—8 jaar, waarvan volgens een berekening van den Minister

ongeveer 20175 zouden aanwezig zijn i). Bevreemdend mocht het inderdaad genoemd worden, dat

hieruit slechts 1258 geschikte paarden konden verkregen worden; de Minister concludeerde dan
ook, dat onvoldoende voorbereiding door wettelijke bepalingen en geringe samenwerking tot dit

magere resultaat moesten geleid hebben. Bij de bespreking in de Kamer meenden sommige leden,

dat de commissiën te veeleischend zouden geweest zijn. Voor zooveel de Artillerie betreft, betoogde
de Minister de noodzakelijkheid om het getal paarden, dat voortdurend onder de wapenen wordt

gehouden, zoodanig te verhoogen, dat een veldbatterij in staat zij steeds met zes stukken, benevens
een tweetal der meest onmisbare voertuigen uit te rukken ....

I) Deze berekening gaf der Commissie van Onderzoek aanleiding tot critiek; evenwel werd zij gehandhaafd door den lateren Minister DELPRAT,
die eene statistiek overlegde, waaruit bleek, dat zich in de betreffende provinciën bevonden hadden 45864 paarden tusschen 4- en 8 jaar.
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IET recht duidelijk is het, in verband met het vorenstaande, hoe de Minister REUTHER

uit het gebeurde in 1870 kon afleiden, dat remonteering uit het eigen land is uitgesloten.

In hetzelfde jaar kwam bij de behandeling van een aanvullingswetje nogmaals de
kwestie der remonteering met Inlandsche paarden ter sprake. Naar vele leden meenden i) zou
dat zeer wel kunnen; ten bewijze voerden zij aan, dat verschillende buitenlandsche mogendheden,
als Frankrijk en België, zich voor hun remonte gedeeltelijk tot ons vaderland wendden. De in

vroegere jaren bestaande stoeterij te Borculo zou — aldus meenden zij —, hadde ze langer bestaan,

uitmuntende resultaten hebben opgeleverd; het was naar hun oordeel te betreuren, dat men, ten
einde een jaarlijksch bedrag van f 30.000 op de begrooting te bezuinigen, er toe was overgegaan
om die inrichting op te heffen. Anderen kwamen tegen deze bewering op en achtten o.m. het

aantal inlandsche voor de remonte geschikte paarden te gering, wanneer men althans niet in
buitensporige uitgaven zou wenschen te vervallen 2).

In de zitting van den juH 1884 deed de Minister van Oorlog WEITZEL, na vooropgezet
te hebben, dat de remonteering onzer Cavalerie met Ieren voorloopig tot bevredigende uitkomsten
had geleid en de militaire autoriteiten tot voortzetting van de proef geadviseerd hadden, de volgende
belangrijke mededeeling —

„Dit heeft echter niet belet, dat de tegenwoordige Minister van Oorlog er al vroeg zijn aandacht op
gevestigd had om te trachten de remonte in ons eigen land te vinden. Het is aan de Kamer bekend, dat
paarden in tijd van oorlog contrabande zijn en dat, wanneer men zijne ressources ten dezen uitsluitend in

het buitenland heeft, daarvan het gevolg kan zijn, dat men juist dan, wanneer de behoefte het grootste
was, teleurstelling zou ondervinden.

„Er was nog een andere reden tot het zoeken van goede krijgspaarden in het eigen land. Het is
toch wenschelijk om de zeer aanzienlijke sommen, die jaarlijks voor onze remonte moeten worden uitgegeven,

in het land zelf te besteden en op die wijze te doen strekken tot bevordering van den landbouw en van

de Nederlandsche paardenfokkerij.

„In dit jaar is daarmede dan ook reeds een aanvang gemaakt.

„Men zal trachten in den loop van het jaar 50 goede rij- en 50 goede trekpaarden binnen

'slands aan te koopen als een begin. Die maatregel heeft den grootsten bijval gevonden en is toegejuicht
niet alleen door landbouwers en door paardenfokkers, maar ook door maatschappijen van landbouw, door

gemeente- en provinciale besturen; de pogingen, die in het werk gesteld zijn om de maatregel te doen

gelukken, zijn van al die zijden zeer bevorderd en ondersteund.

„Men kan dan ook nu reeds zeggen, dat als men slechts geduld heeft en op oordeelkundige wijze
steeds denzelfden weg blijft bewandelen, men eindelijk het doel zal bereiken om de noodige paarden, zoowel
voor artillerie als voor cavalerie, in het eigen land te vinden. Thans is het verkregen getal nog slechts

gering; men heeft de poging bij het einde van het vóórjaar moeten staken, maar heeft toch reeds van de ̂
100 paarden er 35 verkregen; de 65 overige hoopt men nog in het najaar te krijgen.

1) Bijlagen 165 blz. 15,

2) Wij merken hier op, dat Frankrijk en Belgie geen remonte-paarden in ons land kocht, doch wel paarden voor de gendarmerie, evenals ook
onze marechaussée deze gebruikt. De stoeterij te Borculo zon zeker gunstige resultaten hebben gehad, wanneer men de hengsten niet gebezigd had bij
merrien, die voor de kruising met die hengsten volmaakt ongeschikt waren.
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OG deelde de Minister mede —

„Ook is met goedkeuring des Konings besloten om de paardenfokkerij aan te moedigen

door op tentoonstellingen prijzen en premiën voor de beste voor den militairen dienst geschikte

paarden uit te loven. De bedenkingen, die gemaakt zijn tegen het tijdstip, waarop de aanbestedingen voor

paarden worden gedaan, zijn meen ik niet geheel juist. Die aanbestedingen worden in den regel gehouden

omstreeks Januari of Februari dus voor de groote voorjaarsmarkten...." (1883—'84) II blz. 1758.

Terecht oordeelde Minister WEITZEL, dat de poging om remonte-paarden in het eigen land

aan te schaffen, een der middelen zal kunnen wezen om tot verbetering van het paardenras

mede te werken. Hij" mocht dan ook de voldoening smaken, dat zijn voornemen bijna algemeen

toejuiching vond, zoowel van de zijde der Volksvertegenwoordiging als bij tal van genootschappen
en bijzondere personen, die zich op landbouwgebied verdienstelijk hadden gemaakt, zelfs uit het leger •,

al mag niet ontkend worden, dat de echte „paardenmannen" het hoofd schudden bij overtuiging,
dat de voornemens van Z. Ex. tot de luchtkasteelen behoorden. Bij gelegenheid van de landbouw

tentoonstelling te Wageningen in 1885 maakte de vraag, óf het in het belang van den landbouw

wenschelijk is, de fokkerij van remonte paarden aan te moedigen, een punt van behandeling uit. Een
verslag van de vergadering, waarin het onderwerp werd ingeleid, treft men aan in het Maandblad voor

den Nederlandschen landbouwer (N°. 9 van 1885) en wel van de hand van den heer BROEKSMA.

De heer H. C. REIMERS, leeraar aan de Rijks-Landbouwschool en veearts te Wageningen, stelde
zich op het standpunt, dat de Nederlandsche fokkers zich behoorden toe te leggen op den
aanfok van paarden zonder gebreken, met de door den buitenlandschen handel gewenschte taille ;
terwijl ze den verkoop aan de remonte als nevenzaak moesten beschouwen. Volgens hem zouden de
door den Minister gegeven voorschriften zeker kunnen bijdragen tot verbetering van het ras: maar
een groot bezwaar achtte hij allereerst de kleine maat (r.52—1.58 M.), waardoor het paard — voor

het leger geteeld — zijn bruikbaarheid als export-paard zou verliezen; in de tweede plaats het geringe
bedrag; voor een maximum van ƒ 650 zou het z.i. onmogelijk zijn een gemiddeld 5-jarig paard te leveren.

Geenszins werden de hiervoren aangehaalde beschouwingen gedeeld door één der op het
congres aanwezige Officieren, den heer VAN DER WEDDEN, lid van een der remonte-commissiën.

Deze gaf den raad om zich op het fokken van goede en sterke paarden toe te leggen. Men behoude
den fraaien hals en den sierlijken kop, zooals die door vreemde, speciaal Fransche handelaren

begeerd wordt, maar men legge zich er tevens op toe om schoft en rug te verbeteren. Dan zullen
de remonte-commissiën zeker die paarden willen nemen, nadat de beste tegen prijzen van ƒ rooo a

ƒ1100 naar den vreemde vertrokken zijn. Spreker opende het vooruitzicht, dat de koopers voor
onze remonte in de toekomst zullen toonen te beseffen, dat ook ons leger bij zijn eischen verband zal

moeten doen houden met die van buitenlandsche handelaren. Waar niet enkel de aanfok voor de

remonte mogelijk is, daar zullen wij tot het matigen van onze wenschen verplicht wezen; is de maat

b.v. van 1.58 op den duur te gering om aftrek te vinden, dan zal men later tot verhooging — b.v.
tot de maat der Duitsche Artillerie, 1.60 tot 1.65 M. — moeten overgaan.
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E Heer BROEKSMA, wiens naam wij zoo even noemden, repliceerende, eindigde zijne

beschouwingen aldus —

„Wij hebben zelf tot degenen behoord, die het fokken van remonte-paarden, op de

gronden door den heer REIMERS zoo duidelijk geformuleerd, niet hebben aangemoedigd. Na hetgeen wij

te Wageningen gezien en gehoord hebben, zijn wij tot andere gedachten gekomen. Wij hebben nu ervaren,

dat het fokken van remonte-paarden volstrekt niet indruischt tegen het doel, dat onze fokkers voor oogen

moeten hebben, t. w. het voortbrengen van een sterk gebouwd en sierlijk paard, zonder gebreken, met

goede maat, geschikt als werkpaard voor den landbouw en als luxe-paard voor den handel, Is dit zoo,

dan moet alle verdeeldheid tusschen de fokkers en het leger vervallen. Dan kan door de remonte-

commissiën een machtigen invloed ten goede op onze paardenfokkerij worden uitgeoefend".

In de jaren, waarin tengevolge van het volijverig pogen van Minister WEITZEL de zorg

voor inlandsche remonteering een acuut karakter aannam, stroomde het artikelen, waarin het vóór en

tegen van de te nemen maatregelen werden getoetst.

De Paardenarts W. G. VAN DER WAL, die langen tijd aan ons Korps zijn diensten gewijd

heeft, trad in vele plaatsen van het land op om te doen kennen, wat naar zijne meening het juiste

standpunt was. De ̂ ^Sporf van 6 Dec. 1885 geeft een overzicht van zijn betoog. Al zette hij op den

vóórgrond, dat de pogingen om de remonte met inlandsche rassen op sterkte te houden tot dusverre

nog geen voldoende resultaten hadden verkregen, was toch zijne overtuiging, dat op den duur wel

degelijk succes te bereiken zal zijn. De Heer VAN DER WAL wijst er op dat de eischen voor

cavalerie- en artillerie-paarden niet dezelfde zijn.

„In beide gevallen wordt meer op het hoofd en den hals gelet, hetgeen voor andere kooplieden

geen onverschillige zaak is. Alleen mag het hoofd niet te zwaar zijn en het paard geen dikken of

verkeerden hals bezitten.

„Bij artillerie zoekt men bij korte afmeting de meeste kracht, waardoor men van voren een betere

beweging en voor het zadel een betere steunplaats heeft. Een korte rechte rug is krachtig en belet dat

het zadel naar voren schuift. Ook korte lendenen en een goed gevormd kruis komen in aanmerking.

„Harmonie in de gangen. Zij, die z.g. een mooien of franschen stand hebben, kunnen niet gebruikt

worden. Aan het been wordt gaarne een ferme opperarm en schenkel gezien.

„Bij de Cavalerie heeft men nagenoeg dezelfde eischen, doch kan men in de lengte iets toegeven,

daar dit paard voornamelijk op snelheid wordt afgericht. Al is tot nog toe de aankoop niet geslaagd,

toch behoeft men die niet op te geven. ,

„De prijs van 400 tot 600 gulden, die voor het remonte-paard bestemd wordt, is niet onverschillig.

Door bij aanfokking op goede lendenen en rug toe te zien, zal men zich altijd bevoordeelen. Ook de

Franschman ziet deze eigenschappen gaarne. Ons paard heeft eenmaal een goede reputatie. Het zal dus

wel de moeite en de kosten loonen om zooveel mogelijk naar meerdere volmaking te streven".

Kruising van ons Geldersche- en Brabantsche-, liever nog van het Nederlandsche- met het gekruiste

Oldenburgsche paard is hetgeen wij volgens den Schrijver behoeven voor de artillerie-remonte.
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E heer VAN DER WAL heeft zich door zijn uitgebreide studie op het gebied der

remonteering zeer verdienstelijk gemaakt. In de „Sporf treffen wij herhaaldelijk artikelen

van zijne hand. Zoo wijzen wij o.a. op het blad van 19 December 1891, waarin de

eischen der fokrichting geformuleerd worden. Bedoelde artikelen lokten een polemiek uit met den zeer

bekenden Heer BULTMAN. Deze achtte kruising met den Anglo-Normandische hengst het meest

gewenscht {^^Spori" van 26 December): een strijdvraag die nog onopgelost is gebleven. Wel een

bewijs hoe dringend noodzakelijk 't zij, dat het Rijk ten behoeve zijner leger-remonte eens tot ernstige

proefnemingen overga. Ondoelmatige kruising verbetert het ras niet, kan integendeel het ras te

gronde doen gaan; waarschuwende voorbeelden bestaan te over. Zoo willen wij er op wijzen,

dat de fokkerij in Mecklenburg, die weleer beroemde paarden voortbracht, in de eerste tientallen

jaren der vorige eeuw door verkeerde kruising met Engelsch volbloed geheel en al is verloopen.

Deze bijzonderheid ontleenden wij aan een kortelings verschenen artikel in een Duitsch tijdsclirift,

waarin ook werd medegedeeld — als bewijs, hoezeer de Duitscher het belang der fokkerij erkent —,

dat in 1904 door de ,,Pruisische Gestütsverwaltung" twee hengsten zijn aangekocht, waarvan de een

^.Ard Patrick" 400000 Mark gekost heeft, de andere „Galiee More" 240000 Mark i).

Oordeel en overleg kunnen bij den aanfok allerminst worden gemist. Het gaat niet aan om

op een willekeurige merrie dikwerf een oud, niet meer voor het werk geschikt en met verschillende

gebreken behebt dier, zoo maar een goeden hengst te zetten, ten einde een goed veulen te verkrijgen.

Om met succes te fokken behoeft men twee paarden, die bij elkaar passen. In de eerste plaats komt

hierbij in aanmerking het humeur: een slecht humeur plant zich voort tot in het derde geslacht;

voorts zijn een sterke inhoud en een goede adem onmisbaar.

Eerst wanneer het streven langzamerhand zich openbaart om recht te doen wedervaren aan

de vele en velerlei eischen, die op het gebied der fokkerij kunnen en moeten gesteld worden, zal de

toekomst een blij venden vooruitgang te aanschouwen geven.

Dat het vraagstuk heel moeilijk is, zal niemand ontkennen. Vooral daarom hebben wij, die

men als de echte paardenmannen in het leger mag beschouwen, ons steeds geweld aan te doen om

onze wenschen te beperken tot ,,het bruikbare".

Doorgaans — en gansch natuurlijk — verlangen wij meer dan dat, wenschen wij uitstekende

legerpaarden te bezitten en beseffen wij veelal niet, dat wij, door op dien eisch absoluut niets te willen

laten vallen, wij ons inlandsch ras nimmer vooruit zullen brengen. En toch, dat zal noodzakelijk wezen.

Immers wij behooren het daarheen te leiden, dat in oorlogstijd ons eigen land paarden levere, die

zooal niet uitstekend, dan toch als troepenpaard alleszins bruikbaar zijn.

I) Die Woche 25 Maart 1905 blz. 518. In dit tijdschrift vinden wij nog betreffende het Oldenburgsche paard aangeteekend:
„Einen ganz hervorragenden Schlag gröszter und sttlrkster WarmblUter zieht der unter dem Namen Ostfriesland bekannte Teil der Provinz

Hannover, die sehr gesucht sind und mit ihrer stattlichen Grösze und ihrem hohen Aufsatz als Karossiers in Stadtequipagen vielfach Verwendung finden.
„Sehr lllinlich in der Erscheinung dieser Tiere sind die auf den oldenburgischen Marschen gezogenen Pferde, die als Wagenpferde einen Ruf weit

über Europa hinaus genieszen und zur Verbesserung der Landrassen vielfach, besonders auch im Königreich Sachsen und Süddeutschland, Verwendung

finden. Die in Oldenburg auf der Geest gezogenen Pferde erfreuen sich nicht des gleichen Rufs".
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E Minister van Oorlog WEITZEL nam ter uitvoering zijner plannen de volgende

maatregelen i) —

„I®. Het verspreiden van een opstel, waarin omschreven was:

„a. Het gehalte van de op de Internationale Landbouw-tentoonstelling te Amsterdam in 1884 te koop

aangeboden en tentoongestelde paarden; l>. de eischen waaraan het voor militairen dienst geschikte paard moet

voldoen; c. de middelen om de aan te fokken inlandsche paarden beter aan de gestelde eischen te laten voldoen.

2'. Het door commissiën van Officieren rechtstreeks van de eigenaren hier te lande aanknopen van paarden.

3®. Het toekennen van premiën op landbouw-tentoonstellingen, en het zedelijk steunen van deze tentoonstellingen.

4®. Het toekennen van premiën aan landbouwmaatschappijen en genootschappen. 5®. Het doen houden

van voordrachten door paardenartsen omtrent het fokken en opvoeden van paarden in het algemeen en

van remonte-paarden in het bijzonder. 6®. Het voor 's Rijks rekening zenden van een paardenarts naar

buitenlandsche markten om daar aan personen uit ons land tot voorlichting te dienen bij het aankoopen

van hengsten. 7®. Het zenden van een paardenarts naar Texel en Terschelling om de paardenfokkerij

aldaar van raad en toelichting te dienen. 8®. Het nemen van een proef met een remonte-depot op de

legerplaats bij Milligen".

Het opstel onder i® genoemd, werd door bevoegde bëoordeelaars een uitstekende handleiding

geheeten, die niet alleen veel nut kon stichten voor het fokken van remonte-paarden, maar voor de

paardenteelt in het algemeen.

Plaatsruimte weerhoudt ons om dat belangrijk stuk op te nemen. Men vindt het in zijn geheel

in tal van vakbladen, en ook in het meermalen genoemde werk van den Majoor-Intendant VAN GENDT.

Wat het 2® punt betreft, werden dadelijk in 1884-—'87 inlandsche paarden aangekocht, waarvan

6 voor de Cavalerie a /544.44® en 81 voor de Artillerie tegen een bedrag van /576.56^ Zij

verdeelden zich als volgt over de provinciën: Gelderland 26; Friesland 21 ; Noord-Holland 19;

Noord-Brabant 12; Groningen 4; Utrecht 3; Overijssel 2.

In 1885 werden 84 paarden aangekocht, waarvan i voor de Cavalerie; terwijl, zooals reeds

hiervoor werd opgemerkt, in laatstgenoemd jaar een Koninklijk Besluit ook voor den vervolge

dergelijke aankoopen gelastte (16 Januari 1885 N°. 15).

Over de punten 3 tot en met 7 zal toelichting wel overbodig zijn, zoodat we nu genaderd

zijn tot den hoogst belangrijken maatregel sub 8°: Oprichting van het Re^nonte-Depot te Milligen.

Herhaaldelijk was reeds ten onzent op het nut van remonte-depots gewezen, ook van de

zijde der volksvertegenwoordiging. Zoo o.a. -bij de behandeling der Staatsbegrooting voor 1882,

toen het in het Voorloopig Verslag op het 8® Hoofdstuk het beste middel werd geheeten om pp

den duur voor het minste geld bruikbare militaire paarden te verschaffen. De Minister REUTHER

had echter opgemerkt, dat de kwestie der remonte-depots kort geleden ernstig was overwogen, doch

dat men tot de overtuiging was gekomen, dat de kosten van oprichting te hoog zouden beloopen.

Daarom wilde Z.Ex. toen eerst andere pogingen tot verbetering der remonte afwachten.

I) Zie VAN GENDT blz. 60 e.v.
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EN 13^6" Mei 1886 werd bij Koninklijk Besluit N°. 38 tot de oprichting, bij wijze van

proef besloten: wenschelijk achtende^ dat in het belang van het aankweeken van

voor den krijgsdienst geschikte paarden — inzonderheid ook van inlandsch ras — een

proef worde genomen met het inrichten van een remonte-depot...

Art. I stelde vast, dat de plaats van vestiging zoude wezen de legerplaats bij Milligen;

Art. 2 dat aan het hoofd een Directeur zou staan, zijnde een door den Minister van Oorlog daartoe

aan te wijzen Officier, bij voorkeur Kapitein of Ritmeester van een der bereden wapens, boven de

formatie van zijn korps te voeren en met een jaarlijksche toelage van /550.

Bij Koninklijk Besluit van 17 Juni 1889 N°. 23 werd tot definitieve vestiging besloten; terwijl

bij Koninklijk Besluit van 22 Februari 1890 de formatie nader werd geregeld, en o.a. kwam op

hoogstens 317 remontepaarden.

Nog een enkel woord over meergenoemde inrichtingen.

Remonte-depots zijn inrichtingen, waar de paarden, die op zeer jeugdigen leef tjd zijn aLangeschak,

door doelmatige voeding en onder behoorlijke hygiënische omstandigheden dermate worden ontwikkeld,

dat zij de meeste waarborgen leveren om tot goede krijgspaarden op te groeien.

De remonte-paarden kunnen reeds op een leeftijd van 3 a 3'/^ jaar worden aangeschaft,

zoodat het gevaar vermeden wordt om paarden aan te koopen, die door zwaren arbeid in hun

jeugd reeds zooveel geleden hebben, dat ze na weinige jaren dienst bij de korpsen op reforme

moeten gesteld worden.

Een bijzonder onderhoudend geschreven artikel over ons remonte-depot, van de hand van den

toenmaligen Ritmeester ERZEY, komt voor in ^^Eigen Haard" van 1893, geïllustreerd door den

toenmaligen Kapitein der Infanterie W. STARING; op bedoeld stuk vestigen wij gaarne de aandacht.

Bij Min. Aanschrijving van 2 Juni 1886 N°. 43 was bepaald, dat de Ritmeester Jhr. M. VAN

REIGERSBERG VERSLUIJS zou worden bestemd tot Directeur van de nieuwe instelling. Genoemde

Officier had reeds herhaaldelijk blijken gegeven bijzondere studie van remonteering en opvoeding van

paarden te maken en o.a. op eigen kosten verschillende buitenlandsche depots bezocht.

Bij dezelfde aanschrijving werden de navolgende rations vastgesteld ;

4 Kg. hooi, 6 Kg. stroo, 4 Kg. haver, voor de paarden van 4 jaar en ouder; — en

4V, Kg. hooi, 6 Kg. stroo, 37, Kg. haver i), voor de paarden jonger dan 4 jaar.

Thans zijn sedert de oprichting van het remonte-depot reeds bijkans twintig jaren voorbijgegaan.

Heeft de instelling in alle opzichten aan hare bedoeling beantwoord.? Is door haar het pogen om de

remonteering los te maken van het buitenland met succes bekroond.? Zietdaar vragen, die nog niet

ten volle beantwoord kunnen worden op eene wijze, als ons het meest lief ware.

Wél kunnen we met gerustheid getuigen, dat de inrichting, dank zij hare opvolgende bekwame

en volijverige directeuren, reeds veel ten goede heeft uitgewerkt. Daarmede moeten wij voorloopig

tevreden zijn; moge de evolutie zich in de toekomst in een goede lijn voltooien.

I) Bij Koninklijk Besluit van 7 April 1900 No. 19 gewijzigd in 4 Kg. haver.
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ANNEER wij in herinnering brengén, wat bij den aanvang van dit onderwerp over

de paardenfokkerij in het algemeen is gezegd; voorts in aanmerking nemen, dat de

pogingen om tot meer éénheid, vooral tot verbetering van den toestand te geraken, hare

bekroning zagen in de reglementeering van 1901, dan ligt het voor de hand, dat ook op het gebied

der remonteering de jaren, sedert de oprichting van het remonte-depot voorbijgegaan, een bezielenden

strijd van denkbeelden hebben te aanschouwen gegeven. Onze militaire tijdschriften kunnen wijzen op

menig belangrijk artikel ter zake; ook elders verschenen talrijke opstellen van bekwame hand, die

nieuw licht op het voor ons leger zoo bizonder gewichtige vraagstuk hebben ontstoken.

Ondoenlijk ware het om alle bedoelde opstellen naar waarde te gedenken; alleen op de

voornaamste vestigen wij de aandacht.

Allereerst een woord over de studie van den heer H. W. BULTMAN Hz., Aankoop van

remonte-paarden in Nederland"^ (1895).

„Het komt mij voor, dat vooral de paardenfokkerij de aandacht verdient van ieder, die belang stelt

in den landbouw" — aldus zegt hij bij zijn inleiding — „en met genoegen zie ik dan ook het ernstige

streven van verschillende personen, corporatiën en de regeering om de paardenfokkerij te steunen."

Vervolgens werpt hij de vraag op: „In hoeverre het mogelijk en gewenscht genoemd mag worden,

dat het Rijk de voor het leger jaarlijks benoodigde paarden in Nederland moet of kan aankoopen?"

De heer BULTMAN meende aanvankelijk, dat het niet op den weg kon liggen van den Neder-

landschen paardenfokker om paarden voor het leger te teelen, en wel om de volgende overwegingen.

„I®. Het inlandsche paard zou voor de remonte eenvoudig onbruikbaar zijn; men ware dus genood

zaakt tot kruising over te gaan met andere rassen, en dit nu acht hij zeer bezwaarlijk, omdat men nog

niet weet welk ras daartoe voorbeschiktheid bezit. Schrijver zet uiteen, dat kruising met Oldenburgsche

hengsten niet tot het gewilde resultaat zou leiden i), omdat men in Oldehburg zware wagenpaarden met

die hengsten fokt; twee rassen, beide met eigenschappen, die ongeschikt maken voor de remonte, zouden

nimmer door kruising goede remonte-paarden opleveren.

„2®. Wél gaan jaarlijks paarden naar het buitenland, die voor onze remonte zouden kunnen dienen;

doch de prijzen, waarvoor ze weggaan, zijn veel hooger dan die, door de commissien te besteden.

„3®. Zeer veel in Holland gefokte' paarden hebben hooge kniebeweging, die hen juist voor den

handel aantrekkelijk maken, maar ongeschikt voor de remonte. Wilde men die eigenschap — voor de

remonte teelende — doen wegvallen, dan zou de handelswaarde verminderen.

„4®. Onze bodem geeft geschiktheid tot het fokken van zware wagenpaarden; en naar de ervaringen

van schrijver ook in andere landen opgedaan, ̂geeft dergelijke aanfok de meest gunstige finantieële voor-

deelen. Uit een geldelijk oogpunt zou het dus niet geraden zijn, de fokrichting te brengen in de lijn der remonte.

„5®. In vele andere landen heeft remonte-aanfok belangrijke steun van het rijk; ten onzent niet.

Daarom is concurrentie zeer moeilijk. Wel bestaat ook in Ierland die steun niet; maar daar is overvloedig

aanbod, vooral omdat andere landen zooveel mogelijk de remonteering in het eigen gebied bevorderen;

met de prijzen in Ierland hebben onze fokkers rekening te houden.

r) Een zienswijze, o.m. door den Heer Mr. TYDEMAN, lid der Tweede Kamer — een groot landboiiwman — en door Overste KNEL
gedeeld. Laatstgenoemde deelt ons mede, dat Pruisen op plm. 6c300 remonte-paarden meestal geen 50 uit Oldenburg betrekt.
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ERDER zegt de heer BULTMAN —

„6®. Onze fokkers hebben geen kennis van de militaire eischen, al meenen ze van wél.

Dikwerf koopen buitenlandsche kooplui op onze markten paarden van dt /400, gendarmen

genoemd, en die onze boeren ten onrechte meenen, dat de vereischten bezitten, aan onze remonte gesteld.

De verwijten tot onze remonte-commissiën gericht zijn meestal ongegrond en spruiten voort uit gebrek

aan kennis. Het forceeren der remonte door het aannemen van paarden, die niet aan hooge eischen

voldoen, acht schrijver zeer nadeelig.

„7®. De maat levert bezwaren op en ten 8®. De voeding van het jonge paard moet sterker zijn dan

van een luxe-paard; en men laat die (haver-) voeding om de kosten na. Ook is veel beweging noodig voor

het jonge legerpaard, die de fokkers evenmin geven."

Evenwel vraagt Schrijver zich af, óf de toekomst geen verandering kan brengen; en dan luidt zijn

antwoord hoogst bemoedigend. Immers de uitkomsten der laatste jaren hebben hem geleerd, dat ver

schillende bezwaren zich reeds minder scherp teekenen dan voorheen.

Hij stelt dan op den voorgrond, dat theoretisch zeker in Nederland goede remonte-paarden kunnen

worden gefokt, omdat — getuige het feit, dat ze ook nu reeds voorkomen — bodem en klimaat geen

beletselen voor die fokrichting vormt. Om het denkbeeld praktisch uit te voeren is echter de geldkwestie

van overheerschend gewicht. De Ieren kosten thans op pl.m. 4-jarigen leeftijd ongeveer /"S/o.

Alvorens ze evenwel dienst doen bij de korpsen, komt nog een bedrag van ƒ300 daarbij, zoodat

het remonte-paard pl.m. fgoo kost. Schrijver noemt ons remonte-depot „een model en voorbeeld voor

dergelijke inrichtingen"; hij acht het voorts, met het oog op de thans bestaande toestanden, onmisbaar;

doch dit neemt z.i. niet weg, dat het zeer goed mogelijk zoude wezen voor de paardenfokkers in Nederland

om hunne paarden op 472-jarigen leeftijd in dezelfde conditie te leveren als die, waarop de rijkspaarden

alsdan het depot verlaten. Leggen de commissiën op 472 a 5-jarigen leeftijd ƒ900 uit, inplaats van f 600

op 372-jaar, dan acht Schrijver hiermede de fokkerij zeer gebaat. Het verblijf van 3- tot S-jarige paarden
in het remonte-depot acht de heer BULTMAN niet direct noodzakelijk, 't Hangt geheel af van den persoon,
die het dier in zijn bezit heeft. Hij meent, dat de landbouwers ten onzent de paarden van 2'/j tot 5 jaren
moeten aanhouden, hen geregeld landwerk laten verrichten om voedergeld te verdienen en een krachtige
ontwikkeling in de hand te werken; terwijl zij moeten trachten van de merriën een veulen te krijgen. De
kwestie komt dus neer op de vraag, óf de Nederlandsche fokkers in staat zijn het werk van het remonte

depot over te nemen, terwijl zij dan pl.m. /300 meer kunnen bedingen voor hun 472 a S-jarig aanbod.
Die vraag wordt niet dadelijk beantwoord. Wél erkent Schrijver dat op dit oogenblik de paarden

van de remonte komen in beter conditie, dan men van een gewoon fokker verwachten kan; doch totale
onbekendheid met legereischen is hiervan oorzaak. Al weten de fokkers van te voren zeer goed, welke
paarden door een Franschman, welke door een Belg en zoo vervolgens begeerd worden, ze denken steed.s,
dat al die verschillende typen goed zijn voor de remonte. Der commissiën treffen dientengevolge dikwerf
onverdiend verwijten; al geeft Schrijver toe, dat zij ook niet volmaakt zijn, met name, dat ze meer verstand
behoorden te hebben van den handel; ook, dat ze niet steeds de beste middelen aanwenden om de
aangeboden paarden te leeren kennen, niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk.

Al meent de heer BULTMAN een nauwgezet overwegen der door hem gestelde vraag te moeten
aanbevelen, schijnt hij zelf voor de toekomst geen ongunstig antwoord te geven; althans nader wordt
door hem ten slotte nog eens het vóór der zaak in het licht gesteld.

y
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OG geeft Schrijver aan —

„Dat naar officieele cijfers in 1891 een aantal van 23144, in 1892 van 23303 veulens in

Nederland zijn geboren. Veronderstellende, dat hiervan jaarlijks pl.m. 20000 in leven blijven en

ongeveer 400 remonte-paarden benoodigd zijn, dan zou het rijk één van elke 50 veulens kunnen aankoopen.

Verder begroot hij den jaarlijkschen uitvoer op 6 k 7000 paarden, waaruit zou volgen, dat 4 op de 60 h 70

uitgevoerde paarden voor de remonten konden bestemd worden. Daaruit blijkt, dat de fokkerij niet

beheerscht kan worden door de eischen der remonte, al kan men er wel een gunstigen invloed van verwachten.

Een bedrag van 400 X QOO of ƒ360000 is hoog genoeg om de zaak ernstig te bezien. Een paard kost den

verstandigen landbouwer op 5-jarigen leeftijd niet meer dan J 400, zoodat hij een winst kan maken van

ƒ500; derhalve een som van twee ton in het land moge blijven".

Wanneer wij er nu nog op wijzen, dat de heer BULTMAN eindigde met de verzuchting, dat

er z.i. geen tweede land bestaat, waar de regeering de belangen van den landbouw zoo weinig ter

harte neemt als Nederland, ddn is de uitspraak, naar wij meenen, niet gewaagd, dat een zoo bevoegd

beoordeelaar als de Schrijver, aan wien wij het vorenstaande ontleenden, er niet aan twijfelt óf de

kansen voor remonteering in het eigen land staan in de toekomst gunstig. Het is verblijdend dit te

mogen constateeren.
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E tegenwoordige directeur van het remonte-depot, de luitenant-kolonel

J. H, KNEL, heeft in ,^het Paard!' een en ander uit de studie van den

heer BULTMAN weersproken, beginnende met hulde te brengen aan de

onpartij'dige en deskundige wijze, waarop laatstgenoemde de belangrijke kwestie heeft

behandeld. De heer KNEL is minder optimistisch gestemd. Hij meent, dat verkoop op

5-jarigen leeftijd op onoverkomelijke bezwaren zal stuiten; wat voor den handel geschikt

ware, is dan reeds weg; terwijl de enkele goede, die overblijven, meestal te slap zijn

om dadelijk in gebruik te worden genomen. Schrijver geeft tal van voorbeelden, ook

uit andere landen, ter toelichting van .zijn oordeel; hij wijst op onze eigen ervaring

en op de oneerlijke middelen, die gebezigd werden om een paard voor ouder te doen

doorgaan. Ook laten het voedsel en de opvoeding naar zijne meening bij de fokkers

te wenschen over.

Toch acht schrijver remonteering van paarden voor de veld-artillerie in ons eigen

land wel doenlijk; d. w. z. van de 135 jaarlijks benoodigden zouden z. i. een veertigtal
„werkelijke rijpaarden" behooren te zijn, zoodat hij 100 inlandsche sV^-j'arige paarden

ten behoeve van bedoeld wapen zou wenschen aan te schaffen, wat — tegen /570 —

een waarde van ƒ57000 vertegenwoordigt.

De eischen aan de cavalerie en de rijdende artillerie te stellen, maken naar zijn
oordeel remonteering in het binnenland niet mogelijk. Voor de fokkers acht hij het

nadeelig, zoo zij zich wilden toeleggen op den teelt ten behoeve dezer wapensoorten:

„.... de cavalerie zou weldra haar naam onwaardig zijn, wanneer zij werd geremonteerd
met paarden, die volstrekt geen rijpaarden zijn."

1

„Het Remonte-depot" — aldus schrijft Overste KNEL ons elders, en wij

stellen er prijs op de meening van een zoo groot deskundige nog eens in het
bizonder aan te voeren — „kan slechts ten doel hebben om jonge paarden tot geschikte
krijgspaarden op te voeden: iets dat echter dan slechts mogelijk is, wanneer de jonge paarden,

die naar het depot komen, zoodanig zijn, dat ze geschikt zijn om een goed resultaat te geven.

Wil de remonteering" — aldus vervolgt hij — „onafhankelijk zijn van het buitenland,

dan moet in het land een ras gefokt worden, dat geschikt is voor soldatenpaard; en een

dergelijk pogen moet, om te slagen, ondernomen worden op een daartoe geschikten bodem,

evenals zulks sedert jaren in Pruisen en in Frankrijk heeft plaats gehad.

„Het Rijk moet daartoe in die streken, die geacht kunnen worden geschikt te zijn

voor den aanvoer, staatshengsten stationneeren en deze slechts doen bezigen bij geschikte

merriën; na een jarenlang onafgebroken pogen in die richting is er mogelijkheid van slagen,

maar alleen voor de veld-artillerie; daar ik het betwijfel of zelfs met ernstige finantieële

opofferingen ons land de geschikte plaats zij tot den aanfok van rijpaarden. Klimaat en

bodem van Ierland zijn niet te vervangen."
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IE hier twee bevoegde beoordeelaars tegenover elkander. Aan weerszijden rijen nog vele

andere: 't zou niet moeilijk vallen om daarbij tal van bekende namen te noemen i).

Als wij die met gloed en overtuiging geschreven opstellen kalm bestudeeren en de

argumenten tegen elkaar opwegen, dan zijn wij wel genoodzaakt om onszelven af te vragen óf ook

hier de waarheid niet in het midden zou liggen?

Wel zeker! Ook wij, volbloed-paardenmannen, kunnen ons evenmin als de Overste KNEL

indenken, dat Nederland nog eens een goed \&g&ï-rijpaard zal voortbrengen; wij hebben de overtuiging,

dat daartoe nog ontzaglijk veel, wellicht boven onze macht, zou moeten worden gedaan en gearbeid.

Maar toch, zien wij de bezwaren niet te groot, niet te ernstig is. Waarom zouden wij voor de toekomst

aan herleving van ons paarden-materiaal wanhopen? Zijn wij soms niet te veeleischend? Het zal toch,

vooral in den aanvang, geven-en-nemen moeten zijn. Bedenken wij ten allen tijde, dat het hier niet

alleen een groot economisch belang voor Nederland geldt, hetwelk lederen Nederlander moet ter harte

gaan; maar tevens, dat met het oog op legerhervorming, al onze daden er op gericht behooren te

zijn om in oorlogstijd zooveel mogelijk onafhankelijk van het buitenland te worden.

Daartoe behooren wij — met opoffering dikwerf ook van gedachten, die wij lange jaren

gekoesterd hebben — alles te doen, wat binnen ons bereik valt. Daaromtrent kunnen wij het allen

zeker eens zijn, dat nog zeer veel valt te verrichten. Gelukkig beginnen wij dit langzamerhand in te

zien; de eerste schrede tot verbetering! Met groote aandacht heeft de regeering de zaak ter harte

genomen en de eerste resultaten van die zorg beginnen reeds tastbaar te worden door het feit, dat

meer en betere aanbiedingen aan onze remonte-commissiën geschieden.

Het particulier initiatief is geprikkeld; op verschillende wijze openbaart zich het besef, dat

verbetering der fokkerij dringend geboden is. Dikwerf reeds vonden wij gelegenheid om te doen

zien, hoe gedurende de laatste jaren het groote nut van harddraverijen voor de paardenteelt wordt

erkend. Wijzen wij o.m. op de „Provinciale Vereeniging ter bevordering der Paardenfokkerij",

in 1890 te Groningen opgericht, welke haar doel tracht te bereiken door kruisingen, aankoop

van uitstekend fok-materiaal en aanmoedigings-harddraverijen op de lange baan (i6og Meter.)

De „Sport" van 20 December 1890, deze oprichting besprekende, voegt daaraan de volgende zeer

juiste beschouwing toe: „Het bestuur acht de harddraverijen noodig om volhardingsvermogen in de

dieren te brengen, daardoor indirect ook in hunne afstammelingen. Het nut der harddraverijen"

— aldus wordt vervolgd — „is buiten kijf. In alle landen toch, waar de paardenfokkerij ernstig is

ter harte genomen, zijn op het aanleggen der stamboeken deze draverijen gevolgd 1"

„Waarom zou men dat dan in Nederland niet doen? Waarom zou Groningen niet het

voorbeeld geven?" Het artikel besluit met deze woorden: „Wij twijfelen er dan ook niet aan, óf de

toekomst zal leeren, dat het bestuur goed zag, toen het besloot, alleen ten behoeve van het beste fok-

materiaal deze draverijen te houden. Na een keuring en herkeuring op in- en uitwendige gebreken en op

schoonheid volgt deze oefening ter bevordering van volhardingsvermogen".

I) Zie de noot onder aan biz. 394.

Jii.'' ■ ■
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E ̂^Nederlandscke Sport" van 1896 voert nogmaals een pleidooi voor de bevordering van

harddraverij'en ten bate der fokkerij' en noemt het bevreemdend, dat met deze w^aarheid,

die elders reeds geruimen tijd erkenning vond, ten onzent behalve in Groningen nog

zoo weinig rekening wordt gehouden.

En het jaar daarop alweder een belangrijk artikel over hetzelfde onderwerp —

„Niet alleen op goede vormen" — heet het daarin — „komt het aan, maar vooral dient gelet te

worden, wil men bruikbare paarden fokken, op krachten, geaardheid en volhardingsvermogen. En waar

zal men die hoedanigheden beter kunnen beoordeelen dan op de baan? Op de baan alleen kan men zich

overtuigen van hetgeen het paard kan doen; óf het goeder sterke spieren bezit, óf zij'n ademhalingsorganen

onberispelijk zijn, óf het een goeden bloemsomloop heeft, kortom óf het een goed gezond paard met sterk

beendergestel is. Of het nu een zekeren afstand in een minimum van tijd aflegt, is minder de vraag; meer

óf hij of zij een zekeren afstand in vollen snellen gang kan afleggen, zonder dat het organisme wordt

aangetast. Een paard, dat op de baan bewijzen gegeven heeft een goed harddraver te zijn, al is het dan

ook geen vlieger, is een geschikt dier voor de fokkerij.

„Daarom zijn harddraverijen op de lange baan, wel degelijk nuttig en noodig ter bevordering der

fokkerij. Hoe meer harddraverijen plaats hebben, des te beter; door het uitloven van goede prijzen wordt

de invoer van goed deugdelijk materiaal bevorderd en dat vormt het begin. Is genoegzaam goed fok-

materiaal voorhanden, dan kan men goede resultaten verwachten; daarvoor is tijd noodig, vooral in een

land als het onze, waarin van Staatswege hoegenaamd niets in die richting wordt gedaan.

„Als een verblijdend verschijnsel begroete men de verschillende vereenigingen, die dat doel bevorderen.

„Bovenaan staat de „Nederlandsche Harddraverij- en Ren-vereeniging"; daarop volgt „de Algemeene

Harddraverij en Ren-vereeniging"; de derde plaats wordt ingenomen door „de Harddraverij-Vereeniging

„'t Ouwe Slot", gevolgd door „de Geldersche Harddraverij en Ren-vereeniging" (sedert 1898 geliquideerd),

„de Harddraverij" te Groningen en „de Bredasche Harddraverij- en Ren-vereeniging

„Met lof moet nog melding gemaakt worden van de pogingen, in die richting aangewend door den

particulier den heer VAN WICKEVOORT CROMMELIN te Heemstede, een der grootste en kundigste

fokkers in ons land.

,,Met genoegen kan worden geconstateerd, dat door de verschillende vereenigingen gedurende de

laatste jaren het gezamentlijke bedrag der uitgeloofde prijzen jaarlijks stijgt, zoodat in 1897 dit bedrag

ongeveer drie maal hooger was dan in 1887.

„Als nu eenmaal genoegzaam goed fok-materiaal is ingevoerd, dan komen de resultaten er van in

den vorm van 3-jarige Nederlandsche paarden op de vlakte.

„Nu zou de goede zaak nog zeer bevorderd worden, indien de regeering medewerkte en voor ons

land bijv. 233 uitmuntende i® klasse harddravers aankocht en in de verschillende provinciën ter

dekking disponibel stelde. Blijve er dus altijd nog veel te wenschen over, toch valt onwederlegbaar

vooruitgang op het gebied der fokkerij te bespeuren. Die vooruitgang achten wij vooral te danken aan de

harddraverijen op de lange baan".

I) Nog zij b.v. gewezen op de artikelen van den paardenarts QUADEKKER; van Jhr. MOCK, die jaren lang zelf paarden fokte en in zake
deze belangrijke kwestie nog niet beslist partij heeft gekozen. Ook meent de heer VAN DER MONDE, burgemeester van Bemmel, eveneens een
bevoegd beoordeelaar, dat hij op dit oogenblik het fokken voor de remonte nog niet aan de fokkers zou durven raden; daartoe ware het z.i
noodig, dat het legerbestuur de gestelde eischen matigde.
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OK het fokken van volbloed-paarden nam in de laatste jaren toe. Zoo telt ons land ten

huldigen dage een tiental corporatiën, die zich op bedoelde fokkerij toeleggen, o.a. de stoeterij te

Vogelenzang, die van de Dames Baronessen VAN BRIENEN, in den jare 1903 opgericht — de

stallen JOCHEMS, METELERKAMP, Jhr. RUTGERS VAN ROSENBURG enz. i). Op de programma's

der wedrennen kwamen reeds meermalen nummers voor van hier te lande gefokte volbloed-paarden.

Dat die fokkerij onzer remonteering op den duur ten goede zal moeten komen, behoeft allerminst betoog.

Achtereenvolgens zijn verschillende besluiten afgekondigd, betreffende de keuring van voor

den krijgsdienst geschikte paarden, waartoe het rijk in meerder districten werd ingedeeld. Het zoude

ons te ver voeren om aan al die bepalingen de „revue" te laten passeeren. Zij 't genoeg er op te

wijzen, dat menige rijder en oud-Rijder in de tot dat einde samengestelde commissie hebben zitting

genomen 2). Wij verwijzen tot dit doel o.m. naar de betreffende Koninklijk Besluiten, zoomede naar

de ministerieele bepalingen tot uitvoering daarvan.

Ook werden commissiën benoemd, ten einde in geval van oorlog of oorlogsgevaar de paarden

ten behoeve van den krijgsdienst over te nemen.

Als gevolg van de wet op de Paardenfokkerij werd de navolgende ministerieele beschikking

bekend gemaakt. ('s-Gravenhage 10 September 1901 IP Afdeeling N°. 9).

„De Minister van Oorlog.

„Gezien de wet van den 2isten Juli 1901 (Staatsblad N°. 156), houdende bepalingen, betreffende de

staatszorg voor de paardenfokkerij.

„Gezien het Kon. Besluit van i Juli 1901 (Staatblad N°. 192), waarbij is bepaald, dat voornoemde

Wet op I September 1901 in werking treedt.

„Overwegende, dat het in verband hiermede noodig is de bepalingen te herzien, voorkomende in

de dezerzijdsche beschikking van ii Juni 1896 II® Afdeeling N°. 117 (R. M. 1896 blz 286), zooals die

sedert is gewijzigd.

„Heeft goedgevonden;

„I®. In te trekken de dezerzijdsche beschikkingen van 11 Juni 1896,25 November 1898, 28 Februari

1900 en I Juni 1900, en zulks onder onthefifing van de daarin genoemde Officieren uit de door hun bekleede

functiën, in de beschikkingen omschreven.

„2®. Te bepalen met wijziging in zooverre van de artikelen 11, i6 en 17 der sedert herhaaldelijk

gewijzigde instructie voor de remonteering der bereden artillerie, vastgesteld bij beschikking van 5 Januari

1899, II® Afdeeling N®. 22 (niet Ree. Mik):

„fl. Met betrekking tot den aankoop van remonte-paarden voor de bereden artillerie in het binnenland

is het Rijk verdeeld in drie districten.

1) Eerst in den OfFicieelen Kalender van '8$ komt de vermelding voor van de geboorte van twee volbloedveulens „Queen Louise" en „Pluie
d'Or", beiden het eigendom van Ritmeester METELERKAMP. In iS88 werd melding gemaakt van een veulen, toebelioorende aan Kapitein PUNT.
In 1892 vinden wij als fokker vermeld de Heer Th. v. D. LEK DE KLERCQ, in 1893 Luitenant VAN DOORNINCK, in 1894 Luitenant Baron VAN
HEEMSTRA en in 1895 de Heer P. F. LEOPOLD. Doch al deze heeren komen slechts eens of enkele malen voor; alleen Ritmeester
METELERKAMP ging geregeld voort met fokken. In 1895 werd de Stoeterij Vogelenzang opgericht; in 1896 zagen haar eerste veulens het
levenslicht. Op datzelfde tijdstip was de Baron VAN BRIENEN VAN DE GROOTE LINDT in het bezit van drie volbloed-merrien ten dienste der fokkerij.

2) Zoo namen b.v. reeds in den aanvang de oud-Rijders K. D. PUNT en L. Baron VAN HOGENDORP zitting in bedoelde commissiën.

1' -■ ï-:—
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OLGENS voornoemde Ministerieele beschikking behooren — ^

„tot het eerste District, de Provinciën Groningen, Friesland, Noord- en Zuid-Hollandj

„tot het 2® district, de Provinciën Overijssel, Gelderland. Utrecht en Drenthe.

„tot het 3® district, de Provinciën Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

De sub a, bedoelde aankoop geschiedt door een vaste remonte-commissie.

„Lid en Voorzitter van deze commissie is de daarvoor bestemde Hoofdofficier of Kapitein van den

Staf der Artillerie. Voorts nemen daarin zitting:

„Als lid en plaatsvervangend voorzitter, de Kapitein voor speciale diensten van een der regimenten

veld-artillerie. Als lid een paardenarts.

„Als vervanger van den hiervoren genoemden Kapitein voor speciale diensten treedt, zoo noodig,

tijdelijk als lid op een der commandanten van de depots der regimenten Veld-Artillerie, garnizoen houdende

in het district, waar de aankoop geschiedt.

„c. In verband met het bepaalde onder l>, hiervoren worden aangewezen om deel uit te maken

van de vaste Remonte-commissie vorenbedoeld:

„De Majoor K. D. PUNT, van den Staf der Artillerie, Lid en Voorzitter;

„de Kapitein A. W. DE JONGE VAN DER HALEN van het 2® Regiment Veld-Artillerie, Lid en

plaatsvervangend Voorzitter;

„de paardenarts der i« klasse A. OVERBOSCH van het 3® Regiment Veld-Artillerie.

„3®. Te benoemen tot aangewezen directeur van het remonteeren in tijd van oorlog de Majoor

K. D. PUNT vorengenoemd, en zulks onder eervolle ontheffing uit die betrekking van den Kolonel D.

KROMHOUT van den Staf der Artillerie.

„Ten slotte wordt bij deze medegedeeld, dat de voorschriften ter uitvoering van de wet van

21 Juni 1901 (Staatsblad N°. 156), houdende bepalingen betreffende de Staatszorg voor de Paardenfokkerij,

nader voor zooveel noodig ter kennis van de Landmacht zullen worden gebracht".

Dd. 13 November 1901 bij Ministerieele Besluit IPAfdeelingN". 84 werd de sedert tot Dirigeerend

Paardenarts bevorderde Paardenarts 1° klasse OVERBOSCH vervangen door den Paardenarts i® klasse

J. B. H. MOUBIS, en als diens plaatsvervanger de Paardenarts der 2® klasse D. K. GOOSSEN aangewezen.

%
Ml
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IJ meenen thans, ten gerieve onzer lezers, wel te doen met hieronder een zeer kort

overzicht te geven van de wijze, waarop in groote trekken de remonteering ten onzent in

vredes- en in oorlogstijd geschiedt; daarbij de aandacht vestigende op de bizondere maat

regelen, die een gevolg zijn van de uitbreiding naar aanleiding der nieuwe organisatie.

a. Remonteering in vredestijd.

Sedert jaren wordt aangekocht naar een verhouding van V,o der vredessterkte. Er wordt dus

aangenomen, dat de paarden ongeveer lo jaren medegaan bij de batterijen.

Aangezien de Veld-Artillerie wordt uitgebreid en dus al dadelijk meer paarden noodig zijn, worden

in de eerste vier jaren — te beginnen met 1905 — 60 paarden meer aangekocht dan voormelde modulus

bedraagt. Ten einde nu te voorkomen, dat over 10 jaren zich weder dit tekort zou voordoen, worden

deze paarden aangekocht op 5-, 6- en 7-jarigen leeftijd. De laatstgenoemde behoeven dus niet

zoo lang mede te loopen. Zij worden over de regimenten verdeeld, terwijl iedere batterij aan de nieuw

op te richten batterijen afgerichte paarden moet leveren. Deze aangekochte oudere paarden gaan

niet naar het remonte-depot, maar direct naar de regimenten, waar zij in ongeveer 8 maanden worden

afgericht. De andere paarden .van s'/a—5 jaar gaan gemiddeld een klein jaar naar het remonte-depot.

Alle paarden voor de Cavalerie en de Rijdende Artillerie, alsook ongeveer 60 paarden voor de

Veld-Artillerie, worden in Ierland gekocht; tot nu toe 100 paarden voor de Veld-Artillerie — de eerste

4 jaar dus 160 — in het binnenland.

De prijs der paarden in het binnen- en het buitenland mag gemiddeld niet meer bedragen

dan /570 (prijs der Ieren te Rotterdam). Hierbij komen nog de reis- en verblijfkosten der Officieren,

gemiddeld ƒ10 per paard bedragende.

De bovengenoemde 60 andere paarden der Artillerie mogen /725 per stuk kosten.

Bovendien kunnen nog ieder jaar als regel in het binnenland voor de Veld-Artillerie paarden

van 5^6 jaar worden gekocht, die ook niet naar het remonte-depot gaan, maar direct naar de depots

der regimenten. Voor deze paarden mag gemiddeld niet meer dan /570 worden besteed.

b. Vordering in oorlogstijd krachtens de wet op de inkwartiering, Koninklijk Beshiit van

16 December igo2 (Staatsblad N°. 222), Ree. Militair /goj blz. jSy.

Het militie-telegram dient tevens om de burgemeesters der betrokken gemeenten te waarschuwen,

dat op den dag van opkomst der militie een vordering van paarden zal plaats hebben krachtens

Art. 32 der Wet op de inkwartiering.

Hiertoe is het land verdeeld in vorderings-districten, ieder ongeveer met een vorderings-plaats.

Er zijn echter groote gedeelten van ons land, waar niet gevorderd wordt.

Dit vorderen in ieder district geschiedt door den i® Commissaris, zijnde een actief, gepens"*, reserve- of

eervol ontslagen Officier. Hij wordt hierin bijgestaan door een plaatsvervangenden vorderings-commissaris,

een vee- of paardenarts en 3 taxateurs. Bij voorkeur zijn personen genomen, die in den omtrek van het

district wonen. De indeeling der vorderings-commissie is half geheim, maar aan de burgemeesters bekend ;

heeft ook gestaan in het Ree. Mil. De plaats waar, en het uur, waarop gevorderd wordt zijn geheim.
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m N verband met het vorenstaande maakt de burgemeester op den dag van het militie-telegram

algemeen bekend, waar en hoe laat de paarden zijner gemeente moeten aanwezig zijn.

Hiervoor wordt in iedere gemeente van het land aangehouden een alphabetische lijst van alle

paardenhouders in de gemeente, en ontvangt iedere paardenhandelaar, wonende in een gemeente,

die tot een vorderings-district behoort, reeds in tijd van vrede een lastgeving om op den dag van

het militie-telegram met al zijn paarden op te komen.

Sommige paarden zijn van de vordering vrijgesteld (zie Art. 20 van het Koninklijk Besluit),

De paarden worden in een gemeente verzameld — verzamelplaats — en van daar naar de

vorderingsplaats geleid. Hierbij is de burgemeester in die gemeente of een plaatsvervanger tegenwoordig.

De vorderingsplaats kan soms ver verwijderd zijn vaff de verzamelplaats.

Op de vorderings-plaats worden de paarden voorbij de vorderings-commissie geleid. Deze beslist

óf hij het paard neemt of niet. De veearts onderzoekt het paard op besmettelijke ziekte. Elke taxateur

beoordeelt ieder voor zich het paard; het gemiddelde wordt genomen en op een bonnetje in duplo

gezet; het één krijgt de eigenaar, het andere de burgemeester, en het paard is 'sRijks eigendom.

Paarden, die opgezadeld onder den man worden gereden, krijgen ƒ25 meer. De bedoeling is

hierdoor een vluchtig denkbeeld te krijgen, welke paarden al een ruiter hebben gedragen. De

burgemeester verzamelt alle bons zijner gemeente en ontvangt het gezamenlijk bedrag bij den betaalmeester.

Ook gedurende den oorlogstoestand kan een vordering gehouden worden van aanvulling b.v.

in die streek van 't land, waar niet op den mobilisatie-dag gevorderd wordt. (Zie Art, 32, 33,

34 35 van het Kon. Besluit). De paarden worden nog op den vorderingsdag gebracht bij de korpsen,
waar zij in oorlogstijd tehuis behooren, zoodat de Korpsen den isten mobilisatie-dag des avonds al
hunne paarden hebben. (Infanterie, Artillerie enz.). Om de 10 jaren wordt in ieder vorderings-district
een proefvordering gehouden om de paardenstand in dat district te controleeren. (Art. 36 Kon. Besluit).

Tot slot van dit gewichtig onderdeel nog een paar woorden over de verzorging der paarden.
Zij is belichaamd zoowel in de reglementen en voorschriften als in tal van Ministerieele Aanschrijvingen,
die in den loop der jaren het licht hebben gezien.

Zoo gaf de Minister den 14^®" December 1857 (N°. 4113) tal van aanwijzingen aan den
Inspecteur van ons Wapen, waarbij o.a. gezegd werd, dat overgang van rust tot vermoeienissen
geleidelijk behoort plaats te hebben; dat de paarden voortdurend behoorlijk gedekt blijven, daartoe
gebruik makende van buiten dienst gestelde, half doorgesneden paardendekens. Het voederen
geschiede als volgt: het volle ration hooi en stroo op de gewone wijze; van de haver, 'smorgens
en s middags 72 van het ration en des avonds een goed doorweekte slobbering van Vj gerstemeel
en Va zemelen, de haver en slobbering met haksel doormengd; paarden, die zich beter voeden, slechts
2-maal s weeks slobbering (Woensdags en Zaterdags). Op den duur behoort water vermengd met
zemelen in kuipen voorhanden te zijn, en moeten de paarden 4- of 5-maal 's weeks een aan hunne
krachten geëvenredigde beweging hebben.

I hCii 1
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AN de Commandeerende Officieren van het Regiment Rijdende- en het Regiment Veld-

Artillerie werden dienaangaande de vereischte bevelen door den Inspecteur gegeven.

De hiergenoemde bepalingen brachten geen verandering in de onder dagteekening

van 30 September 1818 N°. 85 en 2 Mei 1822 N°. 98 gegeven voorschriften, betreffende

het voederen en de behandeling van remonte-paarden, zoomede van paarden, die naar de weide

gaan of daaruit terugkeeren. Later werd bepaald, dat gedeeltelijk — ook op stal — gras of klaver

kon worden gevoerd (15 April 1858 N°. 12 B).

De dag-rations ten onzent waren tot 30 April 1900 als volgt samengesteld:

Vredes-ration
Bij groote manoeuvres

(oorlogs-ration)

Hooi. Stroo. Haver. Hooi. Stroo. Haver.

Cavalerie- en Officiers- I i Nov.—31 Maart 3 4-5 4

paarden der Artillerie ( i April—31 Oct. 3 3-5 4-5 3 4 6

Troepenpaarden 1 i Nov.—31 Maart 3-5 4-5 4
a

der Artillerie | i April—31 Oct. 3-5 4 5

B. De M. V. O. is gemachtigd
om gedurende hoogstens 8 dagen
vóór den aanvang en gedurende de
loop der oefeningen een gewijzigd
ration vast te stellen. In oorlogstijd
kan in sommige omstandigheden,
het ration hooi en stroo gewijzigd
worden, terwijl ook, in plaats van
de haver, kan worden gevoeder 6.5
Kg. gerst, of 7 Kg. rogge of 5 Kg.
meel of verduurzaamd voer.

Sedert 30 April 1900 is de samenstelling in vredestijd als volgt geregeld:

Voor:

Benaming van

de rations.
Kilogram.

Winter Zomer. Hooi. Stroo. Haver.

Gewone rations.

I. Officiers-paarden en Rijkspaarden der Cavalerie:
van I October tot en met 31 Maart . . . A. 3-25 4-— 4.5

B. Zie boven.

,, I April „ „ „ 30 September . E. 3-— 4-— 5-—
II. Rijkspaarden der Bereden Artillerie:

van I October tot en met 31 Maart . . . B. 3-25 4 — 4.8
„  I April „ „ „ 30 September . E. 3-— 4-— 5-—

V. Verzwaard ration: Voor alle paarden . . . Z. Z. 3-— 4-— 5-5

VI. Veldration: Voor alle paarden V. V. 3-—_ 4 —

a

6.—

Vergelijkt men onze rations met die bij vreemde legers in gebruik, dan komen zij niet over

dadig voor. Een dergelijke vergelijking werd eenige jaren geleden door den Kolonel THIANGE

gemaakt in zijne verdienstelijke lezing in de „Vereeniging tot bevordering der Krijgswetenschap" i).

Daarbij schroomde hij niet om ons cavalerie-paard, wat het ration haver betreft, een vtiniimiin-lijder

te noemen, ,,terwijl het nog wel tot een ras behoort, dat behoefte heeft aan veel en krachtig voer, wil

het goed tot zijn recht komen". Voor zoover ons Wapen betreft, geloof ik niet, dat het oordeel zoo

scherp behoeft te wezen, als door dezen kundigen cavalerie-officier gegeven werd. De uitnemende

conditie, waarin de paarden onzer batterijen over het algemeen verkeeren, bewijst het tegendeel; wij

meenen dan ook, dat voor gewone omstandigheden het ration toereikend mag heeten.

1) Verslagen 1898—99 blz. 400 e. v.

r. 1-
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ERGT men bovenmatige krachtsinspanning, zooals gedurende de naj'aarsoefeningen, dan is

zeker het gewone dag-ration te klein; maar voor zulke gevallen is dan ook het verhoogde

ration voorgeschreven. Verder bestaat de mogelijkheid om gedurende het geheele jaar die
paarden „bij te voeren", welke meer behoefte hebben. Nu moge het waar zijn, dat hiervoor op
administratieven weg een beetje moet worden „gegeven en genomen"; toch heeft deze methode voor,
dat de batterij-commandant vrijheid heeft om de voeding verband te doen houden met de eischen

voor elk paard in het bijzonder, terwijl de finantiëele offers niet stijgen.

Eindelijk zij nog de aandacht gevestigd op het gebruik — gesanctionneerd bij de Ministerieele
Aanschrijving van i8 Februari 1888 IPAfdeeling N°. 71 — gedurende enkele jaren in zwang om
de stroo-paljas gedurende de maanden Mei tót en mét October te vervangen door turfstrooisel ter
dikte van 3 decimeters.

In 1901 is men gedeeltelijk op dien maatregel teruggekomen, als slechts matig voldoende.
Sommigen schreven daaraan zelfs een ongunstige werking op de hoeven toe; ontstaan van
brokkelhoeven. Bij de Bereden Artillerie is des zomers nog steeds een bed van turfstrooisel in gebruik.
Slechts kort geleden verklaarde ons de Commandant van een der Batterijen van het Korps
Rijdende Artillerie, dat hij zeer tevreden was over het verstrekte turfstrooisel en brokkelhoeven bij
zijne batterij niet meer voorkwamen.

Wij sluiten dit overzicht met den wensch, dat nimmer de aandacht verflauwe ten opzichte
eener zaak, die voor het leger in het algemeen en voor ons korps in het bijzonder van zoo hoog
gewicht is als het vraagstuk der remonteering.

4
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E bespreking der hippische sport gedurende het tijdvak 1899 tot 1903 — meer in het

bijzonder wat betreft het daaraan door de Officieren van het Korps Rijdende Artillerie

genomen aandeel — zouden wij moeilijk waardiger kunnen inleiden, dan door aan te

voeren, hoe het voornaamste sport-orgaan in ons Vaderland, de „Sporf\ zich tot tolk maakte van de

gevoelens, die alle medeleden op den gedenkwaardigen 7^^" F'ebruari 1901 bezielden: den dag,

waarop onze geëerbiedigde, beminnelijke KONINGIN zich in den echt begaf met Zijne Hoogheid

HERTOG HENDRIK VAN MECKLENBURG. Uit de volheid des gemoeds uitte het blad den

wensch, zoo rijk in beteekenis —

„Maak Onze KONINGIN in alle opzichten gelukkig" —

en met geheel het Nederlandsche Volk uitte het de oprechte bede:

„God zegene onze geliefde KONINGIN en Haar Gemaal".

Nauw had het heuchlijke bericht van het voorgenomen huwelijk van HARE MAJESTEIT DE

KONINGIN met Z. H. HERTOG HENDRIK VAN MECKLENBURG in den lande weerklonken, óf

de „Koninklijke Nederlandsche Jacht-vereeniging Nimrod", de „Koninklijke Nederlandsche Zeil- en

Roei-vereeniging", de „Nederlandsche Schaatsenrijders-Bond", de „Nederlandsche Harddraverij- en Ren-

vereeniging", de „Koninklijke Veluwsche Jacht-vereeniging" en de „Koninklijke Officiers Schermbond"

maakten zich op om aan HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, hunne Beschermvrouwe, bij gelegen

heid van HoogstDerzelver Huwelijk, gezamenlijk een passend huldeblijk aan te bieden.

De keus viel op een marmeren buste van Harer Majesteits Bruidegom; terwijl de Nederlandsche

beeldhouwer PIER PANDER, te Rome woonachtig, bereid gevonden werd om de vervaardiging van

dit kunstwerk op zich te nemen. Zijne Hoogheid had de goedheid, gedurende zijn verblijf hier te lande,

eenige malen voor genoemden kunstenaar te poseeren. De afwerking nam geruimen tijd in beslag,

zoodat de aanbieding eerst op Woensdag 10 Augustus 1901 kon geschieden.
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P voornoemd tijdstip behaagde 't aan HARE MAJESTEIT DE KONINGIN

om in tegenwoordigheid van Z. K. H. DEN PRINS DER NEDERLANDEN,

HERTOG VAN MECKLENBÜRG en van een klein gevolg, den algemeenen

voorzitter van genoemde Vereenigingen, tevens dien van de „Koninklijke Nederlandsche

Jacht-vereeniging Nimrod", F. Baron VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN, benevens

de voorzitters der andere sport-vereenigingen op het Paleis „het Loo" te ontvangen,
waarbij genoemde edelman in goedgekozen woorden het huldeblijk aan H. M. aanbood.

De KONINGIN betuigde op vriendelijke wijze HoogstDerzelver ingenomenheid met

dit huldeblijk, waarna het borstbeeld door HARE MAJESTEIT en Zijne Koninklijke

Hoogheid werd bezichtigd.

Vervolgens onderhield zich het Vorstelijke Echtpaar nog eenigen tijd met de

verschillende voorzitters, waarbij HARE MAJESTEIT aan ieder hunner uitdrukkelijk

verzocht. Haar dank aan de vertegenwoordigde Vereeniging of Bond over te brengen.

Vestigden wij in het voorafgaande gedeelte o.m. de aandacht op den wensch van

velen om ook de ̂ ^Sport" op de school te zien ingevoerd, dan zij thans met een enkel woord

in herinnering gebracht de door Dr. P. H. DAMSTEDE op het derde Philologen Congres

— Paedagogische Sectie — dd. 2 April 1902 te Groningen gehouden hoogst belangrijke

rede „de Sport onder onze gymnasiasten". Hierbij kwam Spreker tot de slotsom, dat de

wijze, waarop in de zorg voor de lichamelijke ontwikkeling der leerlingen van de

gymnasia wordt voorzien, geheel verouderd is en dringend voorziening vereischt. Krachtig

drong Spreker aan op orde en toezicht ter schoole; een gebied, waar deze zoo

dringend noodig blijven, i)

Vele waren de bewijzen, ook in deze jaren weder door HARE MAJESTEITEN

DE KONINGINNEN gegeven, hoe hooge waarde door HoogstDezelven aan de algemeene

physieke ontwikkeling des Volks wordt gehecht; welk een warm hart KONINGIN

WILHELMINA in het bijzonder aan de Hippische Sport toedraagt; terwijl de roep,

die van Zijne Hoogheid HERTOG HENDRIK als volbloed sportsman was uitgegaan,

geenszins werd beschaamd.

Evenmin bleef het Legerbestuur gedurende de jaren 1899 tot 1903 achter in betoon

van sympathie voor de bevordering der lichaamsoefeningen. Telken jare werden door

den Minister van Oorlog voor het Jacht- en Terreinrijden bij de Korpsen gelden beschik

baar gesteld, alsmede een som van f 600 ten bate van de ,,Militaire Sport-vereeniging"

_tot het houden van Jachtritten voor Officieren van het Nederlandsche- en het Neder-

landsch-Indische Leger; terwijl de gunstige bepalingen daarbij, betreffende het spoorweg

vervoer voor paarden enz., van kracht bleven.

I) Zie „School en Sport", Nederlandsche Sport 1902, No. 1028 en 1029 blz. 2 en 9.
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E „Militaire Sport-vereeniging" zelve ging voort op den eenmaal ingeslagen weg om

den waren ruitergeest bij het Leger te bevorderen en gaf hernieuwde bewijzen van

werkzaamheid. Naast haar waren ook de verschillende harddraverij- en renvereenigingen

druk en onvermoeid werkzaam. Telken jare kon men zoowel op het gebied der wedrennen als der

harddraverijen op vooruitgang wijzen. De invoer van goed materiaal op hippisch gebied wordt grooter,

de nummers op de programma's voor in Nederland gefokte volbloedpaarden vermeerderen, zelfs

wedrennen voor 2-jarige volbloeds komen daarop voor.

En wat ten slotte de paardenfokkerij in ons Vaderland aangaat, brachten de jaren 1899—1902

ons eveneens groote schreden vooruit. Noemen wij in de eerste plaats de Rijks-hengstenkeuring van

1901, vervolgens de oprichting der ^^Vereeniging tot bevordering der paardenfokkerij in Nederland"^

dd. 19"^^" April 1902 te Utrecht gevestigd.

Veel is sedert mijne vroegere aan de „hippische sport" in Nederland gewijde bladzijden

veranderd; de belangstelling werd vergroot, de kennis der fokkers uitgebreid, de belangstelling der

Regeering, die sedert veel geld beschikbaar stelt, is toegenomen — alle factoren, in het belang van

het land en van de fokkers.

Gaan wij nu nog in het kort na, hoe de „hippische sport" zich in de jaren 1899—1903 in het

algemeen verder ontwikkelde, en welk aandeel daaraan door leden en oud-leden van het Korps

in genomen.

fit

W: .
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OOR de „Veluwsche Jachtvereeniging" was het j'aar 1899 zeer belangrijk. Behalve de

omstandigheid, dat het ledental met 23 vermeerderde, valt het feit te vermelden, dat de

Vereeniging door HARE MAJESTEIT DE KONINGIN met het praedicaat van Koninklijke

werd vereerd.

Het bericht van deze hooge onderscheiding werd den 11®" April op de „meet" vóór den huize

Wielbergen bij Angerloo, ter kennis van de leden gebracht. Het toeval wilde, dat juist op dien dag

de zwaarste jacht is gereden, die wel ooit in ons Vaderland heeft plaats had; een „cross country"

in de volste beteekenis des woords. De vos wilde dien dag eens aan de honden en zijn vervolgers

toonen, dat een dergelijke Koninklijke gunst alleszins verdiend mag heeten.

Donderdag 13 April d.a.v. kon er niet worden gejaagd wegens het ,,deplacement" van de

honden naar de tentoonstelling te Amsterdam.

Een tweede „deplacement" had plaats op 20 April naar Amersfoort en wel op verzoek van

Luitenant A. Baron VAN HEEMSTRA, waaraan o.a. door den i®-Luitenant VAN DER KOOGH

(vroeger gedetacheerd bij de Instructie-Batterij) en door den toekomstigen Rijder den i®-Luitenant

RAMBONNET werd deelgenomen.

De laatste jacht in het vóórjaar '99 geschiedde op 27 April d.a.v. „Meet"-Station Oosterbeek-hoog,

te 12 uur. Van het Korps waren in den zadel de Kapitein VAN HOOGSTRATEN, de i®-Luitenants

DRABBE en BLECKMANN, zoomede de i®-Luitenant METHORST (gedetacheerd bij de Intructie-Batterij).

Als slot van het seizoen had op 5 Mei een privaat „meeting" plaats: een soort „concours-

hippique" — bestaande in een spring-concours „Tally-ho", en een jachtrit met twee eindwedloopen.

In deze voor niet-volbloedpaarden bestemde oefening behaalde de i®-Luitenant METHORST

met „Lord Star" den 2^» prijs.

Na vijf maanden rust werden de jachten op Donderdag 5 October heropend; ,,Meet" Teriet

te 12 uur. „Evenals het vorige seizoen zal iederen Donderdag gejaagd worden. Mogen velen aan deze

roepstem gehoor geven" — aldus luidde het bericht van den Secretaris der Vereeniging, Mr. C. J.

Baron VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN in de „Sport" van Zaterdag 30 September 1899.

Ook nu weder werden de jachten goed bezocht. Tweemaal ging de meute „en déplacement" :

op Donderdag 19 October naar Amersfoort, in overleg met „de Amersfoortsche Vereeniging tot

beoefening van terreinrijden" — aan welke jacht door den oud-Rijder, Kapitein Jhr. R. J. RUTGERS

VAN ROSENBURG en den i®-Luitenant VAN DER KOOGH werd deelgenomen; — van 7 tot en

met 9 November naar Wezel, op uitnoodiging van het Officiers-korps, aldaar in garnizoen. Een aantal

paarden was aldaar voor de komenden beschikbaar gesteld. De kennismaking van den President der

„Veluwsche Jachtvereeniging" met den „Hauptman" HÜGER in Wezel belast met het rijkunstig onderricht,

had aanleiding gegeven tot de ontvangen uitnoodiging.

Behalve de „Master huntsman" der Vereeniging, Mr. S. B.W. Graaf VAN LIMBURG STIRUM,

en vele andere leden, vertrokken ook de x®-Luitenants der Rijdende Artillerie Baron C. W. A. VAN

HAERSOLTE VAN DEN DOORN, J. F. B. KALFF en B. D. BLECKMANN derwaarts.
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EN jsten (jag — >j November — volgde een veld van 92 ruiters te Wezel den „Master"
naar de „Fuchsbergen". Ook op den 2^®" dag was een uitgelezen gezelschap tegenwoordig.

„Die etwa 8000 M. lange Schleppe war die wechselvollste und schönste, die seit Jahren

auf die Spelnerheide geritten ist" — berichtte de verslaggever omtrent den op 9 Nov, aldaar gereden jacht.
Op 7 December van hetzelfde jaar had een tegenbezoek plaats van een deputatie Officieren uit het
garnizoen van Wezel, bestaande uit de Kapiteins DE LORNE DE St. ANGE, HÜGER en SCHMID,
de Luitenants HEVELKE, EISWALDT, WEISSHUHN, SCHWEIZER, ROZENBAUM en TOUBERT.

Op aanvrage van den Korps-Commandant waren door den Minister van Oorlog voor de

Duitsche kameraden paarden van het Korps beschikbaar gesteld, die na afloop der jacht bleken in
alle opzichten goed te hebben voldaan.

Ditmaal vereenigde zich de „meet" ten half één te Valkenhuijzen: de ,,Master" en de bestuurs

leden VAN DIEPENBRUGGE, Baron VAN TÜYLL VAN SEROOSKERKEN, Mr. H. VISSER

met de bovengenoemde Officieren uit Wezel, weldra ook een tal van Dames, leden der Vereeniging
en genoodigden. Van het Korps waren tegenwoordig: de i'-Luitenants KALFF, FRIESWIJK, DRABBE,
VAN WARMELO, BLECKMANN, Jhr. SICKINGHE en VAN AFFELEN VAN SAEMSFOORT;

ook de Kapitein OOLGAARDT, vroeger gedetacheerd bij de Instructie-Batterij.

De jacht ving aan benoorden den Waterberg, alwaar de honden het eerst een spoor vonden,
dat zij volgden tot nabij Vrijland aan den Koningsweg; terwijl hier en daar lichte hindernissen door de
Jagers moesten overwonnen worden; van Vrijland ging de jacht in de bosschen van den Kemperberg
om bij den „Deelenschen Start", te eindigen, alwaar de vos het onderspit moest delven. De „brush"
werd aan „Hauptmann" HÜGER aangeboden.

Na afloop vereenigde men zich aan een gemeenschappelijken maaltijd in „Maison Oudshoorn",
waar de vriendschapsbanden met onze buitenlandsche gasten nog nauwer werden toegehaald.

Het bezoek eener deputatie van Duitsche Officieren aan de Vereeniging werd het volgende

jaar herhaald; reeds eenigen tijd vóór de St. Hubertus-jacht op 2 November 1900 was bekend
gemaakt, dat deze door eenige Officieren uit Wezel zou worden medegemaakt.

Ook nu weder gaf de Minister van Oorlog toestemming om Rijkspaarden van het Korps
Rijdende Artillerie beschikbaar te stellen. Achttien Duitsche Officieren der Bereden Artillerie, der
Infanterie en der Cavalerie, met den Generaal-Majoor VON SALZMAN, Commandant der Artillerie-

Brigade uit Wezel, aan het hoofd, werden op den morgen van den z'i®" November door den President
en eenige bestuursleden van de ,,Koninklijke Veluwsche Jachtvereeniging aan het station verwelkomd.

Door de Vereeniging was voor dien dag aan het Stedelijk Bestuur van Arnhem toestemming

gevraagd en verkregen om de „meet" te mogen houden óp Sonsbeek. Dientengevolge vereenigden
zich ten 12 uur op de glooiende grasvlakte vóór het „Hotel Sonsbeek" o.m. tal van ruiters uit de

meeste garnizoenen van ons land saamgestroomd, en zag de „Master" met voldoening, dat een „field"

van ruim 70 personen, — ook de Kolonel J. G. BLAAUW, President, en Luitenant-Kolonel HINLOPEN,
Bestuurslid der ,,Militaire Sport-vereeniging" — hem dien dag achter de honden zouden volgen.
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EN 12'/^ uur zette de stoet zich in beweging, 't Was een prachtige aanblik, de zon speelde

door het herfstloover met telkens wisselde tinten op de verschillende ruitergroepen. In

Noordelijke richting, langs den grooten vijver, werd het park verlaten; op de heide achter

Sonsbeek werd ontkoppeld en begon de eigenlijke jacht, die 11 kilometer lang was, leidende langs
Vrijland over „Petersburg", de Kemperheide, de Deelensche Start, Laag-Deelen, langs het Deelerwoud

om op den Galgenberg bij Teriet te eindigen.

Daar werd de vos gevangen. De „brush" werd aangeboden aan den Generaal-Majoor
VON SALZMANN. Een staand dejeuner op Teriet besloot de welgeslaagde jacht.

Ter eere, zoowel van den St. Hubert als van de Duitsche gasten, vereenigden de meeste
Jagers zich dienzelfden dag aan een diner in „Maison Oudshoorn".

Telegrammen van eerbiedige hulde werden aan het einde van den disch afgezonden aan HARE
MAJESTEIT onze geliefde KONINGIN en aan Z. M. den DUITSCHEN KEIZER. Generaal VON

SALZMANN bracht der Vereeniging zijne hulde door het uitspreken der volgende even pittige als
hartelijk gemeende woorden:

„Als der alte St. Hubertus in höhen Götterhimmel gesessen an seinen Namentagen auf die
Erde hinabschaute zu sehen, wer diesen Tag am Schneidigsten geritten, rief der alte Herr seinen
Adjudanten und sagte mit heiterer Miene;

„Nimm Papier, Bleistift und schreibe:

„Dem Königlichen Veluwschen Jagtverein: im nachster Saison, gutes Wetter, kein lahmes Pferd
und kein verfehlter Sprung".

Reeds den 6^" November d.a.v. bracht de Vereeniging een tegenbezoek aan Wezel. Dat zulks
al zoo spoedig geschiedde vond aanleiding in de omstandigheid, dat het met Duitsche dienstbelangen
beter strookte om de jacht niet lang uit te stellen.

Behalve de equipage onder leiding van den „Master", namen aan dit „deplacement" deel een
veertiental Heeren, waarvan zes Officieren. Met deze vereenigden zich aan de „meet" op de Spelner-
heide een 80-tal ruiters, waarbij eenige amazones.

Generaal-Majoor VON SALZMANN had zich even vóór aankomst op de Spelner-heide bij het
Nederlandsche jachtgezelschap gevoegd.

„De jacht bewoog zich door schoone terreinen — veel grasland tusschen hoog hout en kreupel
hout in een grooten boog weer terug naar de Spelner-heide, alwaar de honden op de vos kwamen"
aldus lezen wij in de „Sport" van 10 November 1900. — ,,Deze verdedigde zich dapper en kostte,
alvorens te vallen, nog een galop van 3 K.M. De „brush" werd aangeboden aan Oberst CLEMENS,
Commandant van het 45® Westfaalsche Veld-Artillerie Regiment N°. 7. Na een dejeuner in het
Officiers-Casino te Friedrichsfeld begaf men zich gezamenlijk, met twee „Trompeter-corps" aan het
hoofd naar de stad terug".

Een groot diner in het Casino aldaar besloot den dag, die alweder een schitterend getuigenis
van de groote gastvrijheid der Wezel'sche Officieren aflegde.
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OOR de vossenjacht op 2 November 1901 ter eere van St. Hubert — de eigenlijke

gedenkdag viel op Zondag — was de ,,meet" zeer talrijk. Op de schilderachtig gelegen

grasvlakte vóór de kerk van Schaarsbergen waren ongeveer 60 ruiters te zamengekomen:

onder hen weder eene deputatie van 13 Officieren der Veld-Artillerie, Infanterie en „Jager zu Pferde"

uit Wezel, aan wier hoofd men wederom den ylotten Generaal-Majoor VON SALZMANN begroette.

Ditmaal werd na afloop der jacht de „brush" aangeboden aan den Majoor van het korps

„Jager zu Pferde" SAENGER, terwijl de dag werd besloten met een diner in „Maison Oudshoorn",

waar al de Duitsche Officieren als gasten aanzaten.

Het zoude ons te vér voeren om een overzicht te geven van al de jachten, die in het hierbedoelde

tijdvak, zoowel in Arnhem's omstreken, als ook „en déplacement" werden gereden. Wij vermeenen

dienaangaande te mogen verwijzen naar het werkje van onzen oud-kameraad den i®-Luitenant W. L.

VAN WARMELO, „Achter de honden", die op zeer onderhoudende wijze in woord en beeld een

overzicht gaf van het jachtseizoen October 1900 tot Mei 1901; zoomede naar Nederlandsche

Sport" dier jaren, waarin elke week de gehouden jachten der Vereeniging ter sprake worden gebracht.

Met een enkel woord willen wij constateeren, dat de jachten steeds trouw door de Officieren

van het Korps werden bijgewoond, deze steeds op het appel waren, wanneer van ,,scent to vieuw"

werd gekomen, immer in den „first flight" te vinden waren.

Zoo meldde o.a. de ̂ ^Sport" van 19 April —

„De ,,meet" van 17 April was goed bezocht. Majoor VAN HASSELT, Commandant van het

Korps Rijdende Artillerie was met al zijne Officieren aanwezig, waarbij ook die van de Instructie-Batterij.

„De „brush" werd door Majoor VAN HASSELT aanvaard".

Dan wenschten wij nog de aandacht te vestigen op de herdenking dd. i Mei 1902 van het

vijfjarig bestaan der Vereeniging. Voor de toen gereden jacht had ieder garnizoen van bereden wapens

eenige vertegenwoordigers in het veld gebracht. De Ritmeester PIEPERS, Jhr. VON WRANGEL

AUF LINDENBERG en Luitenant RAMBONNET kwamen als officieele deputatie het bestuur der

,,Koninklijke Veluwsche Jachtvereeniging" complimenteeren, en boden namens het bestuur een zilveren

medalje aan. Ook de Kapiteins DE LORNE, DE St. ANGE en HÜGER van het bevriende garnizoen

Wezel waren overgekomen; terwijl de Generaal VON SALZMANN, door dienst verhinderd zijnde,

per telegram van zijn belangstelling deed blijken.

Na de jacht werd een spring-concours gehouden. In de Jury had Kapitein Ch. E. BAUD zitting.

Ook in de jaren 1899—1901 werd in dé maand Mei tot beëindiging van het Jachtseizoen een

eind-„meeting" gehouden, waarbij spring-concours en jachtrennen op het programma stonden.

In 1899 op de ,,Nieuwe Entraineer-baan", het schoone door bosschen omgeven heuvelachtige terrein,

welwillend door Baron VAN PALLANDT VAN ROSENDAAL afgestaan (zie onze teekening blz. 119); in

1900 te Wolfhezen: in de ,,cross-countrij" over 4500 M. behaalde Luitenant VAN WARMELO met

^^yenny \ lersche merrie, den prijs. Luitenant UMBGROVE den in 1901 op „de Plagdel" onder

Rosendaal: in het spring-concours behaalde Luitenant Baron VAN HAERSOLTE met den 1='^° prijs.

takfissias
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ERSCHILLENDE huldeblijken werden na afloop der jacht van i Mei 1902 aan den

verdienstelijken „Master", Mr. S. B. W. Graaf VAN LIMBURG STIRUM, aangeboden. Het

bestuur der Koninklijke Nederlandsche Jacht-vereeniging schonk hem een zilveren hoorn;

Luitenant VERHULST overreikte hem namens eenige getrouwe volgelingen een zilveren lauwerkrans.

Ten slotte nog de vermelding, dat het bestuur der „Militaire Sport-vereeniging" voortging om

telken jare ten behoeve van de „Koninklijke Veluwsche Jacht-vereeniging" een subsidie van /300 toe

te kennen, tevens voor iedere eind-meeting / 50 beschikbaar te stellen; verder, dat in den loop der

jaren eenige veranderingen in het bestuur hadden plaats gehad.

Wat de militairen betreft, wisselden elkander na Jhr. R. J. RUTGERS VAN ROSENBURG

(vergelijk biz. 247) af: Kapitein). W. P. VAN HOOGSTRATEN, Commandant der Instructie-Batterij,

die kort daarop benoemd werd tot Adjudant van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN; voorts, de

U-Luitenant F. H. UMBGROVE. Ook deze moest wegens zijn detacheering naar Oost-Indië door een

ander worden vervangen, zoodat bij de opening van het jachtseizoen 1900—1901 het bestuur als

volgt was samengesteld —

President, de oud-Ritmeester O. D. VAN DIEPENBRUGGE; ,,Master-huntsman", Mr. S. B. W.

Graaf VAN LIMBURG STIRUM;'Secretaris, Mr. C. J. Baron VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN;
2® Secretaris, de i®-Luitenant Jhr. A. G. SICKINGHE; Penningmeester, de Heer S. A. T. Baron CREUTZ;

2® Penningmeester, de i®-Luitenant W, L. VAN WARMELO; Bestuurslid, L. G. A. Graaf VAN

LIMBURG STIRUM, een kleinzoon des oud-Rijders. Luitenant Jhr. SICKINGHE werd na zijn benoeming

tot Ordonnans-Officier van H, M. vervangen door den i®-Luitenant C. W. A. VAN HAERSOLTE

VAN DEN DOORN en Luitenant VAN WARMELO bij het verlaten van het Korps door den

Kapitein Ch. E. BAUD.

Behalve de officiëele korps-jachtritten en de jachten achter de honden, hadden evenals in vroegere

jaren weder jachtritten plaats om prijzen, uitgeloofd door het M. v. O., zoomede door de „Militaire Sport-"

en andere vereenigingen, waaraan ook door enkele leden en oud-leden van het Korps werd deelgenomen.

De eerste in het jaar 1899 door de „Militaire Sport-vereeniging" in uitzicht gestelde jacht om

prijzen van het Ministerie van Oorlog — i® prijs ƒ200, benevens een bronzen herinnerings-medaille,

2® prijs ƒ75, 3® prijs ƒ25 — geschiedde op Zaterdag 7 October te Breda: afstand =t 8000 M.

achter een Jagermeester over hindernissen, gevolgd door een eindwedloop vlakke baan van 1000 M.

De tweede, om hetzelfde bedrag van prijzen als voren, werd gereden op Zaterdag 11 November

te Amersfoort over ± 10 K.M. achter een Jagermeester in „fair" terrein met 2 è. 3 hindernissen,

gevolgd door een eindwedloop van 1400 M.

Onder de deelnemers aan de eerstgenoemde jacht noemen wij den i'-Luitenant EEKHOUT.
Ook in de jaren 1900, 1901 en 1902 werden dergelijke jachten om door het Ministerie van Oorlog

uitgeloofde prijzen gereden. In den jare 1900, op Donderdag 11 October te Deventer; op Donderdag
8 November d.a.v. te Venloo. Aan laatstgenoemd jacht-parcours, 8'/, K.M., werd deelgenomen door
den oud-Rijder Kapitein J. W. P. VAN HOOGSTRATEN, Adjudant van H. M. DE KONINGIN.
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N het jaar 1901 behoorden tot de hindernissen, die op de jacht van Donderda'g 17 October

in Breda's omstreken achter een jagermeester overwonnen moesten worden, o.a. het door-

li waden van twee stroomende beekjes. Voor dezen jachtrit waren de Leden der „Koninklijke
Veluwsche Jachtvereeniging", van de „Utrechtsche Vereeniging tot beoefening van Jacht- en Terrein
rijden" en van de „Amersfoortsche Vereeniging" uitgenoodigd de jacht wel te willen mederijden.

Uit alle garnizoenen waren tal van bereden Officieren met hunne dienstpaarden overgekomen;
ook eenige leden der „Koninklijke Jachtvereeniging" hadden aan de uitnoodiging gevolg gegeven
en waren in rooden rok.

De I® prijs werd behaald door den i'-Luit. der Huzaren F. G. DE BAS met ,,Ktldagaji' {yo\h\oe.di).

De tweede officieële jacht in dit jaar werd gereden op 16 November te Amersfoort. Dit was

één der moeilijkste jachten, die in ons land zijn gereden. Het parcours van 10 K.M. was bezaaid met

zeer zware hindernissen, zoodat van de 43 ruiters op de „meet", slechts 7 zonder ongeval aan „the finish"

kwamen. De eindloop met hindernissen— 1400 Meters — werd gewonnen door den i'-Luitenant DE BAS

met ̂ ,Kildagan"\ tweede was de i'-Luitenant der Huzaren, Baron BENTINCK met Batchelor of Arts".

In 1902 hadden wederom twee jachtritten plaats; de eerste, op Maandag 13 October te Breda

over ± 8000 M.; een zeer serieuse jacht, waaraan door 29 ruiters werd deelgenomen, onder welke

de I'• Luitenants EEKHOUT en RAMBONNET. Ook hier trad weder de i'-Luitenant DE BAS als

I' prijswinner uit het strijdperk met den halfbloed ruin ^^Butterflf; tweede aankomende was de

2'-Luitenant Jhr. GODIN DE BEAUFORT met „Congo".

Een tweede had plaats op Donderdag 27 November te Amersfoort over db 10000 M. met een

eindwedloop van 1400 M. Ook ter bijwoning van deze jacht, die eerst te Venlo zou plaats gehad
hebben, waren de leden der „Koninklijke Veluwsche Jachtvereeniging" uitgenoodigd. Deze jacht was
merkwaardig door de omstandigheden, dat bij het vérgevorderde seizoen de sloten vol, deels met

kroost bedekt, en de lage weilanden zeer glad waren, hetgeen aanleiding gaf tot talrijke buitelingen.
Door 12 deelnemers werd de eindloop — 1400 Meters — op de Vlasakkers gemaakt. Winner was

andermaal de i'-Luitenant der Huzaren, DE BAS op ^^Batcheri .
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ONDEN wij de in het jaar 1898 op de „turf" verkregen uitkomsten gunstig noemen,

ook in de volgende jaren 1899 tot 1903 werden weder stappen vóórwaarts gedaan, wat

betreffen het aantal course-dagen, de rennen en het uitgeloofde bedrag aan prijzen.

Inzonderheid mocht de vooruitgang van het harddraven op de lange baan als een verblijdend

verschijnsel worden aangemerkt. Het fokken toch van harddravers — wij bedoelen hiermede het fokken

van hardloopende paarden in 't algemeen — is voor ons land van veel meer belang dan het fokken

van volbloedpaarden: i' omdat het fokken van harddravers meer valt binnen het bereik van het algemeen;

en 2® omdat het veel meer loonend is, niet alleen met het oog op de harddraverijen zelf, maar meer

nog uit een handels oogpunt. Een goed gebouwd paard met veel snelheid, mooie actie en volhardings

vermogen, zal men toch gemakkelijker in ons land voor eén goeden prijs van de hand doen dan een volbloed.

Het aantal course-dagen op de lange baan, uitgeschreven door de „Nederlandsche Harddraverij

en Ren-Vereeniging, de Algemeene Harddraverij- en Ren-Vereeniging, de Bredasche Harddraverij- en

Ren-Vereeniging, de Kennemer-Sport-club" — in 1899 opgericht, met haar baan te Bergen—, zoomede

de ,,Particuliere Meeting" te Clingendaal bedroeg in 1902 drie meer dan in 1901, nl. 46 tegen 43;

het aantal courses was in het seizoen 151 tegen 134 het vorige jaar. Het getal deelnemende

paarden steeg in verrassende mate.

In 1901 namen 901 paarden aan de courses deel, in 1902 streden 1127 paarden op de 151

courses. In 1901 zagen wij 118 verschillende paarden, aan 70 eigenaars toebehoorende; in 1902

bedroeg het aantal 126 paarden van 71 eigenaars.

Voor de 38 paarden, die in het jaar 1902 van de lange baan verdwenen, kwamen 44 in de

plaats. Niet slechts was men aan het eind van het hier bedoelde tijdperk in aantal vooruitgegaan,

bovendien — en dit beteekende natuurlijk nog meer — de hoedanigheid was verbeterd.

Het totale bedrag der door de vereenigingen beschikbaar gestelde prijzen nam telken jare toe.

Tegen /35545 in 1899, waarvan /34360 werden uitbetaald, bedroeg dit cijfer in 1902 reeds ƒ58645,

waarvan /53295 aan de prijswinners ten goede kwamen.

Wanneer wij nu verder de statistiek van de wedrennen der jaren 1899—1903 nagaan, dan

komt men tot het besluit, dat ook deze tak van sport zich steeds uitbreidde, dank zij de medewerking

der verschillende vereenigingen, die hooge prijzen uitloofden en meerdere courses uitschreven.

Zoo hadden in 1899 "9 rendagen plaats met 60 „courses", tegen 15 rendagen in 1898 met

43 rennen, uitgeschreven door de reeds genoemde vereenigingen. Het aantal eigenaars van stallen

bedroeg 28, dat der „gestarte" jockeys 24 en dat der „gestarte" paarden 27. Helaas valt te constateeren,

dat het aantal „gestarte" heerrijders langzamerhand verminderde.

Dat met de vermeerdering van „courses" pok het aantal mededingende paarden toenam, blijkt

duidelijk. In 1898 liepen er in het geheel 56 verschillende paarden tegen 72 in '99. Het aantal reeds

in '99 uitgeschreven rendagen bedroeg in het jaar 1900 19 met 61 rennen; het aantal eigenaars der

stallen in bedoeld jaar 35, dat der „gestarte" paarden 85; het aantal ,,gestarte" heerrijders bedroeg

20, dat der,,gestarte"jockeys 37. Verschenen in 1899 274 paarden aan de „start", in 1900 weder 328.
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NDER de in de jaren 1899 en 1900 „gestarte" heerrijders noemen wij, ons tot het leger

bepalende: Overste VAN RADEN, Ritmeester METELERKAMP, Kapitein L. Baron

HOGENDORP, Jhr. RUTGERS VAN ROSENBURG, de Luitenants MEINERS, SINGELS,

MOMMA, TEN KA TE, Baron VAN HEEMSTRA, VERTHOLEN DE SALVE DE BRUNETON,

VAN GELLICUM, Jhr. VAN REIGERSBERG VERSLUIJS, Baron BENTINCK, DE BAS, Baron

VAN HEECKEREN VAN MOLENCATE, VREEDE en ROELFSEMA.

In 1901 bedroeg het aantal door de „Nederlandsche Harddraverij- en Ren-Vereeniging, de

Algemeene Harddraverij- en Ren-Vereeniging, de Kennemer Sport-club en de Bredasche Harddraverij

en Ren-Vereeniging" uitgeschreven rendagen 30, met 100 rennen; 496 paarden betwistten elkander

dit jaar de prijzen tegen 328 in 1900. Het aantal eigenaars van stallen bedroeg 26, het aantal „gestarte"

heerrijders 17, dat der gestarte ,jockey's" 32; 91 verschillende paarden namen aan de „courses" deel.

De 67 courses vlakke baan waren samengesteld uit 26 voor inlandsche paarden — waaronder

één voor twee-jarige en één voor drie-jarige — 22 courses voor alle paarden van 3 Jaar en ouder, en

19 verkoops-rennen, waaronder één voor inlandsche paarden, terwijl van de 67 gezamenlijke 10

waren gereserveerd yoor heerrijders.

De 33 wedstrijden over hindernissen waren verdeeld in 4 voor Inlandsche paarden, 29 voor

alle paarden van 3 jaar en ouder en 5 verkoopsrennen, terwijl in het geheel 17 gereserveerd waren

voor heerrijders. Uit het vorenstaande blijkt, dat van de 100 courses 30 bestemd waren voor

inlandsche paarden.

Onder de in het jaar 1901 „gestarte" heerrijders — Officieren — missen wij Overste van RADEN,

Kapitein Baron VAN HOGENDORP, Kapitein Jhr. RUTGERS VAN ROSENBURG, Baron VAN

HEEMSTRA, VAN GELLICUM, en Jhr. VAN REIGERSBERG VERSLUIJS. Daarentegen zien wij

den i°-Luitenant Jhr. J. L. MOCK weder in den zadel.

Dat thans van de 100 courses 27 gereserveerd waren voor heerrijders, moest aangenaam stemmen.

„.... Toch kunnen wij in waarheid niet verklaren" — aldus lezen wij in de ^^Sporf van

II Januari 1902 — „dat de liefhebberij voor het heerenrijden er op vooruitgaat. Aan Officieren ontbreekt

het in ons land toch waarlijk niet en zij toch zijn o.i. het best in de gelegenheid om zich goed

materiaal aan te schaffen ...."

Het blad betreurt zulks en wij sluiten ons daarbij van ganscher harte aan. Wellicht is door

het nemen van doeltreffende maatregelen in deze nog wel verbetering aan te brengen.

Een terugblik op het jaar 1902 toont bij een totaal van 33 „meeting"-dagen met 104 rennen

een aanwas van 3 dagen en 4 rennen bij het voorafgaande jaar. Het uitgeloofde bedrag aan prijzen

groeide van ƒ55015 tot ƒ 58645; in 1899 had het slechts ƒ32860 bedragen.

Het aantal paarden ging terug, aangezien slechts 418 de verschillende nummers betwistten tegen

496 in 1902, en zulks niettegenstaande het aantal eigenaars met i vermeerderde — 27 tegen 26 het vorige

jaar — kwalitatief waren echter de paarden in 1902 beter. Het aantal „gestarte" heerrijders bedroeg 18;

dat der gestarte ,jockeys" 36; het aantal winnende eigenaren 22.
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IJ missen ditmaal den naam van den oud-Rij'der Kapitein Jhr. RUTGERS VAN ROSENBURG,
die vier malen liet starten. Ook komt zij'n naam niet voor op de lijst der „gestarte" heer-
rijders; daarop vinden wij uit het leger nu nog slechts de namen vermeld van Ritmeester

METELERKAMP VAN BRONKHORST, i'-Luitenants Baron VAN HEECKEREN VAN MOLENCATE,
DE BAS, Baron BENTINCK en Jhr. J. W. GODIN DE BEAUFORT (voor de eerste maal).

Viel er alzoo op de ,,turf" in meer dan een opzicht op vooruitgang te wijzen, ook op het gebied
van fokken en op het invoeren van nieuwe paarden vielen vorderingen te bespeuren i).

De „Nederlandsche Harddraverij en Ren-Vereeniging" ging voort het fokken van volbloed

en halfbloed aan te moedigen —

,,i'. door het vaststellen in haar reglement, dat minstens 25% van de waarde der uitgeloofde

prijzen moesten worden besteed voor rennen van uitsluitend inlandsche paarden; — en

2°. door het verstrekken van subsidie aan den houder van een goeden dekhengst.

De eerste subsidie a /550 werd in 1899 toegekend aan den Engelschen hengst „Angélos", een

mooi, fijn en goed gebouwd paard; 10 afstammelingen werden van hem ingeschreven in het stam

boek A., waarvan voor 1902 twee werden ingeschreven voor de course van 2-jarigen te Clingendaal.

In 1902 werden door die vereeniging 2 Russische hengsten voor billijke prijzen ter dekking

gesteld; terwijl 16 Russische merriën, waaronder verschillende drachtig van bekende Russische dravers,

dooreen zich daartoe gevormd Comité voor billijke prijzen in handen van verschillende Nederlanders kwamen.

Met voldoening mogen wij er op wijzen, dat onze inlandsche paarden op de baan een

goed figuur maakten; de tweede plaats der winnende paarden werd zelfs in 1902 genomen door een

inlandsch paard ^^Valérie'\ dat den roem van de fokkerij van Ritmeester METELERKAMP waardig

heeft hoog gehouden.

Een verblijdend teeken en hoopvol voor de toekomst!

In 189S werden voor de baan ingevoerd 25 paarden, in '99 29, in 1900 35, in 1908 47 en in 1902 60.
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LVORENS wij de afstandsritten in het eigen land bespreken, een enkel woord naar

aanleiding van den in het jaar 1902 in het buitenland gehouden internationalen rit, die

heel wat pennen in beweging heeft gebracht, alleszins en in het bijzonder voor ons van

belang mag heeten, wijl enkele Nederlandsche Officieren daaraan schitterend deelnamen.

Wij bedoelden den „Militairen Internationalen raid Brussel-Ostende" op Woensdag 27 Augustus 1902.

Niet minder dan 61 Officieren reden dezen afstandsrit, waarbij 139 K.M. in den kortst

mogelijken tijd moesten worden afgelegd. Zij waren verdeeld in 12 groepen — elf van vijf en één

van zes —, bestaande uit 31 Belgen, 17 Franschen, 7 Hollanders, 2 Zweden, i Engelschman,

I Rus, I Noor en i Zwitser. Twee Duitsche Officieren en de Griek, die zich hadden ingeschreven,

ontbraken op het appel.

De Nederlandsche Officieren waren: de Luitenant-Kolonel der Huzaren M, J. ERZEIJ, de

Luitenants der Huzaren G. J. MARIS, Jhr. J. W. GODIN DE BEAUFORT, J. JURJANS, C. J.

NIERSTRASZ, M. J. C. J. THIRION en M. GRONDHOUT, zoomede de Luitenants der Veld-Artillerie

E. A. D. C. CARP en W. C. MOMMA.

Op den morgen van 27 Augustus ten zes ure hadden in de „Hall" van het „Pare du Cinquantenaire"

te Brussel de laatste voorbereidingen plaats: loting, signalement van de paarden, wegen der ruiters,

uitreiken der wegwijzers enz. enz.

Het had den ganschen nacht van Dinsdag op Woensdag geregend en het regende des morgens

om 7 uur nog: de weg was dus modderig en zwaar. Duizenden toeschouwers stonden langs de eerste

kilometers van het concours geschaard. Te 6 uur 55 minuten gingen de 5 gendarmes, die de rol van

éclaireurs vervulden, op weg en om 7 uur vertrok het eerste peloton, waarbij geen Nederlandsch

Officier was ingedeeld. Telkens om de vijf minuten gingen vijf andere concurrenten; de laatsten

waren Luitenant E.JOOSTENS (Belg) en de Zweedsche Luitenant SILFVERSWAx^RD, beide „favorits".

Te Ostende was het tegen elf uur 's morgens droog geworden en begon de zon door te

breken. Een ontzaglijke menigte, naar schatting 20000 personen, belegerden de ingangen van het

„Hippodróme Wellington". Men dacht aan een meeting van de ,,Grand Prix". In alle groepen werden

de namen der deelnemers besproken. Men koesterde de hoop, door te waardeeren nationaliteitsgevoel

ingegeven, dat onder de eerstkomenden te Ostende een der Belgische Officieren zou behooren.

Doch, deze hoop werd niet verwezenlijkt. Even voor twee uur kwam de eerste ruiter in het gezicht;

't bleek een Franschman te zijn, de Luitenant MADAMET op zijn volbloed ^^Courageux'\ die in

galop de tribune der rechters voorbij reed. De ruiter gaf geen teeken van vermoeidheid; hij had

den afstand afgelegd in 6 uur 54 minuten 45 seconden. Na hem kwamen achtereenvolgens nog drie

Fransche Officieren aan. Luitenant H. JOOSTENS (Belg) besteedde 8 uur 14 minuten.

Luitenant Jhr. GODIN DE BEAUFORT, die zesde aankwam en slechts i minuut verschilde

met N°. 5, Luitenant SMITH KILLAND (Noor), gebruikte 7 uur 56 minuten. Het paard van laatst

genoemde was te Coolskamp (100 K.M.) uitgeput, zoodat de ruiter het verdere parcours te voet

aftegde. Luitenant MARIS kwam 10® aan en had 8 uur 47 minuten noodig.
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E y^Nederlandsche Sport'\ hulde brengende aan de Nederlandsche Officieren, zegt —

IISBZH gewezen te hebben op het afkeurende oordeel der Belgische bladen over den
gehouden „raid", hetwelk ook in de Nederlandsche pers had weerklonken — i).

„Wenden wij eens de blikken naar de paarden van de Nederlandsche Ofïïcieren. Deze zijn allen

in volkomen marschvaardigen toestand teruggekeerd, terwijl Luitenant Jhr. GODIN DE BEAUFORT

zesde en Luitenant MARIS tiende aankomenden waren en prijzen behaalden, waaronder die van den

Minister van Oorlog voor het paard, dat in de beste conditie den eindpaal bereikte. De paarden, welke

niet te Ostende arriveerden, hoewel zij het einddoel dicht nabij waren, werden licht kreupel en hunne

berijders vonden het verstandiger hen op stal te zetten, hoewel zij misschien best den tocht hadden

kunnen volbrengen. „Onze Officieren hebben ten duidelijkste in dezen „raid" bewezen, dat zij voor hun

persoon zulk een inspannenden rit best konden volbrengen; doch tevens, dat boven de eer van eerstaankomende

te zijn staat eene goede verzorging voor hun trouwen kameraad, het paard. Met recht kunnen wij dus trotsch

zijn op onze Officieren, deelnemers aan dezen afstandsrit. Men moge den Franschen verwijten, dat zij om de

eer hunne paarden afgebeuld hebben; zulk een verwijt kan en mag onze Officieren deelnemers niet treffen".

Een der Belgische mededingers zeide omtrent onze Officieren —

„Les Officiers hollandais, qui avaient fait chacun un tableau de marche raisonnable, s'y sont rigoureu-

sement conformés, grace a leur tempérament calme et réfléchi; ils se sont bien classés et leurs chevaux sont

arrivés dans un état merveilleux".

Flet behaagde aan Z.M. DEN KONING DER BELGEN om den Luit.-Kolonel ERZEIJ te begiftigen

met het Militaire Ridderkruis i" klasse, de i®-Luitenants der Huzaren MARIS, THIRION, Jhr. GODIN

DE BEAUFORT, zoomede de i®-Luitenants der Veld-Artillerie CARP en MOMMA, met dat der 2® klasse.

Die onderscheidingen op de borst van mannen, welke toonden een j'uist besef te hebben van wat

de eisch is bij eiken afstandsrit, waren ten volle verdiend. Eere aan onze kameraden, die in den

vreemde Holland's wapenroem hebben hooggehouden....

Naar aanleiding van het door de ,,Militaire Sport-Vereeniging" dd. 28 Januari '99 aan de leden

bekend gemaakte programma was o.m. een voorstel ingekomen voor het houden van een afstandsrit

van zes dagen, waarbij 60—75 K.M. daags zouden moeten worden afgelegd. Tengevolge van te geringe

deelneming ging deze rit, waarvoor Luitenant VÖLCKER /100 ter beschikking had gesteld, niet door.

Ook de in het jaar 1900 door het Bestuur in uitzicht gestelde afstandsrit, die op 3 dagen was

teruggebracht, kon wegens het zich terugtrekken van het grootste gedeelte der deelnemers niet doorgaan.

Voor het jaar 1901 nam het Bestuur diezelfde rit weder in haar programma op, te rijden op 21, 22

en 23 Mei; verzamelplaats op 20 Mei op het plein vóór de kazerne der Rijdende Artillerie te Arnhem,

alwaar de paarden ten 4 uur n.m. ongezadeld en aan de hand ter beschikking moesten zijn van de

keuringscommissie, voor de conditie. Eveneens moesten de paarden na den rit op 23 Mei ten 6 ure n.m.

ter keuring gereed staan in een der buiten-maneges van de kazerne Damlust te Utrecht. De keurings

commissie bestond uit de H.H. Kolonel J. G. BLAAUW, Overste J. J. C. HINLOPEN en Kapitein

J. W. P. VAN HOOGSTRATEN, Adjudant van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN.

I) Zie ook het zeer waardeerencle artikel in den „Militairen Spectator" van dit jaar: „Eere wie eere toekomt" — door een Nederlander
woonachtig in Engeland.
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IJ de eindkeuring moest ieder deelnemer „bona fide" aan de Commissie opgeven, hoe

laat hij eiken dag was afgereden en op het eindpunt aangekomen, tevens verklarende den

vastgestelden of een langeren weg te hebben afgelegd.

De af te leggen weg was als volgt vastgesteld —

21 Mei: Arnhem, Rheden, Doesburg, Doetichem,Terborg, Varsseveld, Aalten, Winterswijk, 70 K.M.; —

22 Mei: Winterswijk, Groenlo, Eijbergen, Borculo, Ruurlo, Vorden, Gorssel, Deventer, 75 K.M.5 — en

23 Mei: Deventer en Utrecht, 84 K.M.

De deelnemers, die den tusschen de dagelijksche eindpunten opgegeven weg of een langeren

binnen 10 uur hadden afgelegd, ontvingen een bronzen herinnerings-medalje, benevens ƒ 20 als te

gemoetkoming voor stalling en fourage. Reeds het vorige jaar waren door den i'-Luitenant W. C.

VOLCKER aan het Bestuur der „Militaire Sport-Vereeniging" twee zilveren kunstvoorwerpen ter

gezamenlijke waarde van ƒ250 aangeboden om te dienen als prijzen, uit te loven voor hen, wier

paarden na den afstandsrit van eenige dagen zouden blijken in de beste conditie te verkeeren. Ook

nu weder stelde de i*-Luitenant VÖLCKER de bovengenoemde kunstvoorwerpen beschikbaar.

Negen inschrijvingen kwamen in; drie daarvan — de i®-Luitenants Jhr. DITTLINGER, SIXMA

Baron VAN HEEMSTRA en PABST — moesten wegens overwegende redenen van hun voornemen

afzien. De overige zes Heeren, zijnde de Ritmeester A. B. VAN TIENHOVEN van het i®-, de

i®-Luitenant J. L. VÖLCKER en F. L. S. NEDERMEIJER Ridder VAN ROSENTHAL van het 3®-,

de 2®-Luitenant A. DIEMONT van het 2® Regiment Huzaren, de i®-Luitenant C. W. A. Baron VAN

HAERSOLTE VAN DEN DOORN en de 2®-Luitenant Jhr. W. ROÊLL van het Korps Rijdende

Artillerie, volbrachten den rit binnen den vastgestelden tijd en presenteerden hunne paarden op den
2 3sten Mei (jes nam. ten 6 ure voor de Jury in de kazerne Damlust te Utrecht.

Daarbij bleek, dat alle mededingende paarden in zeer goede conditie waren-, geen enkele gaf

blijken van vermoeidheid.

De I® prijs werd toegekend aan Luitenant Jhr. W. ROËLL met ,^l'Azglon'% de tweede aan

Luitenant Ridder VAN ROSENTHAL met ,,Griselle". Aan Baron VAN HAERSOLTE VAN

DEN DOORN met die in conditie op beide volgde, werd door het Bestuur der „Militaire

Sport-Vereeniging" een zilveren medalje toegekend.

De Luitenants Baron VAN HAERSOLTE en Jhr. ROÉLL hadden samen gereden: gebezigde

tijd, per dag respectievelijk g uur 25 minuten, 9 uur 35 minuten en 10 uur; tempo, ongeveer 210 M.; de

draf-reprises afhankelijk van het terrein, eenriiaal gedurende een uur; geruimen tijd stap, nam. aan het

begin en bij het einde van eiken dagrit; telkens een rust van '/^ uur en verscheidene kleinere rusten.

Ook in de Algemeene Vergadering der „Militaire Sport-Vereeniging" van i Februari 1902,

waarin tot bestuurslid werden herbenoemd Kolonel BLAAUW en Kapitein VAN HOOGSTRATEN,
/

terwijl Luitenant RAMBONNET was gekozen in plaats van Kolonel HINLOPEN, stelde men een

driedaagschen afstandsrit in uitzicht.
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ATO 18 April maakte de Secretaris der Vereeniging, Ritmeester W, PIEPERS, bekend,

dat deze zou gereden worden op 4, 5 en 6 Juni —

Woensdag 4 Juni: Breda, Alphen, Hilvarenbeek, 's Hertogenbosch, 70 K.M.-, —
Donderdag 5 Juni: 's Hertogenbosch, Oirschot, Eindhoven, Weert, 75 K.M.; — en

Vrijdag 6 Juni: Weert, Maasbracht, Maastricht, 70 K.M.

Iedere deelnemer, die den weg langs den opgegeven weg binnen 10 uur zoude afleggen, ontving

een bronzen herinnerings-medalje en f 20 ter tegemoetkoming in de kosten voor stalling en fourage.

Met het oog op verschillende te verrichten diensten was bepaald, dat de rit kon worden

afgelegd tusschen 28 Mei en 30 Juni; 17 ruiters werden ingeschreven; 2 moesten zich buiten hun

wil terugtrekken; 15 legden den afstand binnen den gestelden termijn af.

Van het Korps Rijdende Artillerie tusschen 19 en 21 Juni de i®-Luitenants Jhr. CALKOEN

en VERHULST; op 25, 26, 27 en 29 Juni de i®-Luitenant BLECKMANN.

Talrijk waren ook in de jaren 1899—1903 de wedstrijden in het schoonrijden. De schitterende

opkomst van een belangstellend publiek, waarin zich telken jare die bijeenkomsten mochten verheugen,

bevorderde het aanfokken en importeeren van paarden-materiaal van uitstekende kwaliteit.

De Officieren van het Korps Rijdende Artillerie verschenen meermalen in het strijdperk.

Zoo willen wij wijzen op den dag van 21 Augustus 1902. Door de Commissie voor het

„concours hippique" te Arnhem, dat op dezen dag op het landgoed Klarenbeek zou worden

gehouden, was bericht ontvangen dat Z. K. H. DE PRINS DER NEDERLANDEN het „concours"

met zijn tegenwoordigheid zou vereeren; tevens dat Z. K. H. een groote zilveren medalje met

HoogstDeszelfs beeltenis ter beschikking van de Commissie had gesteld om te worden gevoegd

bij één der nummers ter keuze van de Commissie. Deze besloot de medalje te voegen bij den
isten pj-jjg /125 voor het beste Officiers-dienstpaard, waarbij de daarvoor uitgeloofde bronzen

herinnerings-medalje kwam te vervallen.

Op den dag der uitvoering was een fraaie rustique tent op het middenterrein voor PRINS

HENDRIK gereserveerd, die precies op het aangekondigde uur verscheen. Terwijl de muziek het

Wilhelmus inzette, reed Z. K. H., gekleed in Generaals-uniform en gezeten in een met vier vurige

schimmels bespannen karos, onder gejuich, het zwaaien met hoeden en zakdoeken het middenterrein

op naar de tent alwaar de Commissie van het Concours aan Z. K. H. werd voorgesteld. Onmiddellijk

daarna namen de wedstrijden een aanvang.

De door Z. K. H. uitgeloofde medalje werd behaald door den i®-Luitenant der Huzaren

J. JURJANS voor in de „Prijs van de Militaire Sport-Vereeraging'': wedstrijd voor het schoonste en

bestgaande dienstpaard, toebehoorende aan een Officier van het Nederlandsche- of Nederlandsch-

Indische Leger en gereden door den eigenaar, waarbij een hoogte hindernis van pl.m. 80 cM. moest

worden gesprongen (18 deelnemers). Aan den i^prijswinner werd de prijs door den PRINS persoonlijk

uitgereikt. De i'-Luitenant VAN WARMELO behaalde in dit nummer met „the Chestnuf' den 3''®° pnjs.

'  .
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E oud-Rijder Kapitein Jhr. RUTGERS VAN ROSENBURG hield de eer op in het.

„concours voor volbloed-rijpaarden" (9 deelnemers). Aan hem werd met ̂ ^Blancaster'

de 2^® prijs toegekend.

Na het laatste nommer „concours voor springpaarden", waarin o.a. moest genomen worden

één hoogte-hindernis, nam. een muur, waarvan de aanvankelijke hoogte van i M. gaandeweg met

I dM. werd verhoogd en de eenige prijs, de titel van ,,Kampioen van Nederland in hoogspringen

voor 1902" benevens een zilveren lauwerkrans aan Mr. H. VISSER te Wassenaar werd toegekend —

had een défilé van vierspannen plaats. Na afloop van het feest — te omstreeks vier uur — verliet

PRINS HENDRIK met zijn gevolg het feest-terrein.

Met zijn uitstekend dienst- en jachtpaard Chestnut" had VAN WARMELO reeds in vorige

jaren vele prijzen veroverd: het eerst op het „concours hippique" te Nijmegen op 13 Mei 1900,

georganiseerd door de „Nijmeegsche Sport-vereeniging", alwaar hem in het nummer „concours voor

rijpaarden" de 4® prijs werd toegekend; den Juni d.a.v. te Wageningen — een ongekend groot

aantal paarden kwam in den ring; ongeveer 180 — alwaar hij in het nummer „luxe rijpaarden"

den 2'^®° prijs behaalde: Donderdag 9 Augustus van hetzelfde jaar, voor de eerste maal op de

te Arnhem gehouden wedstrijden in het schoonrijden — een van de mooiste en van de interressantste

concoursen, die-toen nog ooit hadden plaats gehad — en wél in het ,,concours voor jacht

paarden sauts couplés" in vereeniging met den i®-Luitenant Jhr. W. RÖELL die zijn paard ^^Stx^tes"

bereed, den 2^®" prijs: bronzen medalje uitgeloofd door de „Militaire Sport-vereeniging". In vereeniging

met den Heer Mr. S. B. W. Graaf VAN LIMBURG STIRUM, berijdende zijn paard „ Violef \ ontving

hij een bestuursprijs. Hij bereed alstoen zijn dienstpaard ^^Jenny".

Op het ,,concours hippique" te Deventer den 26®'®!» Augustus, zien wij den oud-Rijder weder

in den zadel op „thé Chestnut" en won hij in het „concours voor het schoonste en bestgaande rijpaard"

den 2<i®° prijs; den 9"^®" September d.a.v. op de wedstrijden te 'sHertogenbosch in het,,concours voor

het schoonste en bestgaande rijpaard" (17 deelnemers) viel hem hem de 2^^ prijs ten deel, zoomede

een bestuursprijs in het nummer voor springpaarden, die nog geen 1®" of 2®" prijs hadden gewonnen.

Ook in jaar 1901 komt de naam VAN WARMELO weder voor bij de wedstrijden, meermalen

met eervolle melding. Te Arnhem op het „concours hippique" op 25 Juli op het landgoed Klarenbeek,

waar hij in het 2® nummer (wedstrijden voor het schoonste en bestgaande militaire dienstpaard) den
jsten prijs verdiende; zoo ter gelegenheid van'de Sport-feesten te Nijmegen op Zondag 4 Augustus

op de oude renbaan, en wel in het „concours voor rijpaarden niet toebehoorende aan handelaren"

(20 deelnemers), alwaar hem de 2^^ prijs werd uitgereikt. Ook nam hij aldaar deel aan het „concours

voor het beste springpaard" en aan het jachtrijden achter een Jagermeester. De deelnemers der drie

bovengenoemde concoursen werden afzonderlijk beoordeeld, waarvan de uitslag was, dat als winner te

voorschijn trad „the ChestmU" van Luitenant VAN WARMELO, die hiermede tevens den eereprijs,

aangeboden door eenige dames uit Nijmegen, verwierf.
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EN slotte zien wij VAN WARMELO den prijs wegdragen in het „concours hippique"

op 8 September te 's Hertogenbosch, uitgeschreven door de „Vereeniging 's Hertogenbosch

belang"; vóór het op 21 Augustus 1902 te Arnhem gehouden „concours", op 19 Mei t.v.

deelnemen te Bergen-op-Zoom aan het „internationaal-concours voor rijpaarden" (2^60 prijs) en in den aldaar

gehouden internationalen jachtrit met eindwedloop over 600 M. voor Officieren, als Jagermeester optreden.

Ook de Kapitein L. Baron VAN HOGENDORP, zoomede de 1'-Luitenants DRABBE, VAN

AFPELEN VAN SAEMSFOORT, Baron VAN HAERSOLTE VAN DEN DOORN, RAMBONNET en

Jhr, ROËLL zien wij in de jaren 1899—1903 als overwinnaars het strijdperk verlaten.

Van de bij het Korps gedetacheerde Officieren noemen wij Kapitein VAN ALTENA en

Luitenant METHORST. Behalve Kapitein Jhr. RUTGERS VAN ROSENBURG, reeds genoemd,

hield ook de Kapitein K. D. PUNT den roem der oud-Rijders op en wel op Zondag 27 Mei, zijnde

de I®'® dag van het „concours hippique" te 's Gravenhage.

In het „concours voor het beste springpaard" — 18 inschrijvers — behaalde PUNT met

„Caronaiion Fame" den 3<^®n prijs. De hindernissen bestonden uit een heg van gevlochten latten,

een hek met levend groen, een muur en een dubbelen boom, die allen twee-maal genomen moesten

worden. Op den dag in het „concours voor het beste springpaard" verwierf de i'-Luitenant

Baron VAN HAERSOLTE VAN DEN DOORN met den bruinen ruin ,,Skadow" den VAN

AFPELEN VAN SAEMSFOORT met „ Wild Ckarley" den 3'ie" prijs. Den vorigen dag was deze

niet yoor een prijs in aanmerking gebracht. Evenmin werden door hem prijzen behaald op het eerste

,,concours hippique", dat door de „Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer

de Unie" op 22 Mei 1899 te Bergen-op-Zoom werd gegeven. Daarentegen behoorde hij op het

„Hippisch feest en Bloemencorso" gegeven op Zondag 4 Juni op het landgoed „Het Klooster" te

Haarlem weder onder de gelukkigen: het nummer „kopsteken te paard voor Officieren" gaf keurige

staaltjes te zien. Inderdaad schijnt het kopsteken gemakkelijker dan het werkelijk is; men moet

daarbij zijn paard wel degelijk goed in handen hebben. VAN AFPELEN won den i®'®" prijs met

4 punten. Op het „concours hippique", georganiseerd door de „Nijmeegsche Sport-vereeniging" dd.

23 Juli d.a.v. verwierf hij in het „concours voor het beste springpaard" den 3<^®" prijs.

Op datzelfde „concours", was de Kapitein VAN ALTENA in het jachtrijden overwinnaar met

,,Conspirator\ (isten prijs); Kapitein Baron VAN HOGENDORP behaalde met Langmoor" dtn \

aan den i'-Luitenant METHORST werd in het ,,concours voor het schoonste en bestgaande rijpaard"

met y^Tom" de prijs toegekend. Deze had ook bij eerstgenoemden wedstrijd op het nieuwe
Sportterrein „de Wageningsche berg" nabij Wageningen dd. Donderdag 15 Juni t.v. in het „concours
voor het schoonste en bestgaande rijpaard" met „ Tom" den prijs, verguld zilveren medalje, verworven.

Als overwinnaar op het ,,concours hippique", dd. Woensdag 9 Augustus gehouden op het landgoed
Avegoor te Ellecom en georganiseerd door de Afdeeling Arnhem van de „Geldersche- en Overijsselsche
Maatschappij" zien wij VAN AFFELEN's naam weder vermeld. In het i'concours voor het beste springpaard
verwierf hij met yyBabf' een eervolle vermelding, in het 2' spring-concours met „ Wtld Charley" den 1®" prijs.

:  >
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E i®-Luitenant DRxA-BBE had ingeschreven met zijne beide paarden ^yGondola" en

^^Brinio". In eerstgenoemd concours werd hem met ̂ ^Gondola" de i®'® prijs toegekend.

METHORST behaalde den tweeden.

In den jare 1900 op het reeds door ons vermelde concours te Nijmegen dd. 13 Mei, behaalden

de Kapitein VAN ALTENA en de i®-Luitenant RAMBONNET in het „concours voor rijpaarden"

respectievelijk den en een bestuursprijs. Het jaar d.a.v. tellen wij op het „concours hippique",

dat dd. Donderdag 3 Juni voor de derde maal op den ,,Wageningschen berg" werd gegeven, de

namen van eenige Rijders, voor den „Prijs van de Militaire Sport-vereeniging" ingeschreven, doch uit

dien wedstrijd niet als overwinnaar terugkeeren. De i®-Luitenant Jhr. ROÉLL won in het nummer;

„Luxe rijpaarden" met den prijs.

RAMBONNET's naam vinden wij dd. 4 Augustus 1901, den derden dag van de „Nijmeegsche

Sportfeesten", vermeld bij den jachtrit, Jagermeester Luitenant MOS; met ̂ ^Timbre poste' behaalde

hij den prijs. Eveneens wordt hij genoemd als deelnemer aan het concours op 8 September te

's Hertogenbosch. In het „concours voor springpaarden" werd hem met ̂Bnoivjlake" de 2"^® prijs toegekend.
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IJ vermeenen onze beschouwingen omèrent het deelnemen der Officieren van het Korps

Rijdende Artillerie aan de „hippische sport" in Nederland niet beter te kunnen besluiten,

dan met een enkel woord te gewagen van het schitterende ruiterfeest, dat op den

avond van den ai^ten Februari 1903 door het Korps Rijders gegeven werd ter herdenking van het

iio-jarig bestaan harer oprichting.

Begrijpelijkeru'ijze droeg het feest uitsluitend een huishoudelijk karakter; doch de uitvoering

deed in geenen deele onder voor die van 21 April 1893.

De Officieren-oud-Rijders — onder welke ook Schrijver dezes, die gaarne aan de roepstem

van den Korps-Commandant Majoor F. VAN HASSELT gehoor hadden gegeven om op het feest

tegenwoordig te zijn — werden door dezen in het ^^Hisiortsch Miisetim" van het Korps met een

toepasselijk woord ontvangen.

Na het aanbieden van den eerewijn begaf men zich gezamelijk naar de in een feestzaal

herschapen manége. Ontelbare vlaggen onttrokken ook ditmaal het dak aan het gezicht: guirlandes,

wapentropeën, cartouches met de namen der provinciën en der steden, waar de Rijders in den loop

der tijden garnizoen hadden gehouden, sierden de anders kale wanden; kortom de manége was

herschapen in een waren lusttuin, badende in een zee van licht....

Te half negen verschenen de gasten, als de Commissaris der Koningin, de Burgemeester,

de Wethouders, vele Officieren en andere genoodigden, door hunne dames vergezeld.

Een krachtig fanfare door de trompetters te paard was de inzet van het feest; een daverend

applaus was het antwoord der talrijke schare. En dan ving het programma aan met de Hongaarsche

Post, door een zestal ruiters uitgevoerd. Het zoude ons te ver voeren dat geheele programma te

bespreken; wij vermeenen dienaangaande o.m. te mogen verwijzen naar het waardeerend overzicht dat

de ederlandsche Sporf van Zaterdag 28 Februari 1903 aan zijne lezers aanbood.

Zij het genoeg te constateeren, dat het Korps succes had, een ieder naar beste krachten
medewerkte om tot het slagen van het feest bij te dragen.

Na afloop der verschillende nummers stelden alle medewerkenden zich in de manége op, waarna

Majoor VAN HASSELT in eenige kernachtige woorden de aanwezigen toesprak, en aan het slot
zijner rede een driewerf: ,,Leve de Koningin" instelde, waarmede alle aanwezigen instemden.

Dat Generaal-Majoor A. J. PRINS, toen hij namens de genoodigden aan het einde van den
avond het Korps dankte voor een schoon feest, naar aller hart sprak, zal wel onnoodig wezen aan
te voeren. Immers, ons Korps weet feest te vieren, kent de plichten van een gullen gastheer en weet
in aangenamen vorm te toonen de schitterende eigenschappen van vaardigheid en kracht, die het
steeds een eereplaats gaven onder de afdeelingen van het Nederlandsche Leger.

Moge het zoo blijven tot in lengte van dagen ....
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E ommegang in het „Historisch Mtiseum" van het Korps

Rijdende Artillerie is volbracht....

De schat van voorwerpen, hier zorgvuldig saam-

gegaard, met een gevoel van dankbare piëteit gerangschikt, met trots

U getoond, vertolken een geschiedenis, zóó veelbewogen, zóó rijk, zóó

vol poëzie, dat het een genot zij de taal, welke deze souvenirs ons

spreken, te mogen nederschrijven. ,,This collection speaks volumes"!

Hoe klopt ons het hart sneller, als wij het eeremetaal betasten,

door Europa's grootsten Veldheer aan onze voorgangers waardig

gekeurd, óf den degen hanteeren, die hun eenmaal den weg wees ter

overwinning. Dan, ook tusschen de krijgsmuziek, opwekkend en

zinbenevelend, mengen zich diepe weemoedsklanken. Het met bloed

bevlekte ordelint toovert ons voor den geest de gestalte van den

held, die zijn leven gaf voor het vaandel, waaronder hij ten strijde trok.

Storm en onweersnachten doemen op voor ons oog; nachten, wakende

doorgebracht, eindelooze marschen, kommer en ellende! Ons klinkt

in de ooren het kraken der sneeuw onder de radbanden der stukken

aan Berezina's oever, bij wijlen overstemd door het geschuifel van

moeitevol zich voortslepende krijgslieden, door het gesteun van

stervenden, voor wie de sneeuw een lijkkleed worden zal.

Lachende, goud gelauwerde poëzie juicht die historie ons toe —

maar zij fluistert ook bittere, donkergekleurde proza.
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E geschiedenis van ons Korps was een voortdurende strij'd: niet slechts een strijd onder
den rossen gloed van den oorlogsfakkel, maar dikwerf ook een strijd in vollen vrede

Ook de strijd om het bestaan heeft het Korps gekend én.... kennen wij nog!
Naast het devies van onverdroten voorbereiding in tijd van vrede: vis pacem^ para bellum'\

moest luiden dat van zelfverdediging: „/0 be or not to be".

De talrijk wisselende organisatiën en formatiën, in ons werk aangegeven, teekenen de golvende
lijnen, waarlangs het Korps zich heeft voortbewogen.

Eenmaal werden vier en zestig stukken door acht compagniëen Rijdende Artillerie bediend —

thans hebben wij er nog slechts twaalf: de helft van het getal vuurmonden, waarmede de Rijdende

Artillerie te Waterloo de zege hielp bevechten, welke aan Europa een andere gedaante heeft geschonken.

Groot is het aantal vlugschriften en tijdschrift-artikelen in de militaire pers, waarin pijlen werden

gewet, die het Korps in het hart moesten treffen; maar huldigend en dankbaar herdenken wij ook de

velen onder onze voorgangers, die hooghoudende wat hun lief was, het schild hieven, waarin die

pijlschoten moesten smoren.

Telkens en telkens herhaalde aanvallen werden afgewezen; maar toch, wij wezen er reeds op,

de strijd heeft ons duur gekost.

Dat wij bij de beoordeeling van het werk onzer tegenstanders niet geheel onpartijdig kunnen

zijn; dat wij, die zoo lange jaren stonden in de gelederen van dat Koi*ps, prat gaan op de heldendaden

onzer voorgangers, welke wij meenen, in ons zeiven te zien weerkaatsen; dat wij medevoelen den luister

der traditie, die ons o zoo sterk bezielde met het verlangen, om éénmaal in de gelegenheid gesteld

te worden dien naam gestand te doen, onbevlekt in onze hoede nagelaten; dat wij daarom hoog

bewonderend opzien tot hen, die als woordvoerders optraden voor de verdediging onzer heilige rechten —

dat zal een Iegelijk billijken en begrijpen.

Toch zal nimmer de vereering van wat ons zoo dierbaar werd, ons dermate verblinden, dat wij

niet beseffen, hoe de wensch om 's lands belangen te bevorderen ook onze tegenstanders moet

bezield hebben, toen zij zich opmaakten om ons voortbestaan te bedreigen.

Achter ons liggen de veelbewogen jaren, te samen vormende de geschiedenis van ons Korps.

Gaarne hadden wij nog een oogenblik verwijld bij velerlei tot dusverre ongenoemde factoren,

welke op die geschiedenis van invloed zijn geweest, hadden wij nog gesproken over discussiën in onze

Volksvertegenwoordiging, over polemiek in de pers, waarbij het voortbestaan van ons geliefd Korps

het onderwerp vormde der gedachtenwisseling.

De gelegenheid daartoe ontbreekt ons op dit oogenblik; later zullen wij de resultaten onzer

onderzoekingen en studiën in dit opzicht nog wel eens aan onze trouwe lezers kunnen mededeelen.

Als wij voor ditmaal de pen nederleggen, dan is het met een blik voorwaarts, die — hoe

bedekt ook door den sluier eener onbekende toekomst — toch blijde verwachtingen voor ons zoo

schoon Korps mag inhouden.
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E tactische vormen, die tot vóór weinige jaren algemeen ais juist werden erkend; de

voorschriften, betreffende het gebruik der troepen op het gevechtsveld, ook nu nog in de

verschillende continentale legers gehuldigd — wortelen in hetgeen de oorlog van'70—'71

ons heeft te aanschouwen gegeven.

Heeft de krijg, sedert kort in Zuid-Afrika gevoerd, waarbij voor het eerst aan beide zijden

op groote schaal vuurwapenen werden gebezigd met zoo gansch andere eigenschappen dan dertig

jaren geleden; heeft deze oorlog meerendeels omvergeworpen hetgeen in de laatste decenniën als

onomstootelijk gold? — Wij weten het niet, doch vermoeden, dat de door ooggetuigen geschreven

artikelen betreffende die krijgsverrichtingen, welke in het buitenland het licht zagen, over het algemeen

nog niet op zoodanige volledigheid aanspraak kunnen maken, als aan studiën, die in de toekomst op

dit gebied verschijnen zullen, eigen moet zijn. Daarom is het noodzakelijk, nog uiterst voorzichtig te

wezen met een oordeel omtrent tal van zaken. Toch heerscht in vele dier geschriften omtrent sommige

punten een zoo treffende éénstemmigheid, dat nu reeds het oordeel daaromtrent gerechtvaardigd mag heeten.

Te eerder besluiten wij hiertoe, wanneer wij zulke waarnemingen, van meerdere zijden gedaan,

hooren bevestigen door personen, die door verschillende gouvernementen met een speciale opdracht

van krijgskundigen aard naar het tooneel van den oorlog gezonden werden, aan wier onpartijdigheid

en onbevangen blik niet mag worden getwijfeld.

Wij bedoelen de militaire attachés, die het meest belangrijke gedeelte van den tegen-

woordigen oorlog — d.i. het geregelde gedeelte — hebben medegemaakt, en wier rapporten aan hunne

Rêgeeringen thans voor een gedeelte publiek domein zijn geworden, i)

Natuurlijk heerscht ook bij die Heeren nog verschil van opvatting; maar omtrent enkele

punten denken zij éénstemmig. Juist zulke onderdeelen zijn het, die ons ten leidraad worden bij

hetgeen wij als waar kunnen aannemen.

Onder die waarheden bekleedt een plaats de meening, dat de taak der Cavalerie — dank zij

de bewapening der Infanterie met zulke juist- en snelschietende geweren, doch bovenal wegens het feit

van roolczwakheid van het gebezigde voortdrijvingsmiddel — in zeer hooge mate is verzwaard.

Tot hoe hooge mate is nog niet ten volle te overzien.

Maar dat voor de Cavalerie — let wel als Cavalerie — in de toekomstige legers geen plaats

meer zou zijn, een dergelijke meening, die reeds schijnt te zijn verkondigd, achten wij eenvoudig absurd.

Toch zouden wij hen, die in een ander uiterste vervallen en van een beperkte werkingssfeer

van het ruiterwapen niet willen hooren, tot voorzichtigheid raden, wijzende op een artikel — betreffende

de invoering van het getrokken voorlaadgeschut in Oostenrijk — in het jaar 1863 in STREFFLEUR's

tijdschrift verschenen —, waarin men wilde beweren, dat in de veldslagen der toekomst de Cavalerie en

de Artillerie de hoofdrol zouden spelen. De oorlogen van 1866 en '70 met hunne bloedige ervaringen

hebben de ongerijmdheid dezer stelling aangetoond.

I) Wij bedoelen o.a. de rapporten van de militaii e attachés der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, zoowel aan Engelsche als aan Boerenzijde,
terwijl ook de conclusien der Nederlandsche attachés gedeeltelijk te kennen zijn uit de in 1901 door Jhr. J. H. RAM in de „Vereeniging ter
Beoefening van de Krijgswetenschap" gehouden voordracht.
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IJ zouden de taak der Cavalerie drieledig willen noemen —
a. die, waarbij zij, zooals men dat eigenaardig heeft uitgedrukt, de voelhorens van

het leger uitmaakt, d.i, niet alleen de strategische kondschaps- of ophelderingsdienst, maar
ook de ophelderings-, verkennings- en zelfs veiligheidsdienst op kleinere schaal; b. haar werkkring in
den slag; en c. hare taak nd den slag.

Ofschoon wij het overbodig achten om het gebied van de eigen landsverdediging te bespreken,
laten wij de opmerking niet achterwege, dat een groot gedeelte van den werkkring, hierboven als taak
van het ruiterwapen in het algemeen aangegeven, ook te onzent aan de cavalerie zal toevallen.

Wij gelooven dat aan het optreden als slagwapen (ad b\ in den geest zoo als dit in den

namiddag van den Augustus 1870 èn aan Fransche èn aan Duitsche zijde plaats had, in de

toekomst — en zeker bij ons — minder te denken valt. Men moge er ook op wijzen, dat de door

de cavalerie (ad r) te vervullen taak — hetzij bij de vervolging van den geslagen vijand, hetzij tot

dekking van den eigen terugtocht — bij ons waarschijnlijk niet van grooten omvang zal wezen

wij zullen ons ten dezen aan geen veronderstellingen wagen.

Toch moge als vaststaande worden erkend, dat voor zooverre betreft haar werkkring onder a

ook aan onze cavalerie een zware opdracht zal toevallen. Men denke daarbij o.a. aan de handelingen tot

handhaving der neutraliteit; aan de omstandigheden, waaronder een oorlog kan worden ingeleid; aan het

dekken der mobilisatie; aan de eerste dagen, die op het uitbreken der vijandelijkheden zullen volgen.

Wdt onder zulke omstandigheden van een weinig talrijk cavalerie geeischt wordt, is — wij

weten het allen — buitengewoon veel. Ja! van verscheidene zijden zijn reeds en terecht stemmen

opgegaan, dat die taak welhaast te zwaar zou kunnen zijn. Men heeft aangetoond, dat de cavalerist

in vele gevallen zijn opdracht in de toekomst onmogelijk zal kunnen vervullen, tenzij als infanterist,

tevens. Men heeft overwogen, hoe aan hem de steun kunne worden verleend van infanteristen, met

versnelde middelen te vervoeren (rijwiel-afdeelingen) of van .^.^gecondenseerde infanterie" (mitrailleurs) —

vooi'waar een logische gedachte om aan te vullen, wat men aan kracht verloor.

Maar vragen wij: hoe kan het in 's hemels naam logisch heeten, om, terwijl van ouds aan de

Cavalerie een belangrijke steun geschonken werd door de Rijdende Artillerie, deze mi plotseling te

willen ontnemen ? Neen! Verzwakking der Cavalerie maakt het behoud der Rijdende Artillerie

ojimisbaar. De eigenschappen van het hedendaagsche geweer., vooral de rookzwakheid van het buskruit.,

behooren tot de krachtigste., minst aantastbare argumenten voor het voortbestaan van het Korps

Nederlandsche Rijdende Artillerie.

Op den voorgrond stellen wij, dat de Rijdende Artillerie, wanneer zij aan de taak, haar als

Cavalerie-Artillerie opgelegd, wil blijven beantwoorden, mede aan veel hoogere eischen dan voorheen

zal moeten beantwoorden. Gold vroeger voor een Rijdende Artillerist schier als eenig devies snelheid;

kon een Artillerie-Commandant met onze volle adhaesie aan het Korps bij het mobiele leger de

instructie geven: meer wagen dan wikken en wegen i).... thans paren zich aan snelheid van beweging

de eischen van groote omzichtigheid en van uiterst nauwkeurig handelen.
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NELHEID is onmisbaar voor het wapen, dat bereden troepen (wij spreken hier opzettelijk

niet van Cavalerie) over aanmerkelijken afstand op marsch moet kunnen volgen; dat

bereden afdeelingen (te paard of per wiel) tot steun moet wezen bij een overvleugeling,

ook bij een tegenaanval uit een verdedigende positie. Omzichtigheid en nauwkeurigheid

zijn onmisbaar, wil de artillerist zich den machtigen steun van het terrein niet ontzeggen, die vooral

den zwakkeren ten goede komt. Omzichtigheid is noodig in de eerste dagen na de oorlogsverklaring,

wanneer de ophelderings- en de verkenningsdienst de zwaarste eischen stellen, waarbij het vaderland

ons grooter dank zal weten voor nauwkeurige gegevens omtrent den binnen marcheerenden vijand,

dan voor een glorierijken ondergang bij bloedige aanvallen.

Doordringen wij ons — ja, doen wij ons daartoe desnoods geweld aan — van de waarheid,

dat ook en vooral voor den rijdenden artillerist het terrein een trouwe bondgenoot moet wezen.

Wij, die in het hooghouden onzer roemrijke traditiën voor geen ander onderdoen, zouden er

toe komen om die traditiën te vloeken, wanneer ze ooit mochten verhinderen, dat ons Korps een open

oog behoude voor tactisch handelen: meer dan ooit noodzakelijk bij de nieuwere bewapening. 2)

Vorenstaande tactische beschouwingen deden wij reeds vroeger elders het licht zien.

Sedert ontvlamde een nieuwe krijg, op het oogenblik dat de lessen uit den Zuid-Afrikaanschen

Oorlog nog niet eens algemeen eigendom waren geworden. Ook deze strijd in Oost-Azië zal voor de

krijgswetenschap nieuw licht doen opgaan. Of onze conclusie betreffende het bestaansrecht aan ons

Korps er door gewijzigd zal worden? Met vertrouwen wachten wij daarop het antwoord af:

„bon sang ne peut mentir"!

Dat die toekomst even schoon moge wezen als ons verleden, dat het nog ongeopende boek dier

toekomst even rijk gesmukt moge worden als de volschreven bladen met hetgeen éénmaal was.

Waar wij gepoogd hebben dit, der waarheid getrouw, blad voor blad te toonen, daar voegt

ons tot slot een hartelijk woord van dank aan allen, die onzen arbeid door hunne medewerking

hielpen verlichten; een woord van groote erkentelijkheid aan hen, die ons werk wilden aanvaarden en

daardoor mede hooghouden en verbreiden den roem van ons geliefd Korps —

hei Korps Nederlandsche Rijdende Artillerie.

1) Zie daaromtrent de circulaire van den Kolonel-Commandant der Artillerie te Volde van 23 Februari 1833 N» 268.
2) Reeds bij de bespreking der brochure van AJAX (1878) zeide de „Militaire Spectator", die zeer gunstig voor ons Korps gestemd was;
„Men heeft aan de Rijdende Artillerie wel eens verweten, dat zij te veel Cavalerist, te weinig Artillerist is. Waar dit gebrek mocht voorkomen,

moet het natuurlijk ernstig bestreden worden. Men kan den vijand niet dood rijden, met moet hem doodschieten. De cavaleristische geest der Rijdende
Artillerie ga dan ook steeds gepaard met deugdelijke artilleristische eigenschappen".
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Bijlage li.

NAAMLIJST der Officieren, gedurende het tijdvak 1881—1903,

in Koninklijken Nederlandschen Dienst.

A.. Chef van het Korps.

Voor de jaren 1881—1900. Zie Deel V-ii B. (Bijlage !ƒ.)

In het tijdvak 1900—1903:

C. L. W. MOORREES,

Luitenant-Generaal Inspecteur van de Artillerie tot 28 April 1902.

F. G. A. VAN ERMEL SCHERER,

Generaal-Majoor Inspecteur van de Artillerie bij Kon. Besluit van 28 April 1902.

Luitenant-Generaal bij Kon. Besluit van 3 Mei 1902 N°. 17.

Commandanten van de Bereden Artillerie.

Voor de jaren 1881—1900. Zie Deel V-ii B. (Bijlage if.)

In het tijdvak 1900—1903:

F. R. FROGER,

Generaal-Majoor Commandant van de Bereden Artillerie tot 3 Mei 1903.

C. DE WIT,

Generaal-Majoor Commandant der Bereden Artillerie bij Kon. Besluit van 3 Mei 1903 N°. 48.

B. Commandanten.

DE WIT (CORNELIS),

Luitenant-Kolonel tot 9 November 1900.

F. VAN HASSELT,

Majoor en Luitenant-Kolonel van 9 November 1900 tot 16 October 1903.



C. Officieren.

Voor het tijdvak 1881—1900. Zie Deel V-ii B. (Bijlage !ƒ.)

In de jaren 1900—1903.

NAMEN.
Overgegaan bij de Rijdende Artillerie en

wanneer den dienst verlaten.

GEVECHTEN, VELDSLAGEN

EN

ONDERSCHEIDINGEN.

van Hasselt, F. Op non-activiteit gesteld 16 Oct. 1903.

Maes, G. Overgeplaatst bij het i® Regiment
i

Vesting-Artillerie i Augustus 1901.

Frieswijk, W. A. Overgeplaatst bij het 2® Regiment
Vesting-Artillerie i Mei 1901.

Sickinghe, Jhr. A. G.

Baud, Ch. E.

Ordonnans-Officier van H. M. de

Koningin en overgeplaatst bij den
Grooten Staf 24 Juni 1901.

Kapitein der Rijdende Artillerie 30
Augustus 1901.

Kalff, J. F. B. Overgeplaatst bij het i® Regiment
Vesting-Artillerie i Mei 1901.

van Warmelo, W. L.

Bleckmann, B. D.

Op non-activiteit gesteld sedert 16
November 1902, krachtens art. 38

der Wet van 28 Augustus 1851.

I®-Luitenant i Mei 1901.

Roëll, Jhr. W. i®-Luitenant 11 Juni 1901.

Calkoen, Jhr. J. G. i®-Luitenant i Augustus 1901.
*

Verhulst, H. J. i®-Luitenant 6 September 1901.

Beelaerts, O. L. G. i®-Luitenant 25 November 1901. «

Rambonnet, H. G. i®-Luitenant 16 November 1902.

v. d. Wall Bake, R. H. A.

1  .

i®-Luitenant 2 November 1903. |
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Bijlage q.

Behoort bij het Koninklijk Besluit van
den i4(ien Februari 1881, N°. 9.

Bijlage C.

ZAMENSTELLING van het Korps Rijdende Artillerie,
bestaande uit twee batterijen, elk van 6 vuurmonden
en eene instructie-batterij.

Sterkte en samenstelling van

Troepen.

G
(U
U

'o

lË
O

Oi
rt
pC

c

O

Paarden.

.iJ

5Ë
O

G
(U

Oh
O
O
>-i

Bijzondere bepalingen

1. De staf van het korps.

Luitenant-Kolonel of Majoor, kommandant . . .
I®- of 2®-Luitenant-Adjudant

I®- of 2®-Luitenant voor speciale diensten . . . .

I®- of 2®-Luitenant-Kwartiermeester

Ofhcieren van gezondheid i® of 2® klasse . . .

Paardenarts 2® of 3® klasse

Wachtmeester (i) (pikeur)
Staftrompetter

Schrijvers (2)
Mr. Zwaardveger

Laarzenmaker (3)

Kleermaker (3)

Stukrijders of kanonniers der l® of 2® klasse (oppassers
voor bereden Officieren)

Totaal . . .

2. Eene rijdende batterij.

Kapitein .

i®-Luitenants . . .

2® id. .

Adjudant-onderofficier, dienstdoend officier. . . .
Opperwachtmeester

Wachtmeesters

Fourier

Korporaals

Trompetters

Houtwerker of smid-bankwerker (3)

Hoefsmeden

Zadelmaker

kanonniers ) i® klasse (6)... ( kanonniers 1 i® klasse (6). . . . 1Vrijwilligers j st^^rijders | 2® klasse . . . . . }

Miliciens (8) |kanonniers

stukrijders .

Totaal

6(4)

13

I

I

7

1

8

2

1(5)
2

I

40(7)

116

180

2

2

2

if

59

2

6

99

99

99

99

99

99

127 (9)

(1) Kan ook opperwachtmeester
zijn.

(2) Zijn bij voorkeur gepensio
neerde militairen op de voor
schrijvers vastgestelde soldijen.
Hunne bestemming wordt dooi
den Minister van Oorlog be
paald.

(3) Is — ook wat pensioen be
treft — gelijk gesteld aan den
graad van korporaal; heeft
soldij van stukrijder 2® klasse.

(4) Hunne bestemming wordt
door den Minister van Oorlog
bepaald.

(5) Bij de eene batterij een
houtwerker, bij de andere een
smid-bankwerker.

(6) Zij dragen een chevron van
rood kemelsgaren op den lin
kervoorarm, en genieten eene
soldijverhooging van 5 cent.

(7) Hiervan kan de helft iste
klasse zijn.

(8) Ingeval van incompleet aan
vrijwilligers, wordt het aantal
miliciens (voor zooveel de
sterkte der ligting dit toelaat)
met een daarmede overeen

stemmend cijfer vermeerderd.

(9) Voor zooveel de sterkte aan
paarden dit toelaat, zijn —
met uitzondering van de werk
lieden — alle onderofficieren

en minderen bereden.

127



Sterkte en zamenstelling van

3. De instmctiebatterij. (10).

Kapitein (11)

I®- of 2®-Luitenants

Opperwachtmeester .

Wachtmeesters

Vuurwerker (wachtmeester of opperwachtmeester)

Fourier

Korporaals

Trompetters

Hoefsmid

klasse (6). . .
klasse . . . .

klasse (6)- . .Vrijwilligers
kanonniers |
stukrijders |

klasse

Totaal

Het korps rijdeitde artillerie.

Staf

2 Batterijen . . .
De instructiebatterij

Totaal

Troepen.

c
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Paarden.
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Bijzondere bepalingen

I 2 j»

I 2 n

I 9J

2 ))

I JJ

I *1*1

2 *1*^

00

»
2 >>

I J»

150(12) >•

6 160 4

006 13 7 I

8 360 16 254

2 160 4 58

16 533 27 313

(10) Het meerdere kader dat
benoodigd is, wordt gedeta
cheerd van de regimenten
veldartillerie.

(II) Kan ook zijn een kapitein
der veldartillerie.

(12) Hieronder kunnen i6 tot
de le klasse behooren.

'i

De Minister vati Oorloge

REUTHER.
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Bijlage r.

Chronologische Naamlijst

van Officieren

die bij de Rijdende Artillerie zijn gedetacheerd geweest,

sedert het jaar 1881.

A. Officieren, ingedeeld bij eer\ der f^ijdende Batterijen.

B. Officierer\ ingedeeld bij de Instructie-Batterij.
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NAAMLIJST van Artillerie-Officieren, welke zijn gedetacheerd

geweest bij een der Rijdende Batterijen.

NAMEN. Rangen.
Tot welk Korps

behoorende.

Aanvang der

detacheering.

Einde van

idem.
Toelichtingen.

W. A. Frieswijk . . . . 2'-Luit. I® Reg. Veld-Art. I Oct. 1890 4 Febr. 1891

1  Overgeplaatst

Jhr. A. G. Sickinghe . . id. I® Reg. Vesting-Art. I Nov. 1890 28 Juli 1891 \  bij het

Korps Rijd. Art.

F. H. A. Umbgrove . . id. 3' » » I Nov. 1890 14 Oct. 1891

G. Vogelaar id. I® > > I Maart 1894 15 Juni 1895
Overgeplaatst

^  bij het

D. H. Eekhout . . . . id. 3= > » I Maart 1894 15 Juni 1895
1  3e Reg. Veld-Art.

Terug naar het

Jhr. T. J. V. d. Wijck . . id. 2® > > 15 Juni 1895 I Juni 1896 2e Reg.

Vesting -Artillerie.

\  Overgeplaatst

J. A. Kaub id. 3' » » 15 Juni 1895 I Sept. 1896 i  bij het

1  2e Reg. Veld-Art.

0. C. G. Beelaerts . . . id. 4® » » I Nov, 1900 10 Oct. 1901
1  Overgeplaatst

V  bij het

1  Korps Rijd. Art.

R. H. A. V. d. Wall Bake id. I® » >

3

I Nov. 1902 2 Nov. 1903

N.B. Het is ons niet mogen gelukken ook eene volledige lijst samen te stellen van alle vóór het jaar 1881
bij het Korps Rijdende Artillerie gedetacheerd geweest zijnde Officieren,



NAAMLIJST van Officieren van de andere wapens, welke zijn

gedetacheerd geweest bij een der Rijdende Batterijen.

NAMEN. Rangen.
Tot welk Korps Aanvang der Einde van Toe

behoorende. detacheering. idem. lichtingen.

I Maart 1882
Van het Korps

l'-Luit. Art. N. O. I. Leger 1? gedetach. b/h 3e

id. 3' Reg. Huzaren j Reg. Veld-Art.

2'-Luit. 2' »  » [ 3 Juni 1884 3oSept. 1884

id. I' »  » '

1

2'-Luit. I' Reg. Huzaren
1

id. 2= >  »

1  I April 1885 I Oct. 1885

x-^-Luit. 3' >  »

Majoor I® >  >

Ritm. 1= >  > 1 In 1890 bij het

Majoor 3' »  >
[ Korps gedetach.
>  tot het

id. 2® >  » 1  bijwonen der
Ritm. 2® >  > 1 schietoefen ingen
id. 3' >  >

i'-Luit. Reg. Gren. en Jagers I Mei 1892 3oSept. 1892 H. Kr. S.

id. 3'= Reg. Infanterie I Mei 1893 3oSept. 1893

id. Inf. N. 0. I. Leger I Mei 1893 3oSept. 1893 »  » »

i*-Luit. 8® Reg. Infanterie I Mei 1896 3oSept. 1896 H. Kr. S.

id. Inf. N. 0. I. Leger I Mei 1896 3oSept. 1896 >  > >

id. Reg. Gren. en Jagers I Mei 1897 3oSept. 1897

id. 5' Reg. Infanterie 2 Mei 1898 3oSept. 1898

id.
O

»  Huzaren 2 Mei 1898 3oSept. 1898 >  > »

id. 3' >  > I Mei 1899 3oSept. 1899

id. Reg. Gren. en Jagers I Mei 1899 3oSept. 1899

id. Staf der Cavalerie 3 Juii 1899 i4Aug. 1899 K. M. A.

id. Reg. Gren. en Jagers I Mei 1900 30 Sept. 1900 H. Kr. S.

id. Inf. N. 0. I. Leger I Mei 1900 3oSept. 1900 »  » >

id. 8® Reg. Infanterie I Mei 1901 30 Sept. 1901

id. ■ 5' »  Infanterie I Mei 1901 30 Sept. 1901 >  > >

id. Reg. Gren. en Jagers I Mei 1903 30 Sept. 1903

id. 7' Reg. Infanterie I Mei 1903 30 Sept. 1903 >  » »

id. Staf der Cavalerie I  Juli 1903 31 Juli 1903 K. M. A.

Jhr. H. P. Tindal. . .

D. Blaauw

W. H. Piepers, . . .

A, J. W. van Doorninck

E, W. B" V. d. Capellen

H. J. M. C. Schreuder v. d
Coolwijk

R. H. O. B" V. d. Capellen

J. A. Ort

W. E. A. Wüppermann

Jhr. A. W. V. d. Wijck
Jhr. J. E. A. Meijer . .
J. C, P. Thirion . . .
H. A. Snouck Hurgronje

F, H. Donner . .

W. G. Rompelman
A. E. Piera. . .

J. F. Dekker . . .
A. W. Cremer. . .

W. H. C. Boellaard.

L. W. J. K. Thomson
Jh. T. H. Röell . .
J. van Rinkhuyzen .
G. J. Blom . . . .

A. M. van Wijk . .
W. L. F. C. Ridder v.

Rappard . . . .

H. A. Kooy . . .
F. Elhorst . . . .

P. Donk

A. Dudok van Heel.

G. van Tienhoven .

J. G. Pabst. . . .



NAAMLIJST van Officieren der Veld-Artillerie, welke zijn

gedetacheerd geweest bij de Instructie-Batterij.

NAMEN. Rangen.
Tot welk Korps

behoorende.

Aanvang der

detacheering,

Einde van

idem.
Toelichtingen.

G. J. V. Vinkhuijzen

F. van Hasselt . . .

A. S. van Oldenborgh.

H Oolgaardt . . . .

E. Boellaard . . . .

N. A. F. V. Duyfhuijs Beijnen

J. L. van Heukelom.

H. J. Rijfkogel . . .

O. P. Wessels . , .

H. E. V. Swinden Koopmans

J. F. B. Kalff. . . .

F. de Man

O. L. G. F. Aberson .

H. J. G. de Virieu Fürstner

W. van der Koogh . .

W. J. Methorst . . .

B. D. Bleckmann. .

J. W. F. van Hoogstraten

A. C. van Altena

J. H. Bloem . . . .

H. J. Verhulst. . . .

H. G. Rambonnet . .

F. R. Kuyper . . . .

J. van Boven . . . .

B. Th. Paets . . . .

J. C. A. Drabbe . . .

i'-Luit.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Kapitein

id.

i'-Luit.

id.

id.

id.

id.

id.

Kapitein

3® Reg' Veld-Art"

2® » >

I® > >

2® > »

3® » »

3® > >

I®

3^

2®

3^

1®

2®

3^

2®

I®

2®

I®

I®

2®

3^

3'

I®

I®

2®

2®

2®

I April i88i

I April i88i

7Nov. i88i

11 Aug. 1882

8 Oct. 1883

4 Aug. 1886

I Oct. 1886

15 Sept. 1887

I Oct. 1889

1 Mei 1891

I Juni 1892

I Juni 1892

iSFebr. 1893

I Aug. 1894

I Mei 1896

I Mei 1896

I Sept. 1897

15 Nov. 1898

15 Jan. 1900

I Mei 1900

I Mei 1901

I Mei 1901

I Nov. 1901

1 Febr. 1902

2 Nov. 1903

I Mei 1904

11 Nov. 1881

17 Juli 1882

15 Sept. 1883

30 Sept. 1886

25 Juli 1886

7 April 1887

13 Juni 1892

9 Mei 1892

I April 1891

I Mei 1896

10 Nov. 1896

15 Febr. 1893

I Aug. 1894

I Mei 1901

I Sept. 1897

I Mei 1900

I Mei 1901

27 Dec. 1899

I Mei 1904

6 Sept. 1901

11 Nov. 1902

I Febr. 1904

I Nov. 1903

Overgeplaatst
bij het

Korps Rijd. Art.

Overgeplaatst
bij het

Korps Rijd. Art.

Overgeplaatst
bij het

Korps Rijd. Art.

Overgeplaatst
bij het

Korps Rijd. Art.

Overgeplaatst
bij het

Korps Rijd. Art.



Biyiage s.

UITTREKSEL uit het Algemeen Programma der Feestelijkheden
te Amsterdam in de maand September 1898.

De stoet, waarmede HARE MAJESTEIT DE KONINGIN het Stations-gebouw op Maandag 5

September 1898 verlaat, is als volgt samengesteld —

„I. Zestien bereden Marechaussees.

II. Een eskadron van het 3® Regiment Huzaren met den Standaard en de Muziek.

III. Een detachement van het Korps Rijdende Artillerie.

IV. Twee bereden Officieren:

een Ritmeester en een i®-Luitenant van de Cavalerie (Ritmeester Jhr. M. W. BOREEL en r®-Luitenant

Jhr. W. H. J. VAN DE POLL).

V. Een compagnie van het 2® Regiment Vesting-Artillerie.

VI. Een detachement van de Koloniale Reserve.

VII. Een detachement Mariniers.

VIII. Twee bereden Officieren:

een Kapitein-Intendant en een i=-Luitenant van de Vesting-Artillerie. (Kapitein-Intendant A, A.

KLEIJNHENS en le-Luitenant J. L. RANNEFT).

IX. De Koninklijke Militaire Kapel van het Regiment Grenadiers en Jagers.

X. Een detachement Matrozen.

XI. Een Compagnie van de Stedelijke Schutterij van Amsterdam.

XII. Twee bereden Officieren:

een Kapitein en een i®-Luitenant van de Infanterie. (Kapitein R. J. Graaf SCHIMMELPENNINCK en

i«-Luitenant H. J. VON SANTEN).

XIII. Het I® gedeelte van de Eerewacht te paard.

XIV. Twee bereden Officieren:

een Kapitein van den Generalen Staf en een i®-Luitenant van de Hoogere Krijgsschool. (Kapitein H. C.
A. NEETESON en ie-Luitenant D. G. VAN DER VOORT MAARSCHALK).

XV. Een stal-fourier en twee rijknechts te paard.

XVI. De Ceremoniemeester van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, gezeten in een rijtuig met twee paarden.
XVII. De dienstdoende Kamerheeren, gezeten in twee rijtuigen, elk met twee paarden.

XVIII. De Hoofden der Departementen van de Koninklijke Hofhouding, gezeten in twee rijtuigen, elk met twee paarden.
XIX. Het 2® gedeelte van de Eerewacht te paard.

XX. Twee bereden Officieren:

een Kapitein en een i®-Luitenant van het Oost-Indische Leger.
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XXI. De Hofdames van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN en de twee Adjudanten der Marine van HARE

MAJESTEIT, gezeten in een rijtuig met twee paarden.

XXII. De Hofdames van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN-MOEDER en de Kamerheer van HARE

MAJESTEIT DE KONINGIN, Particuliere Secretaris van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN-MOEDER,

gezeten in een rijtuig met twee paarden.

XXIII. De Grootofficieren van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, gezeten in twee rijtuigen, elk met vier paarden.

XXIV. De „Dames du Palais" van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, gezeten in een rijtuig met vier paarden.

XXV. De Grootmeesteressen van HARE MAJESTEITEN, gezeten in een rijtuig met vier paarden.

XXVI. De Opperceremoniemeester van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, gezeten in een rijtuig met vier paarden.

XXVII. Het 3® gedeelte van de Eerewacht te paard.

XXVIII. Twee Stalmeesters i. b. d. van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, te paard.

XXIX. De Ordonnans-Officieren van HARE MAJESTEIT, te paard, rijdende op één gelid.

XXX. HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, vergezeld van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN-MOEDER,

gezeten in een rijtuig met acht paarden, gaande een koetsier naast elk paard.

Rechts van het Koninklijk rijtuig: de Chef van het Militaire Huis van HARE MAJESTEIT DE

KONINGIN, Luitenant-Generaal C. H. F. Graaf DU MONCEAU, Adjudant-Generaal van HARE MAJESTEIT;

de Generaal-Majoor Bevelhebber in de i® Militaire Afdeeling, en de Commandant van de Eerewacht.

Laatstgenoemde rijdt ter hoogte van het voorwiel, de Chef van HARER MAJESTEITS Militaire Huis

ter hoogte van het achterwiel, en rechts van den Chef van het Militaire Huis de Bevelhebber in de

i« Militaire Afdeeling.

Links van het Koninklijke rijtuig: de Luitenant-Generaal Jonkheer G. M. VERSPYCK, Adjudant-Generaal

van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, en de Onder-Commandant van de Eerewacht. Laatstgenoemde

rijdt ter hoogte van het voorwiel, de Adjudant-Generaal ter hoogte van het achterwiel.

De naast het Koninklijk rijtuig gaande Heeren worden uitgenoodigd, de zijden van het rijtuig zooveel

mogelijk vrij te laten.

Achter het Koninklijke rijtuig:

a. de Adjudanten in gewonen dienst van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, te paard, rijdende op één gelid;

b. Zijne Hoogheid Jang di Pertoewan besar SJARIF HASJIM ABDOEL DJALIL SAIFOEDDIN, Sultan

van Siak Sri Indrapoera en Onderhoorigheden, Pangeran Ario MATARAM, Luitenant-Kolonel bij den

Generalen Staf, Broeder van Zijne Hoogheid den Soesoehoenan van Soerakarta, Pangeran MANGKOE

NEGORO en Pangeran SOSRO, Zoons van Zijne Hoogheid den Sultan van Koetei, allen te paard en

rijdende op één gelid;

c. de Adjudanten in buitengewonen dienst \?an HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, rijdende drie aan

drie en naar ouderdom van rang;

d. de niet ingedeelde bereden Hoofdofficieren van het garnizoen van Amsterdam, rijdende vier aan vier

en naar ouderdom van rang.

XXXI. Het 4® gedeelte van de Eerewacht te paard.

XXXII. De aan het Station aanwezig geweest zijnde Eerewacht van de Stedelijke Schutterij, met het Vaandel en de Muziek.

XXXIII. De aan het Station aanwezig geweest zijnde Eerewacht van het 7^® Reg. Infanterie, met het Vaandel en de Muziek.

XXXIV. Een commando Cavalerie tot sluiting van den stoet.
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Het gedeelte van den stoet van I tot en met XII zal vóór de aankomst van den extra-trein van HARE

MAJESTEIT op den door den stoet te volgen weg in de Sarphati-straat moeten zijn opgesteld, en wel zoodanig,

dat de compagnie Schutterij, genoemd onder XI, plaats neemt ter hoogte van de Hudde-straat.

Het 1° en het 2® gedeelte van de Eerewacht te paard staan opgesteld op de Maurits-kade, het hoofd bij

den politie-post aldaar. Deze ruiterafdeelingen zullen geleidelijk hunne plaats in den stoet innemen.

Zoodra HARE MAJESTEIT de Koninklijke ontvangkamer is binnengegaan, zal het gedeelte van den stoet

van XIII tot en met XXVII geleidelijk en zoo spoedig mogelijk worden gevormd en aansluiten aan het deel van

den stoet in de vorige alinea bedoeld.

Het voor HARE MAJESTEITEN bestemde rijtuig zal daarna onmiddellijk vóór de Koninklijke ontvangkamer

vóórrijden en de onder XXVIII, XXIX en XXX genoemde Heeren zullen zooveel mogelijk hunne plaatsen innemen.

Zoodra HARE MAJESTEITEN zijn ingestegen, zal dé geheele stoet zich in beweging stellen, welke beweging

zich steeds zal richten naar die van het Koninklijke rijtuig.

Onmiddellijk achter de laatste Heeren, genoemd onder XXX, zullen de afdeelingen bedoeld onder XXXI tot

en met XXXIV aansluiten.

N.B. De onder IV, VTII, XII, XIV en XX genoemde bereden Officieren ontvangen hunne instructiën van

den Kolonel-Commandant van het 3® Regiment Huzaren, die aansprakelijk wordt gesteld voor de vorming en voor

het blijvend verband in den stoet. Zij hebben zorg te dragen, dat de afdeeling, welke hun onmiddellijk voorafgaat,

behoorlijk verband houdt met de hen volgende afdeeling; de Kapitein of Ritmeester mag in geen geval zijn

plaats in den stoet verlaten, doch hij is bevoegd, zoo noodig een order te doen overbrengen door den hem

vergezellenden Luitenant".



Bijlage II i.

Catalogus

VAN

HET HISTORISCH MUSEUM

toebehoorende

AAN

HET KORPS OFFICIEREN

DER

Rijdende Artillerie.

Tijdvak 1881—1903.





Nommer in den

Catalogus van het

Museum.

OMSCHRIJVING
DER

VERSCHILLENDE NUMMERS.

Een Portret (zwart en wit) in zwarte lijst met gouden kroon, voorstellende Z. K. H.

PRINS ALEXANDER, PRINS VAN ORANJE.

Geschenk van de Officieren van het Korps Rijdende Artillerie.

Een Portret (cabinet-formaat) in eikenhouten lijst met gouden kroon, voorstellende

H. M. DE KONINGIN REGENTES DER NEDERLANDEN, 1890.

Geschenk van de Officieren van het Korps Rijdende Artillerie.
Ö

Een Pendule gevat in een zuil van onyx, waarop het beeld „Le Vainqueur".

Geschenk van H.H. M.M. de KONINGIN en de KONINGIN-RGENTES DER

NEDERLANDEN, 1893.

Een bronzen Inhuldigings-medalje.

Geschenk van H. M. de KONINGIN, 1898.

Een Portret (kniestuk) in bruin houten lijst, voorstellende den Luitenant-Generaal

F. M. B. Ridder ALEWIJN, Adjudant in buitengewonen dienst van H. M. de KONINGIN.

Geschenk van den toenmaligen Generaal-Majoor F. M. B. Ridder ALEWIJN,

Adjudant in buitengewonen dienst van H. M. de KONINGIN.

Een Portret (cabinet-formaat) in zwarte lijst, voorstellende den Generaal-Majoor

Jhr. W. F. G. A. VON PESTEL in de uniform van Luit.-Kolonel der Rijdende Artillerie.

Een Portret (cabinet-formaat) in zwarte lijst, voorstellende den Kolonel Jhr. V. A.
DE PESTERS in de uniform van Luitenant-Kolonel der Rijdende Artillerie.

Een Portret (cabinet-formaat) in zwarte lijst, voorstellende den Generaal-Majoor
C. DE WIT in de uniform van Luitenant-Kolonel der Rijdende Artillerie.

Een Portret (kniestuk) in zwarte lijst, voorstellende den Luitenant-Generaal
K. VAN DER HEIJDEN, Adjudant in buitengewonen dienst van H. M. DE KONINGIN.

Geschenk van den Luitenant-Generaal K. VAN DER HEIJDEN, Adjudant in

buitengewonen dienst van H. M. DE KONINGIN, 1893-



Kommer in den

Catalogus van het

Museum.

O M S C H R IJ V I N G
DER

VERSCHILLENDE NUMMERS.

Een photographie in zwarte lijst, voorstellende een groep van 8 Officieren der

Rijdende Artillerie in de uniform van het jaar 1793.

Van links naar rechts: i®-Luitenants SLUITER, VAN GORT, UMBGROVE,

Jhr. SICKINGHE, VAN HOOGSTRATEN, MAES, BAUD en FRIESWIJK.

Geschenk van voornoemde Officieren, 1893.

Een zilveren Beker.

Geschenk van de oud-Rijders, 1893.

Een bij voornoemde schenking gevoegde Oirkonde.

Een bronzen herinnerings-medalje met twee bijbehoorende stempels.

Geschenk van den Kolonel Jhr. C. D. M. HOOFT, Adjudant in buitengewonen

dienst van H. M. DE KONINGIN, 1893.

De oud-Model medalje der ,,Militaire Sport-vereeniging".

Geschenk van den Majoor M. J. E. VIRULY VAN POUDEROYEN.

Een ets in eikenhouten lijst, naar de schilderij ,,En batterie" van den Franschen

kunstschilder EDUARD DETAILLE.

Geschenk van den Luitenant-Generaal C. D. H. SCHNEIDER, Adjudant in

buitengewonen dienst van H. M. DE KONINGIN, 1893.

Een notenhouten in stijl Henri II gebeeldhouwde Kast.

Geschenk van de Echtgenooten van Officieren der Rijdende Artillerie en oud-

Rijders, 1893.

Een bij voornoemde schenking gevoegde Oirkonde.

Een aquarel voorstellende ^^Rijdendc Artillerie in opmarsch . Tijdvak 1881 93»
Geschenk van den Heer J. HOYNCK VAN PAPENDRECHT, 1886.

Een schilderij in olieverf in eikenhouten lijst, voorstellende ^,Een batterij Rijdende
Artillerie onder geleide van een Ojfficier van de heide terugkeer ende , 1893.

Geschenk van den kunstschilder J. H. GEERLINGS, 1893.



Nommer in den

Catalogus van het

Museum.

OMSCHRIJVING
DER

VERSCHILLENDE NUMMERS.

146

Een eikenhouten tafel in oud-Hollandschen stijl met ingelegd Embleem, enz.

Geschenk van de Officieren der Artillerie, 1893.

Een bij voornoemde schenking gevoegde Oirkonde.

Geschenk als voren.

Een bronzen Schild.

Geschenk van de Officieren der Cavalerie, 1893.

Een bij voornoemde schenking gevoegde Oirkonde.

Geschenk als voren.

Een hangklok, stijl Louis XIV.

Geschenk der Officieren van het garnizoen Arnhem, 1893.

Een schilderij in olieverf, voorstellende sneuvelen van den Majoor KRAMER
DE BICHIN in de straten van Brussel^

Geschenk van de Officieren van het Regiment Grenadiers en Jagers, 1893.

Een bij voornoemde schenking gevoegde Oirkonde.

Een Oirkonde in eikenhouten lijst.

Geschenk van dé actief dienende onderofficieren 1893.

Een Lauwerkrans.

Geschenk van de oud-onderofficieren der Rijdende Artillerie 1893.

Een bij voornoemde schenking gevoegde Oirkonde.

Een Portret (aquarel) in witte lijst, voorstellende den Kolonel Jhr. J. H. A. VON
SCHMIDT AUF ALTENSTADT in de uniform der Oost-Indische Artillerie.

Geschenk van den Heer Jhr. J. G. S. VON SCHMIDT AUF ALTENSTADT,
gepen"*. Kapitein-Luitenant ter Zee en van zijne broeders.



Nommer in den

Catalogus van het
Museum.

OMSCHRIJVING
DER

VERSCHILLENDE NUMMERS.

147

72

114

Een Portret in olieverf, voorstellende den Generaal-Majoor ERNST VAN LÖBEN

SELS, Adjudant in buitengewonen dienst van Z. M. KONING WILLEM III, in de

uniform van i®-Luitenant a la suite der Rijdende Artillerie.

Geschenk van zijn broeders zoon, den toenmaligen Kapitein der Artillerie C. M.

E. VAN LÖBEN SELS.

Een onderdeel van het oud-model hoofdstel der Rijdende Artillerie.

Zie Catalogus Deel V-ii A.

Een stel nestels, gedragen door den toenmaligen 2*-Luitenant der Rijdende

Artillerie Jhr. G. A. C. H. VON GOEDECKE.

Zie Catalogus Deel V-iii B.

ïi .oV :
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HOOFDSTUK V-iii C. 1881-1903.

1® Gedeelte.

Politiek Overzicht 1898—1903 . . . . . .

2© Gedeelte.

Het Tijdvak 1881—1893.

a. Inleiding . . . . . . . . .

b. Organisatiën . . . . . . . .

c. Bewapening, Kleeding en Uitrusting

d. Mutatiën . . . . . . . . .
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m. Bijzonderheden . . . . . . .

3® Gedeelte.

Het Eeuwfeest 20—23 April 1893.

a. Inleiding

b. Het Eeuwfeest 20—23 April 1893 .

4® Gedeelte.

Het Tijdvak .April 1893—Januari 1898.

a. Inleiding: Algemeen
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c. Oefeningen en Proeven

d. Materieel

e. Kleeding en Uitrusting
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ƒ. Reglementen en Voorschriften
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De Wedrennen . . . . .

Het Afstandrijden . . . . .

Concours hippiques, Gymkhana-races enz.
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a. Het jaar 1898 .

b. Organisatiën

c. Mutatiën 1898 .

d. De revue op 21 September 1898

e. Het deelnemen der Officieren aan de Hippische Sport. 1898 .

/. Het Huwelijk van HARE MAJESTEIT KONINGIN WILHELMINA
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Het Tijdvak 1899—1903.

De ontvangst van het Eereblijk

Organisatiën .
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Reglementen . . . . . . . . . . .
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Terrein der practische oefeningen van het Korps Rijdende Artillerie.
«

Kaart voor de revue voor H. M. DE KONINGIN op 21 September 1898 (i® opstelling).

idem (2® opstelling).

BIJL A.a-E]sr.

\i. Naamlijst der Officieren, gedurende het tijdvak 1881 —1903, in Koninklijken Nederlandschen Dienst.

q. Zamenstelling van het Korps Rijdende Artillerie, bestaande uit twee batterijen, elk van 6 vuur

monden en eene instructie-batterij.

r. Chronologische Naamlijst van Officieren die bij de Rijdende Artillerie zijn gedetacheerd geweest,

sedert hei jaar 1881.

II i. Catalogus van het Historisch Museum, toebehoorende aan het Korps Officieren der Rijdende

Artillerie. Tijdvak 1881—1903.
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September 1893 169

Het Vaandel van het 3" Regiment Huzaren 170

Gekroonde W 171

Brevet Lombokkruis I74«

Ornamentatie 177

Portret van den zadelmaker Craanen der

Rijdende Artillerie . 182

Ornamentatie 183

Het opbreken van het bivak. Tijdvak

1893—'98 185

De Karwats 186

De Transportwagen met 3 paarden be

spannen 194



OVERZICHT DER ILLUSTRATIEN.

blz.

Ornamentatie. Het nieuwe Snelvuurgeschut

M. 1905 195

De buis van dubbele wering tot St. kanon

van 7.5 cM. A 19^

Ornamentatie. De Officiers-kolbak en de

halssnoeren i99

De manoeuvre-pet 202

Kapitein der Rijdende Artillerie met manteljas

en mantel 203

De képi en de handschoenen 204

Rijdende Artillerie (mobilisatie-tenue). Tijdvak
1893—1898 207

Het onderscheidingsteeken voor zes-jarigen

dienst M. 1895 208

Ornamentatie 209

Kapitein der Rijdende Artillerie in marschtenue.
Tijdvak 1893—'98 213

De gekruiste teugels 217

Kanonnier der Rijdende Artillerie in groote

tenue. Tijdvak 1893—'98 221

De patroontasch met bandelier 222
Ornamentatie 225

Portret van den Kolonel Jhr. V. A. de Pesters 2^2a

Wapen van den Kolonel Jhr. V. A. de Pesters 232^
Volledig Wapen van den Kolonel Jhr. V. A.
de Pesters 236

Ornamentatie 237

Draagpenning voor menschlievend hulpbetoon
en schenkingen aan 's Rijks kunstverzame

lingen 242

Ornamentatie 243

De 1" St. Hubertus Jacht der nieuw opgerichte

Veluwsche Jacht-Vereeniging „Meet Teriet" 249

Officier der Rijdende Artillerie een hindernis

nemende 250

Hallali 255

blz.

De „Queens-cup" eigendom van den gep.

Luit.-Kolonel der Huzaren H. M. van Raden 259

Afstandsrit. Tijdvak 1893—'98 . . . . 363

,,Brunette" eigendom van den toenmaligen

Kapitein der Rijdende Artillerie N. J. A.

P. H. van Es 267

Gekroonde W 271

^^Brinio" eigendom van den toenmaligen

i'-Luitenant J. C. A. Drabbe . . . . 273

De nieuwe Medalje (voorzijde) der „Militaire

Sport-Vereeniging" 276

Embleem der Rijdende Artillerie . . . . 277

Ornamentatie. De Rijdende Artillerie in

Koninkl. Nederl. Dienst 1898—1903 . . 279

Ornamentatie. (Perkament) 281

De Rijdende Artillerie voor het Paleis op

den Dam. 6 September 1898 . . . . 287

Wapen van Amsterdam 288

Wapen van den Vorst von Wied, . . . 292

Korporaals-effectief der Rijdende Artillerie 295

H. M. de Koningin inspecteert de Rijdende

Artillerie op de Renkumsche-heide. 21

September 1898 3°^

Het Koninklijk Wapen . Z02

Invitatie-kaart voor de Revue van 21

September 1898 3^4

Ornamentatie. H. M. de Koningin op de

Revue van 21 September 1898 . . • 305

Het defileeren der Rijdende Artillerie op de
Renkumsche-heide. 21 September 1898 . 309

Groot-Officierskruis der Oranje-Nassau Orde

met de Zwaarden 31°

De Inhuldigings-medalje (voorzijde) . . . 312
Ornamentatie

De nieuwe Medalje (keerzijde) der „Militaire
Sport-Vereeniging" 3^7
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biz.

320

321

3220:

%22Ö

Portret van Mr. S. B. W. Graaf van Limburg
Stirum op Violet"

Ornamentatie. De wapens van H. M. de

Koningin en Z. H. Hertog Hendrik van

Mecklenburg-Schwerin

Portret van H. M. de Koningin en van Prins

Hendrik der Nederlanden

Wapens van H, M. de Koningin en van Z.

K. H. Prins Hendrik der Nederlanden,

Hertog van Mecklenburg

Wapen van Z. K. H. den Prins der Nederlanden 325

De huwelijks-inzegening op 7 Februari 1901 32 6<z

Eerste ontmoeting van Nederlandsche en

Pruisische troepen na den slag bij Waterloo

nabij ,,Maison du roi" 328

Herinnerings-penning 1901 330

Ornamentatie. De versiering op de voorzijde

van het voetstuk van het Eereblijk. . . 331

De Staatsie-trompet van de „Horse-guards" 333

Het Eereblijk van het Korps Rijdende Artillerie 3360

Trompetter der „Life-guards' 338

Ornamentatie

Rijdende Artillerie in het vuur. Tijdvak
1899—T903

De Stafkaart

Portret van den Luitenant-Generaal K. van

der Heijden

Het Monument Karei van der Heijden . .

Kanonnier der Rijdende Artillerie in groote ^

tenue met twee handen rijdende . . - 355

341

349

350

3520:

353

bIz.

De Kaartentasch • • • • 357

Hoefijzer voor scherpbeslag 359

Huzaar van het 2® Regiment 362

Ornamentatie 363

Portret van den Luit.-Generaal A. Kool •

Wapen van den Luit.-Generaal A. Kool . 364^5

Portret van den Gen.-Majoor C. de Wit . 370^?

Wapen van den Gen.-Majoor C. de Wit . 370*5

Ornamentatie 373

Type van het lersche rijpaard 381

De model-sporen 382

Ruïne van het „Oude Hof" te Borculo.

Tijdvak 1899—1903 .' 391

Het wapen van Borculo 392

„Mr. Romeo" br. volbloed ruin . . . . 395

„Garrison Batterie" br. volbloed ruin . . 400

„Ardents coursiers au grand galop" . . . 404

Ornamentatie. De vlaggen van Nederland

en Mecklenburg-Schwerin 405

Gekroonde W 4^7

De knoop der oude „Veluwsche Jacht ver-

eeniging" 413

Rennende paarden 416

Sauts couplés. De Luitenants der Rijdende

Artillerie van Warmelo en Jhr. Roëll. .423

De oude knoop van „Gelria Hunt" . . . 424

„Afgestegen". Rijdende Artillerie Tijdvak '

1899—1903 . 427
(naar de schilderij van J. Hoynck van Papendrecht,

in het bezit van den oud-Majoor N. van Es).

De Officiers-sjerp 428



Errata. .^1

Blz. 28, Regel 12 v. b. staat JAN TINDAL, lees Jhr. TINDAL.

95

198

237

277

283

340

375

6 V. b. staat lange baan, lees korte baan.

8 V. O. staat DARMANCIEN, lees DARMANCIER.

Hoofd staat Het tijdvak 1881—1893, lees Het tijdvak i8g^—i8g8.

staat 1899—1903, lees i8g8—igo^.

12 V. O. en regel 3 v. o. staat Bijlage o, lees Bijlage s.

3 V. O. staat 329, lees jj<5.

hoofd staat 1853, lees 1852.
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