
Tussen 1898 en 1904 beschreef 

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

destijds kapitein bij het 
Korps Rijdende Artillerie, 

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

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

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

Jan Hoynck van Papendrecht 
en van van Es zelf.
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Dit "boekwerk is het eigendom

van de otichting Kuseum der

Bijdende Artillerie opge-nonien

in catalogus onder nr.
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Weifelend, schuchter spraken wij die woorden, in zooverre wij het
oog gevestigd hielden op onze levensjaren, op die, waarvoor ons geslacht

eenmaal getuigenis zal hebben af te leggen!

Ware het slechts de geschiedenis van de jaren '31 tot '39, welke

wij hier boekstaven, fier en krachtig zouden ze hebben weerklonken! Kon

men een juister motto kiezen voor de handelingen van den Oranjevorst,

die, door zijn gewapend volk gerugsteund, een rechtvaardigen vrede trachtte
te bedingen?

Helaas, al de kracht, al de volharding, in die dagen getoond, zouden
blijken onmachtig te zijn om de fijne mazen van het netwerk open te rijten,
waarmede de politiek het nieuw geboren rijk omsloten hield .. ..

i
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UNSTIG voor het Vaderland waren de gevolgen van den op 12 Augustus 1831 geëindigden

Veldtocht. De geestdrift der natie voor den Koning en voor Zijn Doorluchtig Huis bereikte een

ongekende hoogte. WILLEM I, gesteund door de gehechtheid en de liefde van een volk, welks

^rijg.shaftigheid weder alom erkend werd, kon met meer klem zij'ne rechten bij de Mogendheden doen gelden.

Inderdaad was het aanbieden van gunstiger voorwaarden tot scheiding het gevolg van de door

onze voorvaderen ten toon gespreide krachtsontwikkeling . ... „les Beiges voulurent en vain revenir

„au projet des 18 articles, qu'ils avaient combattu avec tant de colère. II était trop tard. Ils subirent

„la fortune des vaincus, et la Conférence jugea nécessaire de trancher a leur préjudice plusieurs questions

„décidés en leur faveur", i)

In October gaf de Conferentie blijken van hervatte werkzaamheid — tijdelijk door de

krijgsverrichtingen eenigszins verflauwd — door ' éen nieuw protocol, waarbij thans ,,laatste en

„onherroepelijke voorwaarden" werden gesteld.

Het staat bekend als 24 Artikelen' (Protocol van 14 October 1831 N°. 49), die schier

onveranderd in het eindverdrag zullen worden wedergevonden.

Terecht ziet NOTHOMB in dit protocol een schending van 18 Artikelen' — de vredes-

preliminairen — door België aangenomen, waarvan nu ten gunste van Noord-Nederland werd afgeweken,

evenzeer als de 18 Artikelen een schending waren geweest van de voorwaarden van 20 Januari 1831.

Aan de Belgen werd een deel van Lu.vemburg ontnomen, terwijl men hun het overige liet als ruil

tegen een gedeelte van Limburg-, Maastricht zou geheel aan Nederland verblijven. De Schelde zou

vrij zijn voor België onder verplichting van betaling aan Nederland, terwijl voorts een jaarlijksche

rente van ƒ 8,400.000 door de Belgen moest worden voldaan.

,,Le traité produisit une sensation profonde de surprise et d'irritation " 2) Toch begreep het Belgische

volk terecht, dat na de rampen der Augustus-dagen aan de stellige taal van het Protocol van 14 Oct. '31

niet te ontkomen zoude zijn. Op i November 1831 nam de volksvertegenwoordiging de 24 Artikelen

met 59 tegen 38 stemmen aan, vervolgens de Senaat met 35 tegen 8 stemmen. Veertien dagen later
(15 Nov. 1831) had te Londen de bekrachtiging plaats van een tractaat, waarin die 24 Artikelen
werden opgenomen, als ^^fraité ponr let séparation dejimtwe de la Belgique avec la Hollandel'

1) De Gerlache, II, pag. 506.
2) Gemelli, pag. 295.
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ONING LEOPOLD en Frankrijks KONING ratificeerden het verdrag den 20®^^" en den
24sten November; de KONING van Engeland den December; Oostenrijk, Pruisen en

Rusland volgden later. De Fransche regeering, die aanvankelijk tegen de eindregeling

oppositie had gevoerd, stemde toe, omdat het als tegenwicht voor haar concessie de

instemming van Engeland verkregen had betreffende de Italiaansche politiek.

Had de Conferentie, om aan de vertoogen van de Noord- en de Zuid-Nederlandsche gevol

machtigden te ontkomen — de een ANTON REINHARD FALCK bleef aandringen op handhaving

van het 12^ Protocol, de andere SYLVAIN VAN DE WEYER verlangde instandhouding der beruchte

18 Artikelen — eenvoudig de knoop doorgehakt, vermeenende dat beide partijen met deze eind-

regeling genoegen zouden nemen; daarentegen had men zich te Londen ten opzichte van Noord-

Nederland bedrogen. FALCK en ZUIJLEN lieten namens KONING WILLEM I aan de Conferentie

weten, „dat ook Z. M. den vrede wenschte, maar zich tevens voorbehield om militaire middelen aan

,,te wenden, zoodra dit in het belang van het Rijk noodig zoude zijn; dat Z. M. zich in een geheel

„anderen toestand bevond dan het Bewind in België, daar gevestigd tengevolge van den opstand, en

„de KONING bereid was om over de wijzigingen, die de 24 Artikelen zouden moeten ondergaan, met

,,de Conferentie te onderhandelen en een tractaat te teekenen, waardoor Holland in den rang zou

„worden gehandhaafd, dien de vaderlandsliefde en de opofferingen zijner bewoners het hadden doen

„innemen in vroegere eeuwen, en waarvoor nu door de rechtschapenheid, den moed en de volharding

„van het tegenwoordige geslacht overvloedige bewijzen waren gegeven." i)

Noch de vorm, noch de inhoud van het Protocol van I4 0ct. konden onzen Koning bevredigen.

Wat den vorm aangaat, mocht van een bevel, door Bondgenooten aan een onafhankelijk Vorst gegeven,

geen sprake zijn; wat den inhoud aangaat, oordeelde Z. M. de bepalingen omtrent de te betalen schuld

en de binnenlandsche rivieren te nadeelig voor zijne onderdanen. Voorts werd hem een land ontnomen,

dat hij onder bezwarende omstandigheden had verkregen. Verbond KONING WILLEM I zich om de

Belgen niet opnieuw aan te vallen en bleef alzoo de, reeds op 29 Augustus gesloten wapenstilstand

van kracht, toch kon van terugkeer naar de haardsteden onzer krijgsmacht geen sprake zijn. Immers

reeds den 25®^^" October verkondigde een Boodschap des Konings, dat men zich had te bescliouwen als

in staat van oorlog tegenover eiken vijand, die het grondgebied van Oud-Nederland zou willen schenden.

I) Missive, gedagteekend Londen, 7 November 1831.
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EDER brak een tijd aan van wederkeerig wisselen en beantwoorden van nota's, waarin

door de ééne partij voortdurend dezelfde motieven werden aangevoerd, door de andere

zijde ontzenuwd, althans weerlegd.

De wensch des KONINGS blijkt het duidelijkst uit een ontwerp-tractaat, hetwelk den 30®'™

Januari 1832 door zijne Plenipotentiarissen aan het oordeel der Conferentie werd onderworpen.

Volgens dit voorstel i) zou de vereeniging tusschen Nederland en België ontbonden zijn. De

laatstgenoemde staat zou zijn samengesteld uit de provinciën Zuidbrabant, Luik, Namen, Henegouwen, de

beide Vlaanderen (uitgenomen Staats-Vlaanderen) en geheel Antwerpen; van Limburg alleen het arron

dissement Hasselt en het kanton Tongen, echter Lommei niet. Hierdoor zou, in vergelijking met den

lateren toestand, ons Limburg ook het oostelijke deel van het tegenwoordige Belgische gewest van dien

naam hebben bevat, zoodat de geheele Zuid-Willemsvaart daarin viel en vooral westelijk van Maastricht nog

een groote landstreek aan ons zou zijn gebleven; Lommei insgelijks, omdat het vroeger in de Meyerij lag,

eerst in 1807 was afgestaan en in 1814 weder bij Brabant was gevoeg-d. 2) De moeilijkheid lag daarin,

dat de KONING zelf de grenzen tusschen Noordbrabant en Limburg had veranderd door Luiksgestel

bij eerstgenoemde provincie te voegen en Lommei van Brabant naar Limburg te doen overgaan.

Omtrent Luxemburg — luidde het ontwerp verder — zou onderhandeld worden. Stond de

KONING het geheel of gedeeltelijk af, dan moest ons daarvoor een even groote oppervlakte gronds,

daarmede in bevolking en inkomen gelijkstaande, in ruil worden gegeven, en wel zóó, dat zoodanige streek,

bij geheelen afstand van Lu.xeniburg, aan Holland grensde, of bij gedeeltelijken afstand daarvan aan het

overgeblevene van Luxemburg paalde; alzoo behalye Limburg, dat de KONING volstrekt niet als een

hem toekomende schadevergoeding voor Luxemburg wilde beschouwen. Voor de opoffering hiervan eischte

hij een groote streek lands, die of van België of van de Duitsche Staten zou moeten worden genomen.

Volgens Mr. G. MEES zou men dit zoo moeten verstaan: ,,Ik vergenoeg mij met hetgeen

,,door de 24 Artikelen is gesteld, maar verlang daarbij het oostelijke deel van het nu aan België
„toegekende Limburg met Lommei. En dan, zoo ik Luxemburg geheel afsta, een verder deel van

„Limburg of een deel van Antwerpen of van de Vlaanderens, palende aan Noord-Nederland. Zoo ik

„slechts een deel van Luxemburg afsta, dan begeer ik tegen de oostgrens van het mij blijvende, een

„stuk van Rijn-Pruisen".

I) Zie MEES, XI, blz. 20. 2) Het Protocol van 20 Januari 1831 zekle, dat wij zouden behouden, hetgeen de Republiek in 1790 bezat.
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AT 's KONINGS gevoelens door de Nederlandsche Natie werden gedeeld, het bleek

ten volle, niet alleen uit het gewillig opbrengen der hoog ̂opgevoerde belastingen, maar

ook uit het spoedig volteekcnen eener leening van ƒ 45,000.000 tegen 5 ten honderd,
die noodig was om de buitengewone door den staat van oorlog gevorderde uitgaven te dekken.

Genoemde som, gerekend bij de even groote gewone uitgaven, deed deze tot een bedrag van ruim
ƒ90,000.000 stijgen: ruim ƒ45 per hoofd voor de bevolking van Noord-Nederland!

Toch zou die fierheid niet baten.

Meer dan vier maanden duurde het, aleer antwoord verscheen op het ontwTsrp-tractaat. Bij dit stuk,

den lo'^^^Juni ontvangen, was afgezien van het openen van verdere discussiën. Men wilde zich in beginsel
houden aan de 24 Artikelen, die reeds den November 1831 Tractaat waren geworden met België.
Het schrijven bepaalde er zich toe om den Koning tot het aannemen dier artikelen te bewegen; daarbij

het vooruitzicht openende, dat wijzigingen van ondergeschikten aard niet uitgesloten zouden behoeven

te zijn. De taak der bespreking nam KEIZER NICOLAAS op zich, die daartoe Graaf ALEXIS ORLOFF

in Februari 1832 naar 's Gravenhage afvaardigde. Door het huwelijk van den PRINS VAN ORANJE

waren het Russische en het Nederlandsche Hof nauw aan elkaar verbonden.

Onze KONING verklaarde zich bereid om PRINS LEOPOLD als Vorst van België te erkennen,
«  O »

maar de grensscheiding in Limburg, zooals die in het ontwerp was voorgesteld, onderging niet dan

luttele verandering. Van aanneming der eindregeling was dus geen sprake; de KONING bleef dit

onbestaanbaar achten met de eer en de belangen van Volk en Troon.

Nadat alle pogingen van Graaf ORLOFF waren afgestuit op 's Vorsten vastheid van karakter,

door schier de gansche natie toegejuicht, verklaarde 's KEIZER's gevolmachtigde zich niet in staat een

gewenschte oplossing te bewerken. Den 22^^^" Maart diende hij namens zijn Meester een welsprekende

verklaring in bij het Haagsche Kabinet, waarbij werd gewezen op het bewijs van oprechte vriendschap,

door den KEIZER aller Russen aan Neerland's KONING gegeven; dat nu echter alle middelen waren

uitgeput en de KEIZER zich niet meer in de mogelijkheid bevond om eenigen steun of bijstand te

verschaffen. Z. M. zoude zich onthouden van deelneming aan dwangmiddelen, welke mochten worden

aangewend om den KONING tot het aannemen van het verdrag te nopen. Evenmin zou de Keizer zich echter

tegen dusdanige maatregelen verzetten; bijaldien Nederland de vijandelijkheden mocht hervatten, dan

behield Z. M. zich voor om gezamenlijk met de Bondgenooten de Belgische neutraliteit te helpen handhaven.
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(raaf ORLOFF's zending had ten gevolge, dat Oostenrijk en Pruisen op i8 April, daarna
ook Rusland (4 Mei), alhoewel onder voorbehoud, het verdrag van 15 November 1831

bekrachtigden. Voorwaar een groote zedelijke overwinning voor de Fransche Regeering

en voor de denkbeelden van volks-emancipatie, welke zoodoende nieuwe genoegdoening kregen,

aangezien alle Mogendheden thans, in strijd met de bepalingen van het Weener-congres, dat Noord

en Zuid-Nederland had vereenigd, de onafhankelijkheid van België als neutraal Koninkrijk erkenden.

Een hernieuwde nota-wisseling heeft hierop plaats. Den Mei verschijnt het Protocol No. 59,

waarbij thans het Staatsverdrag van 15 November 1831 wordt verklaard te zijn de onveranderlijke

grondslag der scheiding, nam. de onafhankelijkheid en onzijdigheid van de Nederlanden en België,

terwijl voorts door de Conferentie wordt besloten, zich met alle mogelijke middelen tegen de

hervatting der vijandelijkheden tusschen de twee Staten te verzetten.

Nogmaals biedt KONING WILLEM — den 30^'®" Juni 1832 — een ontwerp-tractaat aan,

waarin de zaak aanmerkelijk wordt nadergebracht in zooverre de verdeeling van het grondgebied

wordt toegegeven. Betrekkelijk geheel ondergeschikte punten, o.a.; de ontruiming van bezette plaatsen,

de schuldenlast enz. zouden echter nieuwe geschillen verrijzen.

Zoo verliep de tijd en spoedde het jaar 1832 ten einde: echter niet dan nadat de Mogendheden,

in arrenmoede, hadden besloten te handelen. Twee harer. Frankrijk en Engeland, sloten den 2 2 Getob er

een overeenkomst, waarin gezegd werd, dat nu alle onderhandelingen vruchteloos bleken en nieuw

verwijl den algemeenen vrede in gevaar zoude brengen, KONING WILLEM zou worden uitgenoodigd

om uiterlijk den November zich te verbinden op den 22^'^" d.a.v. het vreemde grondgebied te

ontruimen en een uitnoodiging in gelijken zin België's Vorst te doen toekomen.

Ingeval van weigering van den KONING van Nederland zou embargo worden gelegd op de

Nederlandsche schepen, >velke zich in Engelsche en in Fransche havens bevinden. Bijaldien op 15

November zich nog Nederlandsche troepen op Belgischen bodem bevinden, zou met den wensch van

KONING LEOPOLD een . Fransch leger de grenzen overtrekken om de citadel van Antwerpen en

omringende forten te doen ontruimen. Een Fransch-Engelsch Eskader zou de Nederlandsche kust

bewaken en de havens blokkeeren.

I) Convention entre la France et la Grande-Bietagne signée A Londres 1832. Zie DE CUSSY: Précis-Historiques des événements politiques
dcpuis 1814 .A 1859.



AUGUSTUS 1831—APRIL 1839.

OOR de Belgisch-Nederlandsche kwestie was Frankrijk's invloed in België zeer groot

geworden. Nog hechter werd de band tusschen beide rijken, toen de Dochter van

KONING BODEWIJK PHILIPS, PRINSES LOUISE MARIE THÉRÈSE CAROLINE
ISABELLE VAN ORLEANS in het huwelijk trad met KONING LEOPOLD.

Deze echtverbintenis, welke den Juni 1832 officieel in de „Moniteur Beige" was aangekondigd,

werd den 9^^" Augustus d.a.v. te Parijs voltrokken. Den dierzelfde maand kwam het Vorstelijke

Echtpaar op het Kasteel te Laeken aan; twee dagen later volgde de intrede in Brussel, welke met

veel plechtigheid en luister plaats had. De troepen defileerden over de „Place des Palais" voor den

KONING, die te paard gezeten zich aan het hoofd gesteld had van een schitterenden staf ofikiercn,

en voor de KONINGIN, die op het balcon van het paleis omringd was door de leden der Fransche

en der Belgische legatie en de dames uit de hoogste aristocratische kringen van Brussel.

„Nos hommes d'Etat, d'autre part, et en général tous les esprits préoccupcs de Tavenir du pays comprirent

Ihitérêt politique considérable qukfifrait pour Ia Belgique Tintime union de son ROI avec Ia maison de France

et s'en réjouirent" -- zegt LOUIS HIJMANS. l)

Hij voegt er aan toe; „LÉOPOLD entretenait depuis iongtemps des relations d'amltic avec Ia

familie d'Orléans. II lui avait rendu visite a Neuilly peu de temps avant Ie brusque mouvement populaire

qui porta Ie duc d'Orléans au tróne, et Ton dit que, pendant Ie séjour qu'il y fit a cettc époque, il remarqua

imniédiatement la PRINCESSE LOUISE-MARIE, que de son cotc, il plut, et que, des lors, on cntrevit

comme possible une union entre LÉOPOLD, qui n'était que DUC DE SAXE-COBURG et qui aurait pu

devenir ROI DE GRÈCE, et la fille ainée du duc d'Orléans. . . . L'union intimc du ROI des Beiges avec

la familie de France, répondant au sentiment public dans les deux pays, l'appareil solennel et brillant dont

elle était entourée, tout était fait pour portcr une atteinte nouvelle et plus profonde a la cause orangiste,

qui avait encore a ce moment en Belgique des partisans zelcs, et qui nc désarmait pas."

Dit laatste is juist. Krachtige stemmen deden zich ook in België hooren om aan den ondragelijken

toestand een einde te maken.

.... „L'honneur des Beiges et Ie souci du repos du pays et de TEurope cntière, qu'unc confiagration
aurait profondement ébranlé, exigeaient une solution. LÉOPOLD était résolu a faire respecter, au besoiii
par les forces Beiges seules, Ia volonté de la Conférence. Le gouvernement Frangais en fut averti, II se

décida aussitót a agir lui-même avec promptitude et énergie." i)

I) Bnixelles è. travers les Ages, Deel II, Hoofdstuk I, blz. 71 e. v.
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PNIEUW breekt het oogenblik aan, dat gansch Nederland zich schaart om zijn Vorst, gereed

om het dierbaarste ten offer te brengen voor 's KONING's en voor Oud-Holland's recht.

Reeds op 29 October werden door de Fransche en de Britsche zaakgelastigden twee

nota's aan onzen Minister van Buitenlandsche Zaken VERSTOLK VAN ZOELEN gezonden, waarin

antwoord verzocht werd, óf de KONING toestemde in de ontruiming op 12 November van de citadel

en van de forten. Dit waren Burgt en Zwijndrecht op den linker-, Oosterweel op den rechteroever

der Schelde; het Noorder-fort en ook de forten St.-Marie, de Paerel en St.-Philippe waren door de

onzen onbezet gelaten.

Den 2^"^" November volgde het weigerend antwoord, voornl. op grond, dat de KONING geen

afstand kon doen van de onderpanden, die hem dienen konden om tot billijke voorwaarden van

scheiding te geraken, met de opmerking, dat de Conferentie luide verkondigd had, slechts als

bemiddelaarster te zullen optreden, waarmede militaire dwangmiddelen ten eenenmale niet rijmden.

Vruchteloos waren de gewisselde vertoogen, evenals het protest tegen het embargo, als

zijnde in strijd met het volkenrecht.

Den 15^^" November was een Fransche krijgsmacht van 90000 man, onder aanvoering van

den Maarschalk GÉRARD, binnen België's landpalen verschenen. Dienzelfden dag zond de Directeur-
f

Generaal DE EERENS den schriftelijken last aan. CHASSE, bevelhebber der Citadel, om de sterkte

te verdedigen, alhoewel uit dat schrijven tevens blijkt, dat een verdediging tot het uitersté niet in

's KONING's bedoeling lag.

Groot was de geestdrift alom in den lande. De landstorm was onder de wapenen geroepen.

Luide weerklonken weder uit duizenden kelen de liederen van den volksdichter.

En wanneer straks het gedonder van het geschut aan de oevers der Schelde dreunt, verre

over het water voortgedragen tot op Neêrland's bodem, dan zal hij die dappere schaar toeroepen:

,,Ja, huiv'rend, met wat hoogmoed ook

Zag Neêrland, uit den sulferrook.

Haar standerds door u opwaarts steken;

Bij 'tbrijz'len van kanteel en muur

*  Uw heldengrootheid, onbezweken,

Zich harden in een groef van vuur . . .



AUGUSTUS 1831—APRIL 1839.

mw

' ni

0.

:qm3HG] MON DROIT

n.i..

AD KONING WILLEM aan den raad van Graaf ORLOFF gehoor gegeven, dan zou Nederland

voor een ontzettende schuldvermeerdering gespaard en toch aan de eer zijn voldaan geweest" —

aldus de critiek van den historieschrijver i). Onpartijdigheid gebiedt ons hiernaast het oordeel

te geven van een ander geschiedschrijver, wiens blik zeker niet minder helder was: ,,KONING WILLEM I
wilde niet toegeven aan de eischen door de Europeesche mogendheden ten opzichte van Belgiéi gedaan;

en hoe weinig men ook ingenomen zij met de staatkunde van dien Vorst, hoe gegronde aanmerkingen

men op die staatkunde ook moge maken, toch moet men eerbied koesteren voor de standvastigheid,

waarmede hij in 1832 voorstellen verwierp, die op bedreigingen geleken, en liever den kamp waagde

tegen 'svijands geduchte overmacht, dan door tijdelijke onderwerping de eer zijns lands prijs te geven.
In die handeling van Neêrland's eersten KONING is ware grootheid gelegen. En men kome ons niet
tegenwerpen, dat toch bij dien kamp de uitkomst te voorzien was, en dat dus de menschenlevens,
welke daarbij verloren gingen, nutteloos ten offer zijn gebracht; — neen, nutteloos niet; want die
offers hebben gediend om onze volkskracht te verhoogen, om ons in aanzien te verheffen bij de
Europeesche mogendheden. Het is plicht voor den gebieder eens volks om spaarzaam te zijn met
het bloed zijner onderdanen; maar het is nog meer pHcht voor hem om te waken voor de eer van
zijn volk; en wanneer die eer den strijd gebiedend vordert, dan is het eene misdadige lafheid, om,
uit valsche beweegredenen van menschelijkheid, de eer des lands aan het behoud van den vrede ten
offer te brengen. Het Hollandsche bloed, dat in dien kamp van 1832 is vergoten, drukt op de
verantwoording van hen, die ons toen tegen alle recht en billijkheid, den oorlog aandeden. Het drukt
niet op KONING WILLEM I; voor dien vorst was het recht, was het plicht, om aan de Natie de
offers te vragen, die het voeren van den oorlog vordert; en de geestdrift, waarmede de Hollandsche
Natie die offers bracht, bewijst dat ook zij diep doordrongen was van dat recht en van dien plicht
des Vorsten 2)."

Aangezien het Korps Rijdende Artillerie uit den aard van het wapen geen deel heeft genomen
aan de verdediging van den Vijfhoek (18 Nov.—23 Dec. '32) komen wij dienaangaande in geen
omstandig verhaal. Later hopen wij aan de dappere verdedigers eenige waardeerende woorden te
wijden. Nu zullen wij er ons toe bepalen de uitkomst van de gewapende tusschenkomst te vermelden.

1) De voornaamste geschiedenissen van Noord-Ncdcrland door Mr. J. VAN LENNEP, IV® Afdeeling blz. 333*
2) KNOOP's beoordeellng van „Geschiedenis van het 7e Regiment Infanterie".



lO POLITIEK OVERZICHT.

I
I i

E Citadel van Antwerpen is gevallen na een roemrijke verdediging van 19 dagen

„la résistance du général CHASSÉ fut acharnée mais vaine " — lezen wij in
LOUIS HIJMANS' standaardwerk. Het was tijd — zeide Maarschalk GÉRARD, toen de

bevelhebber hem op den December door twee zijner hoofdofficieren een brief deed overhandigen,

waarin hij verklaarde z. i. aan de krijgsmanseer te hebben voldaan en dus bereid te zijn de vesting

over te geven. De Fransche opperofficier vervolgde: „de Generaal CHASSÉ heeft zich als een man
van eer gedragen: geen dag meer had hij het kunnen volhouden". En zich tot de officieren wendende,

betuigde hij hun, hoe de hem omringende bouwvallen de schoonste teekenen hunner dapperheid waren i).

Hoezeer het Leger te Velde niets liever zoude gewenscht hebben, dan te mogen optrekken

tot ontzet der kameraden, had KONING WILLEM I terecht begrepen, dat geen nieuwe offers

nutteloos geëischt mochten worden. Immers tegenover de overmacht van Frankrijk zou een aanvallende

strijd hopeloos zijn geweest . . . .

De Fransche legermacht trok den 27^^^" December uit België terug: „Ia première expédition

,,de Tarmée frangaise avait sauvé la Belgique naissante; la seconde la mit en possession de tout son

,,territoire et la constitua définitivement", zooals MONTALIVET het uitdrukt.

De capitulatie der Citadel betrof niet de forten Lillo en Liefkenshoek. Volgens de gesloten

overeenkomst zouden CHASSÉ's troepen, die na het einde van den strijd de wapens op het glacis der
vesting hadden moeten nederleggen, deze terugbekomen en naar Nederland mogen terugkeeren, zoodi-a

de KONING van Holland — de naam aan WILLEM I in dat stuk gegeven — aan de bevelhebbers

der forten Lillo en Liefkenshoek zou gelast hebben, zich aan de Franschen over te geven. De

KONING, ofschoon over het gedrag van CHASSÉ zijne hooge tevredenheid betuigende, weigerde
nochtans zijne goedkeuring aan een overeenkomst, waarin hem de titel van KONING van Holland

gegeven werd. Z. M. oordeelde dat het Koninkrijk der Nederlanden niet wettig was ontbonden,

zoolang zulks niet bij verdrag tusschen hem en de groote Mogendheden bekrachtigd was. Bovendien

beschouwde hij den aanval van een F'ransch leger op de door zijne troepen bezette sterkte, zonder dat

hij met Frankrijk in oorlog was, — Frankrijk toch had verklaard geen oorlog te voeren tegen

Nederland, maar alleen een zekere troepenmacht te hebben afgezonden ter versterking van het

Belgische leger — als een daad van geweld, die tegen alle recht en billijkheid indruischte.

i) VAN KAMPEN. Gedenkboek, bl. 593. DE BEAUMONT VASSY, I, blz. 400.
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00 gingen de dappere verdedigers der Citadel in Fransche krijgsgevangenschap;

St.-Omer en omgeving werden hun als verblijfplaats aangewezen. Wel had de Maarschalk

GÉRARD, die ongaarne de dapperen gevankelijk naar Frankrijk voerde, vrijen en

gewapenden aftocht aangeboden, mits zij zich verbonden niet tegen Frankrijk noch tegen België de

wapens te dragen, zoolang er geen eindschikking tusschen Nederland en België zou zijn tot stand

gebracht; doch CHASSÉ had, na overleg met den raad van defensie, dit aanbod verworpen. Ook
de niet minder heldhaftige bemanning van de flottilje op de Schelde onderging hetzelfde lot.

Het feit, dat Engeland aan een Fransch leger had toegelaten om voor de tweede maal zoo

kort na Waterloo en na het Weener Congres België te betreden, teneinde Antwerpen aan de handen

van de Noord-Nederlanders te ontrukken, bewijst wel, hoe sterk de vriendschapsbanden op dat oogenblik

waren, althans tusschen de Regeeringen dier beide Rijken-, met minder onverdeelde instemming werd

de alliantie door het Fransche volk begroet.

Straks zullen zich donkere wolken samenpakken, die in de politieke verhouding tusschen beide

Regeeringen een ongunstige wending brengen.

Lillo en Liefkenshoek waren als niet in de capitulatie begrepen door de Nederlandsche troepen

bezet gebleven; Venlo huisvestte een Belgisch garnizoen. Men was geen schrede verder gekomen en

de onderhandelingen zoüden opnieuw worden hervat i).

Men bood de teruggave aan der opgehouden schepen, de opheffing van embargo en blokkade,

alsmede .het overgeven van Venlo en het vroeger reeds aan Nederland toegewezen gedeelte van

Limburg tegen de ontruiming dezerzijds van de nog bezette forten en de erkenning van België's

onzijdigheid.

Ook werd volkomen vrije vaart op de Schelde geëischt, welke rivier door ons gedurende het

beleg gesloten werd. Wel was zij naderhand weder geopend, doch tegen het heffen van tolgeld.

Nieuwe onderhandelingen werden over een en ander gevoerd, die na het wisselen van verschillende

nota's zich oplosten in een verklaring van Lord PALMERSTON, den Britschen- en DE TALLEYRAND,
den Franschen Minister (i Februari 1833), dat zij onze Regeering voor de gevolgen harer halsstarrigheid
verantwoordelijk stelden.

I) Men vergelijke ook Mr. G. MEES XI blz. 22.
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NZE gevolmachtigde, ANTON REINHARD FALCK, die de gevolgde staatkunde van

volharding niet onbepaald kon goedkeuren, had het voeren der onderhandelingen geheel

aan VAN ZUYLEN overgelaten, die echter spoedig (Maart 1833) door DEDEL werd

vervangen. Groote verwachtingen koesterde men van het beleid van dezen staatsman om het tot

een eindschikking te brengen; doch ook hierin werd men teleurgesteld.

Weder verstreken twee maanden zonder dat men verder kwam dan het vaststellen van een

.„modus vivendi". Bij deze ^^Conveiihon e7itre les Pays-Bas^ la France et la Grande-Bretagne^ conclue

Londres Ie 21 mai afin de rétablir enire ces Etats les relations telles quelles 07it existé üvant

fie mots de novembre — zag Engeland af van verdere dwangmaatregelen, werden het embargo

op onze schepen en de blokkade der kusten opgeheven i), Nederland beloofde de vrije vaart op de

Schelde te zullen toestaan tot het eindverdrag en de wapenen zoo lang té doen rusten.

In November van datzelfde jaar werd de gemeenschap met Maastricht geregeld bij de ,,

^^entrc les Pays-Bas et la Belgtqtte co7iclue d Zonhoven^ Ie 18 Novembre i8jjyrelative7nent aux conwmnications

yyPiihtaires de la forteresse de MaestrichF. De toestand verbeterde hierdoor aanmerkelijk, maar toch

werd het verlangen naar de eindschikking niet minder sterk.

Volgens de bepalingen van het Tractaat der 24 Artikelen zou een groot deel van Luxemburg

aan België moeten komen. De afstand daarvan zou moeten geschieden door onderhandelingen met

de verwanten van het Huis van Nassau — de Agnaten — en met toestemming van het Duitsche

Verbond; de Conferentie had dit aan KONING WILLEM overgelaten.

De KONING van zijn kant meende nochtans dat de onderhandeling taak was der groote Mogend

heden en wendde daartoe geen pogingen aan. Zulks strekte der Conferentie tot voorwendsel om de

onderhandelingen af te breken (15 November 1833), en de geheele zaak in status quo te laten. Men

achtte den vrede thans genoegzaam verzekerd en de Belgische kwestie geen gevaar meer voor de

rust van Europa.

Toen drie jaren later (Augustus 1836) KONING WILLEM I aanzoek deed om de onderhandelingen

met de Conferentie te hervatten, werd dit op hoogen toon afgewezen, omdat geen blijk van toestemming-

van het Duitsche Verbond en de Agnaten van Nassau tot ruiling van grondgebied was overgelegd.

I) Zie LAGEMANS II, 285, No. 134.
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TEEDS bleef KONING WILLEM I zijne staatkunde van volharding handhaven ... .

,,le ROI prolongeait les difficultés, non pas tant dans I'espoir d'obtenir de nieilleures conditions

que de voir renaitre quelque crise nouveau et d'en profiter pour ressaisir cc qu'il avait perdu" i).

Nederland bleef gewapend en nog geruinien tijd toonden èn de Staten-Generaal èn

de Natie zich bereid om hun Vorst door het toestaan en opbrengen der benoodigde gelden in zijn

stelsel te steunen.

Alhoewel de vrijwillige korpsen en de schutterijen naar hun haardsteden terugkeerden, hoopte

het op de been blijven van een talrijk leger en het volhouden van den staat van oorlog, een gestadig

vermeerderenden last op de schouders der ingezetenen, 't Is waar, van een andere zijde bloeiden

handel en scheepvaart meer dan te voren — ofschoon niet mag ontkend worden, dat de onzekerheid

der toekomst de groote handelsondernemingen drukte —, terwijl uit de Oost aanzienlijke winsten aan

het moederland toevloeiden. Maar dit alles woog niet op tegen de steeds aangroeiende bezorgdheid,

door gestadige vermeerdering van schuld teweeggebracht.

Klimmender en klimmender werd het verlangen naar het einde der crisis; allengs begonnen

zich stemmen te verheffen, welke er op aandrongen om een einde te maken aan deze volharding, die

niet langer door verbeterde uitzichten gewettigd werd en Nederland ten slotte te gronde zou richten.

Toen nu de stem van de Natie en van hare vertegenwoordigers zich steeds krachtiger hooren

deed, de ontevredenheid van het volk den KONING niet langer verborgen bleef, zwichtte WILLEM I.

Ook de raad van Pruisen, dat ongerust over de klimmende katholieke agitatie in de Rijn-Provinciën,

grenzende aan België, bevreesd was, dat de omwenteling zich zou overplanten, oefende daarbij invloed.

Den Maart 1838 liet Z. M. door H.Ds. gezant te Londen bij een nota zijne bereidwilligheid

verklaren om tot de 24 Artikelen toe te treden. Doch — nu rezen weer nieuwe moeielijkheden.

Gedurende de vereeniging van Noord- en Zuid-Nederland was er jaarlijks een aanzienlijk tekort

geweest, waarop telkens nieuwe leeningen volgden, dermate dat de rentelast, die in 1815 /15,400.000

bedragen had, in 1831 tot ƒ 23,300.000 was gestegen. Door het systeem van volharden was de

schuldenlast zeer toegenomen. In 1839 was zij tot ruim / 35,000.000 geklommen. Twee jaar later was

het cijfer van den rentelast ƒ 35,530.000 en de begrooting van uitgaven / 63,150.000. Een en vijftig

millioen moesten uit zeer drukkende lasten worden gevonden, het overige uit de Oost-Indische baten 2).

1) De Gerlache II. 541. 2) Nederlandsche Spectator 5 Mei 1860.
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N de 24 Artikelen was de jaarlijksche bijdrage van België op ƒ 8,400.000 bepaald,
KONING WILLEM verlangde, dat deze som behouden bleef en dat België zou bijbetalen
voor de zeven jaren van afscheiding. De Belgen hunnerzijds achtten op dit tijdstip de

betaling niet meer verplichtend.

Er was meer „Ia situation établie par Ie traité du 22 Mai 1833 était aux yeux des Beiges,

devenue définitive"; — lezen wij van Belgische zijde — „les populations du Limbourg et du Luxembourg

fi'étaieut attachées a un régime nouveau. On ne pouvait se faire a l'idée qu'une volonté étrangère pourrait
les séparcr brutalement. Aussi un mouvement irrésistible emporta ropinion publique toute entière, les

Chambrcs et Ie ROI iui-même vers la pensée de résister a rexécution désormais prochaine etinévitable du Traité

des vingt-quatre artlcles. Des paroles belliqueuses retentirent dans les rues et dans l'enceinte législative ...."

De bewoners van de gedeelten van Limburg en Luxemburg, die moesten overgaan, wilden Belgen
blijven. Toen de natie partij koos voor hen, die men „slachtoffers der politiek" noemde, en het bleek,

dat de publieke opinie in Frankrijk zich zeer stellig voor België uitsprak — was KONING LEOPOLD

genoodzaakt, ten einde de opgewondenheid te doen bedaren, in Juni 1838 de Kamers te sluiten.

De Conferentie trad tusschenbeide. Den zakten Januari 1839 verscheen een nieuw Protocol,

waarbij de jaarlijksche som door België te voldoen tot op ƒ 5,000.000 verminderd werd, zonder

bijbetaling, doch waarin ten behoeve van Noord-Nederland de bepalingen betreffende Limburg en

Luxemburg onveranderd bleven. De woede daarover in België was groot. Wel was men bereid de

verminderde rente te voldoen, doch met het denkbeeld van grondgebied te moeten afstaan, wilde

men zich niet verzoenen. Ook KONING LEOPOLD persoonlijk woog het gemis der sterke vesting

Luxemburg, dat lange jaren een twistappel was geweest tusschen Frankrijk en Oostenrijk, zwaar.

Men bood 60 millioen francs contant, indien KONING WILLEM de provinciën in haar geheel wilde

laten; ja, DE GERLACHE, die naar Londen was gezonden, had in last tot 100 millioen te gaan i).

De pogingen bleven vruchteloos. België kreeg, in weerwil van Frankrijk's steun, geen geüjk;

Limburg en het grootste deel van Luxemburg werden aan WILLEM I gelaten, mits zij deel uitmaakten

van den Duitschen Bond .... „l'Europe resta sourde aux protestations et aux cris de colère du peuple beige,

et Ie 6 Décembre 1838, les plénipotentiaires de la France, de rAutriche, de l'Angleterre, de la Prusse et de la

Russie sigiièrent uii protocole nouveau, qui consacrait les principales dispositions du traité du 15 Octobre 1832" 2).

I) De GERLACHE, H, pag. 549. 2) Zie L. HYMANS.
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ROTS heftige beraadslagingen werden de gewijzigde 24 Artikelen den Maart dooi

de Belgische Kamer van Vertegenwoordiging met 58 tegen 42 stemmen aangenomen

(19 Maart 1839), daarna ook door den Senaat.

Den 19^®" April van hetzelfde jaar werd hier te lande aan den halven oorlogstoestand een

einde gemaakt en kwamen te Londen twee verdragen tot stand: het eene tusschen de vijf Groote
Mogendheden en Nederland, het andere tusschen Nederland en België. Aan het eerste traktaat werden
de 24 Artikelen geannexeerd en beschouwd van dezelfde kracht als daarin opgenomen. Art. 3 bevatte

de volgende beteekenisvolle woorden: „De vereeniging, welke bestaan heeft tusschen Holland en
Belo-ië uit kracht van het Tractaat van Weenen van 31 Mei 1815, wordt door Z. M. den KONING

der Nederlanden erkend ontbonden te zijn."

Bij het tweede tractaat treden als handelende partijen op Z. M. de KONING der Nederlanden
en Z. M. de KONING der Belgen. De hoofdbepalingen waren deze: i)

Art. I omschrijft het Belgisch grondgebied, dat uit negen Provinciën zou bestaan.

Art. 2 bepaalt de grens tusschen de nu van elkaar gescheiden deelen van Luxemburg.

Art. 3 zegt, dat voor het afgestane deel van Luxemburg de KONING der Nederlanden
schadevergoeding in Limburg erlangt, waarvan Art. 4 de grenzen beschrijft.

Art. 13 stelt vast, dat het Belgische aandeel in onze schuld met ƒ 5,000.000 jaarlijks zou
worden gekweten, te betalen van af i Januari 1839.

Art. 25 toonde dat de diplomatie haar oogmerk, niet dan na veel zwoegens, bereikt had.
Er stond; ,,Tengevolge der bepalingen van het tegenwoordige tractaat, zal er vrede en vriendschap
zijn tusschen Z. M. den KONING der Nederlanden, Groot-Hertog van Luxemburg ter eenre en Z. M.
den KONING der Belgen ter andere zijde, tusschen hunne respectievelijke erfgenamen, opvolgers,
staten en onderdanen."

Tal van conferentiën hadden nog plaats om tot de uitvoering van het Tractaat te komen.
Eerst op 5 November 1840 werden de grenzen in Luxemburg, Limburg en Noordbrabant nauwkeurig
vastgesteld, de vaart op de rivieren en de financiën geregeld. Op 20 Mei 1843 werden de bepalingen
omtrent de Schelde-tol en den afloop der wateren in Vlaanderen omschreven; op 19 Juli 1843 had
een nadere regeling der schuld plaats; eindelijk op 27 September 1843 de nadere grensregeling.

I) Mr. G. MEES, XI, blz. 22. Zie ook Staatsblad 1839, No. 26.
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ET Groot-Hertogdom Luxemburg, waarvan de westelijke helft aan België kwam, was niet

met Nederland vereenigd geworden. Tot schadeloosstelling was dat deel van Limburg,

hetwelk aan Nederland verbleef, met uitzondering van de vestingen Maastricht en Venlo

met hare kringen, als een Hertogdom bij het ,,Duitsche Verbond" gevoegd. Aan de Agnaten van het

Huis van Nassau werden zeven tonnen gouds betaald voor het verlies van hun erfrecht op het

grondgebied van Luxemburg, dat aan België was ten deel gevallen.

Zoo was dan tot aller vreugde de vrede tusschen Noord- en Zuid-Nederland geteekend. Tot

op den huldigen dag zijn — het is ons een groote voldoening dit hier te mogen constateeren — de

bewoordingen van Art. 25 bewaarheid gebleven.

De beste verstandhouding is blijven heerschen tusschen de beide Rijken.

Ook aan de verkoeling tusschen de Huizen van Oranje-Nassau en Coburg kwam in 1883 voor

goed een einde. Nog altijd zijn wij geneigd dit goede werk der verzoening aan 's KONING's tweede

Gemalin, onze onovertroffen KONINGIN EMMA toe te schrijven. In Augustus 1883 toch ontmoetten

KONING WILLEM III en KONING LEOPOLD elkander te Spa. In October d. a. v. brachten de

KONING en de KONINGIN van België een bezoek op het Loo en aan de Koloniale Tentoonstelling

te Amsterdam. Een paar maanden later deed de beroemde kapel van het regiment Grenadiers en

Jagers een kunstreis naar Brussel. De hartelijke ontvangst doofde de laatste vonken van wrok over

de in 1830 aldaar door het korps geleden bloedige verliezen.

Voor Frankrijk was het eindverdrag van 1839 onder de voormelde voorwaarden een diplomatieke

nederlaag geweest. Geïsoleerd bleef het staan tusschen het naijverige Engeland en de steeds vijandige

coalitie-van Rusland, Pruisen en Oostenrijk. Het duurde niet lang of de staatkundige gebeurtenissen

stelden de uitkomsten van die verhouding in het licht ....

Thans sluiten wij onze politieke beschouwingen om ons te begeven naar het Veldleger, dat

wij bij zijn terugkeer op oud-Nederlandschen bodem verlieten.

iMeiia
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ET Nederlandsche Veldleger was binnen de landpalen wedergekeerd. — Niet om te rusten
op zijne lauweren! Het zwaard bleef omgord, de patroontasch gevuld, de ransel gepakt:
allen waren gereed om opnieuw voorwaarts te rukken, zoodra het signaal daartoe opnieuw

zou weerklinken.

Zoo legerde men zich in de Noordbrabantsche kwartieren, het oog naar de grenzen gericht, die
men tegen eiken vreemden inval wilde verdedigen. . . ten einde, mocht onverhoopt van 's KONING's
lippen het besluit tot een tweeden Veldtocht vernomen worden, zich onmiddellijk op te maken en aan
den roepstem van ORANJE te gehoorzamen. — Die roepstem weerklonk niet. — En toch! hoe
menig krijgsmanshart klopte sneller, toen de Koninklijke Boodschap van 25 October 1831 verscheen,
den staat van oorlog afkondigende. — Een hernieuwde strijd scheen nabij. — Weder aanvaardde de
PRINS van ORANJE het Opperbevel en ten tweeden male werd het Hoofdkwartier te Tilburg gevestigd.

Weder heerschte dezelfde opgewekte, blijde geest in de kantonnementen. Alom leven, beweging,
opgewondenheid. Dat enkele Koninklijke woord deed het bloed sneller door de aderen vloeien, opende
hooge verlangens, wekte edele gevoelens!

Al kwam het niet tot een strijd, en al keerden zelfs de troepen na eenigen tijd in de
vreedzame kampen van Rijen en Oirschot terug, dat gevoel, die ernstige voornemens bleven; het leger
toonde in alle opzichten, dat het zijne roeping besefte. Een geest van vooruitgang, van leven en van
ontwikkeling op militair gebied openbaarde zich, een voorwaarts streven in de goede richting. Opmerk
zaamheid werd verleend aan alles, wat strekken kon om de kracht van het leger te verhoogen.
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m OG heden ten dage bezitten wij een schitterend gedenkstuk, waarvan de

grondsteenen in de kantonnements-jaren gelegd zijn: de Topographische en

Militaire Kaart des Rijks op de schaal van i : 50.000, doorgaans met

den naam van stafkaart aangeduid. Enkele woorden betreffende den daartoe verrichten

arbeid, mochten — zoo dachten wij — in dit gedeelte van ons werk niet ontbreken: voor ons

militairen toch, onverschillig tot welk wapen wij behooren, is het bezit eener deugdelijke

topographische kaart van overwegend, ja van het hoogste belang!

Reeds in 1820 had KONING WILLEM I een Commissie benoemd om te onderzoeken,

in hoeverre het wenschelijk was om een kaart van het geheele njk te vervaardigen, voor

alle takken van den openbaren dienst geschikt. Twee jaren later had deze Commissie, onder

presidium van den Generaal-Majoor DE MAN staande, haar belangrijk verslag uitgebracht.

Naar aanleiding daarvan werd met de uitvoering der voorloopige werkzaamheden

voor de vervaardiging eener kaart (i : 50.000) begonnen en door Officieren van den

Generalen staf een net van lagere orde met de bestaande primaire en secundaire

driehoeksmeting van Generaal KRAIjENHOFF verbonden. Deze werkzaamheden waren

nauw aangevangen, toen zij tengevolge der Belgische omwenteling moesten gestaakt worden.

De behoefte aan een kaart, waarop de noodzakelijke troepenbewegingen geregeld

konden worden, deed zich natuurlijk bij het Leger te velde in hooge mate gevoelen.

Naar aanleiding daarvan liet de PRINS VAN ORANJE een aanvang maken door de Officieren

van den Generalen Staf met opnemingen in de omgeving van H. Ds. Hoofdkwartier Tilburg.

De in het net geteekende schetsen dier verkenning droegen de hooge goedkeuring

van den Opperbevelhebber weg; met ijver werden onder de bekwame leiding van

den Kolonel ROLOFF de opnemingen voortgezet. De onbaatzuchtigheid der Stafofficieren

was oorzaak, dat het ondernomen werk niet op geldelijke offers afstuitte.

In 1838 werd tevens een secundaire driehoeksmeting over Noordbrabant begonnen

en toen het volgend jaar het Leger op voet'' van vrede werd teruggebracht, was de

geheele Provincie en een gedeelte van Limburg op i : 25000 gecarteerd.
Kort daarop werd de last verstrekt om de verkenningen over het geheele land

uit te strekken. Sedert 1841 werden zij onafgebroken voortgezet, als vervolg op de

alvorens door de Stafofficieren uitgevoerde secundaire triangulatie.

Toen de PRINS VAN ORANJE als KONING WILLEM II den troon bestegen

had, vaardigde hij weldra den last uit, om de kaart op de schaal van i : 50.000 te
graveeren en in steendruk te reproduceeren. In 1850 verschenen de eerste bladen, i)

Het zal wel ten eenenmale overbodig zijn om woorden van lof te brengen aan

al diegenen, die door hun onverpoosden ijver, hunne groote arbeidskrachten en talenten,
of hun onmisbaren steun, dit grootsche werk hebben opgezet en tot voltooiing gebracht.

l) Zie F. DE BAS, ,,Over dc grondslag van Top. en Mil. Kaart van het Kon. der Ned." (Ver. t. Beoef. v. d. Krijgsw. 1873 74,
blz, 266) en L. W.J. K.THOMPSON „de Top. enMih Kaart, l: 50000, en de C Inomo-top.-kaart, i 25000, enz. (Mil. Speet. 1893, blz. 645).



DE RIJDENDE ARTILLERIE IN DE JAREN 183I EN '32. 19

VENALS in het tij'dvak 1815—1830 bleef ook thans het wapen der Rijdende

Artillerie niet achterlijk. Overal waar het Korps in de kampen en op de

oefeningsterreinen in aanraking kwam met onderdeden van andere wapens,

deed het zich kennen door zijn goeden geest, door bedrevenheid in de exercitiën en

vaardigheid in het manoeuvreeren; krachtig handhaafde 'de Rijdende Artillerie zijn

uitstekenden naam bij de wapenbroeders . . ..

Tót den aanvang van het jaar 1832 behielden onze troepen hunne standplaatsen.

Toen gelastte de Opperbevelhebber, met het oog op den bestaanden toestand, een

troepenverplaatsing, welke op den 12'^^" en 13 Januari 1832 werd uitgevoerd.

Zij bestond uit een flankbeweging naar het Westen en bepaalde zich in hoofdzaak tot
het Centrum (de Tweede Divisie) en den Rechtervleugel (de Eerste Divisie).

Hielden, alvorens deze beweging plaats had, de meest westelijk gelegerde korpsen

de streek tusschen Tilburg en Breda bezet, thans werden zij tot nabij Bergen-op-Zoom

en Wouw gedisloceerd. Het Centrum werd naar Tilburg verschoven, terwijl ook de
Linkervleugel dienovereenkomstig verplaatst werd.

De ,,frontlijn" liep van Wouw over Rozendaal, Tilburg, Oirschot, Eindhoven naar

Helmond, maakte dan een inspringenden hoek en boog verder over St. Oedcnrode,

Veghel, Uden en Zeeland tot kort nabij de vesting Grave. De laatste kromming werd
door de Divisie CORT-HEYLIGERS bezet.

De meeste steden, dorpen en gehuchten óp en nabij deze linie waren tot het

onderbrengen van troepen gebezigd. Bij de vaststelling dier kantonnementen had Z. K. H.
de PRINS-Veldmaarschalk voor het lot van de bewoners zorg gedragen, teneinde de last

der inkwartiering voor hen zoo dragelijk mogelijk te maken. De stelling was daardoor zeer
uitgebreid geworden; een engere concentratie werd echter niet door de omstandigheden
geboden; mocht deze wenschelijk zijn, dan bestond gelegenheid om de samentrekking naar
elke zijde te bepalen. Uit een strategisch oogpunt bood de stelling dan ook vele voordeden.

Op het aangegeven tijdstip hadden de Rijdende Batterijen de navolgende stand
plaatsen ingenomen:

De Rechter halve-Batterij N°. i — Kapitein DINAUX — te Rozendaal; de Linker
halve-Batterij N°. i — U Luit. HUGUENJN — te Stratum; de Batterij N". 2 — Kapitein
VAN COEHOORN — te Dungen: de Batterij N^ 3 — Kapitein KOPS — te Vught;
de Batterij N°. 4 — Kapitein BENTINCK — te St.-Michels Gestel. De Commandant
der Reserve-Artillerie, Luit.-Kol. P. R. FALTER was gekantonneerd te Vught.

De bijzonderheden aangaande de nieuwe opstelling van het Veldleger in de
maand Januari 1832, staan vermeld in de „Militaire Spectator i" Afl. (29 Januari 1832).
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EEDS langen tijd had zich bij het Nederlandsche leger de behoefte doen gevoelen aan een
militair periodiek verschijnend geschrift. Aangezien in de dagen, waarover wij spreken, een
veel talrijker gedeelte der bevolking dan eertijds de wapenen droeg, en in gansch Holland

bijna geen gezin bestond, dat niet één of meer zijner dierbaarste betrekkingen bij het Leger van den
Staat telde, werd die drang nog sterker. Het was dan ook met groóte ingenomenheid, dat allerwege de
eerste aflevering van een Militair Tijdschrift werd begroet. Dit tijdschrift heeft, hoe zwaar de taak der

Redactie dikwerf ook geweest is — en nog is — tot den huidigen dag een eervolle plaats in de
militaire litteratuur ingenomen. Wars van alle partijdigheid, bleef het steeds getrouw aan het doel:
,,zijne waarnemingen en opmerkingen tot nut van het leger, en daardoor ten dienste des Vaderlands
te doen strekken."

De Oud-Rijder Dr. J. C. VAN RIJNEVELD, die zich reeds vóór het uitbreken der vijandelijkheden
in 30, dank zijner groote begaafdheden, het diploma had verworven van Doctor in de natuurlijke
wijsbegeerte, trad op als Hoofdredacteur van het nieuwe tijdschrift. Aan zijn vaardige pen dankt het
leger menige belangrijke bijdrage. Door zijne geschriften, die zich zoowel op militair-technisch als
op krijgsgeschiedkundig- en tactisch gebied bewegen, werden wij in^ staat gesteld om ook over dit
tijdvak menige bijzonderheid op te nemen. ' "

Terwijl het leger thans door aanhoudende en oordeelkundige oefening, door het aankweeken en
door handhaving eener strenge krijgstucht voortdurend meer voor zijn taak werd voorbereid, deed
het Legerbestuur — aan het hoofd waarvan inmiddels de Luitenant-Generaal DE EERENS was

geplaatst — stappen om de organisatie zooveel mogelijk aan haar doei te doen beantwoorden.

Zoo werd o. m. een uitbreiding van de legersterkte doorgevoerd, waarin ook de artillerie deelde.

Dientengevolge werden de 6= en de 7" Compagnie van het Bataljon Veld-Artillerie bestemd om

respectievelijk een 12-®'='- en een 6-te«r Batterij te formeeren.

Het aantal Luitenants van voornoemd Bataljon werd bij Koninklijk Besluit dd. 10 October 1831
No. 19 (Ree. Mil. 1831, III blz. 85) op vijf per compagnie gebracht, zooals reeds in de maand

Augustus t. V. bij de Rijdende Artillerie had plaats gevonden; vier officieren werden ingedeeld als
Sectie-Commandant, één hunner aangewezen tot Commandant van den gevechtstrein.

Bij de Veld-Batterij No. 11'' a 12-tó, gecommandeerd door den Kapitein P. W. KUYPERS,

waren geplaatst de i' Luitenants P. G. F. PETTER, W. G. GELINCK en de 2" Luitenants H. H. T.

EYMAAL, W. J. J. VERKOUTEREN en J. A. PLOEM.

Bij de Veld-Batterij No. iz"* a 6-ti*, onder de bevelen van den Kapitein). F. VAN NIEUWKUYK,

waren ingedeeld de i'' Luitenants Jhr. A. J. B. VAN DER WYCK, later wegens zijne overplaatsing

bij de Rijdende Artillerie vervangen door den i" Luitenant V. M. T. Baron BENTINCK TOT

NI}ENHUIS, en Y. W. C. VON DASSEL; verder de 2® Luitenants F. H. L. VAN GLANSBEEK,

W. F. P. H. Baron VAN WASSENAAR VAN SL PANCRAS en W. L. ZEHENDER FRAAS.
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OG steeds stond aan het hoofd der geheele Artillerie — „belast met het opperbeleid
19 over de dienst der Artillerie te Velde" — de Generaal-Majoor HENDRIK RUDOLF TRIP.

Het rechtstreeksche commando werd gevoerd door den Kolonel FREDERIK CAREL

LIST, Hem stond als „tweede Commandant" ter zijde de Kolonel PETRUS RUTGARDUS FALTER.

Ook de Majoor RAMAER ontmoeten wij bij het Leger te Velde; maar slechts af en toe.
Tot den 26^^" Juni 1834— het tijdstip waarop de Oud-Rijder op non-activiteit werd gesteld — vertoefde
hij eenigen tijd wegens ziekte te Amersfoort.

Bij het Groote Hoofdkwartier was de i® Luitenant D. Baron TINDAL als Ordonnans-Officier

toegevoegd aan Z. K. H. den PRINS VAN ORANJE; als fungeerende Adjudanten van den Generaal-
Majooi 1RIP deden dienst; de Luitenant BRUCHER, sedert den i3'^c° Januari 1832 in dien rang
bij het Korps overgeplaatst, terwijl de U Luitenant Jhr. C. H. MEIJER fungeerde als Adjudant bij
den Kolonel-Commandant der Artillerie te Velde en de Luitenant A. E. SLENGARDE, die in
plaats van den helaas te vroeg ontslapen U Luitenant PRINSEN bij de Rijdende Artillerie ingedeeld
was, optrad als Adjudant van den Commandant der Rijdende Batterijen.

Van ANTHONIE EDUARD SLENGARDE (N.L.3) (E,K.5) (M.K.) bezit de ^^Historische
Vcrzameïinf-. een herinneringskruis van 1813—1815, benevens een gesp met twee kleine decoratiên,
zijnde de Nederlandsche Leeuw en het Metalen Kruis. Geschenk van den Majoor der Artillerie
Jhr, C. H. MEIJER.

Van den 1" Luitenant JASPER HENDRIK FRAN^OIS BRUCHER (M.W.O.4) (M.K.) zijn
geene souvenirs in het ,^Museum" aanwezig.
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P den Juli-dag, toen de meeste Leden van ons Korps hunne bewijzen van verknochtheid

en trouw beloond zagen, was het bijna twaalf maanden geleden, sinds de marsch op

vijandelijken bodem aanving. Velen was het wachten zwaar gevallen. Men gevoelde zich

gerechtigd tot de onderscheiding, nadat éénmaal het Koninklijke woord had weerklonken; de spanne

tijds, welke moest verloopen, alvorens het bronzen kruis de borst mocht sieren, viel lang . . . .

Reeds wezen wij er op — men vergelijke Deel V-n B, blz. 245 — dat de Metalen Kruisen,

welke in de ̂ ^Historische Verzameling^ van het Korps worden bewaard, tot een blijvende herinnering

strekken aan de zoo glorierijke dagen van 2 tot 12 Augustus 1831, Ook is in het „Museum" aanwezig

een ̂ ^brevet tot het dragen van het Metalen Kruis"^ gedateerd, „Vught den 13 July 1832" en onderteekend

door den Luitenant-Kolonel, Kommandant der Reserve-Artillerie te Velde, FALTER. Het was toegekend

aan den Wachtmeester Aart Beyer en is welwillend afgestaan door Mejuffrouw de Weduwe Beyer

(2 September 1890). We achten het document, dat ons herinnert aan een roemvol verleden, belangrijk

genoeg, om er onzen lezers een facsimilé van aan te bieden.

k
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ENIGE maanden waren voorbijgegaan. Alleen de studeerende jongelingschap
had — zooals wij reeds vroeger mededeelden — kort na den Veldtocht de

gelederen verlaten om de studiën weder te hervatten. Andere Vrijwillige
Korpsen, het geheele Veldleger en de Schutterijen waren in Noordbrabant gebleven en
wachtten met het geweer bij den voet den loop der verdere gebeurtenissen af.

Ook aan gindsche zijde onzer landpalen bereidde men zich voor tot nieuwen strijd.
Door de onvermoeide zorgen van KONING LEOPOLD werd het Belgische Leger, dank
zij de werkkracht van den Minister van Oorlog, Kolonel DE BROUCHÈRE, dank zij de
toenmalige offervaardigheid der Zuid-Nederlanders, die door ons bewoners der Noordelijke
gewesten moge bewonderd worden — ja, 't smart ons te zeggen, dat nog steeds onze

zuidelijke naburen ons in dit opzicht tot voorbeeld kunnen strekken —; dank zij dat al,
werd het leger weldra op zoodanige leest geschoeid, dat met vertrouwen de toekomst

kon worden ingegaan.

Haalden wij bij het bespreken der regeling van de Belgische strijdkrachten in het
jaar 1830 (Zie Deel V-ii biz. 41) de woorden aan van Kolonel ROUEN, waar dezezeide:

,,1 organisation militaire qui aurait du faire la constante préoccupation du gouvernement
,,provisoire, fut ce dont il s'occupa la moins", thans vinden wij van den zelfden schrijver
in zijn werk ^/Armée beige. Exposé historiqiie de son organisation etc' betreffende de

reorganisatie van het Belgische leger aangeteekend; „de 1831 a 1839 la Belgique
,,s occupa sans relache de son organisation militaire .. .

Krachtig en zonder verpoozen werd door het Belgische legerbestuur gearbeid om

de bestaande leemten aan te vullen. De Vrijkorpsen waren ontbonden en opgelost in

de Regimenten Jagers te voet en in het 12" Regiment van linie.

Sommigen der officieren waren op non-activiteit gesteld, anderen ontslagen.

Alle officieren, die tot het Dienstvak van den Generalen Staf behoorden, hadden

zich aan een examen te onderwerpen. Alleen zij, die aan de gestelde eischen voldeden,

werden in hunne betrekkingen gehandhaafd; de overigen werden overgeplaatst bij de

Regimenten van linie of kregen hun eervol ontslag.

Den 18'^^" Augustus 1831 waren de vier Militaire Afdeelingen opgeheven, waarin

het Rijk bij Besluit van 28 December 1830 was verdeeld.

Terzelfder tijd werd de Infanterie op nieuw geformeerd en ingedeeld in drie

Divisiën, waarvan elke eene sterkte bezat van 2 Brigades a 2 Regimenten, terwijl bij

elke oneven Brigade een Regiment Jagers te voet behoorde.

De formatie van het ruiterwapen was bepaald op eene Cavalerie-Divisie; deze

was samengesteld uit 2 Brigades Lichte- en i Brigade Zware ruiterij.

Op den September 1831 werden 2 nieuwe Regimenten Infanterie opgericht,

genummerd 13 en 14.
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AT het wapen der Artillerie betreft^ moeten wij opmerken, dat de compagnie Artillerie

dite Bruxelloise' — vergelijk Deel V-xi B, Blz. 56 — werd ingedeeld bij de Veld-Artillerie.

Zij werd als zoodanig Compagnie No. 11.

De sterkte van den Trein was met een derde compagnie vermeerderd.

De eerste ban der „garde civique", die den 4*^^" April 1831 gemobiliseerd was, werd op den
i6<ien Augustus van datzelfde jaar op vredesvoet teruggebracht.

Ruim werd door Koning LEOPOLD gebruik gemaakt van de bevoegdheid, hem door de Kamers

verleend, om zoolang de oorlogstoestand zou duren, vreemde officieren in dienst te nemen; 350

Fransche officieren, onder wie verscheidene Generaals, gingen over in Belgischen dienst.

Dat de innerlijke waarde van het leger dientengevolge aanzienlijk vermeerderde, zullen wij

niet behoeven te releveeren.

Weldra onderging de formatie der verschillende korpsen nieuwe veranderingen. Op den

September bestond een Regiment Infanterie van linie uit 4 bataljons op oorlogsvoet, elk

bataljon sterk 6 compagnieën (waarvan één grenadier- en één voltigeiir-compagnie), benevens een depót,

bestaande uit 2 compagnieën fuseliers en i compagnie ,,hors rang".

De Regimenten Jagers te Voet telden 3 bataljons a 6 compagnieën (één carabinier-, 4 jager-

en één voltigeur-compagnie) en een depót.

Den 3osten September richtte men een ^^Régment d'étrangers' op, dat spoedig daarop tot de

sterkte van één bataljon werd teruggebracht. Het had slechts een uiterst kort bestaan: immers reeds

den September 1832 werd het ontbonden. In de plaats daarvan werd het aanzijn gegeven aan

4 afzonderlijke compagnieën en een depót.

Aan voornoemde afdeelingen was Oudenaarde tot standplaats aangewezen.

Ook deze compagnieën werden gaandeweg afgeschaft; in Mei 1835 bestond nog slechts het

depót,, dat ten slotte (8 Juni 1839) hetzelfde lot onderging.

Den 20^ten October 1831 werd overgegaan tot de formatie van een ,,Bafaillo7i de partisa7is\

ter sterkte van 6 compagnieën ; het stond onder de bevelen van den welbekenden Majoor CAPIAUMONT;
den Februari 1832 richtte men een tweede „batailjon" op, gecommandeerd door den Majoor
JACQMIN. Twee jaren later, op 12 Februari 1834, werden deze beide bataljons tot één ,,Co7'ps de
parlisans" ter sterkte van 7 compagnieën saamgesmolten.

Ook bij het wapen der Cavalerie vonden eenige wijzigingen plaats. Allereerst vermelden wij eene
naamsverandering: de ^^Compagnie des Guides de la Meuse" nl. (vergelijk Deel V-n B, blz. 56) werd
voortaan geheeten het ^^Escadron Gtddes\ In 1832 werd dit Corps de Guides'-. het telde toen 2
escadrons. Op den 9^^" Juli 1832 werd de organisatie van het Korps nogmaals met een escadron vermeerderd.
Den 24^'^° Januari d.a.v. door dien van ,,Regiment"; op i Maart 1839 bestond het uit 6 escadrons.

Geleidelijk werd de sterkte van het Belgische Leger opgevoerd. Zoo ging men op den
gdeii Juli 1832 over tot de organisatie van twaalf nieuwe reserve-bataljons, genommerd in de volgorde van

de. 12 Regimenten, waarbij zij werden ingedeeld. Zij verkregen dezelfde formatie als de bataljons van linie.
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IJ de Lichte Cavalerie werd elk Regiment vermeerderd met een, nieuw op te richten

eclaireur-escadron N°. 7; de samenstelling was dezelfde als die der bestaande escadrons.

Het materieel der bereden artillerie had geene verandering ondergaan. De sterkte
van dit wapen was, behalve met de ̂ ^Covipagme (PArtillerie dite Bruxelloise' nog met een 12^® Veld-
Batterij vermeerderd; ook had men aan het wapen een compagnie Pontonniers toegevoegd.

Op den 24^*^" Juli 1832 kwam het leger in het bezit van zijn eerste Rijdende Batterij; een
tweede werd op den Mei 1833 georganiseerd.

Bij Koninklijk Besluit van 5 October 1832 werd een nieuwe indeeling van het leger vastgesteld.
Er zouden zeven Divisiën zijn, waarvan de vijf eerste — hierbij een Cavalerie-Divisie — het

Actieve Legcr^ de beide andere de Reserve uitmaakten. Laatstgenoemde omvatte de Divisie van
Vlaanderen (6*= Divisie) en de troepen, welke met de verdediging van Antwerpen waren belast (7® Divisie).

Op het hierboven genoemde tijdstip bedroeg de totale sterkte van het Actieve Leger ongeveer
72000 Infanteristen, 6000 Ruiters en 122 vuurmonden. Met inbegrip van de mobiele ^^Garde civiqué"
bedroeg de totale legersterkte =t 117000 man.

Met deze bijzonderheden over het Belgische Leger moeten wij volstaan; plaatsgebrek weerhoudt
ons van verdere uitweidingen. Voor meerdere details — ook wat den intendancedienst, de voor

ziening in de behoeften van kleeding en uitrusting en andere belangrijke zaken op organisatorisch
gebied betreft — verwijzen wij naar het werk van den Kolonel ROUEN ̂ .lArmée beige"'.

Nog willen wij er hier op wijzen, dat het huwelijk van KONING LEOPOLD, in ons

Politiek Overzicht met enkele woorden genoemd, een onmiskenbaren steun aan de belangen der Belgen

verleende; ten duidelijkste zal dit blijken uit de militaire actie van het Fransche Gouvernement,

waaraan wij straks nog enkele regelen wijden.

Wij sluiten dit hoofdstuk met onzen lezers eene schets aan te bieden van de uniform der

hedendaagsche Belgische Rijdende Artillerie, 't wapen dat in het nu besproken tijdperk zijn intrede

in het Leger deed.



__J%

E Citadel! Welk een tooverkracht schuilt in dit ééne woord. W^elke hoosre gevoelens
O O

maakt het in ons wakker: nu nog, nadat zeventig lange jaren zijn voorbijgegaan, sinds

het bloedig drama zich aan de Schelde-boorden afwikkelde. Dat drama, door gansch

Europa aangestaard in stille bewondering voor die heldenschaar van Neêrland's zonen!

Gewaarwordingen van trots doortintelen ons, wanneer wij terugdenken aan dien donkeren tijd

vol beroering, waarin zoovele grootsche figuren schitterend uit den zwarten achtergrond te voorschijn

traden: van verheven trots, ons de nakomelingen te weten van die edele mannen, die hun al ten

offer brachten voor de eer van het Vaderland . . . .

De verdediging van Antwerpens Citadel vult een der heerlijkste bladzijden in onze geschiedenis;

mogelijk staat zij hooger dan, althans gelijk met de wijze, waarop eenmaal Leiden en Alkmaar aan

vreemde overheersching betwist werden. Immers uitzicht op bevrijding, op succes was verre. Men

streed slechts om voldoening te geven aan de eischen, door de eer der Natie gesteld.

Daarvoor werden ontberingen geleden, vermoeienissen getrotseerd, ellende doorgestaan, die

schier niet valt te beschrijven. En dat alles met den dood voor oogen, die telkens en telkens zijn

slachtoffers meedoogenloos eischte.

Hark, through the silence of the dull, cold night,

The hum of armies gathering rank on rank!

Lo! dusky masses steal in dubious sight

Along the leagured wall and bristUng bank

Of the armed river; whüe with straggling light

The stars peep through the vapours, dim and dark,

Which curl in curious wreaths; — how soon the smoke

Of heil shall pall them in a deeper cloak.

O! ware ons die zeggingskracht van Engeland's groeten dichter, opdat onze pen vermocht
op gepaste wijze welverdiende hulde te brengen aan zoo velen van Hollands Zonen, wier fiere
borst eenmaal gesierd werd door het eenvoudige blauwe lint!
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IJ weten het, een omstandig verhaal te geven van de krijgsverrichtingen,

die in den laten herfst van 1832 plaats grepen, behoort niet tot onze

taak; het Korps Rijdende Artillerie toch heeft uit den aard van het

wapen geen deel uitgemaakt van de bezetting der veste.

Zoude in ons werk dan dit roemrijke wapenfeit onaangeroerd mogen blijven?
Geenszins — meenden wij.

Zelfs al ware het, dat niet Frankrijks gewapende tusschenkomst, dat niet de

roemvolle ondergang van den Vijfhoek een knoop vormde in de lijn, langs welke wij onze

studie opbouwden; zelfs al ware het dat CHASSÉ's heldhaftige verdediging door het
Leger, dat aan Brabant's grenzen gereed stond, met onverschilligheid zoude zijn aangezien,
en niet haren stempel had gedrukt op geest en stemming dier krijgsmacht, al ware dit

alles anders geweest . . . . ja, dan no^ zouden wij ons niet hebben kunnen weerhouden

eenige regelen te wijden aan deez' overschoone gebeurtenis. En vooral daarom, wijl wij
een woord van rechtmatige hulde willen brengen aan onze wapenbroeders.

De naam van den grijzen CHASSÉ staat hoog in aanzien, leeft voort in de
gedachtenis van het volk, overgedragen van ouder op kind. Maar wie onzer kent nog

voldoende den naam van SEELIG, dien uitstekenden aanvoerder der Artillerie, aan

wien zeker niet minder lof behoort gebracht te worden voor hetgeen door hem bij de

verdediging der Citadel werd verricht? — ja, meer — die buiten kijf de ziel is geweest

dier gansche verdediging!

Naast de krijgsverrichtingen, die misluiic7id ons Korps betroffen, hebben wij steeds,

waar dit mogelijk was, ook recht doen wedervaren aan onze wapenbroeders, die andere

strijders wier wapenen door SANCTA BARBARA geheiligd waren.

Dit standpunt behouden wij ook thans, en daarom voegt het ons hier om de groote

verdiensten te huldigen onzer krijgsmakkers van het zware wapen, die zich allen met

onverwelkbaren roem hebben overladen.

De door de Mogendheden aangekondigde dwangmiddelen hadden het voltallig

maken van ons Veldleger ten gevolge gehad. Reserve-Schutterijen — 29 bataljons —

waren opgericht om op het eerste bevel de strijdmacht nabij de grenzen te versterken;

opschrijving had plaats gevonden van alle weerbare mannen tot den leeftijd van 50 jaren,

die bij den landstorm werden ingedeeld.

Tal van vrijwilligers, onder welke velen, die in '30 nog te jong waren, sloten

zich aan bij de Korpsen.

De wapenstilstand van 14 Augustus 1831 had beide legers machteloos gemaakt

en het Kasteel van Antwerpen, bedwinger der groote koopstad, bleef door een

Nederlandsch orarnizoen bezet.



DE VERDEDIGING DER CITADEL VAN ANT\YERPEN. 33

EER dan een jaar was sedert voorbijgegaan: een tijd, die voor de bezetting

door eentonige drukkende diensten, een vijandelijke uittartende omgeving en

zware ziekten gekenmerkt werd. Met lijdzaamheid was al dat leed gedragen.

Toen werd het Fransche Noorder-leger tot den strijd uitgerust

„ZIJNE MAJESTEIT DE KONING der Belgen is overtuigd, dat andere dwangmiddelen

onvermijdelijk zijn, en voedt den wensch, dat ZIJNE MAJESTEIT DE KONING der

Franschen, wel de bevelen zal gelieven te geven, dat de Fransche troepen het Belgische

grondgebied zullen inrukken, teneinde het ontruimen van den Belgischen grond daardoor

te bewerken", zoo luidden de bewoordingen in de Nota, d.d. 9 November 1832 door

den Minister van Buitenlandsche Zaken COBLET aan den Franschen Gezant overhandigd.

Den 15^^" dier maand overschreed een leger van 65.000 man, den 4'^^" December

door 25.000 man reservetroepen gevolgd, de Fransch-Belgische grenzen. Met de verzending

van belegerings-materiaal was reeds vroeger begonnen.

Het Noorder-leger was op 20 November volgenderwijze gedisloceerd:

Voorhoede: Hertog VAN ORLEANS. Langs den weg naar Breda; hoofdkwartier

te Brasschaet.

Generaal SEBASTIANI. Linker Schelde-oever; hoofdkwartier te

Sint-Nicolaas.

Generaal ACHARD. Langs den weg vanTurnhout naar Bergen-op-Zoom;

hoofdkwartier te Schooten.

Generaal JAMIN. Mechelen en Contich; hoofdkwartier tc Contich.

Generaal FABRE. Rechteroever van Schelde en Riipel; hoofdkwartier

te Heniiken.

Cavaïerie-Brigade: Generaal DE LAWOESTINE. Langs den weg naar Bergen-op-Zoom.

(Capelle).

Cavalerie-Brigade: Generaal SIMONEAU te Contich.

Cavalerie-Divisie: Generaal DEJEAN (brigades DE RIGNYen LATOUR-MAUBOURG)

te Aalst en omstreken.

Cavalerie-Divisie: Generaal GENTIL-SAINT-ALPHONSE (brigades VILLATE en

GASLER) te Geertsbergen en Oudenaarde.

De 5® (reserve)-Divisie onder Generaal SCHRAM werd te Valenciennes, Rijssel

en Maubeuge bijeengebracht. Het groote hoofdkwartier van Maarschalk GÉRARD was
eerst te Merxem gevestigd, later te Burgerhout.

De genie-troepen bestonden uit 8 compagnieën Mineurs en Sappeurs. Behalve de
Brigade ingenieurs waren nog 14 officieren aan den staf der Genie toegevoegd. Generaal
HAXO was chef van het wapen, hoofdkwartier te Berchem.

V Divisie:

2^ Divisie:

f Divisie:

Divisie:
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ET belegeringsgeschut bestond uit 90 vuurmonden, bediend door 12 com

pagnieën, elke van" 100 man. Het werd van Valenciennes langs de Schelde

en van Douai langs de Lijs aangevoerd; den 20^^®" November kwam het

te Boom, drie uren van Antwerpen. Het park werd geformeerd te Willryck. Generaal

NEIGRE, opperbevelhebber der Artillerie, vestigde zijn hoofdkwartier te Berchem. Voorts

werd door de Belgen in het laatste tijdperk der belegering bediend een te Luik naar

het ontwerp van den Ingenieur PAIXHANS vervaardigde ,,monster-mortier" (zie de schets

tegenover blz. 42), welke bommen van 1000 oude ponden in de vesting werpen zou.

Den 285^*^" November had de berenning der sterkte ongehinderd plaats.

Het garnizoen had de volgende samenstelling:

Infanterie: vijf bataljons, t.w.:

het Flankeiir-bataljon der f Afd. — 24 off. en 672 minderen,

11 11 11 9 n " 739 n

,, T en 2" Flankeur-bataljon „ 10® ,, 71 „ „ 2348 „

2 comp., 2' Bataljon, 9° Afd. (handlangers bij de Artillerie) 10 off. en

243 minderen.

Artillerie:

een gedeelte 3^ Bataljon art. nat. militie 13 off. en 375 minderen,

detachement 6' „ „ „ „ 3 „ ,, '24 „

,, artillerie transporttrein i ,, ,, 15 „ en 36 paarden 1).

Minenrs en Sap peurs\

een detachement, i off. en 24 minderen.

Totale sterkte: 145 officieren en 4440 minderen benevens 36 paarden.

Het aanwezige geschut bestond uit 136 vuurmonden, t.w.: 79 kanons, 12 houwitsers

en 45 mortieren. Op de kaart tegenover blz. 40, namen wij op, welke vuurmonden op
30 November in batterij waren gesteld.

De flottielje op de Schelde, onder bevel van den Kapitein ter zee KOOPMAN,

bestond uit eenige kanonneerbooten, elke bemand met 25 a 30 koppen, voerende te zamen

tusschen de 40 en 50 stukken geschut.

I) De Kapiteins SCIIUTTF.R, VAN IIOF.V SCIIILTIIOUWER VAN OOSTÉE (zoon tles Oiul-Rijdcis) en VAN DEVENTER.
Den 6en Decembei- tnam noK aan de Kapitein VAN RArPARD, Commandant van de kanonneerboot No. I. Voorts 13 Lnicenants:
de K^-Luitcnants DOORMAN. KLICRCQ. KüNIG. OPDAM, liKANDON-MONDOLPHO, de a^-Luitenants KUYCK.VAN INGEN,
HI-:NDRIKS, van EXTER. van DRIBX-VAN goudswaard, BAtT.XERD, DRÖHER, VAN KLINKENBERG-DOZY en
DE RAEDT.' Verder ic-Luitenant GORISSEN (Commandant v.an den artillerie-transporttrei4, 25 onderofficieren, 23 korporaals en
31 vicc-koqmraals.
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rt



DE VERDEDIGING DER CITADEL VAN ANTWERPEN. 37

PPERBEVELHEBBER der sterkte en van de zeemacht was Z. Ex. de

Generaal der Infanterie Baron CHASSÉ; Chef van den Staf de Luitenant-
Kolonel Jhr. DE BOER.

Den i5^en November werd een verdedigingsraad benoemd, bestaande uit:

Generaal-Majoor DE FAVAUGE, Commandant der Infanterie,

Kolonel Graaf VON QUADT, Commandant der lo® Afdeeling Infanterie,

Kapitein ter Zee KOOPMAN,

Majoor VOET, fungeerend Plaatselijken Commandant,

„  SEELIG, Commandant der Artillerie,

VAN DER WIJCK, „ „ Genie,

Adjunct-Intendant MULDER als secretaris.

Den 17^^" November ontving de opperbevelhebber de laatste instructien vanwege

Z.M. nopens de defensie en werd de navolgende dagorder bij drie appels bekend gemaakt:
^^Dappere krijgsbrocders!

^^Het oogenbliky waarop de Ond-Hollandsche moed en tromv eene nieuwe

beproeving zal 07tdergaa7i, nade^'t; bhmcn zvemige dagen zal zich een Fransck

leger vóór deze muren verloojien^ 07n 07is^ zoo mogelijk^ fat de overgave dezer
sterkte beneve^is der 07iderhoorigc forten met kracht van zvapC7ien te dunngen.

„ Vol vertro7rd)e7i op de rechtvaardigheid van 07izc zaak en gerust op

tiwe7i bcproefdc7i moed e?i vcrkiiochtheid aan KONING en Vaderland^ zullelt.
wij dit leger 07iverschrokke7t tegeinoet zie7i.

,,Krijgsbroeders! Geheel Nederlajid^ ja zelfs Europa heeft het oog op

ons gevestigd. Toont da7i i7i het algemec7t^ e7i elk uwer zn het bijzonder^ dat het
vertrouwen, hetwelk onze dierbare KONING 07is geschonken heeft, ziiet aan

onwaardigeti is besteed en Jtezzzen wij het oziwazikelbare vooymeizten 07is met

mannenmoed tot het taterste te verdedigezi. Leve de KONING!

„De Generaal der Itifanterie, Opperbevelhebber enz.

(get.J B'" CHASSÉ.''
Den volgenden dag werd door Majoor H. G. SEELIG een instructie voor de

Artillerie uitgevaardigd, alles en alle bijzonderheden bevattende, die te voren geregeld
konden worden. Het zou ons te ver voeren dit voorschrift in extenso te geven; wij

bepalen ons tot enkele aanhalingen.

De Artillerie-bezetting werd verdeeld in drie even sterke afdeelingen ; het dienst-piket
tot bewaking der verschillende posten aangewezen; het reserve-piket (afkomende wacht),
bestemd voor de werkzaamheden van batterijbouw, laboratorium, munitie-aanvulling;
eindelijk het rustende piket, dat alleen bij algemeen alarm of bijzondere oproeping zou
optreden en slechts kleine corvees voor menage e. d. had te verrichten.

^1
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EDERT 19 November was de wachtdienst der Artillerie geregeld zooals

in het staatje, dat hieronder volgt, staat vermeld. Ten opzichte van den

bewakingsdienst was voorgeschreven, dat eiken avond na de aflossing

van het dienst-piket de Kapitein gehouden was, een schriftelijk rapport

uit te brengen omtrent al hetgeen gedurende het verloopen etmaal was voorgevallen;

daartoe werden van de post-commandanten de noodige opgaven verstrekt.

POSTEN.

0
3
n

OndcrofTicicrcn Korporaals Vice-korporaals Manschappen

n

n Art. Handl. Art. Ilandl. Art. Handl. Art. Handl.

Bastion I — - I I I 6 6

Bastion II I I I 10 10

Ravelijn II—III I I I I — I I I r

St.-Laurent I I I I 5 5

Bastion III I I I I I — 14 14

Ravelijn III—IV I — I 1 — 9 8

Bastion IV I I I I I — 14 14

Bastion V I I 1 — 7 7

Ravelijn V—I I I I — 6 6

Kiel I I I I I — 12 10

Totaal 4 7 4 7 6 10 —

94 91

Ten einde eene verrassing te voorkomen waren voorts verschillende maatregelen

genomen, nedergelegd in deze instructie:

^,Voorloopig cn tot zoolang de vijand zich niet voor de plaats heeft gevestigd^ en

er batterijen tegen is begonnen aan te leggen^ noch zijne loopgraven heeft geopeitd^ is het
hoofddoel hcvi af ie honden^ dat digter bij te beginnen; zoodra er dus bij nacht vijandelijke

werkers bespeurd worden^ of wel troepenmassa s van de7ivijand oprukken^ om een aanval de

vive forcc te beproeven^ hetgeen welligt op de lunctte^t Kiel en St.-Lanrent^ of dc daarachter

gelegene ravelijnen het geval zonde hmimi ivordeii^ begint men^ door het werpen van
lichtkogels^ de omstreken C7i toegangen zigtbaar te inaken^ en keert die tegelijk af^ met

al het geschuty hetgee^i op het terrein iverken kaUy waar de vijand zich in massa vertoont^
Dan volgden aanwijzingen, wat te doen stond bij doordringen in de keel der

lunette, en aanbeveling tot spaarzaamheid met de munitie in elk ander geval, dan

wanneer de vijand mocht zijn doorgedrongen.

yyOpdat luij voor geivichtiger oogenblikken daaraan gee^t gebrek lijden. Van

deze zoo noodige spaai'zaamhcid moet iedere artillerist doordrongen zijn; nimmer moet

er dan ook op schildwachten^ kleiyie patrouilles of troepen^ met geschut gevuurd wordend
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OOALS wij reeds zeiden, had de berenning der vesting ongehinderd

plaats. Wat hiervan de reden was ligt in het duister. Generaal KNOOP

acht het niet onwaarschijnlijk, dat de ziekte van den Majoor SEELIG

hierop van invloed geweest is.

Inderdaad dit stilzwijgen was geenszins overeenkomstig de gegeven instructiën.

Dat de Commandant der Artillerie ernstig ongesteld was, lezen wij uit een schrijven

van den Bevelhebber aan Z. Exc. den Directeur-Generaal van Oorlog, d.d. 27 November

1832, No. 1787. Hierin heet het: ,,//^ vind mij in de 7toodzakelijkheid gesteld UEd. te

snoeten rapporteeren^ dat de Heer Majoor SEELIG door eene ernstige ziekte is aangetast^

welke ofschoo7t dezelve tot nogtoe geen schijiibaar gevaar oplevert^ echter van dieit aard is^

dat gezegde hoofdofficier waarschijnlijk in geen dagen in staat zal zijn zijne dienst-

betrekkinge7i weder te verrigten ...

Toch hervatte Majoor SEELIG zijn dienst weinige dagen later. Nadat n.1. op

den December de Raad van Defensie vergaderd had, vervoegden zich Majoor

VAN DER WIJCK en Kapitein SCHUTTER bij hem en deelden hem mede, dat de

Opperbevelhebber zich zoude hebben uitgelaten, dat de artillerie te weinig vuurde, dat

verleden jaar te veel en nu te weinig werd gedaan."

ffk zag daaruit'^ — zegt Majoor SEELIG in zijn Journaal — ffioe 7ioodig het zverd zelf

in den Raad te zijn en bejammerde mijne 07igesteldheid^ besloot er morgeit heen te gaan^

zoo zulks maar eenigszins 'mogclijkdjal moest het'met verbonden oogen geschieden... I

Den November des middags om twaalf uur had het eerste kanonschot van

de citadel weerklonken; de vijand demaskeerde zijne aanvalsbatterijen eerst op den 4'^^"

December. Dienaangaande vermeldt het rapport van Generaal NEIGRE:

„  d onze heures et 20 minutes Ie signal de commencer Ie feu a été do7iné au ceiitre

des attaques i itnmediatement toutes les batteries oni été démasqnées. Les piéees placées

au fort Montebello et qui sont servies par des canonniers frangais ont également fait

feu contre la citadelle. La forteresse i'iposte avec lenteur " En later: ,, Un

feu vif et roulant a été continué jusquct la nuit du q. au 5 par 8^ bouches d feu.,

dont qq canons., 22 obusiers et 21 mor tier $. II a été^ en généraf biendirigéf (SEELIG

is niet van die opinie) ... . ̂ ^Pour sassurer de la justesse du tir^ des observateurs

avaient été placés dans diff^érents points de la ville d'Anvers et toutes les deux heures

des bulletins étaient transmis et seiwaient d rectifier Ie pointage "

Toch eerbiedigde Opperbevelhebber Generaal CHASSÉ, op verzoek van Maarschalk
GÉRARD de onzijdigheid van Antwerpen.

Niet slechts waren tal van observatie-posten voor militaire doeleinden aldaar

opgericht, ook een tribune op het dak van den schouwburg verleende plaatsruimte aan

belangstellende toeschouwers!!! —-
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ET beleg in al zijne kleuren te schilderen, nogmaals dat tafereel te toonen

dat zoo meesterlijk in KOOPMAN's aanteekeningen wordt afgemaald, zuljcs

ligt — we herhalen het — niet op onzen weg. De roode lijnen, welke op

de hierbij gevoegde kaart de aanvalswerken aangeven, zijn bovendien welsprekend

genoeg om in het licht te stellen, hoezeer de verdedigende artillerie den vijand eiken

duim gronds betwistte i).

De Artillerie zeggen wij: immers de verdediging werd in hoofdzaak door dit wapen

gevoerd. Wèl was van de Infanterie een Korps Scherpschutters gevormd, sterk i luitenant

(SCHWEISGUT 10'' Afd.), i sergeant, i korporaal en 60 man, waarvan telkens 20 op

wacht waren — 8 in de lunet St.-Laurent, 8 in Kiel en 4 op bastion II — en heeft dit

Korps den belegeraars veel nadeel toegebracht; wèl werden ook enkele uitvallen door

de Infanterie gedaan, waarbij groote dapperheid werd ten toon gespreid — maar toch

is dit wapen bij de verdediging op den achtergrond gebleven. De overdreven sterkte der

bezetting werd hierdoor een beslist nadeel; immers de ongunstige moreele invloeden,

gevolgen van slechte hygiënische toestanden en onvoldoend bomvrij onderkomen, spraken

sterker naarmate zij op een grooter aantal konden inwerken .... ,,Het bezwijken der

lokalen" — zegt de Luitenant-Generaal Baron CHASSÉ in zijn historisch verhaal van
het beleg — ,,had een zeer nadeeligen invloed op het physiek en moreel van den soldaat.

De man die, na 24 of 36 uren in gestadige en moeielijke dienst geweest te zijn, volstrekt rust

behoefde, had zich soms nauwelijks nedergelegd, óf hij werd weder opgejaagd door het inslaan

van eene bom, die dikwijls in het lokaal zelf sprong en menigmaal slachtoffers veroorzaakte.

,,Is de uitwerking van het springen eener bom reeds groot in de open lucht, des

te ontzettender is zij onder een gewelf, of onder eene blindeering, opgevuld met menschen,

die ter ruste liggen. De indruk, die zulks op het physiek en moreel veroorzaakt, is groot

en blijvend. Eenmaal toch een bom doorgeslagen zijnde, bestond de mogelijkheid, dat dit

ieder oogenblik opnieuw kon plaats hebben, en gaf het vooruitzicht van verminkt ofwel

onder het puin of de aarde bedolven te worden . ..

Juist die mogelijkheid om elk oogenblik getroffen te worden brengt de moreele

verslapping; veel meer dan de feitelijke verliezen. Vooral dan is die moreele indruk
overweldigend, als niet de tijd gelaten wordt om zich van den physischen druk na elk
schot te herstellen. De granaten van den belegeraar vielen zonder ophouden schier:

men telde er van 12 tot 14, die terzelfder tijd de lucht doorkliefden.

i) We vermeenden voorts onzen lezers een dienst te bewijzen door op de kaart tegenover blz. 46 tevens eenige detailschetsen
op te nemen, welke zijn ontleend aan het werk over duurzame versterkingskunst van den Luitenant-Generaal K. ELAND. De
plaat tegenover blz. 34 is vervaardigd naar een teekening, vooriiaudon np de Koninklijke Militaire Academie te Breda, ons door den
Directeur van hot Krijgskundig Archief van den Generalon Staf, onder vergunning van den Gouverneur der voormelde Inrichting
van Onderwijs bezorgd. Aangezien deze teekening — inderdaad een unicum — een voortreffelijk en waar overzicht biedt omtrent
den strijd met en de ligging v.an den Vijfhoek, achtten wij een reproductie daarvan voor ons werk zeer gewenscht.
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EN dag na den val van de lunet St.-Laurent (15 Dec.) was de toestand

reeds zoo, dat de bevelhebber aan den Dir.-Gen. v. O. schreef (N^ 1774):

^^Het is een grieve^id ongeluk, dat de bomvrije lokalen niet aan het geweldige

V7mr des vijands hebben kunnen wederstaaii; het encombrement in depoternes en communicatién

der bastions verwekt medelijden^ en het is te vreezen^ dat de soldaat tot eene demoralisatie

zal overslaan^ immers indien deze staat van zakeii nog eenige dagen blijft voortduren!'

Toch hield de bezetting het tot den 23^^^" December uit, toen met den vijand

over de capitulatie onderhandeld werd ,,De Infanterie is' — zegt CHASSÉ (d.d.
24 December 1832 No. 1784) — ̂^zooals ik reeds vroeger voorzien had, in zoodanigen

staat van demoralisatie gezonken, dat de gezamenlijke Kommandanten der bataillons op

hunne eer hebben gedeelareerd, bij eenen eventueelen storm, op hunne soldaten geen staat

te kunnen maken; zelfs zijn velen tot zoo ver afgedivaald, dat zij de dagelijks hun

aanbevolen dienst hardnekkig weigeren te verrigten. Het is waar, dat de vermoeienissen

en ontberingen, loelke de soldaat sedert drie iveken ondergaan heeft, veel tot zoodanige

demoralisatie heeft bijgedragen, maar nimmer had ik kunnen gelooven, dat dezelve eene

der hoofdzaken had kunnen worden om een kapitulatie te moeten sluiten. Hierbij komt,

dat het drinkivater door het droogloopen der grachten, in de putten zoodanig verminderd

is, dat men met de grootste moeite slechts het onontbeerlijke water kan bekomen, en tot

overmaat van ongeluk zijn de twee laatst nog bestaande putten in den verleden nacht

door de vijandelijke bommen vernietigd,

,,Alle de zoo gezegde bomvrije lokalen zijn ten ecnenmale verwoest, zoodat de

soldaat in de poterncn, communicatién en galerijen zoodanig tegen een zoo geducht

bombardement ineen is gedrongen, dat bijna nimmer door hem rust genoten wordt.

„Het bomvrije hospitaal, waarin zich alle onvervoerbare zzvare gekwetsten en

geamputeerden bevinden, dreigt elk oogcnblik in te storten, waardoor deze ongelukkigen

gezamenlijk verpletterd en begraven zouden worden.

„In de linkerface van bastion II heeft de vijand eene bres geschoten, welke 80 tot

100 ellen breed is en reeds bijna de helft der gracht gevuld heeft.

„De desccntc der fossé is geeffectucerd en dc vijand heeft slechts zijne mijn te doen

springen, om de contrescarp in de gracht te doen storten en alzoo den storm uit te voeren.

„Het is om al het hierboven aangehaalde, dat ik, de onmogelijkheid ingezien hebbende,

eenen storm te kunnen afslaan, en dus door het roekeloos afwachten van denzelven, de tot

hiertoe behaalde roem ten ee7ienmale verloren en het o;arnizoe7i met schayide overladen zoude

zijn gezvorden, propositim aan den Maarschalk GÉRARD gedaan heb enz.

Ziedaar UE. dc ongelukkigste dag mijns levens. Gaamie had ik mijn loopbaan

hier door eenen luisterrijkezi dood geëindigd, znaar zulks heef t, om bij haar bekende redenen,

geen plaats kumiezi hebben "
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N den Raad van Defensie, waar besloten was om te capituleeren, had
de Majoor SEELIG met nadruk betoogd, dat de bres nog verre van

bestormbaar was, en dat hij in zijne artilleristen, wier moed en kracht

geenszins verflauwd waren, alle middelen bezat, om de vesting nosf veertien dacren
O  O ö

lang aan den vijand te betwisten, SEELIG stond alleen in zijne meening en was
de eenige, die stemde tegen de overgave.

Kunnen wij grooter hulde brengen aan de Artillerie-bezetting der citadel en aan
den braven SEELIG, dan door dit feit te plaatsen onder den brief van CHASSÉ, den
held aan wiens groote dapperheid, aan wiens schitterende krijgsmansdeugden niemand
onzer twijfelt!

CHASSÉ en zijn braven begaven zich in krijgsgevangenschap .... „Ie 30
une première colonne de 2500 prisonniers" — aldus de ^^Relation du siége de la

citadelle d'Anvers par J. W. T. ancien offlcier du génie, pag. 89" — „traversa
1'Escaut et se mit en marche pour Ia France. Le lendemain a 6 heures du matin, une

deuxième et dernière colonne sortit de Ia citadelle pour se rendre également sur Ia rive

gauche, oü I'attendait le régiment frangais qui devait lui servir d'escorte.

^•Le général CHASSÉ, qui avait témoigné Ie désir de ne pas se séparer des troupes
avec lesquelles il avait partagé les privations et les périls du siége, suivit cette colonne,

entouré des principaux officiers de la garnison en du Colonel KOOPMAN de la marine.

Au moment oü il sortait de Ia citadelle par Ia poterne de I'Escaut soutcnu par deux de

ses officiers — le général soufFrant depuis longtemps d'une hernée très-grave —un détachement

de 700 soldats frangais, commandés pour une corvée, se trouva sur son chemin. A Ia vue

du vénérable guerrier, tous les militaires par un mouvement spontané se découvrirent

respectueusement

.  Zoo eindigt een der roemrijkste wapenfeiten in onze geschiedenis. Hollands

driekleur, Hollands eer waren onbesmet gebleven, maar ten koste van vele diep betreurde

slachtoffers; 89 sneuvelden en 307 werden gekwetst, onder welken 18 vóór den 24^'^"
December overleden en 44 geamputeerd waren; 64 werden vermist. Hieronder zijn
begrepen 4 officieren gesneuveld (ook de Kapiteins VAN HOEY SCHILTHOUWER

VAN OOSTÉE en SCHUTTER van de Artillerie), 13 geblesseerd, van welke 3 aan
hunne wonden zijn overleden.

Van de gesneuvelden waren 29 van de Artillerie, bijna een derde; van de

gewonden 35, ruim een negende gedeelte. Gedurende het gansche beleg had de

belegeraar verschoten 27000 kogels van verschillend kaliber, 17000 granaten en 20000
bommen, d. i. gemiddeld dagelijks resp. 1500, 900 en iioo stuks.

Onze artillerie verschoot 12956 kogels, 12378 granaten, 5036 bommen en 451

kartetsen (van verschillend kaliber). Zij deed resp. 1385 en 869 worpen uit kogel en

steenmortieren en verschoot 137 spïegelgranaten.
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E KONINGy een blijk van Deszeifs hooge tevredenheid aan L\ zoowel als aan de gansche
bezetting van de citadel tvillende geven' — 200 luidden de woorden in de missive van den

Directeur-Generaal van Oorlog aan CHASSÉ, d.d. 25 December 1832, — heeft U, mijnheer
de Generaal benoemd tot Grootkruis van de Militaire Willemsorde.

,,De waarde van deze hooge onderscheidi7ig zal nog des te 7neer door Uwe Excellentie worden
,,op p7'ijs gesteld, daar Zijne Majesteit in iiiijne tege7iwoordigheid, HoogstDeszelfs eige7te decoratie van
„de borst heeft geiiomcn en mij dezelve met het daaraan gehechte li7it, hetwelk de KONING bij de
„laatste plegtige gelegenheid heeft gedragen, heeft ter hand gesteld, ten eitide ü die sieraden te doen
,,iocko7ne7i, die voortaa7i de Uwen ztillen zij7i. . .

Die belooning, de schoonste, die het deel des krijgsmans kan zijn, vertolkt hoe de edele VORST,
met Hem de geheele Natie, besefte, wat men aan den dapperen verschuldigd was.

Een veertigtal ridderkruisen waren CHASSÉ bij schrijven van 24 November (N°. 34) ter
beschikking gesteld. De Opperbevelhebber had die onder nadere homologatie van Z. M. over de
bezetting en het eskader verdeeld. Ook dit feit spreekt voor zich zelf: luider prijst het ware
verdiensten, dan onze woorden dit vermogen te doen.

Slechts willen wij tot besluit nog éénmaal herhalen, dat te midden van die heldenschaar één
naar voren treedt, aan wien in de allereerste plaats de hulde der nakomelingschap behoort: de
koene aanvoerder der Artillerie HENDRIK GERARD SEELIG!
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E wensch van Neerlands jongelingschap om op te rukken tot ontzet van den belegerden

Vijfhoek mocht niet vervuld worden.

Vergeefs had VAN DAM VAN ISSELT, de bekende sympathieke figuur uit

de roemvolle dagen van 2 tot 12 Augustus 1831, namens zijne dappere Jagers, het verzoek gedaan om

naar de benarde vesting te worden gezonden.

De Citadel bleef zonder hulp of bijstand, geheel aan zich zelve overgelaten. Was het te

verwonderen, dat gansch Nederland in angstige spanning het einde van den worstelstrijd verwachtte,

waarvan de uitslag niet twijfelachtig kon zijn. En toch, men hoopte immer, zij 't als een schipbreukeling

op den onmetelijken oceaan, die, de handen krampachtig geslagen aan de boei, het verwilderde oog

doet waren over de wijde ruimte zonder dat hulp of uitkomst daagt.

De hoop was ijdel, helaas! en verpletterend de tijding, die het bericht van den val der

Citadel binnen Neerland's grenzen overbracht. En hoe gevallen? Zonder dat de bestorming der bres

was afgewacht; o, had men nog slechts enkele weken, enkele dagen de verdediging voortgezet! Wie

weet? Zoo sprak het volk. Wrevel en verontwaardiging maakten zich meester van menig Hollandsch

gemoed. Dra zou een storm van misnoegen losbreken tegen de hoofden, die zoo weinig aan 's volks
geestdrift hadden beantwoord

Het hart was vol; in sombere stemming verbeidde men den loop der gebeurtenissen. Vele

dapperen uit de bezetting der citadel ontvingen onderscheidingsteekencn; men voelde medevreugd —
maar toch, met diepen weemoed tevens staarde men hen na, Neerland's zonen, die eerst de gevaren

en ontberingen van het beleg getorscht hadden, en thans naar vreemden bodem in krijgsgevangenschap
werden heengevoerd.

Diep was men met het lot der ongelukkigen begaan. Stoffelijke bewijzen deden zich niet wachten.
Uit alle deelen des Vaderlands werden aanzienlijke geldsommen toegezonden, welke althans eenige
verzachting vermochten te brengen in de geleden ontberingen.

Ook uit den vreemde: uit Genève, Engeland, ja zelfs uit België en Frankrijk werden voor
gelijk doel gelden overgemaakt, die vergezeld gingen van menig waardeerend woord.
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E Artillerie van het Veldleger liet zich evenmin onbetuigd. Op den

Januari 1833 zond de Kolonel FREDERiK CAREL LIST uit

Tilburg een aanzienlijk bedrag, dat door officieren en minderen van

het wapen was bijeengebracht.

Onder dagtcekcning „St. Omer den 26^^^" Januari 1833", berichtte de Majoor

SEELIG aan den Commandant der Artillerie bij het Leger te velde de goede ontvangst, i)

In bedoelde missivC; waarin SEELIG tevens met enkele woorden zijn meening over de

beh-gering der citadel kenbaar maakt, lezen wij o. m. het volgende;

^Jlcrsl ^istcrc7i is 7iiij UH.Ed.Gcsfr. geccj'dc van den 3''^" dcza' geworden. Uit

de verschillende posinierhen op dezen brief bleek hel^ dezelve tnsschcn Duinkerken en

St. Omcr^ Aire^ Bethune en Hesdiit lang had rondgedivaald en over en weer was

gezonden^ tot men eindelijk uil laatstgenoemde plaats waar ivij acht dagen ons verblijf

hebben gehouden.^ denzelven naar herwaarts heeft teruggezonden.

.,jjfet een gevoel van innige dankerkentenis ontvangen wij de zoo aanzienlijke gift van

S-oo francs., door UH.Ed Gestr. en de overige officieren van ons wapen bij het leger ie

Joelde., tot ondersteuning mijner onderhebbende onderofficieren en manschappen bijeengebracht.

^,!k zal over die som ingevolge UH.Ed.Gestr. aanwijzing^ binnen weinige dagen

disponecrcn., en met overleg der compagnies-commandanten dit geld op de doelmatigste

wijze aanivenden of wel tot die van andere kleine noodwendigheden., welke gewenscht

worden en waartoe de gewone leening met andere bijdragen niet toereikend is bevonden.

,,/;2 de zoo onaangename positie., waarin wij buiten onze schuld thans zijn^ strekt

het ons allen tot opbeuring en troost., dat door de weldadigheid onzer landgenooten reeds

dadelijk de middelen verschaft zijn om in de meest dringende behoeften van den onder

officier en soldaat te kunnen voorzien; zonder zulk cene ondersteuning zouden dezelve

werkelijk gebrek moeten lijden., aangezien de 75 centimes., die het Eransch gouvernement

per dag geeft voor de menage niet voldoende zijn indien men maar eenigsziiis voedzame

spijze bereiden wil. Elk ondcrofffcier en soldaat ontvangt nu nog 75 andere centimes als

toclaag uit dc liefdegiften., waarmede thans voor de voeding behoorlijk gezorgd is, en de

ontberingen daarin hebben alzoo het einde bereikt. Voor de artilleristen is nu nog door

dc ruime gift onzer kameraden in het bijzonder gezorgd! Ik heb de officieren en

manschap daarvan onderrigt en verzoek UH.Ed.Gesfr. met de overige gevers onzer

aller dankerkentenis daardoor wel te willen geven "

i) llcl was ook uil St. Omcv, ilat dc Redactie der „Militaire Spectator" „in dato 30 Januari 1833" een schrijven ontving
van den Kapitein VAN RAl'lWRI^, die op de Citadel aU Tweede bevelhebber der Artillerie dienst deed. Hierdoor avas het
Tijdscltrifi in dc t^elo'^cnhoid in zijn ninnmcr van 2 April o.m. den moed door den welbekenden Kolonel v.an den Generalen Staf
VON i;L'.\U>EN'S o]i do Ciia>lol aan den dag gelogd, cenigszins omstandig te schetsen.

Z«)oals bekend, werd VON (IUMOENS op 22 December 1S33 doodelijk gewond en stierf den d.a.v. Algemeen was de
ilcelucming bi] bel vernemen van bet verlies, bij het liecngaati van den man, van wien de Staatscourant van i Januari bij het
bericht van zijn dood getuigde, „dal hij zich vrijwillig naar de Citadel begeven had en zijn leven voor dit land had opgeofferd.
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EN tijdperk van gewapenden vrede was aangebroken, dat van langen duur zou zijn; ja

feitelijk niet eindigde, alvorens het eindverdrag tusschen Nederland en België gesloten werd.

Was die periode uit politiek oogpunt — zooals wij gezien hebben — hoogst

onverkwikkelijk; was zij economisch verderfelijk van zuiver militaire zijde kan de groote

waarde dier kantonnementsjaren geenszins worden ontkend.

Niet alleen ontving het Leger in dien tijd een belangrijke uitbreiding, maar vooral bereikte

de geoefendheid van den troep een schier ongekende hoogte.

Reeds maakten wij melding omtrent de vermeerdering, die zoowel het leger in het algemeen,

als meer nog in het bijzonder het wapen der Artillerie deelachtig werd. Het Koninklijk Besluit van

8 Maart 1833 N°. 12 (Ree. Mil. 1833 blz. 88) bepaalde nader aangaande laatstgenoemd wapen, dat

de 8® of depót-compagnie van het Bataljon Veld-Artillerie zou worden samengesteld tot het bedienen

van een 6-tÊ" batterij, terwijl de depót-compagnie het nummer 9 zou ontvangen.

Een maand later kreeg die 9® compagnie een vermeerdering van 8 sergeanten, i fourier, 10

korporaals, 2 trompetters, i hoefsmid, i zadel- en 1 gareel-maker, benevens een adjudant-paardenarts.

De toevloed van vrijwilligers bij dat bataljon was zeer groot en ruim voldoende om, bijgestaan

door de artillerie-schutterij, in alle behoeften van den dienst te voorzien. Daarbij kwam nog, dat dit

bataljon ook in een ander opzicht zeer gezocht was; we meenen n.1. door jongelieden, die als ,,volontair"

in dienst traden en den officiersrang wenschten te behalen. Daartoe bestond hier een uitstekende

gelegenheid; immers welbekende officieren, met name S. M. VAN DER MEULEN, later F. A. T.

DELPRAT aan het hoofd, waren met hunne opleiding belast.

Ook te Amersfoort, Delft, Maastricht, 's Hertogenbosch en Naarden werden zulke cursussen door

kundige officieren gegeven ten einde jongelieden voor den officiersrang te bekwamen.

Wij brengen hier in herinnering dat de lessen aan de Koninklijke Militaire Academie bij Koninklijk

Besluit van 8 October 1830 waren geschorst. Het Koninklijk Besluit van 14 Februari 1832 bepaalde

dat de Cadets der Genie hunne studiën aan het Instituut voor de Marine te Medemblik zouden

voortzetten. Bij Koninklijk Besluit van 10 Juni '36 werd de hervatting der Academie-lessen te Breda

bevolen tegen i November a.s. en de ontruiming van het gebouw door de troepen gelast.

Op het aangegeven tijdstip werden de studiën in het oude Kasteel van Breda, waaraan ook voor

het Korps Rijdende Artillerie zoo vele herinneringen zijn verbonden, hervat.

De Cadets der Genie en van den Waterstaat kwamen uit Medemblik terug.

Door de bovengenoemde vermeerdering van het personeel was de Artillerie allengs gebracht

op 73 compagnieën, ruim het zesvoud van het aantal, dat een eeuw vroeger op de monster-rollen
voorkwam. Daaronder zijn niet begrepen het bataljon artillerie-transporttrein, de divisie pontonniers,

de compagnieën werklieden, ook niet de compagnie 's Gravenhaagsche vrijwilligers, welke den 20'
November 1830 was opgericht i),

sten

1) Zie T. H. W. KUYPERS „Geschiedenis der Nederlandsche Artillerie van de vroegste tijden tot op heden", IVe Deel, \>\i. 133
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ELK nut van de oefeningen getrokken kon worden, valt lichtelijk in te zien, als men
bedenkt dat jaren achtereen de krijgsmacht, om een rond cijfer te noemen, gemiddeld
100.000 man en lo.ooo paarden telde: op den eersten Januari 1832 bedroeg het

stcrktecijfer van het leger zelfs 108.802 hoofden, terwijl het aantal paarden toen 9920 was.
Op den eersten dag van het volgende jaar was de sterkte geklommen tot 112.800 man en 11599
paarden, alleen in Noordbrabant vereenigd. Zoo bestond de mogelijkheid om op uitgebreide schaal
manoeuvres in grooter verband te doen plaats hebben. Zulke oefeningen, die wanneer zij met
onderdeelen op oorlogssterke plaats hebben — vooral voor zoover zij betreffen het eigenlijke
dat toch in vredestijd niet kmi worden nagebootst — voor laag en hoog van bijzonder veel waarde zijn,
zijn onontbeerlijk zelfs, wil men hoogere bevelhebbers en stafofficieren met de moeilijke eischen der
trocpenleiding vertrouwd maken. Later zullen wij in de gelegenheid zijn, om aangaande deze oefeningen
nog het een en ander in het midden te brengen.

Ook aan een ander door velen in het leger gekoesterd verlangen zou de Hooge Regeering
te gemoetkomen. Zulks werd in uitzicht gesteld door een tweetal Koninklijke Besluiten, door
Z. M. KONING WILLEM I op 31 Mei 1833 onderteekend.

Het eerste Besluit, dat spoedig tot uitvoering kwam, vermeldde de instelling der bronzen medaille
voor de bezetting der Citadel van Antwerpen, welke wij aan de achterzijde van de teekening tegenover
blz. 52 en aan het slot van blz. 56 hebben afgebeeld. Het eereteeken vertoont aan den eenen kant
de belegerde vesting, in de gedaante van een vijfhoek met de woorden: „Citadel van Antwerpen"; aan
de keerzijde, in een lauwerkrans met een gekroonde W. gedekt, de maand en het jaartal van het beleg.
Voorts vinden wij in het Besluit vermeld, dat het eereteeken zou worden als openlijk bewijs
^^van aandenken aan hen^ die zich tijdens het beleg der citadel van Antioerpen^ in de maand December i8j2^ op
,,die sterkte en onder hoerige forten, mitsgaders op de flotille op de Schelde voor Antwerpen hebben bevondcnr

Het tweede Besluit, dat evenwel niet vóór den 19^1^11 Februari 1869 uitgevoerd werd, stelde in
uitzicht: „Een algemeen onderscheidingsteeken, dat voortaan, wanneer belangrijke gebeurtenissen of
„eervolle wapenfeiten plaats zouden vinden, aan hen die daaraan deelnamen en zich onberispelijk hadden
„gedragen, zou kunnen worden geschonken." Later komen wij op dit onderscheidingsteeken terug.

Aangaande de uitreiking der Citadel-medaille bepaalde het Koninklijk woord, dat zulks dadelijk
na de vervaardiging zoude plaats hebben aan alle daarop rechthebbenden, die zich bereids weder
hier te lande bevonden; voorts de vereischte maatregelen tot het uitdeelen aan de overige recht
hebbenden, zoodra zij op den vaderlandschen grond terugkeerden.

Aangezien de krijgsgevangenen, als gevolg van een voorloopige schikking tusschen KONING
WILLEM I, Flankrijk en Engeland, reeds in de eerste dagen van Juni weder in vrijheid werden
gesteld, kon aan s KONINGS Besluit niet onmiddellijk uitvoering worden gegeven.

Weinige dagen na den terugkeer had echter de uitdeeling der eereteekenen plaats en mochten
de strijders een zichtbaar bewijs erlangen, hoezeer hunne diensten aan Vaderland en KONING

bewezen, werden gewaardeerd.
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Z. E. de Generaal der Infanterie Baron CHASSÉ, Oppcr-Bevelhcbbcr der Citadel van Antwerpen en Z. M. Zeemagt op de Schelde, defileerende
aan het hoofd der Kolonne voor Z. K. H. den PRINS VAN ORANJE, Maarschalk van het Leger, den 29 September 1831,

Naar de Natuur geteckcnd door F. B. WAANDERS.

(Ondersclnift der oorspronkelijke teekening.)
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EERMALEN hoorden wij de bewering uiten, dat ons leger niet populair is, dat het volk

met wantrouwen op de krijgsmacht neerziet. In die woorden schuilt een kiem van

waarheid; in zooverre namelijk de natie haar eisch doet gelden — en met recht —, dat

het leger zich nauwer bij haar aansluite, niet eene afzonderlijke kaste vormt met ijzige, voorname

ongenaakbaarheid! Toch is die bewering niet geheel waar; al gevoelt het Nederlandsche Volk, een

voudig als het is, wars van allen opschik en noodeloos vertoon, dat zijn ivccnuacht bovenal

natioiiaal moet zijn; datzelfde volk weet misschien meer dan eenig ander ware heldendeugd te waar-

deeren. Hoe anders te rijmen die ongehuichelde nationale deelneming, wanneer het de viering geldt van

eenig roemrijk militair wapenfeit; die betuigingen van eerbied, ten deel vallend aan hem, die zich op

het oorlogsterrein door moed of beleid onderscheidde; dat zielverheffende enthousiasme in de breede

volksscharen, samengevloeid aan de steigers van onze havensteden om een der onzen te vemelkomen,

die in den strijd voor Hollands Wel, ginds aan Sumatra's noordspits zich het Kruis der dapperen

waardig maakte ? Die kreten van diepgevoelde verrukking, opwellende uit de dichte volksmenigte, op

het oogenblik dat Nederlandsche soldaten — een Detachement der Koloniale Reserve — deel

uitmakend van den stoet, die Hare Majesteit onze geëerbiedigde VORSTIN bij HoogstDerzelver

Kroning begeleidde, met fieren tred voorbijschreed . ... Dan is het volk trotsch op zijne zoimi, dan

gevoelt de Natie, dat geene afscheiding bestaan kan of mag!

CHASSÉ's bataljon keerde in Holland weder. Wij kunnen ons voorstellen •— geenszins
beschrijven — welke blijde jubeltoonen weerklonken, hoe het volk hulde bracht aan die dapperen!

Viel aan de strijders in Nederland een welverdiende hulde door de bevolking ten deel, ook

het Leger onthield hun datgene niet, waarop hun gedrag rechtmatige aanspraak mocht maken.

Zoo schreef o.a, onze groote voorganger Generaal HENDRIK RÜDOLF TRIP — vooralsnog

belast met het opperbeleid over de dienst der Artillerie te Velde — d.d. „Tilburg den zp^'^^^Juni 1833"

aan den Majoor SEELIG: ,,Ik heb de eer UH.Ed.Gestr. deze mijne hartelijke gelukwensch aan te

„bieden wegens Uwe terugkomst in het Vaderland, en tevens mijne hoogste belangstelling te doen

„kennen in hetgeen UH.Ed.Gestr. en de zoo kloekmoedige verdediging der Citadel van Antwerpen

,,aangaat, waartoe de artillerie onder UH.Ed.Gestr. leiding zooveel heeft bijgedragen, en waarbij zij

,,een roem heeft verworven, die de faam van haar beleid en van hare dapperheid tot aan het late

„nageslacht zal overbrengen . . .

Wij weten het, hoe doeltreffend zij waren, die eenvoudige woorden, welke zulk een hartelijke

deelneming ademden.
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'at men algemeen verlangde om nadere bijzonderheden te vernemen omtrent den
aanval en de verdediging der Citadel, vooral In den kring der Artillerie-officieren,

[spreekt wel van zelf. Dat die belangstelling ook in het bijzonder gevoeld werd aan het

Departement van den Grootmeester, bewijst de inhoud van den brief, d.d. 21 Juli 1833 door den

Generaal TRIP aan den Luitenant-Kolonel SEELIG toegezonden. Bedoeld schrijven luidt:

^^Veel geachte Overste! Ik heb de eer UHEd.Gestr. bij deze den aa7iinij toevertrouwden brief

van den Franschen Maréchal de Camp LAFAILLE terug te zenden^ waarvan Z. K. H. de Admiraal

en Kolonel-Generaal heeft kennis ge7iomen^ en die gecne zwarigheden ziet in het voortzetten der

bj'iefiüisseling met vooritoemden Marcchal dc Camp over de bijzonderhedeii^ de7i aa^ival en de verdediging

der Citadel van Antwerpen betreffende.

..JdoogstDezelve is mede zeer verlaiigende een dic7iaangaande door UI-LEd.Gestr. opgesteld verslag
te zien, hetwelk volgens het gevoelen van Z.K.H. in tzvee bijzoiidei^e afdecliiigen zon kininen vervat

worden; %vaa>'va7i het eerste te bestc77W7cn voor de dridcpers e7i het aiidere 07n als handschi'ift gelezen
en beioaard te woi'den . . .

Een volledige geschiedenis van het beleg van SEELIG's hand werd echter niet aan het

Departement van den Grootmeester ontvangen, berust althans — zoo ver wij weten — niet in de Archieven.

Na deze uitweiding, die de welwillende lezer ons ten goede zal hebben gehouden, keeren

wij weder tot het Korps, dat het hoofdonderwerp onzer beschouwingen vormt. Onze annalen kunnen

zich, jammer genoeg maar toch alleszins verklaarbaar, op geen enkelen artillerist met den Vijflioekigen

medaille versierd, beroemen.

Wij herhalen, wat wij reeds vroeger uitspraken. Wij vermochten ons het genot niet te ontzeggen

om een kleine hulde aan de nagedachtenis der dapperen te brengen, die ten aanzien van gansch

Europa, op den ouden Citadel van Antwerpen de eer van Neerland's vlag en van Barbara's keurbende

hebben gehandhaafd.

Die hulde meenen wij nog hartelijker te doen zijn door in ons werk op te nemen eene afbeelding

van de dappere bezetting, met CHASSE aan het hoofd, op den 29^'^=" September 1831 — dus lang

vóór het beleg — in de citadel defileerende vóór Z, K. H. den PRINS VAN ORANJE. De plaat
is eene reproductie naar eene fraai uitgevoerde, tot dusver nog niet gecopiëerde, naar de natuur

vervaardigde crayonteekening uit die dagen, ons voor dit doel welwillend afgestaan door den eigenaar,

den Kapitein-Kwartiermeester bij het Korps Mariniers, A. L. KOOPS.

Het zij ons vergund hier voor die welwillendheid onze groote erkentelijkheid te betuigen.

aTADCl

TWER
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eeds bij vorige gelegenheid — aan het slot van Deel V. I. van ons werk — mochten

wij een overzicht geven van hetgeen onder de hooge leiding van den Vorstelijken

Grootmeester bij het wapen der Artillerie in het algemeen, bij de Rijdende Artillerie

in het bijzonder, op het gebied der techniek was tot stand gebracht. De beweegbaarheid van het

aangespannen stuk werd zooveel mogelijk verhoogd, aan de theorie en de practijk van het schieten

en werpen groote zorg besteed. Oök mochten wij toen getuigen van de verplichtingen, welke

het Korps aan den Commandant, Kolonel LIST, had, onder wiens bekwame leiding als 't ware een

nieuw wapen werd gevormd, dat in alle opzichten beantwoordde aan de billijke eischen, die in dien

tijd aan de Rijdende Artillerie werden gesteld.

, Vóórgegaan door zulk een Chef, had de Rijdende Artillerie, nadat de oorlogstoorts op nieuw was

opgevlamd, met vertrouwen het gevechtsveld betreden. Te Brussel had zij haar goeden naam bij een

eerste doch zware vuurproef onbesmet gehandhaafd. De korte maar zegerijke veldtocht van 1831 was

èn voor de Veld- èn voor de Rijdende Artillerie belangrijk. Daar was zij het „Knochengerüst" geweest,

dat den jongen soldaten vertrouwen inboezemde.

Ook het zware gedeelte van het wapen had — wij hebben dit in de voorgaande bladzijden

ontwikkeld — op het Kasteel van Antwerpen getoond, geenszins achter te staan bij de wapenbroeders,

die in het open veld den strijd hielpen beslechten^ haar naam was onsterfelijk geworden!

Groot was het moreele overwicht dat Sancta Barbara's strijders ten deele viel. En de over

tuiging won meer en meer veld — ook bij ons legerbestuur —, dat de toekomst een nog grootscher

en gewichtiger rol aan het wapen voorbehield.

Zag ook ons land den vrede sedert niet verstoord, de oorlogen, die sinds zoowel in

Europa als in andere werelddeelen werden gevoerd, hebben aangetoond, hoe gegrond deze

meening was.
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IJN goeden naam was het wapen voor een belangrijk deel verschuldigd

aan de wijze, waarop de PRINS-Veldmaarschalk voor zijne belangen

waakte. Te velde had Z. K. H. met zijn in den oorlog gescherpten blik

al ras begrepen, welke taak aan het wapen behoorde; vast had zich zijne overtuiging

gevestigd, dat de vuurmonden de steun en de kracht van een leger behooren uit te maken.

Dat oordcel van den Vorstelijken Opperbevelhebber gaf aan de Artillerie te velde

voor het vervolg een grootsche bestemming, op voorbeeldige wijze door den Commandant,

Kolonel later Generaal-Majoor LIST, voorbereid.

Merkwaardig zijn daarom in alle opzichten in de geschiedenis van het wapen de

zes jaren, die op den Tiendaagschen Veldtocht volgden. In dien tijd werden de grondslagen

gelegd, waarop later kon worden voortgebouwd. Oefeningen en beheer verkregen onder

de voorbeeldelooze werkkracht van dien grooten voorganger nieuwe vormen; de eerste

werden gezuiverd van veel onbeduidends en ademden een frisschen geest.

Terwijl aankweeking van een echt militair karakter bij alle oefeningen op den

voorgrond stond, werd toch ook aan de individueele opleiding van den man groote

waarde gehecht. Door veelvuldige en doeltreffende exercitiën streefde men naar groote

manoeuvreer-vaardigheid. Inderdaad werden in dit opzicht verrassende resultaten bereikt, i)

Doordrongen van de gebiedende noodzakelijkheid, dat op het oorlogsveld alleen

de nauwste samenwerking der wapens kans geeft op een goeden uitslag; overtuigd dat

de Artillerie dan alleen in hare taak niet te kort zal schieten, wanneer hare aanvoerders

ook met het tactische gebruik der andere wapens vertrouwd zijn, streefde Generaal LIST

er naar om de studiën zijner Officieren in die richting te leiden.

Daarbij bleef hij gedachtig aan het woord van VIGELIUS: y^de oorlog moet eene

^yStjidie en de vrede deszclfs beoefe^img zijnl^

Wikkelen wij thans de gebeurtenissen bij het Leger te Velde gedurende de

eerstvolgende jaren na den Tiendaagschen Veldtocht verder af, ons in het bijzonder

bepalende tot de geschiedenis van ons Korps.

In zijn Verslag van den November 1831, nopens de verrichtingen der

artillerie gedurende dien veldtocht, had Kolonel LIST o.m, het volgende getuigd —

„De mocielijkc wegen, die het artillerie-materieel — vooral bij de Tweede Divisie

Infanterie — in dezen veldtocht heeft moeten doorgaan, hebben de deugdzaamheid van het

nieuw materieel ten volle doen kennen.

„Alleen heeft men hierbij de opmerking gemaakt, dat de affuiten van het voorlaatste

model, namelijk die, waarvan de balk uit één stuk bestaat, niet tegen het aanhoudend vuur

bestand zijn, daar al de in het overzigt gebrokene affuiten van genoemde soort waren,"

i) Zie ook (Ie „Militaire Spectator", Jaargangen 1833—'37. „Geschiedenis der Nederjandsche Artillerie" door F, W. H.
KUIJPERS. „Geschiedenis van het Regiment Ncderlandschc Rijdende Artillerie" door JiiR. J. W. VAN SYPESTEIN.
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AAR aanleiding van het zoo even genoemde rapport werden alle affuiten opvolgend naar Delft

gezonden, alwaar de balk vervangen werd door een tweetal platen, met hakkelbouten aan

elkander verbonden. De voorwagens werden tevens ingericht tot het meevoeren van twee

schoppen, een pikhouweel en een bijl. Sommige raden, die nog met velgplaten waren beslagen, werden

voorzien van radbanden.

Nog andere verbeteringen kwamen ten goede aan het materieel van het wapen. Parkeerlijnen

met ijzeren ringen werden ingevoerd; de haamkussentjes door onderhamen vervangen. Het paardentuig

der onderofficieren en korporaals werd van een borstgareel voorzien, teneinde eventueel de buiten

gevecht gestelde trekdieren door bedoelde paarden te doen vervangen.

Den 9'^^" Januari 1834 werd alsnog bepaald; „De blauwe dekens voor de rijpaarden van de

,,Korpsen Artillerie worden vervangen door witte"; den December d.a.v. werd bij de Rijdende

Artillerie voor onderofficieren en minderen een losse sabeldrager aan den koppel ingevoerd.

Kolonel LIST verbeterde de kernringen en opzetten van het veldgeschut en voerde den

slingeropzet (hausse) voor den houwitser in.

Reeds vroeger wezen wij er op (Vergelijk Deel V—I bladz. 203), hoe mede aan dezen Officier

de eer toekomt, aan de bereden artillerie een uitstekend hulpmiddel voor een spoedige en bijna

nimmer falende ontsteking der lading te hebben geschonken; de door hem ingevoerde slagtoestellen

waren — zooals wij zagen — in den Tiendaagschen Veldtocht reeds bij alle vuurmonden van het

Veldleger aangebracht „ de omschreven slagtoestellen hebben zeer voldaan"; — zegt

STIELTJES op blz. 72 van zijn werk: ̂ ^Omschrijving der Nederlandsche Veld-Artilleriê^ — „zij zijn

„wel is waar eenigszins zwaar, doch ieder die weet, dat voorwerpen, door soldaten te behandelen,

„die eigenschap moeten hebben, zal daarvan het nut inzien."

Eigenaardig is het, dat de aanneming der in het jaar 1829 ingevoerde slagtoestellen nimmer

officieel aan het wapen der Artillerie is medegedeeld; zij zijn pas in 1843, op het oogenblik, dat zij

bij het nieuwe lichte veldgeschut voor Nederlandsch-Indië reeds gedeeltelijk buiten gebruik waren

geraakt, in den Instructie-inventaris opgenomen.
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OOR de bediening en de bewegingen van het te dier tijde zoo uitstekende

materiëel, waren de reglementen, dank zij den steeds naar vooruitgang

strevenden geest van Kolonel LIST, zeer vereenvoudigd. Het ̂ ^Provisioneel

y^Regleinent op de Exercitihi en de manoeuvres der Artillerie van hei Ko7vingrijk der

^^Nederlanden\ geapprobeerd bij Besluit van ZIJNE MAJESTEIT den KONING van den

jpsten November 1817 No, 56, was in het jaar 1832 vervangen door een in beproeving

gegeven nieuw Artillerie-Exercitie-Reglement, in vier stukken verdeeld, waarvan de

drie eerste gedeelten afzonderlijk de Veld- en de Rijdende Artillerie behandelden

nam. de kanonnier-, de stukken- en de batterijschool met aanhangsel; terwijl in het

vierde stuk voor beide genoemde onderdeelen van het wapen de „verrigtingen met

„meerdere batterijen" waren voorgeschreven.

Aan die voorschriften had de Generaal-Majoor HENDRIK RUDOLF TRIP zijne

hooge goedkeuring gehecht. De innige banden van vriendschap, voortspruitende uit

wederkeerige hoogachting, welke beide Oud-Rijders verbonden, voerden tot een samen

werking, waarvan het wapen schoone vruchten heeft geplukt.

Het geven der nieuwe reglementen bewees, hoe terecht begrepen werd, dat aan

de Rijdende Artillerie nog andere eischen dienen te worden gesteld ten opzichte van de

manoeuvreer-vaardigheid, dan aan de Veld-batterijen.

Onder de leiding der Batterij-Commandanten, wier batterijen steeds voltallig waren

gehouden aan manschappen en paarden, en onder hun toezicht werden van den 4"^^ Maart

van het jaar 1833, de oefeningen bij de Veld- en de Rijdende Artillerie voortgezet

volgens het Voorschrift d.d. 24 Februari 1832 N°. 295, door den Kolonel-Commandant

der Artillerie te velde gegeven. (Zie Bijlage i). De te houden theoriën met de

officieren, onderofficieren en korporaals, werden nog nader geregeld door de Circulaire

d'.d. Tilburg den 23^^^" Februari 1833 N®. 268.

De ruiterschool werd met zorg toegepast j de stukrijders werden in het rijden met

bespanningen en met aangespannen voertuigen onderwezen. De onderofficieren en

korporaals oefenden zich gestadig in het schatten van afstanden: een oefening, waaraan

de meeste zorg werd besteed.

Terecht begreep men in dien tijd, dat ook voor den bediener van den vuurmond,

het zoo juist mogelijk benaderen van den afstand, waarop zich het doel bevindt, een

levensvoorwaarde is-, slechts veelvuldige en meest nauwgezette oefening in het terrein,

kan daartoe leiden. Als men ooit getwijfeld heeft aan de waarheid van deze uitspraak, dan

spreken de lessen uit den tegenwoordigen Zuid-Afrikaanschen oorlog in dit opzicht

overtuigend: de Boeren-artillerie toch, hoe gering ook in aantal, heeft door de groote

geoefendheid van het .personeel in het bepalen der afstanden en het dientengevolge
snel ingeschoten zijn, wonderen verricht.
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OLONEL LIST hield op den gang der oefeningen een wakend oog. Onder zijne leiding

zien wij in de maand Augustus vier Rijdende Batterijen tot het houden van schietoefeningen

en tot het houden van evolutiën vereenigd. De schietoefeningen werden gehouden op alle

terreinen, waar het optreden van Cavalerie-Artillerie mogelijk was; doch ook nam men nu en dan

aan met Veld-batterijen in positie geplaatst te zijn, waarbij dus andere doelen dan vijandelijke

vuurmonden of cavalerie te beschieten zouden zijn. Dan werd niet zoo zeer vlug, als in de eerste

plaats zeer nauwkeurig richten geëischt.

Aangaande de manoeuvres, die op 30 Augustus 1833 onder persoonlijke leiding van den

Commandant der Artillerie te Velde werden uitgevoerd, deelt een toenmalig Cavalerie-ofhcier —

ooggetuige der oefeningen — het navolgende mede:

„Het was voor ieder officier de moeite waardig, de manoeuvres te zien, welke door de vier Batterijen

Rijdende Artillerie onlangs op de Kempsche heide uitgevoerd en door den Opperbevelhebber der Artillerie

van het leger te velde geleid en gekommandeerd werden; de nauwkeurigheid en snelheid, waarmede iedere

beweging volbragt werd, was te bewonderen.

„Men geloove niet, dat deze manoeuvres op een zeer effen terrein plaats hadden, gelijk aan dat,

waarop de Kavalerie zich beweegt; zij werden uitgevoerd op eene zeer oneffene grondgesteldheid, zooals

men er dagelijks in den oorlog aantreft — hoe snel werd het défilé doorgetrokken: eene waadbare plaats

door een moeras. Hoe nauwkeurig werd iedere hoogte en laagte te baat genomen om bij het deploieeren

of avanceeren, de stukken zoo lang mogelijk voor den vijand te verbergen. Niets ontging den kundigen Chef.

„Men kan met regt zeggen, dat het wapen der Artillerie volkomen op den oorlog afgerigt is; daar

heeft men de noodzakelijkheid ingezien, van op alle grondgesteldheden te manoeuvreeren. Ook blijkt ten

duidelijkste, dat men bij de Artillerie de noodzakelijkheid gevoeld heeft van de afzonderlijke afrigting der

manschappen en van hoogere opleiding der officieren.

„Vlugheid bij het op- en afzitten, bij het op- en afprotsen (op- en afleggen der affuiten), bij het

laden, en koelbloedigheid bij het vuren, merkte men bij de onderofficieren en manschappen op.

„Ervarenheid in de evolutiën en een goede oogmaat, zag men bij de officieren van alle rangen.

„Welk denkbeeld zouden vreemde officieren zich niet van ons Leger gevormd hebben, indien zij

deze manoeuvres hadden bijgewoond; men zoude er wezenlijk trotsch op moeten zijn, tot een leger te

behooren, waar zulk eene Artillerie gevonden wordt.

„Welke verpligting heeft de Natie en de Vorst niet aan hen, die dit wapen door onophoudelijke

moeite en ijver, welke zij aan den dag gelegd hebben en nog betoonen, op dezen trap van volmaaktheid

gebragt hebben. Voorzeker zal men in Europa geene betere Artillerie vinden . . . .

Tot zoover die Cavalerie-officier.

Commentaren op die beschouwingen zullen wij niet geven; vooral niet, omdat men die woorden

moet nemen naar het tijdstip, waarop zij werden uitgesproken.

Toch doet het goed te hooren, dat toenmaals zoo hooge lof aan het Korps werd toegezwaaid

door personen, die althans konden beoordeelen of een iJiavalleristischer Ztig'\ welke ons wapen vooral

behoort te kenmerken, inderdaad aanwezig was. Gelukkig vermogen wij hieraan toe te voegen, dat

het oordeel onzer cavaleristen omtrent het zusterwapen ongewijzigd is gebleven.
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HANS nog een paar bijzonderheden aangaande enkele voorvallen in de kantonnementen

gedurende de jaren 1833 en '34. Wij ontkenen ze aan „de Portefeuille RAMAER", in het

^Jiisiorisch Musetim' berustende. Zoo vinden wij door den Kapitein W. KOOPMAN bij

missive „Vught i September 1833" gericht aan den Majoor RAMAER, Commandant der i*" Divisie

Reserve-Artillerie te Boxtel, melding gemaakt van een hevigen brand, die op den dag te voren in

het kantonnement Vught woedde, waarbij een aanzienlijk aantal tuigen verloren ging. De des

betreffende processen-verbaal in triplo, geteekend door al de officieren der Batterij • Kapitein KOOPMAN,

I "-Luitenants VAN RIJNEVELD en F. KELLNER en de 2"-Luitenants HARBAUR, MARIS en

NEDERBURGH, worden onder de stukken aangetroffen.

Voorts is een brief aanwezig met betrekking tot de in dat jaar nog heerschende cholera. De

Officier van Gezondheid 3" klasse BROEKE DIJKHOFFS, bij voornoemde Batterij ingedeeld, meldt

namelijk dd. 20 September 1833 aan den Commandeerenden Officier, Kapitein KOOPMAN, dat op

dien datum, zoowel bij de militairen als bij de burgers nog geen ziektegeval geconstateerd was;

echter heette het daarin ,,dat met de Burgerlijke autoriteit de meest mogelijke voorzorgen genomen

zijn, wat aangaat: het benoodigde locaal met deszelfs behoeften en geneesmiddelen, ten einde bij

eventuëele voorvallen daarin te voorzien."

Dat schrijven werd door den Kapitein KOOPMAN doorgezonden aan den Luitenant-Kolonel

FALTER, Commandant der niet ingedeelde Batterijen te Vught.

Kapitein W. Baron BENTINCK rapporteert, dd. Vught 2 Januari 1834, aan laatstgenoemden

Commandant, dat met het oog op den hoogen waterstand het noodzakelijk zoude blijken om de

batterij naar eenig ander oord op den weg naar Tilburg te verplaatsen: de weg van Helvoirt naar

Haren was n.1. zoo week, dat de Batterij er niet door zou kunnen komen. Onmogelijk was het ook,

zich te verplaatsen naar de kanten van Schijndel en Boxtel. Daar het binnenwater steeds wassende

bleef, bestond inderdaad gevaar, dat in sommige wijken de paarden zouden verdrinken.

Het was naar aanleiding daarvan, dat de batterij naar Tilburg werd verlegd. Den 5^®" Januari

1834 werd de nieuwe standplaats bereikt, den marsch nemende over Gisterwijk. Zij betrok het

kantonnement in het Noordelijk gedeelte, Oost-Heykant geheeten.' i)

Aanwezig is ook een brief vafi 29 Januari d. a. v., waarin de Kapitein Baron BENTINCK aan

den Luitenant-Kolonel FALTER meldt, dat bij zijne Batterij gestort was de somma van ƒ 75 voor de

slachtoffers van den watersnood.

Medio Maart was de 4" Batterij weder te Vught teruggekeerd. Op voornoemd tijdstip bevond

zich de Oud-Rijder de Kolonel JAMES ALBERT HENRI DE LA SARRAZ als Commandant der

Reserve-Artillerie te Tilburg; wij vinden namelijk aangeteekend door den Kapitein Baron BENTINCK

aan Generaal-Majoor LIST, dat de kanonnier ANGEVELD der 4" Batterij aldaar als ordonnans bij

den Kolonel DE LA SARRAZ dienst deed.

I) In Bijtige h gelieven onze lezers tian te trelTen een volledig overzicht van de standplaatsen door de Rijdende Batterijen ingenomen gedurende
de jaren i8ji—'39 (Aanteekeningen v/h Krg. Archief van den Generalen Staf).
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OG vinden wij in de ,,Portefeuille RAMAER" een stuk, waarin melding wordt gemaakt van

het te zamen manoeuvreeren van een batterij Rijdende Artillerie met de vereenigde

Cavalerie-Divisie, bij gelegenheid van eene op 17 Mei 1833 in het kamp van Rijen door

Z. M. KONING WILLEM I gehouden wapenschouwing.

Op dezen dag hield de KONING eene revue over de Eerste en de Derde Divisie, 5 Batterijen

te voet, I Rijdende Batterij, 8 Escadrons Huzaren en 6 Escadrons Lansiers.

Nauwkeurig worden in dat stuk vermeld de bewegingen, welke door de ruiterij werden uitgevoerd,

het aantal gedane schoten, enz.

Den volgenden dag had voor ZIJNE MAJESTEIT eene revue plaats te Strijp, waaraan o.a.

door 7 Batterijen te voet werd deelgenomen.

In de ^^Militciire Spectator' van 1834 vinden wij geboekstaafd, dat bij de gedurende den zomer

van dat jaar door de Cavalerie en de Rijdende Artillerie gehoudene manoeuvres, de Commandeerende

Generaal met bijzondere zorg beschikkingen genomen had voor de doelmatige dekking der Artillerie,

en bij verschillende ingewikkelde bewegingen het doelmatige gebruik van beide wapens had doen

uitkomen. Bij de manoeuvre der Brigade Lichte Cavalerie op 12 September 1834 op de Woenselsche

heide, onder de bevelen van den Generaal-Majoor Baron VAN BALVEREN uitgevoerd, werd eene

proef genomen naar aanleiding der inzichten van den i'^-Luitenant der Rijdende Artillerie Dr. J. C.

VAN RIJNEVELD betreffende de Artillerie-bedekking. Genoemde offhcier had namelijk in het najaar

van 1833 eene studie geschreven, getiteld: ^^Procve eener verhandeling over het gedrag der troepen^

^pezonderlijk belast met de dekking der Artillerie in het veld'\ welke studie in drie gedeelten het licht zag:

een hoogst belangi'ijk onderwerp, waarin verschillende behartigingswaardige wenken gegeven werden.
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Iet Officiers-kader der Rijdende Batterijen had sedert het jaar 1832 weinig verandering

[ondergaan.

In Deel Vn, B van het yj-listorisch vindt men in de Kolom: ^^Gevechten^

^^eldslagen en Onderscheidingen' opgeteekend, welke Officieren zich in het jaar 1833 en ook in het

jaar d.a.v. bij het mobiele leger bevonden. Wij vermeenen naar deze opgave te mogen verwijzen.
Als aanvulling zij nog vermeld, dat de Kolonel GEY, die voor zijne in den veldtocht bewezen

diensten den titulaircn rang van Kolonel had verkregen en begiftigd was geworden met de orde van

den Ncderlandschcn Leeuw, tot zijn leedwezen in de tweede helft van het jaar 1832 den dienst vaarwel

moest zeggen. Dit geschiedde „uithoofde hem bij zijn reeds met twee vijfden verminderd Indisch

pensioen", — men vergelijke Deel Vii, A, blz. 23 — „geene toelagen werden verstrekt en hij de
onkosten, aan de actieve militaire dienst verbonden, niet langer kon blijven bestrijden." De Oud-Rijder

stak alzoo ten tweeden male het zwaard in de scheede „met het vaste voornemen" — zooals zijn

Biographie vermeldt — ,,dit echter bij onverhoopten nood voor KONING en Vaderland telkens weder
te omgorden en zijne zonen tot dien heiligen pligt op te leiden."

Gedurende den tijd, dat de Majoor F. H. A. MEYL bij het Korps was geplaatst -— 21

Februari '33 tot 13 Maart d.a.v. — was de z'^-Luitenant R. F. DE BRUYN aan hem als Adjudant toegevoegd.

Op eerstgenoemden datum werd de i'^-Luitenant SLENGARDE op de rollen als Kapitein
afo-evoerd, en trad de T-Luitenant GALLOIS, wiens vader in Russischen dienst was gesneuveld,
O  ̂

op als Adjudant bij den Kolonel FALTER.

In het jaar 1834 grepen bij het personeel der Artillerie te velde, vooral bij den Staf, eenige
meldenswaardige mutatien plaats. Ook van eenige door ZIJNE MAJESTEIT den KONING alstoen
uitgevaardigde besluiten moeten wij gewag maken.

Wat het eerstgenoemde punt betreft, zij medegedeeld, dat de Opperbevelhebber bij het Leger
te velde, toen zijne tegenwoordigheid aldaar voor eenigen tijd kon worden ontbeerd, in het begin der
maand Februari het bevel aan PRINS FREDERIK overdroeg, ten einde een reis naar St. Petersburg

te aanvaarden.

Het doel daarvan was het voornemen van Z.K.H. om den ERFPRINS, die zijn achttiende jaar

stond in te treden, aan het Russische hof voor te stellen; ook om redenen van staatkundigen aard

had de KONING zelf deze reis wenschelijk geoordeeld.

Bij monde van 's KEIZERS Adjudant-Generaal, Graaf VON BENCKENDORFF, een man die
ook bij vreemde Souvereincn groot vertrouwen genoot, werd te St. Petersburg aan den PRINS
mcdedceling gedaan, hoe men in Belgie in het geheim werkzaam was om KONING WILLEM
te ontwapenen; ook vernam hij daar, dat eerlang te Rotterdam een blad zou veischijnen met het
doel om wantrouwen en haat tegen KONING WILLEM I en zijne Dynastie te zaaien. De
bijzonderheden aangaande een en ander werden zoo bepaald opgegeven, dat de PRINS aan de
waarheid van het medegedeelde niet mocht twijfelen en onverwijld een renbode met het bericht aan
den KONING zijn Vader zond.
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'NDERDAAD verscheen op den aangekondigden dag te Rotterdam het dagblad ̂ J,'Eiendard''\

'het bleek dadelijk hoe zeer de strekking voorzat om KONING WILLEM I te hoonen.

Naar aanleiding daarvan werd, wel is waar, de uitgever gevat en het blad in beslag

genomen, doch het feit was geschied en het bleek overtuigend, door welke middelen men

den grond trachtte te ondermijnen, waarop de KONING stond. Werden hier de pogingen nog

gesmoord, elders kwamen de kiemen des onheils tot ontwikkeling. Luider en luider klonken de

woorden van misnoegen en opruiing tegen de Regeering ....

Tijdens 's PRINSEN afwezigheid teekende de KONING, d.d. 13 Februari, een besluit, waarbij

de Kolonel LIST bevorderd werd tot Generaal-Majoor. Op denzelfden datum werd de Majoor

RAMAER bevorderd tot Luitenant-Kolonel; hij vertrok spoedig naar Vught, als Commandant der

niet-ingedeelde Batterijen. Dit bevel was sedert het najaar van 1833 gevoerd door den Luitenant-

Kolonel FALTER, op welk tijdstip liij den Kolonel DE LA SARRAZ had vervangen. Laatstgenoemde

hoofdofficier voerde daarna het bevel over de Reserve-Artillerie. Hij was op den 2^=" Februari 1833

als belooning voor bewezen diensten tot Ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw benoemd.

Na het vertrek van RAMAER aanvaardde de Majoor PIETER WILLEM KUYPERS te Boxtel

het bevel over de i® Divisie Reserve-Artillerie. Eenigen tijd te voren was aan den i®-Luitenant VAN

DER OUDERMEULEN op zijn verzoek door ZIJNE MAJESTEIT den KONING eervol ontslag uit den

militairen dienst verleend. Den 23^'^" Juli daaraanvolgende verliet de i®-Luitenant WINTER-MOMMA

op dezelfde wijze de gelederen.

Majoor RAMAER werd den 26^^60 yan hetzelfde jaar op zijn verzoek wegens ziekte op

nonactiviteit gesteld. (Men vergelijke blz. 99 en 100 van Deel III). Den 6^^^" October 1849 overleed

de waardige Oud-Rijder op ruim 65-jarigen leeftijd te 's Gravenhage, ten huize van zijn schoonzoon

Mr. J. SCHRÖDER, Secretaris-Generaal bij het Departement van Binnenlandsche Zaken.

In den nazomer van het jaar '34 hadden bij het leger veranderingen plaats van meer ingrijpenden

aard. De Luitenant-Generaal DE EERENS, benoemd tot Gouverneur-Generaal van Necrland's Indie,

vertrok in de maand September naar Java: dankbare herinneringen achterlatende bij dat leger, ook door

hem gevormd, toen het VADERLAND in zulke benarde omstandigheden verkeerde. Bij Koninklijk

Besluit van den 23^^^" dezer maand werd de Generaal-Majoor TRIP, ̂ J?elast met het opperbclcid van

^^de dienst der artillerie bij het leger te velde \ eervol uit deze betrekking ontslagen en benoemd

ad interim tot Directeur-Generaal van Oorlog, „blijvende genoemde Generaal in betrekking tot het

„Departement van den Grootmeester der Artillerie."

Één stem van waardeering ging op uit het Leger over 's KONINGS keuze; in die mate deelde

men de hulde, aan de groote verdiensten en karaktereigenschappen van dezen Opper-Officier gebracht.
De Generaal TRIP droeg het opperbevel en de leiding der Artillerie te velde over aan den

Generaal-Majoor LIST. De Luitenant-Kolonel FALTER werd Tweede-Commandant en vertrok naar
Tilburg. Luitenant-Kolonel STEENBERGHE, van de Militaire Academie teruggekeerd, werd belast met
het bevel over de ingedeelde batterijen.
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ET de volgende woorden nam Generaal TRIP afscheid van het wapen te velde:

^^Dagorder voor de Artillerie bij het Leger te Velde.

„Alvorens de betrekking te gaan aanvaarden.^ welke mij bij besluit van ZIJNE MAJESTEIT van den
2jBten ^ezcr No. 16.^ is opgedragen.^ kan ik niet nalaten mij van de aangename taak te kwijten om in het

algemeen mijne tevredenheid te kennen te geven, nopens de zeer verdienstelijke wijze op welke zoo veelen van

het wapen der Artillerie, hunne dienstverpligtingen in verschillende betrekkingen hebben vervuld en door een

voorbeeldig gedrag zich onderscheiden hebben, en om meer in het bijzonder mijne erkentelijkheid te betuigen

aan de Heer en Iloofd-Officieren, de Kommandanten der batterijen en verdere daartoe behoorende officieren voor

hunne daarbij beivezene diensten en voor de betoonde ijverige medewerking en volharding bij de onvermoeide,

zoo hoogst loffelijke en %velgeslaagdc pogingen door den Heer GeneraalMajoor LIST, als Ko7nmandant der

Artillerie te velde in het vocrk gesteld, om deze tot eenen tiitnemenden staat van geoefendheid op te voeren,

welke de gegronde vcrivachting geeft bij de in i8ji betoonde blijken van moed en bevogten voordeden, dat zij

op het slagi'cld de belangrijkste diensten zal kunnen bewijzen, en die nu reeds bij het Leger een gevestigd

vertroinuen op hare bedrevenheid en bij krijgskundigen van andere natiën ccne bijzondere belangstelling heeft

doen ontstaan.

„Ik geloof dan ook te mogen vertrouwen, dat een ieder in zijne betrekking alles zal blijven aamvenden,

om de aan de Artillerie te velde toegekend zvordende voortreffelijke eigenschappen en hoedanigheden in stand

te houden en meer en meer te volmaken, waarvan ik hoop, dat steeds de kennelijkste blijken zullen worden

aan den dag gelegd, en dat mijnen zuensch zal worden vervuld: dat deze bij elke gelegenheid, door de gelukkigste

uitkomsten en meest roemrijke gevolgen zullen bekroond ivordenT

„Hoofdkwartier Tilburg den 26 September
„De Generaal-Majoor,

belast met het opperbn>el der dienst bij de Artillerie te velde,

(w. g.) H. R. trip:'

De hoop door den Oud-Chef van het Korps, vóór zijn vertrek uitgesproken, zou niet worden beschaamd.

De i'^-Luitenant ERNST VAN LÖBEN SELS was den October 1834 benoemd tot

Adjudant van den Directeur-Generaal van Oorlog, Generaal-Majoor TRIP; den 4^®" October 1836

werd hij aangesteld tot Kapitein a la suite bij het Korps en bleef gedurende de nog volgende jaren

van den gewapenden vrede in die betrekking werkzaam.

Bij Besluit van 4 Januari 1840 N°. 20 als ordonnans-ofhcier toegevoegd aan Z. K. H. den

PRINS-GEMAAL, Grootmeester der Artillerie, werd de Oud-Rijder op 18 Augustus 1841 overgeplaatst
N

bij den Grooten Staf van het Leger.

In het jaar 1839 was van zijne hand verschenen het Eerste Deel van het reeds vroeger door

ons genoemde zoo belangrijke werk: „Bijdragen tot de krijgsgeschiedenis van Napoleon Bonaparte":
een werk met evenveel doorzicht, zaakkennis en methode geschreven, aan hetwelk allerwegen de meest

gunstige beoordeeling mocht ten deel vallen, en waarmede VAN LÖBEN SELS voor goed zijn naam
als bekwaam krijgsgeschiedkundige heeft gevestigd. Het 4"^ Deel van dit werk werd in het Fransch vertaald.



UE RIJDENDE ARTILLERIE IN DE JAREN 1833 '34. 67

AT betreft de door Zijne Majesteit uitgevaardigde besluiten, het volgende:

in de eerste plaats werd de Artillerie-Schutterij, welke den 15'^™ December 1831

te Naarden was opgericht, op 4 Juni 1833 gebracht onder het beheer van het Departement

van den Grootmeester der Artillerie; —

ten tweede werd bij Besluit van den 28^^^" Juni d.a.v. de Reserve-Schutterij, 17 November 1832

geformeerd, opgeheven; —

ten derde bevatte een Besluit van 25 Juni 1835 de bepalingen, volgens welke aan officieren,

onderofficieren en verdere manschappen der mobiele Schutterij onbepaald verlof werd verleend;—en

voorts werd twee dagen later de schorsing van de diensten der Rustbewaarders bevolen.

Naar aanleiding van het Koninklijk Besluit van 25 Juni 1834, werd de navolgende dagorder

ter kennis van het leger gebracht:

^^Dagordcr van Z. K. H. den PRINS Veldmaarschalk^ voor het Leger tê velde.

„Dc aangename taak is mij weder opgedragen om bij het Leger de tolk te wezen van de bijzondere

tevredenheid des KONINGS over de goede houding en den 7ntmuntcnden staat der onderscheidene wapenen

en van het welgevallen^ waarmede HoogstDezelve de ondjibbelzinnige bewijzen heeft ontvangen van den besten

geest^ die allen bezielt,

„Is reeds in het afgeloopen jaar aan een aantal manschappen,, onder zvelke de vrijwilligers in de eerste

plaats waren begrepen,, de gelegenheid geschonken tot het ivedcr opvatten hunner vorige bedrijven en betrekkingen:
thans heeft het ZIJNE MAJESTEIT behaagd de Schutterijen door het verkenen van onbepaalde verloven
hiertoe in staat te stellen,

„Daarom wenschte de KONING nog eens in uiv midden te zijn,, die gezamenlijk zoo vele blijken van

prijzmswaardige volharding hebt gegeven,, ten einde aan de schutterijen met zijnen dank iroens het vertrouwen
te betuigen^ dat dezelfde eerbied voor de orde en wet,, hetzelfde streven naar bevordering van het welzijn des
VADERLANDS^ dezelfde gehechtheid aan Zijnen Doorluchtigen persoon hen overal zullen kenmerken; en aan
de overige wapens de verwachting mede te deelen^ dat zijne hooge denkbeelden van hunnen onvermoeiden ijver
volkomen gerechtvaardigd blijven zullen.

„Aan u allen eindelijk,, die deel uitmaakt van het Leger te velde,, geeft de KONING de hmige overtuiging
te kennen,, dat,, zoo nieuwe gevaren Nederland bedreigen, de edele geestdrift steeds door u aan den dag gelegd,
ook dan u zal doen henen snellen, zuaar de stem van uwen VORST en 's Lands belang u roepen, om onder

den Goddelijken Zegen met onwrikbaren ?Hoed den verworven roem te handhaven.
Gegeven in het hoofdkwartier te Tilburg.

Veldmaarschalk,, Opperbevelhebber van het Leger te velde,

(get.j WILLEM, PRINS VAN ORANJE."





NEMmXEN I
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LS een donderslag bij helderen hemel verspreidde zich op den i8^^" Januari 1835

plotseling de mare door het kamp, dat de Vorstelijke Opperbevelhebber door een

hevige ongesteldheid was aangetast. Men vreesde het ergste.

Wel wist men, dat toen de PRINS eenige dagen te voren, met het oog op

den aanstaanden verjaardag zijner GEMALIN, vergezeld van zijn tweeden zoon ALEXANDER, uit

Tilburg naar de Residentie was vertrokken, hij aan een zware verkoudheid leed; doch een dergelijke
wending had men allerminst voorzien.

Bewusteloos was de VORST 's avonds bij aankomst door zijnen trouwen lijfarts EVERARD,

met behulp van PRINS ALEXANDER, uit het open rijtuig in zijn kamer gedragen; weldra openbaarde
zich een hevige borstvliesontsteking.

In angstige spanning verbeidde niet alleen het Leger, maar het geheele VADERLAND, nadere
bulletins. Eindelijk, na tien lange dagen, in zorgen en gebed doorgebracht, kwam hoop op herstel.
Hoe openbaarde zich blijdschap allerwegen, vertolkend welke gevoelens een ieder voor den hoogen
lijder bezielde. 'tWas als ware met zijn leven het Vaderland gered!

Dankgebeden stegen in alle bedehuizen ten hemel; ja, een gedenkpenning met het opschrift
,,Salvo Principe grata patria" bewaart de heugenis van de dankbaarheid des Volks i).

Den Maart werd aan het Leger zijn Opperbevelhebber wedergegeven. Vlaggen, wimpels
en groen sierden op dien dag Tilburg's straten, en onder het gelui der klokken, opgewekte tonen
der muziek en gejuich uit duizenden kelen, deed de PRINS weder zijne intrede; het Koninklijk rijtuig
werd door een vreugdedronken menigte voortgetrokken. Onder de talrijke aanwezigen kon men o.m.
ook de orilden van Boogschutters en Kolveniers met hunne banieren opmerken.

O  O

I) Van de gedenkpenning, waarvan o. a. een exemplaar berust in de Bibliotheek van HARF. MAJI'-SrhlI de KONINGIN', geven wij eene
reproductie op de bladzijden "jo en yS.
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N die dagen reeds was Tilburg, door KONING LODEWIJK NAPOLEON tot den rang van

stad verheven, 's PRINSEN meest geliefkoosde verblijf ̂ geen moeite werd door hem gespaard

om de stad en hare omgeving in bloei te doen toenemen. In Mei van het jaar te voren had

Z. K. H. den grond gelegd tot de heidc-ontginning, waardoor in de gemeenten Tilburg, Hilvarenbeek

en Berkel na verloop van vijftien jaren honderd-vijf-en-twintig hectaren woeste grond in bouw- en

weiland zijn herschapen.

Den Mei 1835 had op een den PRINS toebehoorend terrein de eerste steenlegging

plaats door Zijne GEMALIN van de bouwhoeve Anna; een groote menigte tenten waren bij die

gelegenheid voor de feestvierende land- en krijgslieden opgeslagen.

Nog in hetzelfde jaar verrees de Sophia's hoeve, — naar H. K. H. PRINSES SOPHIA, later

gehuwd met den ERFGROOTHERTOG van SAKSEN — naderhand door andere landbouwinrichtingen

gevolgd, die naar de PRINSEN WILLEM, ALEXANDER en HENDRIK werden genoemd.

Door een en ander werd de Vorstelijke Opperbevelhebber de afgod van het landvolk dat in.

Noordbrabant rondom zijn hoofdkwartier metterwoon was gevestigd.
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EGEVEN wij ons nu weder naar de Kantonnementen om te zien, wat er

intusschen bij het Mobiele Leger was voorgevallen.

Allereerst zij opgemerkt, dat de Artillerie reeds in den aanvang van

het jaar 1835, als gevolg van de zware en vermoeiende diensten en de onvoldoende wijze

van aanvulling, gebrek aan paarden begon te gevoelen. Het scherpst openbaarde zich

dit euvel bij het i® Bataljon Veld-Artillerie. Ten einde in de ontstane leemten te voorzien,

werd besloten eene aanvulling te zoeken uit den Artillerie-transporttrein, welke hare

paarden tijdelijk aan landbouwers in de provincie Utrecht had afgestaan. De bespanningen

der Divisie-parken werden daardoor opgeofferd.

Zoo werd begonnen met de 4® Divisie af te spannen; eenige oude Infanterie-

caissons werden gesloopt; langs dezen weg kwamen 136 paarden beschikbaar.

De Rijdende Artillerie putte later uit een dergelijke bron. Voorts werd met hetzelfde

oogmerk nader bepaald, dat, ten einde de paarden te sparen, elke batterij 4 harer caissons,

waaronder één voor houwitser, benevens een reserve-affuit moest opleggen.

Op eene belangrijke bepaling, den 15®" Juni 1835 uitgevaardigd, zij verder de

aandacht gevestigd. Waren de vorige jaren alle als campagne jaren aangerekend geweest,

thans gelastte een Kon. Besl. van genoemden datum (onder No. i), dat zulks wel met het

laatst verloopen jaar 1834 het geval zoude wezen, doch dat 1835 niet in de rij der

veldtochten mocht worden opgenomen, tenzij onverhoopt bijzondere omstandigheden en

gebeurtenissen zich in den loop van dat jaar mochten voordoen. Dit was echter niet het

geval; geen dreigende wolken kwamen den politieken horizont verduisteren.

Onder het houden van veelvuldige oefeningen ging de zomer voorbij; niets

bijzonder meldenswaards deed zich voor, dan wel een ongelukkig voorval, als gevolg

van de weinig vonkvrije stof, waaruit de kardoes-zakken destijds vervaardigd waren.

Wij voegen hieraan toe, dat reeds destijds vele stemmen waren opgegaan, tot de

opsporing van een weinig vonkhoudend materiaal; voorloopig echter zonder resultaat.

Het ongeluk, waarop we doelden, had plaats op de Kempsche heide, het gewone

oefeningsterrein der Bereden Artillerie, tijdens een manoeuvre van negen Veld- en

Rijdende Batterijen en drie Regimenten Lichte Cavalerie, bij gelegenheid eener

wapenschouwing voor Z. M. den KONING. Niettegenstaande door den Generaal-

Majoor LIST vóór den aanvang van het vuur met de uiterste nauwgezetheid alle

mogelijke voorzorgsmaatregelen waren bevolen, had toch zelfontbranding eener lading

plaats, waardoor aan den lader eener houwitser de rechterarm werd afgeslagen.

Natuurlijk werd dadelijk een Commissie benoemd met opdracht, ,,om het

„gebeurde ten nauwkeurigste te onderzoeken." De slotsom van het door haar

uitgebrachte verslag luidde: ^^dat het hernieuwde ongehtk alleen ie wijten was aan

^doevalligheden^ zmarzfan de geschiedenis der Artillerie zoo vele voorbeelden oplevert,,r
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ET najaar bracht het Koninklijk Besluit, waarbij onder dagteekening van den 8^*^ September

1835 N^. 26 door Z. M. nadere bepalingen werden gegeven omtrent het bevorderen der Officieren

van de wapens der Infanterie en Cavalerie, het tot Officier aannemen van militairen, als ook

het toelaten van vrijwilligers bij voornoemde wapens. Drie dagen later maakte de Directeur-Generaal

van Oorlog ad interim, Generaal-Majoor HENDRIK RUDOLPH TRIP, aan de „Kommandeerende

„Officieren van verschillende Korpsen Schutterij" Zijner Majesteits Kabinet-rescript van den 5^en

September N°. 89 bekend, waarbij bepaald was, dat de paarden van het voerwezen, dus ook de

pakpaarden tot de Korpsen mobiele Schutterij behoorende, provisioneel in onderhoud en ten gebruike

voor den landbouw in de provincie Utrecht moesten worden afgegeven, op gelijke wijze als zulks

ten aanzien van eenige trekpaarden der Artillerie reeds had plaats gehad.

De paarden zouden op Amersfoort worden gedirigeerd; zij moesten aldaar uiterlijk den

October onder behoorlijk geleide aankomen en worden overgegeven aan den Luitenant-Kolonel

FALTER „Kommandeerende het Korps Rijdende Artillerie", die met het toezicht over vorenbedoelde

paarden werd belast.

Naar aanleiding van Zijner Majesteits Besluit verliet de Luitenant-Kolonel FALTER in den
loop der maand September het Leger te velde en keerde naar Amersfoort terug. Daar ter plaatse
werd het commando over de bij het depót achtergebleven compagnieën gevoerd door den Kapitein
DELECOURT. Op hem rustte de verantwoordelijkheid voor de goede opleiding der manschappen
en de africhting der paarden, die achtereenvolgens aan de Batterijen te velde werden gezonden.

Met de opleiding en africhting, de uitrusting enz. waren meer in het bijzonder belast de
Kapitein KOHL, Commandant van de Depót Compagnie, zoomede de i^Luitenant-Adjudant
DRIJFHOUT VAN HOOFF en de i'^-Luitenant VAN WICKEVOORT CROMMELIN als Instructeur.

Mogen deze Officieren ook al gedurende de jaren 1830 e. v. niet bij de Batterijen te velde
zijn geweest, hunne verdiensten zijn daarom niet minder: integendeel alle lof en waardeering komen
hun toe voor de ijverige plichtsbetrachting, die vooral het veldleger in hooge mate ten goede kwam.

Volkomen juist is het, dat VAN SYPENSTEIN op biz. 342 van zijn ..Geschiedenis van het
Regiment Nederla7idsche Rijdende Artillerie'' van hen getuigt:

„Door hunne zorgen was het personeel, dat bij de Batterijen te velde was ingedeeld, zoo goed in
staat om aan zijne roeping te beantwoorden."

Het vertrek van den Luitenant-Kolonel FALTER werd weldra gevolgd door dat van de
Rijdende Batterijen N°. 3 en N°. 4, welke tegen het midden der maand November het Leger te
velde verlieten; haar werden respectievelijk Deventer en Amersfoort tot garnizoensplaats aangewezen,
welke bestemming zij op den en den dierzelfde maand bereikten.

Op dat oogenblik was de Batterij Veld-Artillerie N°. 12" reeds naar Amsterdam vertrokken;
zij werd later naar Haarlem overgebracht.
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IJ trachtten te weten te komen^ om welke redenen genoemde batterijen en in de eerst

volgende jaren ook nog andere het Veldleger verlieten en wendden ons daartoe tot

den Oud-Rijder, Kolonel Jhr. D. C. M. HOOFT, Adjudant in buitengewonen dienst van

Hare Majesteit de KONINGIN, Oud-Gouverneur van PRINS ALEXANDER.

Z.H. W. G. deelde ons, d.d. „den Haag lo Februari 1900" het volgende mede:

„Wat betreft uwe vraag omtrent de reden, waarom in 1835 en later enkele Batterijen tijdelijk naar

Amersfoort en Deventer werden gezonden, hierop kan ik geen bepaald antwoord geven. Volgens mijn

gevoelen was het om Noordbrabant een weinigje te verlichten en tevens materieel, kleederen en paarden

en manschappen zoo noodig te verwisselen."

Betreffende de oefeningen teekende de Kolonel in datzelfde schrijven aan:

„In het Kamp van Zeist werden in den regel geen schiet- of andere oefeningen gehouden door de

Batterijen uit Amersfoort, maar daarentegen steeds en stellig reeds sedert 1835 elk jaar op de Vlasakkers

bij Amersfoort."

Behalve voornoemde Batterijen verliet ook de Afdeeling Grenadiers op i December Noord-

brabant's bodem en keerde naar de Residentie terug.

Gedachtig aan de hechte banden van kameraadschap, die sinds de moeilijke dagen van '30

beide Korpsen — Rijders en Grenadiers — vereenigden, mogen wij deze mutatie en de hieronder

volgende bijzonderheden niet onvermeld laten.

Evenals in vorige jaren, had de Afdeeling gedurende den afgeloopen zomer weder een maand

in het Kamp van Ryen doorgebracht. Haar was toen de hooge eer te beurt gevallen, twee vorsten
zonen in hare gelederen te zien, die volgens uitdrukkelijke begeerte des KONINGS aldaar hunne
militaire opleiding zouden aanvullen.

PRINS WILLEM — onze geëerbiedigde laatstlevende KONING, WILLEM III, — deed dienst

bij de i" Compagnie van het Bataljon, sinds genaamd de Konlngs-Compagnie; de helaas te vroeg
ontslapen PRINS ALEXANDER, bij de Compagnie van het 2= Bataljon. Beide PRINSEN vervulden
opvolgend bij de Afdeeling de dienstbetrekkingen aan de verschillende officiers-rangen verbonden. In
dit kamp vatten zij de genegenheid voor het Korps op, waarvan zij later dikwerf op ondubbelzinnige
wijze met woord en daad deden blijken.

Vóór haar vertrek naar het Noorden herinnerde de Kolonel Jhr. KLERCK zijne Grenadiers aan

hetgeen verricht was, aan de bewijzen van goedkeuring, die zij zoo ruimschoots hadden mogen verwerven,
en vermaande hen om al het mogelijke te doen, ten einde den naam van „Keurkorps" steeds waardig te blijven.

Mét de Afdeeling vertrokken ook de beide PRINSEN naar 's Gravenhage.
Telken jare ontmoeten wij de Grenadiers weder op het manoeuvreer-veld te Ryen, de KONINGS

ZONEN in hunne gelederen.

In den aanvang van het jaar 1839 verscheen Z. K. H. de ERFPRINS van ORANJE als Commandant
der I" Brigade — de Afdeeling Grenadiers stond toen onder den Kolonel EVERTS — weder te velde.

Deze keerde niet huiswaarts, dan nadat het Leger den i i'ieu juli van hetzelfde jaar was ontbonden.
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OK ter overzijde van de grenzen werd niets onbeproefd gelaten om het Leger voor te

bereiden tot een hernieuwden oorlog, waarvan het gevaar nog immer niet was afgewend.

In den winter van 1834 en 1835 kreeg de Belgische Generale Staf het bevel van

VORST LEOPOLD om een geschikt terrein op te sporen voor te houden oefeningen in grooter

verband met een krijgsmacht van 20.000 man.

De Generaal HUREL, Chef van dien Staf, deed tot dit doel onderscheidene verkenningen en

koos de vlakte van Beverloo uit voor Legerplaats. Reeds in de maand Mei van het jaar 1835

begon de voorbereiding tot het onderbrengen der troepen.

Het Kamp van Beverloo voldeed uitstekend aan de bestemming; tevens bood het aan de

gelegerde troepen een goed concentratie-punt tegen Noord-Nederland. Uitgebreide vlakten in de

nabijheid waren zeer geschikt voor het houden van manoeuvres op groote schaal.

In den zomer van het jaar 1835 werd de legerplaats tot twee malen toe betrokken — en wel

gedurende 40 dagen — door een gedeelte van het Belgische leger, samengesteld uit de drie wapens.

Over een deel — 24 bataljons, 12 escadrons en 4 batterijen, totaal 20.000 man — werd het bevel

gevoerd door den Generaal Graaf VAN BRIAS; een ander gedeelte — 24 bataljons, 20 escadrons

en 4 batterijen, totaal ongeveer 21.000 man — werd door den Generaal GOETHALS gecommandeerd.

Eenmaal in de maand Augustus en een tweede keer vanaf 15 September, toefde KONING

LEOPOLD gedurende eenigen tijd m de legerplaats; Z.M, betrok een eigen, met vorstelijke weelde

ingerichte tent en leidde in persoon de oefeningen.

Uit alles bleek de ernstige wil van den VORST, om het Leger zoo goed mogelijk aan zijne

roeping te doen beantwoorden, door het bewustzijn van eigen kracht de nederlagen van den

Augustus-Veldtocht uit te wisschen.

De winter van 1835 op '36 bracht geen verandering in den bestaanden toestand.

Terloops maken wij melding van het Koninklijk Besluit van 18 December 1835 N®. 122, door

den Directeur-Generaal ad interim, d.d. 's Gravenhage 29 December d.a.v. onder N®. 5 ter kennis van

het Leger gebracht, waarbij werd bepaald, dat van i Januari 1836 geen verhoogde toelage meer voor

kleeding- en reparatiefonds zou worden toegekend aan onderofficieren en manschappen tot het staande

leger behoorende, die op voet van oorlog waren geweest. Hetzelfde Besluit bepaalde de hoeveelheid

en de soort, waaruit de kleeding en de uitrusting van de onderofficieren en manschappen van alle

wapens voortaan moest bestaan. In de desbetreffende „Staat" was voor de Rijdende Artillerie een

lakensche pantalon uitgetrokken, echter alleen bestemd voor de onderofficieren.

In het begin der maand Mei verliet de Opperbevelhebber op nieuw het Leger, ditmaal om
met Zijn beide Zonen, WILLEM en ALEXANDER, een bezoek te brengen aan het Engelsche hof.
Zijn Zoon PRINS HENDRIK bracht in deze jaren den meesten tijd op zee door, onder de leiding
van een ervaren Vlagofficier,
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P den van bloeimaand kwamen H.H. K.K. H.H. te Londen aan, waar hun een

schitterende ontvangst ten deel viel. Ook de wapenschouw, die Engelands KOMNG,

WILLEM de Vierde, hield ter eere van de strijders bij Waterloo, en waarbij de Hertog

VAN WELLINGTON, de PRINS VAN ORANJE en Lord HILL, zich in 's KONINGS onmiddellijk

gevolg bevonden, was vol praal en pracht.

Het was bij deze gelegenheid, dat men den Nederlandschen Opperbevelhebber uit den stoet

van honderd zestig legergrooten zag voorwaarts snellen, zich uit den zadel werpen en het eerst

hulp bicden aan een eenvoudigen ruiter, die van zijn paard was gestort.

Den dag t.v. had de ERFPRINS op een feest te Woolwich, dat gegeven werd door de

officieren van de Koninklijke Artillerie, naar aanleiding* van een feestdronk, hem door den Grootmeester

van het wapen Sir HUSSEY VIVIAN toegebracht, zich doen opmerken door Zijne woorden, treffend

door gevoel en waarheid:

„Ar betuig mijn oprechten dank aan den edelen krijgsman^ die mij de eer bewezen heeft om mijne

gezondheid voor te stellen'" — zoo sprak ORANJE's oudste zoon. — y,Hij heeft de hoop uitgedrukt^

dat wij het voorbeeld van onzen Vader mogen volgen. Wij geven de verzekering dat wij zidlen trachten dit

te doen,, en wij verzekeren bovendien,, dat er geen Nederlandsch soldaat is^ die den PRINS VAN ORANJE

niet als het beste voorbeeld ter navolging beschouwt,, en die er niet trotsch op is onder hem te dienen."

Op den 1 Juli keerden de PRINSEN weder binnen 's Gravenhage terug.

Het eerbetoon en de schitterende ontvangst aan de Nederlandsche PRINSEN in Engeland te

beurt gevallen, gold eene waardeering hunner persoonlijke eigenschappen. In de houding der Conferentie

ten opzichte van KONING WILLEM I bracht het bezoek, zooals den lezers uit het,,Politiek Overzicht"

bekend is, geen verandering.

Enkele dagen na de terugkomst van den Vorstelijken Opperbevelhebber te Tilburg, keerden

de Rijdende Batterijen N®. 3 en N®. 4, onder de bevelen van de Kapiteins KOPS en BENTINCK —

respectievelijk op 24 en 25 Juli — uit hunne garnizoenen Deventer en Amersfoort weder naar Noord

brabant terug. De verlaten standplaatsen werden op laatstgenoemden datum ingenomen door de

Batterijen Rijdende Artillerie N°. i en N®. 13. Van de Batterij N°. 3 nam de helft onder bevel van

Kapitein KOPS den 6^^^" September deel aan een manoeuvre in het Kamp van Ryen, welke door de

Eerste Divisie, onder leiding van den Luitenant-Generaal Baron VAN GEEN, voor Z. K. H. den PRINS

Veldmaarschalk werd uitgevoerd. Genoemde Divisie, in twee Brigades ingedeeld, had op den 8^^®"

Augustus het legerkamp betrokken en bleef tot den 11^^^ September.

De tot de Divisie behoorende Batterij Veld-Artillerie stond onder de bevelen van den Kapitein

VAN WIJKHUIZEN en was gekantonneerd te Dorst, op drie kwartier afstands van het Kamp.

De halve Batterij Rijdende Artillerie werd ingedeeld bij de Cavalerie toegevoegd aan de Divisie:
4 Escadrons Lansiers en 2 Escadrons Kiirassiers, onder de bevelen van Kolonel DE POSSON.
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CHAARSCH zijn de gegevens, die wij omtrent de gehouden veld-manoeuvres in dit tijdperk

konden verkrijgen. Reeds gedurende zes achtereenvolgende jaren hadden deze oefeningen

in groot verband plaats gevonden: voor het wapen der Artillerie op de Kempsche Heide,

voor de overige troepen in de nabijheid der legerkampen van Oirschot en Ryen.

Zooveel is zeker, dat deze troepenvereenigingen met veel zorg werden voorbereid en toen ter tijd

van groot nut werden beschouwd. In een der nummers van het militair tijdschrift ^^Speciator'' vonden

wij vermeld, dat men er ,,om bijzondere redenen van had afgezien" om van de bedoelde oefeningen

gewag te maken. Welke die bijzondere overwegingen geweest zijn, valt slechts te gissen; wellicht

zijn het dezelfde, die er toe geleid hebben om de verslagen der tegenwoordige groote manoeuvres,

die — zooals bekend is — gedurende enkele jaren gepubliceerd werden, ook thans slechts voor

enkele ingewijden beschikbaar te stellen. Het zal wel onnoodig zijn op te merken dat zulke geheim

zinnigheid betreurd moet worden. In tijd van vrede toch kunnen de groote manoeuvres slechts de

maatstaf zijn naar welke de geoefendheid van de troep — meer nog die van de troepenleiders —

moet beoordeeld worden; een gezonde opbouwende critiek moet er toe leiden om uit het verloop der

oefeningen te beoordeelen, hoe het met de toepassing eener verstandige tevens nationale tactiek gesteld is.

Waartoe zouden wij dan schromen de gelegenheid te openen voor zulk eene critiek die enkel

voeren kan tot verhooging onzer weerbaarheid?

Moet het niet verwondering baren, dat wij onze lessen gaan putten uit de verslagen van

buite^ilandsche manoeuvres, die in buitenlandsche tijdschriften, ja soms zelfs in onze eigeyie „Verslagen,

Rapporten enz." — indien een onzer Officieren vreemde manoeuvres bijwoonde — worden opgenomen... ?

Om tot het behandelde jaar terug te keeren, werd omtrent de manoeuvre van 6 September

een uitzondering gemaakt. Dienaangaande treffen wij op blz. 124 van Deel V een gedetailleerd

verslag, met bijbehoorende schets, waarop de troepen in de verschillende gevechts-momenten zijn opgesteld.

Omtrent het gebruik der wapens bestond ook toen nog geen eenparigheid van inzicht. Dat de

gevolgde denkbeelden niet die waren van Generaal LIST bewijst de wensch, aan het einde van het

verslag voorkomende „dat men bij het doen der groote manoeuvres van het — niet slechts hier maar

ook bij andere Legers veelal gevolgde — gebruik meer en meer moge afwijken om de artillerie in
linie met de vurende Infanterie te brengen. Doorgaans ziet men bij de groote manoeuvres, en voor

namelijk bij de slotmanoeuvre, de Artillerie zoodanige stellingen aangewezen, welke geheel in strijd

zijn met het doel waartoe zij geroepen wordt . . . ."

De toenmalige Redacteur van de ^^Militaire Spectator" zegt aangaande de oefeningen:

„Nog misten de bevelvoerende Generaals, Commandanten van Brigades en Divisien, hetzij bij
Infanterie- of Cavaleriekorpsen, vooralsnog de gewoonte, om de tactische bewegingen van eene wapensoort
in verband te brengen met die der beide andere wapensoorten en zoodanig te combineeren, dat de
eigendommelijke kracht van het eene, door beredeneerde aanwending van de eigenaardige kracht der beide
andere tot een harmonisch geheel werd saamgesmolten."

Het jaar 1837 bracht ook op dit punt reeds een merkbare verandering ten goede.
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LVORENS de gebeurtenissen van het jaar 1837 te bespreken, moeten wij nog melding

maken van enkele mutatiën, die bij het wapen der Rijdende Artillerie waren voorgevallen:

Aan den i^^<^"-Luitenant JACOB WICHERLINK werd op zijn verzoek bij

Koninklijk Besluit van 24 November 1835 N'^. 78 een eervol ontslag uit den

militairen dienst verleend; terwijl bij Besluit van denzelfden datum N°. 79 de i^-Luitenant

Jhr. TINCO FRANCISCUS LYCKLAMA A NYEHOLT wegens ziekte op nonactiviteit werd gesteld.
De I''-Luitenant JASPER HENDRIK FRAN^OIS BRUCHER, den 4'^^" October 1836 benoemd

tot Kapitein Plaatselijk Artillerie-Commandant te Geertruidenberg, volgde kort daarna zijne bestemming,

terwijl de i "-Luitenant JACOB CORNELIS VAN RIJNEVELD, aangewezen als leeraar aan de

Koninklijke Militaire Academie, op 24 October bij die inrichting werd gedetacheerd. Ook de i"-Luitenant

CIPRIANUS GERHARDUS AREND VAN GORKUM was op i Maart 1836 niet meer bij het

Leger te Velde ingedeeld.

Hunne plaatsen bij de Batterijen te Velde werden ingenomen door de Luitenants PIETER

SODENI^MP, JACOB JOHAN DANIËL SIKKENS, Jhr. THEODORUS VAN CAPPELLE,

CORNELIS BERNARDUS VAN DER SPUY en JOHAN GOUDRIAAN, die wij op voornoemden

datum allen als ,,te Velde zijnde" vinden aangeteekend.
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OTRE artillerie de campagne est excellente et votre artillerie légere est snblime . . . ."
Met deze woorden gaf Zijne Keizerlijke Hoogheid MICHAÉL, Grootvorst van

Rusland, Grootmeester der Russische Artillerie, in den jare 1837 bij de oefeningen op de
Kempsche Heide aan Zijne Koninklijke Hoogheid den PRINS Veldmaarschalk zijne bewondering te
kennen over het wapen i). Op die uitspraak konden onze voorgangers trotsch zijn-, immers de krijgs
kundige talenten en het bij uitnemendheid scherpe en heldere oordeel van dien VORST werden door
elkeen erkend. En het lijdt geen twijfel, of die woorden waren niet enkel een uiting van hoffelijkheid, maar
inderdaad ten volle gemeend. In de ^^Militaire Spectator'' van 1837 (blz. 19) toch vinden wij aangeteekend:

„Het verblijf van Z. K. H. den Grootvorst MICHAÊL van Rusland te Tilburg, en HoogstDeszelfs
belangstellende nazoekingen, beschouwingen en beoordeelingen der zamenstelling, inrigting, trap van
geoefendheid en eigendommelijkheden van ons Leger, was eene gebeurtenis van te veel belang, dan
dat wij die geheel stilzwijgend konden laten voorbijgaan.

,,De persoonlijkheid van dien VORST moet hierbij op den voorgrond gesteld worden en
hechtte aan dat bezoek onze bijzondere belangstelling.

„De mare zijner krijgskundige talenten en van zijn buitengewoon gescherpt oordeel, was dien
VORST voorafgegaan, en de ondervinding heeft alsnu voldingend genoeg bewezen, dat men niets op
rekening van hoofsche vleierij behoefde te stellen, en er niets af te dingen viel, op eene reputatie,
die in het oordeel van deskundigen als gevestigd kon beschouwd worden."

I) „Aanhangsel op de Herinneniigen van den Luitenant-Generaal FREDERIC CAREL LIST uit zijn nagelaten papieren, samengesteld door zijn
zoon C. L. SCHEIDEER LIST." (Historisch Museum).
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IJ waren zoo gelukkig om bij onze nasporingen betreffende de jaren

1831—*39 enkele gegevens omtrent de toen bij het wapen gehouden

oefeningen te verzamelen; in de navolgende bladzijden bieden wij die onzen

lezers aan. Daaruit bleek o.a. dat werkelijk bij de Rijdende Artillerie in die dagen een

uitmuntende krijgsmansgeest, een groote schietvaardigheid en geschooldheid in de

exercitiCin bestond.

Ongetwijfeld dragen de oefeningen in het manoeuvreeren een eigenaardig karakter,

een stempel, niet van onzen tijd. Maar men vergete geenszins, dat de oorlog toen

andere eischen stelde en dat de oefeningstijd ook met een korps vrijwilligers niet in

die mate bemeten was als thans: „z7 fant jnger les faits d'apres leurs date£\

In elk geval, al mocht de manoeuvreer-vaardigheid van de Rijdende Artillerie

voor die dagen tot critiek aanleiding geven, aan de beoordeeling waarvan wij ons

thans liever onthouden — zooveel is onwrikbaar zeker, dat de Chefs en de Officieren

zich geheel gaven aan de zaak, dat elkeen het goede vóórhad en nastreefde, dat de

dienst met ijver en nauwgezetheid werd volbracht.

De Kolonel Jhr. D. C. M. HOOFT, Adjudant in buitengewonen dienst van

Hare Majesteit de KONINGIN, wien wij naar zijne ervaringen uit den kantonnements-tijd
vroegen, was zoo welwillend ons enkele beschouwingen dienaangaande te doen toekomen.

„Gaarne":—zeide de Oud-Rijder — „ben ik bereid zooveel mogelijk inlichtingen te

geven, omtrent het in het laatste Deel van uw werk, door u te behandelen tijdvak van

de Geschiedenis van het Korps Rijdende Artillerie.

„Tot mijn spijt kan ik echter slechts over de laatste jaren van ons kantonnements-Ieven

in Noordbrabant meespreken.

„De Generaal LIST was toen de ziel van al de oefeningen, die door hem voor de

verschillende batterijen waren voorgeschreven.

„De dagen, uren en terreinen van oefening waren nauwkeurig opgegeven en de

Generaal kwam telkens onverwachts zich overtuigen, dat zijne bevelen werden nagekomen.
„Hij was een voorstander van het zoogenaamde „mangelen", groote afstanden

doorloopen in verschillende gangen, terwijl de zorg voor de bespanningen en vooral ook

het zorgvuldig bepakken der munitie zeer belangrijke zaken in zijn oog waren.

„Schietoefeningen werden op de Kempsche heide gehouden, terwijl nu en dan een
Revue voor KONING WILLEM I en voor den PRINS VAN ORANJE plaats had. Het

was in dien tijd een prachtig leger: de lotelingen, die jaren lang onder de wapenen

werden gehouden, waren door en door geoefend.

„Het leven was zeer eentoonig, maar als er batterijen of Kavallerie dicht bij elkander

gekantonneerd waren, dan zagen de officieren zich dikwijls. De ingezetenen van Noordbrabant

waren altoos zeer gedienstig voor het leger "
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AN over de komst van den Grootvorst:

„De aanleiding tot de komst van den GROOTVORST MICHAËL van Rusland

in den zomer van 1837, was een bezoek aan zijn Schoonbroeder den PRINS VAN ORANJE en

tevens waarschijnlijk een reis met het oog op een huwelijk, in 1841 voltrokken. Ter zijner eere hadden wij

o. a. eene groote Revue, voor zooveel mogelijk ons geheele leger op de Kempsche heide bij Oisterwijk."

In de „Herinneringen van den Luitenant-Generaal FREDERIC CAREL LIST", deelt zijn zoon de

oud-Generaal C. L. SCHEIDLER LIST aangaande het bezoek van den GROOTVORST nog het
volgende mede:

„Mijn vader had destijds de eer voor den VORST te manoeuvreeren en verschillende militaire

onderwerpen met hem te bespreken. Bij het afscheid, dat zeer hartelijk was, beloofde Z. K. H. hem eenige
modellen te zullen toezenden van uitvindingen, die toen juist bij het Russische leger waren ingevoerd.

Twee jaar later ontving mijn vader een paar kisten uit Rusland, inhoudende de beloofde geschenken met

teekening en beschrijving, waaraan een hoogst vereerend schrijven was toegevoegd."

Deze geschenken bestonden uit:

i"" een ponton-wagen en een ponton-ribbenwagen op '/g der ware grootte, in 1837 in gebruik

bij de Russische eskadrons pionniers te paard; en

2^ de opzet genaamd Bestougeff^ met de monding en de kulas van een kanon, in 1838, bij de

Russische artillerie in gebruik.

Genoemde voorwerpen worden thans bewaard in het Nederlandsch Museum te Amsterdam, en

wel in de Afdeeling „Geschiedenis en Kunst".

Beschouwen wij thans aan de hand der geschriften van den toenmaligen i'^-Luitenant Dr. J. C.

VAN RIJNEVELD, de in het jaar 1837 gehouden groote manoeuvres eenigszins van meer nabij.

Twee Divisiën betrokken, evenals zulks ook vorige jaren gewoonte was geweest, achtereenvolgens
de Legerplaats bij Ryen; ditmaal had sedert 5 Juni de Tweede Divisie gekampeerd onder bevel van

Z. D. H. den Luitenant-Generaal HERTOG BERNHARD VAN S AKSEN-WEIMAR — Chef van den Staf,

Luitenant-Kolonel F. Baron VON GAGERN; Commandant der Brigade, Generaal-Majoor STOECKER;

idem der 2® Brigade, Kolonel Baron VON QUADT. Den 30^^"^" Juni had een groote manoeuvre plaats

gevonden, waarbij de Rijdende Batterij N°. 3 — Kapitein J. KOPS — in het verband eener Cavalerie-

Brigade was opgetreden.

Van 10 Juli tot medio Augustus kampeerde de Eerste Divisie onder Luitenant-Generaal Baron

VAN GEEN —Chef van den Staf, Majoor DE PETIT; Commandant der i'' Brigade, Kolonel Jhr. KLERCK;

idem der 2*^ Brigade, Generaal-Majoor DE FAVAUGE. Over de Afdeeling Grenadiers (der i*^ Brigade)

voerden PRINS WILLEM VAN ORANJE en PRINS ALEXANDER DER NEDERLANDEN het bevel.

Bij de Divisie was ingedeeld de Batterij Veld-Artillerie N°. 9"", onder bevel van den Kapitein

Jhr. SINGENDONCK, terwijl eene Cavalerie-Brigade geformeerd was, onder bevel van den Kolonel Baron

DE POSSON, bestaande uit 4 Escadrons Lansiers, 4 Escadrons Kurassiers en de Batterij Rijdende

Artillerie N°. 13, Kapitein KOOPMAN.
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N tegenwoordigheid van den PRINS-Veldmaarschalk en Z. K. H. den Admiraal en Kolonel-
Generaal PRINS FREDERIK werd op 9 Augustus door de Divisie eene manoeuvre gehouden,

waarvan wij het verslag i) van Luitenant Dr. VAN RIJNEVELD hier onder doen volgen,

't Is niet zonder belang om na te gaan, wat men reeds in dien tijd door „groote manoeuvres"

verstond: inderdaad geen uitvinding van lateren tijd.

„Tot grondslag der te verrigten bewegingen ging de luitenant-generaal Baron VAN GEEN van de

vooronderstelling uit, dat de opperbevelhebber van ons leger te velde het berigt heeft ontvangen, dat de

vijand voornemens is de vesting Breda te belegeren. Verder, dat reeds een gedeelte van het vijandelijke

insluitingskorps op marsch is en bevel heeft om over Poppel naar Tilburg te marcheeren, en de gemeenschap

der vesting aan die zijde af te snijden. Vervolgens, dat de opperbevelhebber uit de omstreken van

Geertruidenbcrg een korps detacheert, onder de leiding van voornoemden bevelhebber, met den stelligen last,

het gehucht Dorsten te bezetten, en den vijand, indien deze hem was voorgekomen, van daar te verdrijven.

„Het bedoelde korps, onder de bevelen van Z. E. den luitenant-generaal Baron VAN GEEN, bestaat uit:

12 bataillons infanterie, verdeeld in twee brigaden;

I batterij veld-artillerie onder bevel van den kapitein Jhr. SINGENDONK;

I brigade kavallerie, onder bevel van den kolonel Baron DE POSSON, bestaande uit:

4 eskadrons lansiers, luitenant-kolonel GANTOIS, 4 eskadrons kurassiers, luitenant-kolonel NYPELS,

en I batterij rijdende artillerie, kapitein KOOPMAN.

„Dientengevolge begeeft de bevelhebber dezer troepen zich vroegtijdig op marsch langs den weg van

Oosterhout op de Vijf Eik. Het terrein tusschen Oosterhout en Dorsten grootendeels boschachtig zijnde,

zoo wordt de voorhoede der marcheerende kolonne zamengesteld uit het flank-bataillon der 9<le afdeeling

infanterie, eene kompagnie grenadiers, 2 eskadrons lansiers en eene halve rijdende batterij. De kolonne marcheert

langs den grooten weg van Oosterhout, met eene kompagnie regts en eene kompagnie links tot flankendekking.

,,De voorhoede aan den zoom van het mastbosch gekomen zijnde, ontdekt derzelver kommandant, dat

de vooronderstelde vijand, van den marsch onzer troepen onderrigt, reeds de vlakte tusschen dit bosch en

de Vijf Eik bezet heeft, en cenige dispositiën neemt om het deboucheren onzer troepen in die vlakte te

beletten. De voorhocde-kommandant doet daarop 3 kompagniën in de duinen en in het bosch regts van

den grooten weg in tirailleurs verspreiden, en houdt de twee andere kompagniën in reserve. Gelijktijdig

met het nemen dezer dispositiën, zendt hij aan den bevelhebber der troepen het berigt van de tegen

woordigheid des vijands in de vlakte vóór het mastbosch.

„De bevelhebber begeeft zich in persoon bij de voorhoede, in de vooronderstelling om de positie

des vijands te verkennen, en dientengevolge zijne bevelen te geven. De halve batterij rijdende artillerie

wordt daarop in positie gesteld ter linker zijde van het bosch, gedekt door de twee eskadrons lansiers.

„De geheele boschrand wordt vervolgens met tirailleurs bezet, die zich verborgen en in stilte

opstellen. De iste brigade met de batterij veld-artillerie krijgt bevel, om zich regts van den weg in

kolonne en zoo gedekt mogelijk te plaatsen. De 2de brigade wordt links gedirigeerd en op een 150 schreden

achter de in positie staande halve rijdende batterij in kolonne mede gedekt opgesteld. Het regiment

kurassiers, met de twee overige eskadrons lansiers en de tweede halve rijdende batterij, hebben insgelijks

bevel ontvangen om in kolonne op den grooten weg in het bosch te blijven stand houden.

I) Voor het verslag der andere manoeuvres van dat jaar, zoomede de beschouwingen naar aanleiding der veldoefeningen op groote schaal,
verwijzen wij naar „De Militaire Spectator 1837" blz. 153 tot 156 cn 192 tot 198.
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Na het nemen van deze maatregelen, komt Z. K. H. de PRINS-Veldmaarschalk in de vlakte voor
het bosch aan, en kort daarop Z. K. H. de Admiraal en Kolonel-Generaal, beide door HoogstDerzelver

staven vergezeld. Dit was het signaal voor den aanvang van de manoeuvre; kort daarop begonnen de

geweren tusschen het donker groene geboomte te flikkeren, en zag men beweging daar waar men zelfs

geene troepen vermoed had. De door ons omschrevene opstelling was zeer gedekt en voor geen vijandelij'k

oog verkenbaar. Eene zwaar bewolkte lucht, welke zich weldra in stroomen regen ontlastte, gaf aan het

tafereel, dat zich nu ontwikkelde, een somberen en toch grootschen tint. Het licht en bruin, zoo scherp

geteekend in het werkdadige oorlogsleven, de moeijelijkheden en de teleurstellingen, waarmede men zoo

dikwerf bij dezen dans op leven en dood te worstelen heeft, vertoonden zich daar, nabootsende de natuur

van dergelijke sombere tafereelen in het staatkundig leven der volkeren.

„Fraai was het gezigt, toen de in den boschrand geplaatste tirailleurs over eene groote uitgestrektheid

hun vuur openden; bijna elke boom scheen vuur te spatten, en als het ware met een gaas van rook te

worden omhuld, terwijl het kanonvuur der halve batterij rijdende artillerie kracht gaf aan den aanval tegen

den vooronderstelden vijand.

„Die kracht scheen juist aangebragt, daar een aanval en fourageur voor de twee eskadrons lansiers

tegen den vooronderstelden regtervleugel des vijands, door den bevelhebber mogelijk geacht, ook

gelukkig, ongeveer 600 schreden ver, werd uitgevoerd; waarna deze eskadrons zich weder achterwaarts

verzamelden.

„Vooronderstellende dat de vijand ongeveer 800 schreden teruggeworpen was, zoo laat de bevelhebber

de geheele linie van tirailleurs uit het bosch voorwaarts rukken, ten einde het deboucheren der beide

brigaden uit het bosch te dekken. Deze volgen spoedig, en 300 schreden in de vlakte vooruitgerukt zijnde,

deploijeren dezelve in twee liniën.

„De veld-batterij stelt zich op den regtervleugel van de eerste linie op, terwijl dezelve regts door

de kompagniën der voorhoede, waarvan er twee in tirailleurs in de duinen verspreid zijn, gedekt worden.

De eerste halve rijdende batterij wordt voorwaarts van de tusschenruimten der beide brigaden in batterij

geplaatst; terwijl de twee eskadrons lansiers, welke tot nu toe op den grooten weg in het bosch verbleven

waren, last krijgen om zich met de beide eskadrons der voorhoede te verecnigen, en gezamenlijk in

eskadrons-kolonnen op den linkervleugel der divisie op te stellen. De kurassiers met de andere helft

der rijdende batterij begeven zich voorwaarts, doch blijven, uit het bosch gekomen, op den grooten weg

in kolonne als reserve staan.

Het deboucheren dezer troepen, door het tirailleurvuur gedekt, geschiedt snel en in de volmaaktste

orde. Er wordt echter voorondersteld, dat de vijand stand houdt en met een hevig geweer- en geschutvuur

de offensieve beweging onzer troepen zoekt te beletten. Deze vooronderstelling geeft aan den bevelhebber

aanleiding om de begonnene offensieve beweging met kracht door te zetten, ten einde spoedig van de vlakte

meester te worden.

„Dientengevolge wordt de aanval des vijands door bataillons- en geschutvuur begroet, waarna twee

malen de liniën met aanvals-kolonnen en met geveld geweer worden doorgetrokken. De divisie heeft

vervolgens vóór den terugtrekkenden vijand de stelling ingenomen. Deze wordt voorondersteld links
af te trekken, en het boschje voor den regtervleugel der divisie sterk te bezetten, zoo het schijnt, met

het doel, zich daar vast te zetten of onzen regtervleugel om te trekken.
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De bevelhebber gelast daarop aan de veld-batterij snel voorwaarts te rukken, tot op 500 passen
van het boschje en in die voorwaartsche beweging half regts van strekking te veranderen, aldaar stand

te houden en den in het boschje opgestelden vijand hevig met blikken doezen te beschieten. Deze

beweging wordt gedekt door de kompagnieën der voorhoede, welke zich, gedeeltelijk in tirailleurs verspreid,

in den looppas voorwaarts begeven, de duinen bezetten en van daar op den vijand tirailleeren. De

bevelhebber doet vervolgens de divisie met aanvalskolonnen '/s frontverandering voorwaarts maken; en

om deze beweging te dekken, voegt zich de halve rijdende batterij bij het regiment lansiers, rukt van daar

in galop voorwaarts, stelt zich in batterij en doet eenige schoten met blikken doozen, waarna de lansiers

een charge uitvoeren, ten einde den vijand tegen hunnen linkervleugel op te rollen.

„De bovenvermelde frontverandering geëindigd zijnde, wordt voorondersteld dat de vijand met

eene sterke kolonne kavallerie uit de Vijf Eik deboucheert, waardoor de lansiers genoodzaakt worden terug

te trekken, en zich in eskadrons-kolonnen in de tusschenruimten der twee liniën van de iste brigade op te

stellen. De vier eskadrons kurassiers krijgen mede bevel om zich eveneens in de tusschenruimten der beide

liniën der iste brigade te plaatsen. De rijdende batterij vereenigd zijnde, komt voor het midden der divisie

in batterij, en rigt haar vuur op de aanrukkende vijandelijke kavallerie. Deze zich tot eenen aanval gereed

makende, gelast de bevelhebber het formeeren der iste linie in schuinsche quarré's, regts per bataillon,

terwijl de twee bataillons de 2de linie op den linkervleugel in één quarré worden opgesteld; de tweede

linie der i^te brigade blijft in „colonne d'attaque" staan. In die stelling wordt de vijandelijke aanval

afgeslagen, waarna de quarré's zich ontwikkelen, de gezamenlijke kavallerie door de tusschenruimten

heentrekt en chargeert, om den aftogt des vijands te bespoedigen, of in vlugt te doen ontaarden. Na

volbragte charge, ontvangt de kavallerie bevel om links te trekken en zich in eskadrons-kolonnen op den

linkervleugel te plaatsen.

„Gelijktijdig met deze bewegingen, geeft de bevelhebber aan het i^te balaillon grenadiers last, om

eene aanvals-kolonne te vormen en het dennenbosch vóór den regtervleugel van den vooronderstelden

vijand te zuiveren, en hetzelve te bemagtigen. Dit bataillon stelt zich in beweging tegen de linkerzijde

van het bedoelde boschje, en op 50 schreden van hetzelve gekomen zijnde, wordt het geweer geveld en

die zijde met storm genomen. De tirailleurs der voorhoede vallen de regter zijde van het boschje met den

looppas aan. Zoodra het bataillon grenadiers zich in beweging zet, doet de bevelhebber de iste Hnie

deploijeren, en vuren, om de aandacht des vooronderstelden vijands te verdeelen, en zoodoende den aanval

op het dcnnenboschjc te ondersteunen. De grenadiers het boschje genomen hebbende, trekken door het

zelve heen en stellen zich aan de andere zijde op, terwijl de voorhoede als reserve in hetzelve stand houdt.

„De offensieve beweging wordt vervolgd door per brigade op 300 schreden regts de echelons te

formeren, welke beweging door het artillerie-vuur op den regtervleugel van elke brigade gedekt wordt,

terwijl de kavallerie dezelve op den linkervleugel volgt. Op de hoogte van het iste bataillon grenadiers

gekomen, wordt de linie hersteld. De gunstige oogenblik tot het doen van eenen algenieenen kavallerie-

aanval gekomen zijnde, wordt deze gelast en door de kurassiers, ondersteund door de lansiers, uitgevoerd.

Deze beweging kon met regt een' schoonen kavallerie-aanval genoemd worden, door het ensemble waarmede

dezelve uitgevoerd werd. In de vooronderstelling, dat de vijand snel terugtrekt, wordt dezelve door de

lansiers tot op eenigen afstand achtervolgd.

„Hiermede eindigde deze manoeuvre, waarna voor de beide KONINKLIJKE PRINSEN gedefileerd werd.

„Alle de hierboven omschrevene bewegingen werden, in weerwil van de stroomen regen, die aan

houdend viel, met zeer veel orde en regelmatigheid uitgevoerd."
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AT de oefeningen betreft, uitsluitend de Bereden Artillerie betreffende, deelt VAN

RIJNEVELD mede:

„Ten einde aan zijne Keizerlijke Hoogheid (GROOTVORST MICHAËL) de Veld- en de
Rijdende Artillerie, zoowel wat de inrigting van het materieel, de bespanning, de indèeling en de oefeningen

van het personeel, als ook den trap van geoefendheid van het laatstgenoemde, zoo aanschouwelijk mogelijk

te maken, had de generaal-majoor LIST één veld- en twee rijdende, batterijen, namelijk de veld-batterij

N°. 9 (kap. SINGENDONK), en de rijdende batterijen N°. i (kap. DINAUX, thans majoor) en N°. 3 (kap.

KOPS), in parade-tenue op de Kempsche heide tusschen Haren en Oirschot vereenigd. Deze batterijen

werden in eene gedekte stelling achter een moerven, in linie gebragt; de regtervleugel der linie tegen een

moeijelijk te genaken en heuvelachtig terrein, de linkervleugel tegen de kleine doch moerassige waterleiding,

de Rosep geleund.

„Nadat de beide Vorsten met een' oogopslag de keuze dezer gunstige positie, tegen een onderstelden

en op verren afstand door linnen schijven afgebakenden vijand, hadden overzien, reed Z. K. H. de Grootvorst

langs de drie liniën van voertuigen. Zijne grondige en speciale kennis in alles wat de artillerie-weten

schappen betreft, zijn doordringende blik, door eene tweejarige onderzoekingsreize nog meer geoefend, deden

elke bijzonderheid, aan HoogstDenzelven vreemd, dadelijk ontwaren, en naar de beteekenis, het nut en de

voordeelen vragen. De generaal LIST, mede een van de hoofdgrondleggers van ons veld-artillerie-stelsel,

was daardoor in de gelegenheid om dat systema in al deszelfs bijzonderheden te verklaren en aan te toonen;

en reeds bij dit voorloopig onderzoek kon Z. K. H. de intelligentie van eenige onderofficieren en manschappen

en de hoogte hunner theoretische ontwikkeling opmerken.

„Vóór dat er nu tot eene praktische exercitie werd overgegaan, ontwikkelde de genoemde generaal

de hoofdpunten, welke voornamelijk bij soortgelijke exercitiën worden behartigd, en met welke inzigten

dezelve behandeld worden. Dat de toepassing van het terrein en vooronderstellingen, uit den praktischen

oorlog ontleend, hierbij op den voorgrond stonden, wees hij aan, door den GROOTVORST opmerkzaam

te maken op den stand des vijands, die in de rigting van Oirschot, op ongeveer 1800 schreden door linnen

schijven werd afgebakend. Vier dezer schijven waren in een vierkant geplaatst, voorstellende een bataillon

infanterie in carré, welks hoeken door geschut verdedigd werden. Daartoe waren op de voorste hoeken

twee kleine schijven geplaatst, op ieder waarvan de verticale projectie van een stuk geschut, in batterij

staande, was afgebeeld. Bij de plaatsing van dat carré, was men van het beginsel uitgegaan, dat er eene

voordeelige keuze van het terrein voor de opstelling was gedaan, en wel zoodanig, als elke bataillons chef

zou doen, alsof hij door eenen gecombineerden kavallerie- en artillerie-aanval bedreigd werd. Het carré stond

alzoo achter een golvend terrein, op bijna halver hoogte onzigtbaar, en zeer gunstig tegen de kogelopslagen.

De vijand was dus in het voordeel van het terrein; de artillerie bij eenen werkelijken aanval in het nadeel;

dit op te merken viel niet zeer moeijelijk, en was ook zeer spoedig door den Grootvorst en de Russische

opper-officieren, welke HoogstDenzelven begeleidden, overzien.

„De generaal LIST beval daarop, dat eene der rijdende batterijen het bedoelde carré langs de

diagonale lijn zoude aanvallen, met medewerking van de veld-batterij. De laatste kreeg alvorens den last,
om met halve batterijen in sterken draf voorwaarts te gaan, en zich op 800 schreden in de verlenging der

afgekeerde zijde van het carré in batterij te plaatsen, en dit met kogels en granaten te beschieten. Nadat
deze halve-batterijen haar vuur zeer snel geopend en, vooronderstcllenderwijze, het vuur der vijandelijke stukken,

die het carré dekten, tot zich getrokken hadden, stelde de rijdende batterij zich langs de diagonaal in beweging.
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Eerst in sterken draf voorwaarts gaande, nam deze weldra den gestrekten galop aan en stelde
zich op 500 schreden van het carré in batterij, hetzelve met kartetsen beschietende. Onstuimigheid met

bedaardheid gepaard, iets dat onze rijdende artillerie zoo voordeelig onderscheidt, werd hier opgemerkt,

evenals de hoogst mogelijke beweegbaarheid en eigenaardige tact der veld-batterij. Zoodra de rijdende

batterij haar doel meende bereikt te hebben, trok zij zich snel, halve batterij's gewijze, op de halve-

batterijen terug, ten einde het terrein voor eenen mogelijken kavallerie-aanval te openen en derzelver

flanken te kunnen dekken.

„Deze manoeuvre, in den geest der oefeningen onzer artillerie-troepen te velde, en in den geest der

ware beginselen van toegepaste taktiek uitgevoerd, deed de vreemde hooge bezoekers het standpunt zien

en zich van de hoogte overtuigen, welke de leiding van het onderwijs bij dit speciale wapen had

ingenomen. De hooge graad van deszelfs geoefendheid in het doel-trefifen, zelfs bij de onstuimigste

bewegingen, bleek nu aan den GROOTVORST en zijne officieren, toen zij voor de tweede maal (doch nu

nadat dezelve beschoten waren) de schijven bezigtigden.

„Met belangstelling telden de hooge bezoekers de getroffen 6-ponder- en blikkendoos-kogels en

granaten, en stonden verbaasd over derzelver aantal, doch dit nam niet weinig toe, toen de GROOTVORST

aan wiens oog niets ontsnapte, vijf van de acht geworpene granaten, die in het carré gevallen waren,

opmerkte.

„De beide afgehandelde punten hadden de hooge tevredenheid van Z. K. H. den Veldmaarschalk en die

van den GROOTVORST mogen wegdragen, waarop de bevelhebber der artillerie overging tot de uitvoering

van een ander gedeelte van het onderwijs. De GROOTVORST namelijk had den wensch te kennen

gegeven oni de bij ons gebruikelijke wijze van het vervangen der gedoode of gekwetste trekpaarden, te

midden van een woelig gevecht, te zien. Daartoe kreeg de tweede rijdende batterij in last, om zich met

eenen frontmarsch voorwaarts te begeven, gedurende welke beweging, op eene eenvoudige kommando-

aanduiding, welke paarden men gekwetst vooronderstelde, bij elk stuk achtereenvolgens twee trekpaarden

tegen twee rijpaarden verwisseld, en wel zoodanig, dat vóór-, middel- en achterpaarden onderling vervangen

werden. Ook bij deze oefening, die bij onze artillerie met onovertrefbare gezwindheid wordt uitgevoerd,

zagen de hooge bezoekers, dat men bij dit onderwijs den werkdadigen oorlog steeds in het oog hield.

„Om nu ook den trap van geoefendheid in het bewegen en verplaatsen van zware lasten „manoeuvres

de force" te doen zien, werd eene sectie rijdende artillerie voor eene zeer smalle engte gebragt, die zij

doorgaan moest, hoezeer de engte geenszins den doortogt van een voertuig toeliet. Deze engte stelde een

hiilppoort voor, door eenige latten afgebakend, ter breedte van eene en ter lengte van tien Nederlandsche

ellen. Op een gegeven kommando werden de paarden afgespannen, en y^en files'' door de engte gevoerd, de

stukken van de affuiten genomen en door de engte gedragen, evenzoo de raden er door gerold, het affuit

gekanteld, en met een der asarmen in den remschoen rustende, er door gesleept, en eindelijk de munitiekist

afgenomen, de raden van den voorwagen idem, en eindelijk ook deze voorwerpen door de hulppoort

gedragen. Dit alles geschiedde alleen door de bedieningsmanschappen en de stukkenrijders bij de sectie

behoorendc; en nadat paarden en materieel door de hulppoort waren, en alles weder opgelegd, inééngezet,

aangespannen en tot beweging of tot een gevecht in gereedheid was, had deze geheele manoeuvre slechts

acht minuten tijds vereischt.

„De GROOTVORST welke dit, voor HoogstDenzelven geheel nieuwe soort van oefeningen, met de

grootste aandacht had n.igegaan, gaf in de vleijendste bewoordingen HoogstDeszelfs tevredenheid te kennen,

terwijl de stilte en orde die daarbij geheerscht hadden, bijzonder zijne oplettendheid hadden getrokken.
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M.et niet minder ingespannenheid werden de onderscheidene „manoeuvres de force" der veld-artilleristen
bewonderd, die met hunne rijdende wapenbroeders wedijverende, de hoogt mogelijke bedrevenheid aan den

dag legden. Onder andere dezer manoeuvres, werd er voorondersteld, dat de affuiten reddeloos geschoten

waren, en diensvolgens de stukken met de voorwagens moesten vervoerd worden; eveneens het omgekeerde,

met reddeloos geschotene voorwagens. De stilte en orde waarmede deze, aller physieke krachten inspannende

en behendigheid inroepende bewegingen werden volvoerd, deed den GROOTVORST zeer goed inzien, dat

de voorschriften dezer manoeuvres met bijzonder veel doorzigt moesten opgemaakt zijn, waarop Hoogst-

Dezelve eene Fransche vertaling derzelve verlangde, om deze manoeuvres ook bij de Russische artillerie

in te voeren.

„Om nu ten slotte aan den GROOTVORST eene tweede proeve te geven, op welke wijze onze

artillerie de oefeningen in het schijfschieten verbonden heeft met de oefeningen in de toegepaste artillerie-

taktiek, zoo geleidde de bevelhebber Z. K. H. vooraf naar het terrein (in de strekking tusschen Oirschot

en Moergestel), waarop een vermeende vijand in aanmarsch was. Deze vijand, door linnen schijven ter

breedte en hoogte van een peloton infanterie en kolonne-vormig opgesteld, werd voorondersteld in marsch

te zijn tot het nemen eener stelling. Drie dezer aldus voorgestelde vijandelijke kolonnen waren in onder

scheidene rigtingen in gedekte stellingen geplaatst, op voor de batterij-kommandanten onbekende afstanden.

„Na deze dispositie in oogenschouw genomen te hebben, reden de hooge bezoekers naar de batterijen

terug, waarop de rijdende batterijen van den bevelhebber der artillerie de order kregen, den bovenbedoelden

vijand op de volgende wijze te keer te gaan:

„De linkerbatterij zoude voorwaarts rukken en zich tegen de regter vijandelijke kolonne rigten, deze

tot op den blikkendoos-schotsafstand tegemoet te gaan en vuren, terwijl de regter-batterij den marsch der

beide andere kolonnen moest tegengaan, door met hare regter halve-batterij tegen de linker- en met hare

linker halve-batterij tegen de middelkolonne, tot op 600 schreden, te naderen en met kogels te beschieten.

Deze eerste manoeuvre werd met zeer veel snelheid uitgevoerd; doch nu liet de bevelhebber weten, dat

hij aannam, dat de regter vijandelijke kolonne door de blikkendoos-schoten tot wankelen gebragt en verder

door de kavallerie teruggedreven werd. De linker batterij deed daarop eene beweging tegen de middelste

kolonne en begon te vuren, terwijl de regter batterij zich vcreenigde, om de linker vijandelijke kolonne,

die men vermeent veld te winnen, met meer nadruk te keeren. Te midden van deze beweging doet de

bevelhebber aan den linkerbatterij-commandant weten, dat de middelste kolonne aan het wijken gaat, door

de kavallerie zal vervolgd worden, en dat hij zich nu tegen de linker kolonne zal rigten, en deze op 400

passen zal hebben te naderen. Deze batterij legt daarop zeer snel op, en begeeft zich in galop voorwaarts,

op 400 passen van de linker kolonne, en vuurt hevig met blikken doozen.

Naauwelijks heeft deze laatste batterij haar vuur geopend en voortgezet, of de bevelhebber doet

weten, dat er aangenomen wordt, dat de linker vijandelijke kolonne, in weerwil van het verpletterende vuur

der beide batterijen, meer en meer door versche troepen wordt ondersteund; verder, dat onze kavallerie-

aanval op de middel kolonne heeft moeten gestaakt worden, en dat onze kavallerie aan het terugtrekken

is. Dientengevolge krijgt de linker batterij order om zich in beweging te zetten en zich weder tegen de

middelste kolonne op 600 schreden in batterij te stellen. Vooronderstellende, dat de vijandelijke middel
en linker kolonne sterk komen opdringen, zoo krijgen de beide batterijen alsnu bevel, om met halve-

batterijen vurende, terug te trekken, tot dat zij zich in eene eenigszins gedekte stelling kunnen vereenigen.
„Na het eindigen dezer manoeuvres, begaven zich de hooge bezoekers weder naar de schijven, die

tot doel hadden gediend.



88 IN DE KANTONNEMENTEN 1831—'39.

Had de GROOTVORST bij herhaling HoogstDeszelfs bewondering te kennen gegeven over de
geoefendheid der officieren, onderofficieren en manschappen in het schatten der afstanden, in het kiezen van

goede stellingen, voor de batterijen in het algemeen, als ook voor elk stuk in het bijzonder, zoo was

die bewondering nog zeer gestegen, toen HoogstDezelve de aan flarden geschoten schijven bezigtigde.

„Ook over de stoute rijvaardigheid van de stukkenrijders der beide artilleriën, en hunne behendigheid

in het overtrekken of ontwijken van terrein-hindernissen, gaf de GROOTVORST zijne tevredenheid te

kennen, terwijl beide vorstelijke schoonbroeders den bevelhebber, den generaal-majoor LIST, bedankten

voor de schoone en leerrijke manoeuvre-voorstelling "

Hoe veel zorg aan deze oefeningen besteed — ook wat het kenbaar maken der resultaten

betreft — bewezen o.a. een drietal staten, nagelaten door den Luitenant-Generaal J. Ph. Baron DE GIRARD

DE MIELET VAN COEHOORN, in eigendom toebehoorende aan den Oud-Majoor Jhr. W. C. GODIN

DE PESTERS, en aan ons welwillend ter inzage afgestaan. Die staten behelzen de uitkomsten van de

tweede oefening in het schieten naar de schijf door de Artillerie te Velde in het jaar 1837 gehouden;

alle gegevens der schietstaten, schijfbeelden, welke de schoten in verschillende kleuren aangeven;
zoomede de opmerkingen, waartoe de oefeningen hebben aanleiding gegeven.

Zij zijn onderteekend door den „Generaal-Majoor belast met de inspectie en hoogere leiding

der Artillerie te Velde, LIST" en geheel door middel van gravure gereproduceerd.

Men verwijte ons niet, dat wij door bovenstaande verslagen van den Oud-Rijder VAN RIJNEVELD

in extenso op te nemen, te uitvoerig waren.

Beter dan door een uittreksel meenden wij op deze wijze een indruk te geven van de oefeningen

bij het Korps, zooals die, in de voor ons militairen hoogst gewichtige jaren van de politieke moeilijk

heden met België, geregeld waren.

Nog wenschen wij thans het oordeel te geven van Generaal KNOOP, dat hij in de .^Nieuwe

Militaire Spectator' van 1878 aangaande het door ons geschetste tijdsverloop geeft.

„De jaren, die onmiddellijk op 1830 volgden, waren voor het Nederlandsche leger jaren van krachtige

inspanning, van ontwikkeling der krijgskennis en krijgsgeest; dat leger van WILLEM II, samengesteld uit

alle standen van het Nederlandsche volk, omstraald door den luister der zege van T.831, bezield met den

besten geest en gehard door rustelooze werkzaamheid, was toen een uitmuntend leger. Vooral de Artillerie

stond op een hoogen trap van militaire volmaaktheid, en deed voor geene Europeesche artillerie onder.

Dit wapen had bij ons toen veel te danken aan een krachtig en bekwaam aanvoerder, den Generaal

LIST, wiens ijver en werkzaamheid geen grenzen kende, en die allen, die hij aanvoerde, wist te bezielen

met zijnen vurigen geest.

„Over het geheel had het Nederlandsche leger toen het voorrecht van onder zijne hoogere en

mindere bevelhebbers een aantal mannen te tellen, die hunne krijgskennis op andere wijze hadden verkregen

dan alleen uit de boeken; mannen die de groote Napoleontische veldtochten en veldslagen hadden

bijgewoond; daar ondervinding hadden verworven, roem behaald, zelfvertrouwen gewonnen; mannen, die zich

wisten te doen ontzien door minderen en door meerderen, en die als bij eene wapenschouwing een Russisch

Grootvorst de Nederlandsche bataljons vergelijkende met die van den Czaar, de vraag deed: ^^Vous 71'aves
pas vu ia garde ritsse colonel met fierheid konden antwoorden: „5? fait^ Mouseigneiir^ a la Moskowa!"
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ESPECTIEVELIJK op 29 Juni en 3 Juli van het jaar 1837 keerden de Rijdende Batterijen

N°, I en N®. 13 uit Deventer en Amersfoort naar Noordbrabant terug; de Batterijen

N°. 2 en N". 10 verlieten in het laatst van Juni de kantonnementen en kwamen te Amersfoort

in garnizoen (2 en 3 Juli).

Op den November ondergingen de Korpsen Artillerie een nieuwe indeeling. Bij de eerste

Inspectie kwamen het 3° Bataljon Veld-Artillerie^ het Bataljon Vrijwillige Artilleristen, het 3®-, het

4®- en het 6® Bataljon Artillerie Nationale Militie, het Bataljon Artillerie-Schutterij en de Artillerie-

garnizoens-compagnie; bij de tweede Inspectie, het i® Bataljon Veld-Artillerie, het Korps Rijdende

Artillerie, de Pontonniers en het Bataljon Artillerie-Transporttrein.

De eerste Inspectie bleef in handen van den Generaal-Majoor W. B. E. PARAVICINI Dl

CAPELLI, met Nijmegen tot standplaats. ^

De Generaal-Majoor LIST werd aan het hoofd der Tweede Inspectie geplaatst, standplaats

Delft. Als Adjudant was aan hem de Kapitein C. H. G. STEUERWALD toegevoegd.

Deze indeeling bleef echter niet lang bestaan.

Ten slotte nog enkele mutatiën onder het personeel.

Bij Besluit van 18 Juni 1837 N°. 60 waren de i®-Luitenants Baron de CONSTANT REBECQUE

en Baron TINDAL overgeplaatst bij den Generalen staf.

Op den December werd de Kapitein DINAUX tot Majoor bevorderd en belast met het

commando over de 2® Divisie Reserve-Artillerie.

Dienzelfden datum werd de benoeming geteekend van den Luitenant-Kolonel FALTER tot

Kolonel, zooals wij reeds vermeldden op blz. 207 van Deel V-i.

Bij Koninklijk Besluit van 31 Mei 1837 was de Generaal-Majoor TRIP definitief tot Directeur-

Generaal van Oorlog benoemd.

Het is ons een bijzonder voorrecht ih dit hoofdstuk de beeltenis te kunnen geven van den

VORST, die steeds met zooveel en met zulk een warme belangstelling de verrichtingen van het Korps

volgde, dat door hem eenmaal was geheeten: wij bedoelen MICHAËL Grootvorst van
Rusland, Grootmeester der Keizerlijk Russische Armee, Kolonel en Bevelhebber van het Keizerlijk en

Koninklijk Oostenrijk's Infanterie Regiment N°. 37, Ridder der St. Andreas-Orde enz. enz. —, een

portret, dat zooverre ons bekend, nog in geen Nederlandsch werk werd opgenomen.

Het wapen aan de keerzijde van het portret, dat Zijne Keizerlijke Hoogheid gerechtigd was

te voeren, is het gewone Keizerlijke Russische wapen.

Een woord van warmen dank aan den Kolonel F. DE BAS, Directeur van het Krijgsgeschiedkundig

Archief van den Generalen Staf, die ons op de meest welwillende wijze behulpzaam was om onzen

lezers met het portret van den Keizerlijken Grootmeester der Russische Artillerie kennis te doen
maken — ons in de gelegenheid stelde de navolgende bijzonderheden uit het leven van Grootvorst
MICHAËL te kunnen mededeelen.
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ICHAËL PAULOWITSCH, geboren op 8 Februari (28 Januari) 1798, werd opgevoed

gelijktijdig met zijn slechts weinig ouderen broeder NICOLAAS, onder leiding van Generaal

Graaf LAMFSDORF.

Reeds in zijn prille jeugd was hij de meestgeÜefde speelmakker van zijn broeder, die later het

groote Czaren-rijk bestuurde; hij is tot zijn dood zijn beste vriend gebleven.

In 1816 maakten zij gezamenlijk — toen nog beiden Grootvorsten — een groote reis door

Duitschland, Frankrijk en Engeland.

In December 1825 stierf zijn oudste broeder ALEXANDER; met voorbijgang van den

opvolgenden broeder CONSTANTIJN, besteeg NICOLAAS den Russischen troon.

Geheel onverwacht berichtte de toenmalige Gouverneur van de hoofdstad, de dappere Generaal

MILORADOWITSCH, dat wegens eene militaire samenzwering het geheele garnizoen was gealarmeerd.

De eerste uitroep van den CZAR was: broer MICHAÈLT

Toen CZAR NICOLAAS, alleen door den Gouverneur en eenige adjudanten vergezeld, de

muiters op het Admiraals-plein te St. Petersburg ontmoette, kwam juist Grootvorst MICHAÈL aan

het hoofd van het Grenadier Regiment PREOBRASCHENSKY, met den degen in de vuist, in den

looppas aanrukken. Hij had ter juiste ure de colonne uit de kazerne gehaald; een daverend „hoera"

dreunde over het plein.

Voortreffelijk heeft hij de artillerie ingericht, waarvan hij later Grootmeester was.

Grootvorst MICHAËL stierf reeds 9 September (28 Augustus) 1849. ^^.s sedert 20/8

Februari 1824 gehuwd met HELENA PAULOWNA —vroeger CHARLOTTE—• dochter van PRINS

PAUL VAN WÜRTEMBERG.

Eene dochter — Grootvorstin KATHARINA MICHAILOWNA — sproot uit dit huwelijk voort.

Zij werd geboren 28 Augustus 1826 en huwde 16 Februari 1851 met den Hertog GEORG VAN

MECKLENBURG—STRELITZ.

ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE PRINS DER NEDERLANDEN is langs dien weg

verwant aan wijlen Grootvorst MICHAËL: den vriend en schoonbroeder van den Grootvader

HARER MAJESTEIT onze geëerbiedigde KONINGINNE.
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E negentiende Februari van het jaar 1838 was een gewichtige dag. De ERFPRINS

ging zijn één-en-twintigste levensjaar in; bij Besluit van dien datum werd door den

KONING aan HoogstDeszelfs oudsten Zoon zitting in den Raad van State gegeven.

Het was 's VORSTEN begeerte om reeds zoo spoedig mogelijk als Voorzitter van den Raad,

persoonlijk zijn zoon te installeeren. Tot dat einde verliet de PRINS-Veldmaarschalk Tilburg en begaf

zich naar de residentie.

Op I Maart had de plechtigheid plaats onder hartelijke aanspraken van den Vorstelijken

Voorzitter en van het oudste lid, Jonkheer J. E. N. VAN LYNDEN VAN HOEVELAKEN. Op

even waardige en gevoelvolle wijze beantwoordde de PRINS de tot hem gerichte woorden, waarbij

hij verklaarde, volkomen van de groote beteekenis zijner opname in het Hooge Staats-College
te zijn doordrongen.

Zoodra de Opperbevelhebber van het Nederlandsche Veldleger opnieuw zijn taak in het Groote

Hoofdkwartier had aanvaard, weerklonk weldra de mare, overal door 's PRINSEN getrouwen wijd en

zijd in den lande en elders met vreugde en ingenomenheid begroet, waarbij de verloving werd bekend
gemaakt van den ERFPRINS VAN ORANJE met SOPHIA FREDERIKA MATHILDA, de schoone,
rijkbegaafde dochter van den KONING VAN WÜRTEMBERG.

Stemde deze tijding allerwegen tot blijdschap, niet onvermengd zoude zij blijven: immers
weder pakten zich onheilspellende wolken aan den politieken horizont zamen.

België was onverpoosd voortgegaan om zijne leger-organisatie te volmaken, zijne weerkracht te
versterken. Reeds telde het leger in den aanvang van het jaar 1838;

16 Regimenten Infanterie, 9 Regimenten Reserve-Infanterie en het „Bataillon de 1 Escaut
(3 April 1836 opgericht); 7 Regimenten Cavalerie; 3 Regimenten Bereden Artillerie, elk ad 6 Batterijen,
waarbij i Rijdende — de Batterij Veld-Artillerie N°- 3 was bij Besluit van 29 November 1834
Rijdende Batterij geworden —, 3 Regimenten Vesting-Artillerie, elk ad 6 Batterijen; i Bataljon Trein,
I Compagnie Pontonniers, i Compagnie Vuurwerkers, i Compagnie Werklieden en i Bataljon
Mineurs en Sappeurs,
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E organisatie van de „Garde ciyique" was in het jaar 1835 in overeenstemming

gebracht met die der korpsen van het leger.

Bij de wet van dat jaar werd aan de burgerwacht tot taak gesteld:

„maintenir Tobéissance aux lois, conserver ou rétablir l'ordre et la paix publique, seconder ,

„Varmée dans ses opérations intérieures, assurer l'indépendance de la Belgique et Tintégrité

„de son territoire." Naar men zeide, was de burgerwacht met vurige vaderlandsliefde vervuld.

Aangaande de uitrusting en de wapening, welke een geheele verandering ondergingen, *

verwijzen wij naar het werk van Kolonel ROUEN Belge^ (p^g"- 59^—599)*

Ook de vestingen waren belangrijk verbeterd; Ostende, Antwerpen, de forten in

Vlaanderen, Dendermonde, de citadellen van Gent en Luik, waren van goede bewapening

voorzien.

In den zomer van 1838 stond een aanzienlijke strijdmacht met niet minder dan

honderd stukken geschut in het kamp van Beverloo strijdvaardig, onder aanvoering van

den energieken Franschen Generaal MAGNAN.

„l'Armée formée par la vie des camps était superbe; ses rangs étaient grossis par un

grand nombre de volontaires attirés par l'espoir d'une guerre prochaine. Son moral était

excellent et elle brülait de désir d'effacer jusqu'au souvenir des temps malheureux, oü elle

avait été engagée, sans organisation sérieuse, contre un adversaire préparé a la lutte .. .

Die troepenverzameling — in het begin van 1839 werd de sterkte van heileger

aangegeven op iio.ooo man — moest tot bezorgdheid stemmen; te meer aangezien

herhaalde marschen in de richting der Nederlandsche grenzen, zoomede min of meer

ernstige incidenten, aldaar voorgevallen, het vermoeden wettigden, dat inderdaad ginds

naar voorwendselen gezocht werd om een ingrijpen met de wapens te veroorloven.

Het jaar 1838 spoedde ten einde, zonder dat een gunstige wending intrad;

integendeel nog sterker scheen zich de oorlogzuchtige bedoeling der Zuidelijken te

toonen, toen op den Februari bij Besluit van Z. M. KONING LEOPOLD de

Generaal STRYNECKI, die het leger der tegen Rusland opgestane Polen bij Ostrolenka

had aangevoerd, in denzelfden rang in de Belgische gelederen werd opgenomen. Spoedig

na zijne aankomst begon deze de troepen, de sterkten en stellingen in oogenschouw te nemen.

Op dat oogenblik beschikte de PRINS VAN ORANJE in het open veld over niet

meer dan tienduizend man infanterie, drieduizend ruiters en achtenzestig stukken geschut,

waaronder 32 stukken Rijdende Artillerie, behoorende tot de Batterijen N°. i, N°. 2,

N". 10 en N°. 13. Wij missen hierbij de Rijdende Batterijen N°. 3 en N°. 4. Deze kanton-

neerden respectievelijk op 25 en 26 Juli te Helvoirt en te Udenhout, met bestemming naar

Amersfoort; zij bereikten hunne standplaatsen op den 28^^^" en 29^^^" d.a.v. De Batterijen

N°. 2 en N°. 10, die wij op 2 en 3 Juli van het vorige jaar naar Amersfoort zagen

marcheeren, waren weder bij het Leger te Velde teruggekeerd.
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EN einde op alle gebeurlijkheden te zijn voorbereid, liet de PRINS-Veldmaarschalk te

Vught een versterkte stelling inrichten, geschikt om zijne over een groote uitgestrektheid
gelegerde troepen onder bescherming van 's Hertogenbosch te kunnen opnemen. De terrein-

werkzaamheden werden in den loop der maand Februari onder leiding van den Kolonel NEPVEU en

den Kapitein-Ingenieur MERKES VAN GENDT binnen zeer korten tijd voltooid, zoodat eene "sterke

positie, waarin St. Oedenrode, Boxtel en Helvoirt begrepen waren, in gereedheid was gebracht.

Terwijl voormelde Ofhcieren met behulp der landbewoners het verschanste kamp voltooiden,

kwamen de verlofgangers onder de wapenen en rukte een gedeelte van het leger naar de grenzen.

Die daarbij in het begin van '39 het bevel voerde over eene brigade der divisie van Z. D. H.

den Lt-Generaal Hertog BERNHARD VAN SAKSEN WEIMAR (vergelijk Deel V-ii blz. 17) was niemand
minder dan de ERFPRINS VAN ORANJE — later onze geëerbiedigde laatste KONING, WILLEM III.

Genoemde brigade was samengesteld uit twee Bataljons Grenadiers onder den Kolonel EVERTS,

(zie blz. 74) gekantonneerd te Boxstel, een Bataljon Jagers te St. Oedenrode, een Bataljon van de
7^® afdeeling te Liemde, twee Bataljons van de afdeeling te Esch en te Best, de Batterij Veld-

Artillerie N". 12 te Boxstel. In laatstgenoemd dorp waren het divisie- en het brigade-staf-kwartier

gevestigd. De Brigade had tot laak: het bezetten eener stelling, die als de meest belangrijke

werd aangemerkt. Door veldwerken, yerhakkingen, palissadeeringen en andere middelen werd de

stelling in een sterken staat van tegenweer gebracht. De werkzaamheden geschiedden meerendeels

onder de leiding van de i'^-Luitenants der Grenadiers ENGELBREGT, STARING, MANSFELT en

Jhr. DE CASEMBROOT. Dagelijks ging de ERFPRINS de vorderingen der veldwerken na.

Interessant is de mededeeling, die de Oud-Rijder Kolonel Jhr. HOOFT ons deed aangaande het

bezoek in het jaar 1839 aan het gekantonneerde leger door den Russischen KROONPRINS. Op de

Kempsche heide had een revue plaats waarbij de troepen opgesteld stonden in 3 liniën: Infanterie —

Cavalerie — Artillerie. De Rijdende Artillerie bevond zich op den linkei-vleugel der 3*" linie: de

2®-Luitenant Jhr: HOOFT commandeerde eene sectie op den uitersten linkervleugel. Na afloop der

inspectie en nadat de troepen voor den KONING en den PRINS hadden gedefileerd, vroeg ZIJNE

MAJESTEIT wat de PRINS nog wilde zien. manoeuvreeren der Rijdende Batterijeii en het

^^verwisselen van het groote tenue tegen het marsch-tenue bij de afdeeling luidde het antwoord.

Het manoeuvreeren met de Rijdende Batterijen — 32 stukken — werd opgedragen aan den Generaal

FALTER. Terwijl de Grenadiers bezig waren van tenue te verwisselen, marcheerden de Batterijen

naar voren en reden door de openingen der onderafdeelingen.

Toen in het jaar 1871 PRINS ALEXANDER DER NEDERLANDEN, vergezeld door den

Kolonel Jhr. HOOFT, een bezoek bracht aan het Hof van Würtemberg, vertoefde daar ook de voormalige

Russische KROONPRINS, toen KEIZER ALEXANDER II yan Rusland, en vond de Oud-Rijder

gelegenheid om aan den KEIZER aller Russen de mededeeling te doen, hoe hij de eer had gehad in het

jaar '39 op de Kempsche heide voor Z. M. te manoeuvreeren. ,,/yè herinner 7nijzulks zeergoed'\v\d[ do.

CZAR onmiddellijk in, hoe onbarmhartig de Rijdende Artillerie door die arme Grenadiers heenreed..
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OEN de spanning eindelijk het hoogtepunt bereikt had en de opgezweepte hartstochten

zich in wapengeweld stonden te ontlasten, werd weder krachtig en onverbiddelijk een

slagboom geworpen, die de beide tegenstanders scheidde.

Waarschuwende woorden weerklonken van de boorden van de Theems en het zwaard, reeds

ten halve ontbloot, viel weder in de scheede.

Op 19 April 1839 werd het verdrag gesloten, dat de Staatséénheid tusschen beide volksgroepen
rechtens verbrak, daarmede den toestand bezegelde, die met der daad reeds sedert jaren bestaan had.

Neerlands natie — de natie der Zeventien Provinciën onder KEIZER KAREL V, sinds
door het Spaansch geweld gesplitst, door den vrede van Utrecht in 1713 althans door den

gemeenschappelijken gordel der Barrière-vestingen weer nader tot elkaar gebracht, door de

Fransche omwenteling uitgewischt uit de rij der volken, in 1815 aan den Viersprong en te
Waterloo nauwer hereenigd dan door de besluiten van het Weener Congres — Neerlands natie
werd door de politiek der Groote Mogendheden aan haar eigen, vóór nog geen vijfentwintig jaar
genomen besluiten, weder verdeeld onder twee Koningen!

\\ .-V
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ET de komst in den lande van den Souvereinen VORST werden de grondslagen gelegd

voor een constitutie door de benoeming eener commissie, onder GIJSBERT KAREL VAN

HOGENDORP die den KONING van advies zoude dienen. Als leiddraad werd genomen

de in het jaar 1812 vervaardigde „Schets" van genoemden VAN HOGENDORP. Waar zulk een

doorwerkt document te harer beschikking was kon het niet bevreemden dat de commissie zeer

spoedig gereed was met het ontwerp voor de Grondwet van het jaar '14.

Na de vereeniging met België in 1815 was weder omwerking van de wet noodig. Op 24

Augustus 1815 verscheen een nieuwe constitutie, trots veel strijd en misverstand. Zij schonk weinig

bevrediging; vooral niet aan de Zuidelijken, allerminst aan de clericalen.

Den 8^^™ October 1830, na het uitbreken der Revolutie, richtte de KONING de vraag tot de

Staten-Generaal of eene herziening van de Grondwet de gemoederen tot rust zoude brengen. Het

antwoord luidde bevestigend: doch practisch was geen gezonden toestand in het leven te roepen.

Feitelijk heeft men tusschen de jaren '30 en '39 in vele opzichten „ongrondwettig" geleefd. De Kamer

toonde in de eerste jaren een scherp omlijnd beeld: de Zuidelijken afvallig van WILLEM I — de

Noordelijken hun gebieder te allen tijde verdedigend.

Vervolgens — als de oppositie verdwenen is — een tijdperk van lusteloosheid aan eene

zijde, waaruit men plotseling werd opgeschrikt door een werkje van den lateren Minister van Financiën
FLORIS ADRIAAN VAN HALL, dat in het jaar 1839 verscheen. Met schrilteekenende cijfers

werd in dit geschrift de treurige toestand onzer financiën uiteengezet. De renten van de staatsschuld,
die in 1815 ruim vijftien millioen bedroegen, waren in '30 tot ruim drieëntwintig millioen gulden
binnen negen jaren tot vijfendertig millioen geklommen.
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E volksvertegenwoordiging, terug willende komen op vroegere feiten, werd veeleischend.

Men drong aan op een volledige uiteenzetting der financiën, afschaffing van het amortisatie

syndicaat en invoering der ministeriëele verantwoordelijkheid.

Ook van de zijde van den Troon kwamen in het najaar van 1839 een vijftal wetsvoorstellen in,

echter slechts ten doel hebbende wijziging der redactie van de Grondwet, in verband met de scheiding

van België. Later, toen de Staten-Generaal hiermede geen genoegen namen (Maart 1840), werden zeven

andere ontwerpen toegevoegd, die hoewel van meer belang, nochtans radicale verbetering verre hielden.

Een voorstel tot invoering van de ministeriëele verantwoordelijkheid werd daaraan toegevoegd....

Bij Koninklijk Besluit van den 24^^®" September 1840 werd de gewijzigde grondwet van den
4den (iiiej. niaand verklaard dezelfde kracht te bezitten in het Hertogdom Limburg als in de overige

deelen van het Koninkrijk. Het was de laatste regeeringsdaad van KONING WILLEM I. Door de

vele teleurstellingen het Bestuur moede, ontbrak hem de kracht om den scepter langer te voeren.

Welk een scherp contrast met de dagen, die WILLEM tot Eersten KONING der Nederlanden

hadden zien kronen! De monarch, toen schier tot aanbidding geliefd, werd thans met argwaan en

wantrouwen bejegend.

Gedurende de eerste jaren van den Belgischen opstand, toen de VORST met volharding en

moed de eischen van België en van de Conferentie weerstreefde, gaf niets hem meer steun dan de

houding van de geheele Natie. Allengs had het stelsel van volharding, dat zware offers vergde,

allen verbitterd.

.... KONING WILLEM I had naar een vast stelsel van persoonlijk staatsbestuur geregeerd.

Zijn toeleg was om als een vader voor zijn onderdanen te zorgen. Voor die roeping had hij moeite

en inspanning veil gehad. Aan het volbrengen dier taak had hij een verbazende werkzaamheid ten

koste gelegd. Zijne ministers waren eer dienaars dan raadslieden. Zij, die hem verwijten, dat hg

aan de ministers niet meer zelfstandigheid gunde, vergeten veel, hetwelk bij rijpere overweging het

oordeel over dit bewind geveld, aanmerkelijk wijzigt. Terecht is het afgekeurd, dat niemand de

financiën van het Rijk kende, dan de KONING alleen, en dat, ten aanzien van de geldmiddelen, aan

de Staten-Generaal niet altijd de volle waarheid werd gezegd. Maar dat het vaderlijke in het bewind

zoo ver ging, als men aan hem verweet, lag deels aan de toenmalige gesteldheid der zaken, deels aan

de Natie zelve .... Zietdaar het oordeel door een onpartijdig en criticus van latere dagen uitgesproken.
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ET beginsel der Ministerlëele verantwoordelijkheid was niet neergelegd in de grondwet

van 1815. „Men kon van WILLEM I, met wiens opvatting der plichten van een KONING

dit beginsel geenszins strookte, niet vergen, dat hij handelde, alsof het tegendeel het geval

ware. 's VORSTEN zucht om alles te beheerschen werd, naar veler oordeel, in de hand gewerkt

door de onmondigheid der Natie. Keurt men die zucht af, dan moet dit verwijt worden gericht niet

tegen den VORST, maar tegen de natie, die nog geen voldoend begrip had van een vertegenwoordigenden

regeeringsvorm " Aldus het oordeel van den historieschrijver i), waarschijnlijk meer gerechtvaardigd

dan de vox populi van die dagen. De stemming der Natie werd den VORST volkomen duidelijk,

toen zijn voornemen bekend werd om, op zijn hoogen leeftijd, een tweede huwelijk te sluiten —

's KONINGS eerste vrouw was 12 October 1837 overleden — en wel met HENRIETTE ADRIANA

LUDOVICA, Gravin D'OULTREMONT DE WEGIMONT, eene Belgische, vroeger „dame du Palais"

van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, den katholieken godsdienst belijdende.

Dit huwelijk gold als een staatszaak van de hoogste beteekenis: — ,,de Amsterdamsche

predikanten verschenen in bezending ten gehoore bij den KONING om hem de verpligting te

herinneren, die door zijne belijdenis en zijn Koningschap op hem rustte". 2)

• De Minister VAN MAANEN ontraadde de verbintenis. Graaf VAN DER DUYN deed dit

eveneens op eene particuliere audiëntie.

Een oogenblik scheen de VORST geneigd om toe te geven aan den wil van zijn volk. Dan,

plotseling weerklinkt de mare, dat WILLEM I de kroon heeft overgedragen aan zijn oudsten zoon.

Op den 7*^®^ October 1840 had Z. M. tot dat doel zijn zonen en kleinzonen, zijn ministers en de leden
van den Raad van State op het Paleis het Loo verzameld.

Een jaar later werd het huwelijk tusschen Gravin D'OULTREMONT en den „Graaf van Nassau"
voltrokken. Afwisselend leefde ZIJNE MAJESTEIT — dezen titel behield de VORST — te Berlijn,

op zijne goederen in Silezië en op het Loo, tot hij den December 1843 te Berlijn in het ,,Nieder-
landische Paleis" overleed. Den 2'^'^" Januari d.a.v. werd 's KONINGS assche te Delft plechtig bijgezet.

De leuze van den Eersten WILLEM, den Grooten Zwijger, „Saevis tranquillas in undis" weerklonk
nogmaals met de woorden „orde en vrijheid" bij de plechtige ter aarde bestelling van Neerlands
Eersten KONING in het mausoleum der Oranje's?

I) Dr. 1. A. WYNNE. 2) BOSSCHA. „Leven van WILLEM II", blz. 608.
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ij dmike7i onze beminde onderdajien voor de menigvuldige blijken van vertrotiwen en

verknochtheid^ welke ivij gedure^ide onze regeering va7i he7i in de ruimste mate hebben

mogen ondervinden^ ̂ en ove7't'idgen ons^ dat zij met liefde en eerbied hunnen nieuwen

KONING zidle7i ontvangen^ aan %vien het Vaderland reeds zoo veel verplicht is^ eit die 77iet een diep

bewogen hart^ doch met mannelijkeji moed^ onder het nederig opzie7i tot de hulp en den bijsia7id van

God Almachtige de Nederlaiidsche-e Luxembui^gsche- en Limbnrgsche Kronen op den dag van hede7i

7at 07tze hande7i heeft aaiivaard.... Zoo luidden de gevoelvolle woorden door den grijzen VORST op
7 October 1840 geuit. Zijnerzijds gaf de PRINS VAN ORANJE de verzekering, dat het plechtanker

van Nederland's vrijheid en volksgeluk, de Grondwet, steeds zijn gids en geleidster zouden wezen,

en egelijk het inij heeft 7nogen gebeuren voor de onafhankelijkheid van Nederland met het zwaard

te strijdeue zoo zal ik ook 7in aaii hetzelve geheel mijn leve7i en al 77iijne krachte7t toewijdeitd

Op den 28^^^" November 1840 werd WILLEM II — de held van Quatre-Bras en Waterloo —

in de Nieuwe Kerk te Amsterdam met groote plechtigheid gehuldigd; den 3^®'^ der volgende maand

deed ZIJNE MAJESTEIT zijne intrede in de Residentie.

Donker waren de omstandigheden, waaronder het bestuur door Neerlands Tweeden KONING

werd aanvaard. De schatkist was ledig, de nationale geldmiddelen waren uitgeput. De partij ^^van

den voo7'uitgang\ die een vrijzinnig bestuur verlangde, zag zich aanvankelijk teleurgesteld, toen de

nieuwe VORST alle Ministers zijns vaders in hun ambt handhaafde.

Een der eerste moeilijkheden, die zich voordeed, was de oneenigheid met Duitschland naar aanleiding

van het Groothertogdom Luxemburg. In den loop van het jaar 1841 werd de kwestie gedeeltelijk
tot oplossing gebracht door de toetreding van dezen Staat tot het Duitsche verbond. Bij een bezoek,
door WILLEM II dit jaar aan Luxemburg gebracht, leerde hij de wenschen van het volk kennen,

welke hij zooveel mogelijk zocht te bevredigen. Strenge afscheiding tusschen de Groothertogelijke
Regccring en de Nederlandsche Departementen was daartoe in de allereerste plaats noodzakeh'ik.

Den 12^^^" October 1841 kreeg Luxemburg een eigen grondwet en een nieuwen regeeringsvorm-,
den apsten December d.a.v. werd de Ridderorde van de Eikenkroon voor het Groothertogdom ingesteld.
Den 8^'^" Februari 1842 eindelijk, werd te 's Gravenhage een verdrag gesloten, waarbij de toetreding
van Luxemburg tot de Duitsche Tolvereeniging rekening hield met voorwaarden om de bezwaren uit

den weg te ruimen, die bekrachtiging der vroeger gesloten overeenkomst tot dusver verhinderden.
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LEMMENDER dan deze kwestie, drong zich de zorg voor de regeling van 's lands

geldmiddelen op den voorgrond. Drieërlei voorziening was noodzakelijk: aanzuivering van

tekorten, in overeenstemming brengen van uitgaven en inkomsten, eindelijk verwisseling

van schuldbrieven tegen obligatiën van lager rente. De staatsschuld was op dat oogenblik tot een

bedrag van tweehonderdenzesduizend millioen gulden gestegen, waarvan jaarlijks meer dan vierendertig

millioen aan rente moest worden te goed gedaan; de koloniën waren met een last van vieren

dertig millioen bezwaard.

Reeds hadden de Ministers ROCHUSSEN en VAN DER HEIM gefaald in hunne pogingen

om het evenwicht in de financiën te herstellen.

Mr. F. A. VAN HALL eindelijk, door den KONING in September 1843 tot hoofd van het

Departement geroepen, een man van erkende bekwaamheid, wist alle groote bezwaren te boven te

komen. Zijn ontwerp liet de keus tusschen een buitengewone belasting op inkomsten en vermogen van

35 millioen, óf een offer van 127 millioen guldens. Dit laatste zou bestaan in vrijwillige giften en een

37o leening. Trots heftige tegenkanting in den lande, verscheen het ontwerp in 1844 als wet in de

Staats-courant (29 Febr.). De leening werd nagenoeg volgeteekend; de erfgenamen van WILLEM I,

de gelofte van dezen VORST gestand doende, teekenden voor 10 millioen: het ontbrekende werd

door WILLEM II aangevuld.

Zoo vinnig was de strijd in de vergadering der volksvertegenwoordiging bij de behandeling

der wet geweest, dat een lid der Tweede Kamer den wederstand des volks — mocht het voorstel

worden aangenomen — onvermijdelijk noemde: maar de Minister van Oorlog, Generaal LIST, verklaarde

dat de wet kon rekenen op de trouw van het Leger

Eenige dagen na de beslissing dankte de KONING door een treffende Proclamatie (2 April

1844) zijne onderdanen voor het blijk hunner vaderlandsliefde.

Inmiddels was op den 5^"^" November 1842, na herhaaldelijk afgebroken onderhandelingen

te Utrecht, Antwerpen en Maastricht gevoerd, het Eindverdrag tusschen Nederland en België,
72 artikelen bevattende, tot stand gekomen en met de naamteekening der Commissarissen van beide
Regeeringen bezegeld. De regeling van schuld en grenzen, bij het scheidings-tractaat van 1839
ongedaan gebleven, kreeg daarmede beslag. Bij de wet van 4 Februari 1843 (Staatsblad N". 3)
bekrachtigde de volksvertegenwoordiging het nieuwe verdrag.
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ET een goede regeling der financiën, ongetwijfeld van het hoogste gewicht, was nochthans
niet aan alle wenschen van de natie voldaan. Het volk vroeg, ja eischte meer.

Hevig was de taal, in de pers aangeslagen, hervormingen afdwingend; dringender
steeds openbaarde zich de wensch naar herziening van de grondwet, die in den laatst aangenomen
vorm een politieke teleurstelling genoemd werd.

In October 1843 had de Vertegenwoordiging in antwoord op de troonrede gezegd:
^jVcrtrouwen verwachtefi wij\ dat de Regeering het geschikte tijdstip tot de herzienmg en verbetering
^^07izer gro7idwettelijke mstellinge^i niet zal laten voorbijgaand'

Het antwoord van den VORST luidde ontwijkend. „CAy Edehnogeyideii' — zoo zeide hij —
^Jiunnen er zich met vertromven op verlaten, dat ik op zij^i tijd niets zal verz7iwie7i, wat mijne
overtuiging mij zal aanwijzen als geschikt en noodzakelijk om tot wezenlijke verbetering va7i Oftzen

,j,nwc7idige7i toesta7id bij te drageji . . . "
Het jaar daarop drong nogmaals de Tweede Kamer in haar ontwerp-adres van antwoord op

de troonrede op herziening aan. De Eerste Kamer keurde den wensch af, en de KONING „van de
goede gevoelens der 7iatic overtuigd", verzocht geen adres te ontvangen.

Plotseling nemen daarop negen leden der Tweede Kamer het initiatief. Den December
1844 brengt hun voorstel tot herziening der Grondwet het land in beroering: behalve de ijeidsche
hoogleeraar Mr. J. R, THORBECKE, de Heeren L. C. LUZAC, E. W. VAN DAM VAN ISSELT,
VAN RECHTEREN, J. M. DE KEMPENAER, L. D. STORM, B. WICHERS, SCHELTE Baron
VAN HEEMSTRA en S. H. ANEMAET.

Het zoude ons te ver voeren, om de diep ingaande bepalingen van dit belangrijke voorstel, dat
12 wetsontwerpen omvatte, weer te geven. Genoeg zij het, mede te deelen, dat reeds het Voorloopig
Verslag niet veel goeds voor de aanneming deed verwachten; dat bij het onderzoek in de afdeelingen,
32 van 49 leden het nemen van initiatief door de Kamer hadden afgekeurd, en o.a. de natie niet rijp
oordeelden voor rechtstreeksche verkiezingen, als bij de ontwerpen bedoeld. Het bedoelde staatsstuk
effende den grond voor de opkomst der parlementaire partijen, waarvan de eene zich met den naam van
voonntstrcve7ide wilde zien aangeduid, de andere in den regel de partij van het behoud werd genoemd.

Den 26ste" Mei 1845 namen de openbare beraadslagingen over het ingediende voorstel een
aanvang; eerst den 3osten d.a.v, werden zij gesloten.
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EFTIG was de tegenkanting der ,,behoudsmannen", en toen de Regeering, bij monde van
den Minister van Justitie verklaarde, geenszins overtuigd te zijn omtrent de noodzakelijkheid
der invoering van een geheel nieuwe staatsregeling, was verwerping der voorstellen zeker.

Met 34 tegen 21 stemmen besliste de vergadering in dezen zin.
Toch openbaarde zich meer en meer algemeen de drang naar herziening der grondwet.

Eindelijk was het onmogelijk langer het oor te sluiten voor de stemming van het volk, dat concessiën
eischte. Op den October 1847 verklaarde de KONING, ,,dat hij tot de overtuigmg was
.geleid, dat er een onbetwistbare noodzakelijkheid bestond om verschillende bepalingen der Grondwet,
„bijzonder die tot het stem- en kiesrecht in betrekking stonden, te verduidelijken en te wijzigen en
„hieromtrent de vereischte voorstellen aan HtmEdelmogende zotide doe?il' i)

Van de zijde der Kamer volgde daarop de betuiging, dat zij met hartelijke blijdschap de
mededeeling ontvangen had.

Het was in de dagen na de Februari-Revolutie, welke Europa deed sidderen, dat zevenentwintig
wetsvoorstellen de Staten-Generaal bereikten (9 Maart 1848). Echter waren zij vrij onbeteekenend en
de indruk, hierdoor te weeg gebracht, was een zeer pijnlijke.

.  Toen begreep KONING WILLEM II, dat eigen opvatting moest worden ten offer gebracht.
„Europa staat in vlam, wij moeten zorgen, dat de vlam niet oversla aldus s Vorsten woorden,
geuit in dit merkwaardige oogenblik onzer parlementaire geschiedenis, toen de Monarch, zonder
zijne Ministers te raadplegen, besloot rechtstreeks met de Volksvertegenwoordiging te overleggen.
Den 13^^^" Maart ontbood Z. M. den Voorzitter der Tweede Kamer Jhr. W. BOREEL VAN HOGELANDEN
bij zich en deelde hem mede, dat hij bereid was tot eene veel ruimere herziening van de constitutie
over te gaan, in den zin als de meerderheid van de Kamer wenschelijk oordeelde en alles toe te
staan, wat tot het welzijn van het land zou kunnen strekken.

In dezen veelbewogen tijd van parlementaire bemoeiingen werd 's KONINGS Huis door een
zwaren slag getroffen. Weinige dagen na de gewichtige mededeeling aan de Kamer, den 17^^" Maart 1848,
kwam het treffende bericht in de Residentie, dat den 20^»^-^ Februari t. v. PRINS ALEXANDER op
het eiland Madeira, waarheen Z. K. H. zich tot herstel zijner gezondheid begeven had, was overleden.

I) HandeUagen van de Regeering en de Staten-Generaal over de herziening der Grondwet 1848. 3 D.
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VERWELDIGEND was de indruk dezer tijding; diepe smart vervulde de natie. Met recht

legde de volksvertegenwoordiging in een adres van rouwbeklag de plechtige verzekering

af, hoe de algemeene deelneming in de rouwe van den KONING en van HDZ. treurende

Gemalin, een blijk was van de gezindheid van gansch Nederland om zich in de gewichtige oogenblikken

aan zijn KONING te verbinden. . . .

Het door het Kabinet, naar aanleiding van 's KONINGS handeling gevraagde ontslag, werd

onmiddellijk verleend, en den Maart benoemde de KONING een Commissie, welke tot taak had

om een volledig voorstel tot grondwetsherziening te ontwerpen. Vier der bekende „negen mannen'

hadden daarin zitting: LODEWIJK KASPER LUZAC, JOHAN RUDOLF THORBECKE, JACOB

MATTHEUS DE KEMPENAER en LAMBERTUS DOMINICUS STORM. Het vijfde lid der

Commissie was DIRK DONKER CURSItJS.

Reeds den April d. a. v. bood de Commissie aan den KONING een ontwerp van herziene

Grondwet met een uitgebreid Verslag aan. Den Augustus 1848 konden de beraadslagingen

aanvangen; van 6 tot 8 September werden de twaalf ontwerpen goedgekeurd.

Den October eindelijk na aanneming door de Eerste Kamer, werd de nieuwe Constitutie

in het Staatsblad afgekondigd.

Met bewogen stem verklaarde WILLEM II den October 1848 bij het openen van de

tijdelijke zitting der Staten-Generaal: ̂ ^Voormijzeive7i en voor dit plechtig oogenblik heb ik het bewaard^

^^alle mijne beminde landgenooten dank te zeggen voor hunne gematigdheid^ voor hun vertroznven en

^^voor huime gehechtheid aan wet en orde zoowel als voor Imnne verkleefdheid aan mij e7i mijn Huis.

.^^Oiu'ust^ wanorde., verdeeldheid van welken aard ook., zullen wij va7i den Nederlaiidschen bodem weten

^pc toeren en het 07is toevertrouiode pa7id ongescho7ide7i aan de nakojnelitigschap overlevere7ir

De KONING kende en begreep zijn volk. Hij had gevoeld, dat door vrijzinnig te zijn, waar

dit een eisch des tijds geworden was, trots wanorde en oproerkreten in omringende rijken, geen

verdeeldheid het land zou verteren; dit had hij reeds lang te voren gevoeld. Zijn ridderwoord, bij een

eigenhandig schrijven in de maand Maart van hetzelfde jaar aan KONING LEOPOLD gericht, legt

daarvan getuigenis af, Z. M. de KONING van België kon — heette het daarin — met volkomen

gerustheid het wakend oog onverdeeld voor zich uitrichten naar Frankrijk; en mocht het noodig zijn,

dan kon hij op ondersteuning uit het Noorden rekenen ....
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ET was op 13 Februari 1849, dat WILLEM 11 het woord mocht richten tot de nieuwe,

volgens de gewijzigde Grondwet samengestelde Generale Staten-Vergadering, aansporende

tot eendrachtigen arbeid. Het -was 's Vorsten laatste staatkundige daad. Een maand later,

den i7^en Maart, overleed hij te Tilburg, de plaats die hem bij zijn leven het meest bekoord had.

Oprecht geliefd door zijne landgenooten, om zijne groote minzaamheid en goedhartigheid, zijn

beleidvol handelen in moeilijke dagen, niet het minst ook omdat men in hem den Held zag, die

herinnerde aan de groote voorvaderen uit het Huis van Oranje, zou 's KONINGS afsterven diep

betreurd worden . . . i

,,Mzjn streven zal het zijn' — zoo sprak WILLEM III bij het aanvaarden der Regeering —

voetstappen van mijn voorganger te drukken^ wiens hart tot zijn laatste stond voor Nederlazid

^^klopte. Vast heb ik besloten mijne pogingen aan ie wenden tot voltooiing van het werk^ waarvan

^^mijn geliefde vader de grozidtoon heeft gelegd."

Die betuiging bekrachtigde de nieuwe KONING den 12'^en Mei 1849 in Nederland's Hoofdstad

met plechtigen eede.

„De KONING stierf. De KONING leef!

En dat hem God Zijn zalving geef!"

zong de dichter DA COSTA in gespierde klanken, en het volk juichte hem na. De band tusschen
ORANJE en Nederland was door de gebeurtenissen van de allerlaatste jaren hechter dan ooit toegehaald.
Alle liefde en verknochtheid voor den overleden VORST plantten zich op den jongen KONING over.

Die populariteit heeft WILLEM III gedurende de lange jaren van zijn voor Nederland gezegend
bestuur nimmer verloren.

Reeds tien jaren, vóór hij tot de regeering geroepen werd — op den gedenkdag van Waterloo
des jaren 1B39 — was de KROONPRINS in het huwelijk getreden met H. K. H. PRINSES SOPHIA
FREDERIKA MATHILDA, jongste dochter van WILLEM I, KONING van Würtemberg.

Uit deze verbintenis was in 1840 PRINS WILLEM gesproten; in 1851 volgde PRINS ALEXANDER.
Vóór wij thans over de regeeringsjaren van den DERDEN KONING WILLEM eenige beschouwingen

geven, moeten wij enkele zaken in herinnering brengen, gedurende het Bestuur van HDZ. voorgangers
een belangrijke plaats innemende, die wij, om de groote lijn niet te breken, tot dusverre onaangeroerd Heten.
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AT, dank zij de volijverige bemoeiingen van een VAN HALL ten slotte het evenwicht

tusschen staatsinkomsten en -uitgaven zich had hersteld; dat 'slands crediet herleefde,

en dientengevolge weder meerdere bloei kwam in handel en nijverheid, wij zouden het,

na de woorden over het beleid van dien minister gesproken, onvermeld kunnen laten.

Ook in de Oost-Indische koloniën grepen veranderingen ten goede plaats: voor een groot deel

het gevolg van opheffing van het Cultuurstelsel, die onder het landvoogdijschap van den Gouverneur-

Generaal VAN DEN BOSCH (1830—'34) had plaats gegrepen.

Deze gunstige omkeer in geldelijke aangelegenheden zou den moederstaat in niet geringe mate

ten goede komen.

Wél dreigden de baten door de ongunstige expeditiën tegen het eiland Bali{i846—*48), welke

groote offers ook in geld eischten, op onrustbarende wijze te zullen verminderen: doch het glansrijke

herstel in 1849 van geleden „echec" schiep dra waarborgen voor nieuwe ontwikkeling van den handel.

In de jaren '44—'45 waren almede in de Kamer der Staten-Generaal belangrijke onderwerpen

ter sprake gebracht betreffenden den uitvoer- en den transito-handel: een nieuw tarief werd bij de wet van

19 Juni van laatstgenoemd . jaar ingevoerd. Kort daarop leidde een verhooging der invoerrechten in

België tot onderhandelingen met bedoeld rijk (29 Juli); het volgende jaar zag deze kwestie bij

verdrag opgelost, waarbij de rechten wederzijds aanzienlijk werden verlaagd.

Nog moeten wij de aandacht vestigen op de reis van KONING WILLEM II naar Londen in

de maand Juli van het jaar 1845 ondernomen, en rechtstreeks met staatsaangelegenheden in verband

staande. Klachten waren n.1. door het Britsche rijk tegen onze Regeering geuit naar aanleiding van

toestanden in de kolonie Suriname.

Vergezeld van den Nederlandschen Gezant in Engeland's metropolis, SALOMON DEDEL en

den Minister JEAN CHRÉTIEN BAUD, had de KONING een bezoek aan het Hof van St. James

gebracht. Het resultaat was vol beteekenis. Immers reeds in October van hetzelfde jaar zeide de VORST

bij de opening der zittingen van de Staten-Generaal: bezoek^ hetwelk ik aan HARRMAJESTEIT

y^DE KONINGIN van Groot-Brittamiiè bracht^ zal^ vlei ik mij^ hebben-bijgedragen om de goede

^^verstandhoudmg te bevestigen^ welke tusschen de beide landen en hunne regeeringen bestaat . . .

Den 28®'°" Juli t. v. had KONINGIN VICTORIA op Osborne-house WILLEM II gehuldigd door

aan hem den Engelschen Veldmaarschalksstaf uit te reiken.
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NDERE buitenlandsche reizen door den VORST ondernomen, hielden geen rechtstreeksch
verband met de staatkunde. Zoo was 's KONINGS herhaald verblijf in Weimar een
gevolg van de echtverbintenis zijner beminde dochter, PRINSES SOPHIA, met Z. D. H.
CAREL ALEXANDER AUGUST JAN, Erfgroothertog van Saksen-Weimar-Eisenach,

hetwelk den October 1842 te 's Gravenhage was voltrokken. Alleen zou gezegd kunnen worden
dat een samenkomst met KONING LEOPOLD te Luik, daarna een bezoek met H. M. de KONINGIN
aan Brussel eene conciliante bedoelins: had.

Ten slotte nog enkele woorden over groote werken in ons land tot stand gebracht, of tot
een begin van uitvoering gekomen. In de allereerste plaats doelen wij hier op de vele plassen, die
werden drooggelegd. Zoo kreeg in het jaar 1844 eene vereeniging de vergunning van WILLEM II
„tot afdamming van het zuidelijk deel van. het zgn. Balgzand tusschen de bedijkingen van het Koegras,
de Zijpe en den Wieringervvaard." Het werk werd binnen twee jaren volbracht, waarvan iets meer
dan zes maanden voor het leggen van een zeedijk over een lengte van 14 K.M. De nieuwe polder,
groot 5000 hectaren, kreeg den naam van KONINGIN ANNA PAULOWNA. In 1847 werden weder
ruim 1525 hectaren gewonnen in de Waard- en Groet-gronden van Noordholland.

• De droogmaking van het Haarlemmermeer, dit gevaarlijke binnenwater, was reeds door KONING
WILLEM I voorbereid. Drie groote stoomwerktuigen werden gebouwd en tien jaren na de wet van
22 Maart 1839, daalde het water tot 1,32 M. onder Amsterdamsch Peil. Eerst in het jaar 1853
zoude de Minister THORBECKE kunnen melden, dat het meer sedert Juli van het jaar te voren,
behoudens eenige overgebleven plassen, gezegd kon worden droog te zijn: weder 18000 hectaren
waren op het water veroverd.

Verder komen wij tot den aanleg van spoorwegen, in den aanvang met groote langzaamheid volvoerd.
Het Koninklijk Besluit van i Juni 1836 verleende de eerste concessie met een rijks-guarantie van 47a7o
voor de lijn Amsterdam—Haarlem. In 1840 werd vergunning gegeven tot voortzetting naar Rotterdam.
Het eerste gedeelte was in het laatst van 1839 geopend; het laatste niet vóór de helft van 1847.
Tal van moeilijkheden zoowel door drassigheid van terrein als door onwil van grondeigenaren hadden
de voltooijing vertraagd. In Belgie was reeds in '34 een plan voor een volledig net, van Staatswege
te bouwen, bij de wet geregeld. Hier te lande zou het nog tot het jaar '60 moeten duren, aleer de
Kamer zich na eindelooze debatten met 48 tegen 23 stemmen voor den aanleg van Staatswege uitsprak.
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AD WILLEM II onder moeilijke omstandigheden de teugels van het bewind aanvaard,

schier onbencveld was de gezichteinder toen de ERFPRINS VAN ORANJE de reis uit het

Noorden van Engeland herwaarts ondernam, ten einde den troon te bestijgen.

Hechte fundamenten waren gelegd, waarop het staatsgebouw veilig zou kunnen rusten, en ook

lange jaren veilig gerust heeft.

De veelal vaderlijke regeering der eerste KONINGEN uit het ORANJE-HUIS was voorbij; een
nieuwe periode ving aan, waarin het volk mondig geworden, niet alleen zelf het bestuur gaat controleeren,
maar daarbij ook ingrijpt. Toch heeft de monarchie niets van hare kracht verloren, omdat hare
wortelen schieten in het grijs verleden, door die traditie leven schenkend aan het geheele staats

organisme, niet rustend enkel op theoretischen grondslag.

Nederland en Oranje-Nassau I

Die woorden zijn onafscheidelijk gebleven, ook in de veranderde tijdsomstandigheden. Zij zullen

één blijven, zoolang Gode ons onze Oranje's spaart!

.... Gods hand knoopt banden, die nooit scheuren:

Oranje en Neerland blijven één

In dood en leven lotgemeen! ....

Waar ooit ellende te lenigen, smart te deelen viel, daar stond KONING WILLEM III vooraan, daar

toonde hij die groote liefde, welke Oranje steeds voor Nederland bezield heeft: een bezieling uitgedrukt in het

gevleugelde woord, dat ons nog versch in het geheugen ligt, sinds het door Koninklijke jonkvrouwelijke

lippen herhaald werd .... ̂ ^Oranje han nooit^ ja nooit te veel doen voor het volk van Nederland.. .

Groote rampen teisterden een deel der Natie in korten tijd. Het was die verschrikkelijke brand,

welke den jyjei 1849 bijna de geheele woningenrij aan de Leuvehaven te Rotterdam in de asch

legde; dan de ontzettende watersnood, die eerst in 1855, later in 1861 weder, tal van streken verwoestte.

Hoe heeft de VORST hier door woord en daad duizenden slachtoffers opgebeurd en vertroost,

daar in edele zelfopoffering het leven gewaagd om te verwijlen, waar zijn komst het meest verbeid

werd — „welk een ontwikkeling van kracht en moed en waakzaamheid, en van eene liefde, welker

stroom rechtend en troostend tegen alle verwoestende stroomen inbruischt! Het geheele Volk, Oranje

aan het hoofd, is in deze liefde één" i).

1) „Gesprolc met Vonilel" door N. BEETS 1867.
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OOIT kan meer sympathie tüsschen VORST en Volk gesproken hebben, dan in de dagen,

toen de KONING, na de jammertooneelen van den laatsten grooten watersnood te hebben

aanschouwd, over Rotterdam zijne intrede deed in de Residentie. ^^Willem de Goede''

heeft men gezegd: welke andere ook daarneven, zeker was deze naam verdiend.

In de eerste jaren na de aanvaarding der regeering door WILLEM III, zoodra het ministerie,

aanvankelijk door den KONING gehandhaafd, was afgetreden, en de geniale THORBECKE aan het

hoofd der nieuwe bewindslieden optrad (i Nov. 1849), werden hoogst belangrijke wetten tot stand

gebracht, waartoe de jonge constitutie den weg gebaand had. De voornaamste daarvan was zeker

de nieuwe kieswet, welke, ofschoon door GROEN VAN PRINSTERER hevig bestreden, aan de gezeten

burgerij politiek overwicht zou verzekeren.

De Staatsbladen van de jaren '50 tot '53 toonen de groote werkkracht van dat ministerie: ook

de provinciale en gemeente-wetten dateeren van dien tijd. Het is inderdaad een der vruchtbaarste

tijdperken van Neerland's parlementaire geschiedenis, waarbij THORBECKE boven allen uitstak.
Was deze aan het bestuur gebleven, de man met die helderheid, die groote overtuigingskracht,

waarschijnlijk ware veel onaangenaams den lande bespaard ... .

Ofschoon de Korps-geschiedenis in dit Deel slechts loopt tot het jaar 1852 en wij deze politieke
inleiding thans niet veel verder kunnen vervolgen, moeten wij toch den toestand schetsen, zooals, die
zich omstreeks het midden der vorige eeuw toonde, nog gewagen van den godsdienststrijd — die lang
smeulend — in Aprilmaand *53 opvlamde. Door de vestiging van één Aartsbisschoppelijke en vier
Bisschoppelijke zetels, benevens een Pauselijk woord, dat kwetsend moest zijn voor de Protestanten,
ontstond tweespalt, welke lange jaren belijders van het Catholicisme en van den Protestantschen
godsdienst heeft gescheiden, i)

Een adres, door duizenden geteekend, smeekend tot afweer van het onheil, werd den KONING
op 15 April door den Predikant B. TER HAAR aangeboden. Het antwoord van ZIJNE MAJESTEIT
gaf naar het oordeel der Ministers geen voldoende uiting van vertrouwen in hun beleid en deed hen
aftreden. Het ministerie VAN HALL trad in de plaats; tegelijkertijd werd de Kamer door de
Regeering ontbonden.

I) Breve van 4 Maart 1853. Zie J. A. DE BRUYNE „De geschiedenis van Nederland in onzen tijd". Schiedam 1891.
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IJ wenschen in de grondwet in de uitgebreidste beteekenis van het woord eene

„nationale kracht te vinden, eene levendige uitdrukking te zien van eene meer

„sprekende behartiging der lands-defensie, waardoor aan het Gouvernement

„meer kracht en aan de natie meer vertrouwen op bestendigheidzoyx geschonken worden .. .

Aldus de ontboezeming van den Oud-Rijder Dr. J. C. VAN RIJNEVELD i)

naar aanleiding van de in het jaar 1840 herziene grondwet.

Zulke woorden, ook uit anderer mond gevloeid, waren beteekenend. Immers zij

toonden, hoe — al had Nederland zich in de toen nauw vervlogen jaren ook vele en

groote offers getroost om aan zijn militaire verplichtingen te voldoen — immer

nog leemten bleven bestaan, nog vele wenschen onvervuld schenen.

Zij het verklaarbaar, dat in den militair de drang werd gewekt om

de feilen te herstellen, die gedurende het tijdperk van den gewapenden

vrede aan het licht waren gekomen, toch mogen wij niet vergeten, dat

het tijdstip om belMigrijke maatregelen ten goede van het

te nemen, ongunstig was; maatregelen althans,

die aan de schatkist van den Staat betrekkelijk

zware eischen zouden stellen.

"•aö* -•

-t
1) Zie „Militaire Spectator 1840" blz. 68.
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OOALS wij reeds zagen, was de financiëele toestand van het land zeer

ongunstig. Doch de wolken, die zich hadden saamgepakt, waren achter den

gezichteinder verdwenen. De staatkundige hemel blonk weer helder-, het

gevaar van een oorlog was afgewend.

Was het wonder, dat de besluiten van de eerstvolgende jaren groote beperking

van uitgaven voor het krijgswezen, een belangrijke vermindering der getalsterkte van

het leger zouden brengen? Van die bepalingen speciaal voor zoover ons wapen betreft,

bieden wij den lezer een beknopt overzicht aan.

Alvorens hiertoe over te gaan, volge eerst de dislocatie enz. van de Artillerie

op den Mei van het jaar 1839, zooals wij die in de officiëele stukken hebben

aangetroffen.

Op voornoemd tijdstip waren de Rijdende Batterijen, N°. i VAN HEECKEREN

— ter sterkte van 9 Officieren, 167 manschappen en 215 paarden —, N°, 2 VAN COEHOORN

— 9 Officieren, 164 manschappen en 215 paarden —, N°. 10 DE CASEMBROOT —

9 Officieren, 160 manschappen en 206 paarden — en N®. 13 KOOPMAN — 8 Officieren,

164 manschappen en 217 paarden —, wat stukken en voertuigen betreft nog op oorlogs

sterkte, respectievelijk te Tilburg, Woensel, Enschot en Oirschot gekantonneerd.

De Batterijen Veld-Artillerie, N". 6 D. VAN WIJKHUIZEN, N°. 7, ALTINK,

N°. 8 VAN DE WALL, N^ 9 SINGENDONCK, N°. 11 BROERS en N°. 12 VAN

WASSENAAR, hadden kantonnementen betrokken te Oisterwijk, Haren, St. Michielsgestel,

Vught en Boxtel.

Het Artillerie Reserve-Park, Majoor KNOOTE, bevond zich te Heusden; hetgeen

nog was overgebleven van het Artillerie Divisie-Park, na opheffing van een drietal

afdeelingen, onder commando van den i®-Luitenant ERNST, te Vught-, de Artillerie-

Pontontrein, Majoor HOOGEVEEN, te Hedel. Te Breda en te 's-Hertogenbosch bleven

vooralsnog munitie-depóts gevestigd.

De Batterijen Rijdende Artillerie N®. 3 KOPS en N°, 4 BENTINCK hadden

respectievelijk op 25 en 26 Juli 1838 de kantonnementen Helvoirt en Udenhout verlaten

en bereikten op den 28^^^" en 29^^™ d.a.v. hunne nieuwe bestemming Amersfoort, zoodat

zij op den Mei 1839 aldaar garnizoen hielden.

Bij de Batterij N®. 3 waren destijds ingedeeld de i®-Luitenants R.VAN LEEUWEN,

WOORTMAN SPANDAW, MARIS, en de 2®-Luitenants RIDDER en Jhr. VON WEILER;

bij de Batterij N°. 4, de i®-Luitenants VAN RADEN, d'HAMECOURT en SCHERER,

de 2®-Luitenant6 P. SODENKAMP en Jhr. VON GOEDECKE.

In het begin van Juni was de toestand nagenoeg onveranderd, 's Konings

Besluit van den 11 den maand, weldra gevolgd door dat van 11 Juli N®. 96, twee

dagen na dien ter kennis gebracht, zouden echter gewichtige wijzigingen brengen.



HET JAAR 1839, III

NGEVOLGE Besluit van 11 Juni werden de voor onbepaalden tijd bij de Korpsen van het

Leger te velde en bij de Mobiele Schutterijen in dienst gestelde vrijwilligers, zoomede de

Vrijwillige Korpsen, onder plechtige dankbetuiging uit den dienst ontslagen (Ree. Mil. '39 blz. 24).

Volgens Aanschrijving van het hoofd van het Departement van Oorlog, d.d. 13 Juli 1839

N". I (niet in het Ree. Mil. opgenomen) werd met ingang van den 15'!*-'" d.a.v. het permanente

leger ontbonden. De Reserve-Divisie werd dientengevolge opgeheven, terwijl de Infanterie en de

Cavalerie van het leger, voor zoo verre de onderscheidene korpsen dier wapens nog tot het leger

te Velde en tot de garnizoenen van Maastricht en Venlo behoorden, respectievelijk in 3 Divisiën en

2 Brigades werden ingedeeld. Wij stippen hierbij aan, dat bij de nieuwe formatie de Afdeeling

Grenadiers met het i® Bataljon Jagers en de 8*" Afdeeling Infanterie de Brigade der Eerste Divisie

uitmaakten, onder het bevel van Z. K. H. den ERFPRINS VAN ORANJE, later KONING WILLEM III.

Dit commando bleef in handen van den PRINS tot den November 1840; het tijdstip, waarop

Z. K. H. door den VORST tot Lt-Generaal en Inspecteur van het Wapen der Infanterie benoemd werd.

Z, K. H. PRINS ALEXANDER der Nederlanden werd op laatstgenoemden datum mede

bevorderd tot Lt-Generaal en aangewezen als Inspecteur-Generaal der Cavalerie. Het Besluit des

KONINGS van den 4^^^" Augustus 1839 (Staatsblad N®. 34) bepaalde, dat de Korpsen Mobiele Schutterij,

met de daarbij behoorende compagnieën Artillerie, ook het Bataljon Artillerie en de Korpsen Reserve-

Schutterij, voor zoo ver de laatstgenoemden nog mochten bestaan, zouden worden ontbonden.
Voorts werd bij Kabinets-order van den 7^^" Augustus 1839 bepaald, dat de miliciens, behoorende

tot de lichtingen van '30—'34, welke zich met groot verlof bevonden, op den September d.a.v. uit
den dienst ontslagen werden; de miliciens van 1834 waren reeds — we verzuimden dit aan te geven —
ingevolge Kabinets-rescript d.d. 19 Juni 1839 N''. 9 in die maand met onbepaald verlof huiswaarts gekeerd.

Op voorstel van den PRINS-Veldmaarschalk van den September d.a.v. (Litt. R. 15),
strekkende om de bestaande tijdelijke formatie der Korpsen Infanterie zooveel mogelijk terug te
brengen tot die vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 7 J^^^ 1829 N°. 104 (Ree. Mil. 1829 blz. 98),
werd kort daarop tot eene nieuwe samenstelling van het hoofdwapen overgegaan. Z. M. bepaalde n.1.
den 8^^*^" September (onder N°. 4) tevens de toekomstige indeeling in Brigades en Divisiën, en de
nieuwe garnizoenen der Afdeelingen. Zij kregen een doorloopend nummer; de sappeurs met hunne
lange baarden, witte schootsvellen, hooge kolbakken en blinkende gereedschappen werden afgeschaft.

Bij het wapen der Cavalerie werden volgens 's KONINGS Besluit van den 8^^^^" October 1839
N°. 113 (Ree. Mil. 1839 blz. 62) de depot-compagnieën opgeheven. Het Regiment Lancicrs onderging
een vermindering van één escadron, terwijl de organisatie van de escadrons bij het geheele wapen
werd teruggebracht tot die, vastgesteld bij het Besluit van den December 1829 N^ 114. De
functie van Commandant van de Divisie-Cavalerie werd opgeheven. In December 1839 eindelijk werd
het Bataljon Vrijwillige Artilleristen ontbonden; het vrijkomende personeel werd over de drie bataljons
Artillerie Nationale Militie verdeeld, zoodat elk dezer een sterkte van 9 compagnieën bereikte.

De samenstelling der overige korpsen bleef vooralsnog onveranderd.
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NMIDDELS had KONING WILLEM bij Besluit van den Juli 1839, te rekenen van

den d.a.v. het Opperbevel over de krijgsmacht en het Opperbeheer van het Departement

van Oorlog in één persoon vereenigd, en daarvoor aangewezen den PRINS-Veldmaarschalk,

wien tevens de algemeene directie van het wapen der Genie werd toevertrouwd.

Aan PRINS FREDERIK werd onder eervolle ontheffing van ^fdie directie en dat toezicht

^yinitsoaders onder eervol ontslag uit de tot dusverre aa7i HoogstDenzelven opgedragen betrekking va^i

^J\.oloncl Generaal van al de wapenen der laiidmachf' weder de vroegere door Z. K. H. bekleede

betrekking van Generaal en Grootmeester van het Wapen der Artillerie opgedragen.

In een algemeene order voor het leger dd. 12 Juli betuigde PRINS FREDERIK aan het

leger zijn dank voor het vertrouwen en de welwillende medewerking door hem ondervonden, terwijl

ZIJNE KONINKLIJKE HOOGIIEID in een circulaire aan de Korpsen Artillerie verklaarde, zich

gelukkig te gevoelen weder in dezelfde verhouding als vroeger tot dat wapen geplaatst te zijn,

^^ccnc vcrhouduig loaariii hij — dank zij den idümintcndcn geest en onvcrmoeiden ijver^ die haar

^.steeds bezielde — veel genoegen ondervonden hady

Naar aanleiding van s KONINGS Besluit van den Juli werd door den PRINS-Veldmaar-

schalk onderstaande ^^Algemeene Order voor het leger'' uitgevaardigd, welke door den Directeur-

Generaal van Oorlog HENDRIK RUDOLF TRIP dd. 15 Juli 1839 N". i ter kennis werd gebracht

van ^^de diverse Civiele C7i Alilitaire A7//oriteite7i\

Deze Order luidde:

^^ZIJNE MAJESTEIT DE KONING heeft^ bij Besluit va7i deit dezer No.

gacdgevo)ide7i^ 0771., aa7igezie7i de 07nsta7idigkcden zulks toelaten., het opper-kommaiido over de

krijgs7nagt te verbi7iden 77iet de ópper-directie vaft het Departe77te7it van Oorloge en aa7i mij

deze dubbele beirekki7ig op te dragen.

^^Rceds lang heb ik inet goioegen aa7i het hoofd vaii het leger te Velde gestaan^ en

i7iij inogC7i overtuigen van de goede geest e7i liefde voor KONING eit Vaderlaiid^ die hetzelve

171 het geheel., en ieder in het bijzo7ider bezielde. Ik 7iee77t als zooda7iig hartelijk afscheid

van dit leger., 77iaar het strekt mij tot ee7i streele7id genoegen niet alleen iti gelijke betrekking

tot hetzelve te verblijve7i^ maar 7tog door het mij thans opgedrage7t toezigt., ook tot alle andere

gedeelten der krijgs77iagt iii 77iecr bijzondere en 7ia2iwere aa7iraki7ig te ko7?ie7i., en zoodoc7ide

voor alle7i 77iij ie kimncii beijverc7t, en va7i himne goede gezi7idheid.^ Jmn poge7i e7i streve7i e7i

hu7i7ie vcrdic7isicn steeds de tolk bij ZIJNE MAJESTEIT te kiiiDmi zij7i.

,,//6 reken dan op aller 7ncdcwerki7ig 0771 ons bij KONING e7i Vaderland vcrdie7istclijk

ie 77iak€n.

, .,De Veld7)iaarschalk

(geteeke7id) WILLEM, PRINS VAN ORANJER
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OOR 's KONINGS wensch met het Opperbestuur over de militaire aangelegenheden van

het Rijk belast zijnde, wijdde de PRINS terstond zijne beste zorgen aan het ontwerpen

van een algemeen stelsel van landsverdediging, dat tot richtsnoer zou kunnen strekken

bij de vast te stellen leger-organisatie.

In de betreffende Memorie, den 16^^" Augustus 1840 aangeboden, werd de noodzakelijkheid

vooropgesteld tot herstel der verwaarloosde Utrechtsche- en der Hollandsche waterlinien, terwijl ook het

groote gewicht van eene duurzame bevestiging van Amsterdam, het reeds lang zoo genoemde „Palladium"

onzer onafhankelijkheid, met klem werd betoogd.

Persoonlijk overhandigde de PRINS-Veldmaarschalk het stuk aan den KONING. Een antwoord

werd niet ontvangen: de ontwerper aanvaardde zeven weken later zelf de regeering.

Enkele dagen nadat die Memorie van Landsverdediging was ingediend — het was op den
26sten Augustus 1840 — bepaalde het Koninklijk Besluit N°. 172, dat aan den PRINS VAN ORANJE,

in HoogstDeszelfs betrekking van Veldmaarschalk en Opper-Commandant der Krijgsmacht, Officieren

der verschillende wapenen als adjudant konden worden toegevoegd.

Daartoe werden aangewezen de Commandant der Rijdende Batterij, Kapitein J, Ph. Baron

DE GIRARD DE MIELET VAN COEHOORN en de i^Kapitein-Ingenieur J. G. W. MERKUS

VAN GENDT.

In de reeds meermalen door ons aangehaalde „Mémoires de JEAN PHILIPPE Baron DE

GIRARD DE MIELET VAN COEHOORN" lezen wij dienaangaande, na eene beschouwing over

den Veldtocht van 1831:

„ . , , . Huit ans plus tard et au moment qu'on allait dissoudre l'armée, ie PRINCE d'ORANGE,

en se souvenant de moi, m'attacha comme aide-de-camp a sa personne; pendant dix ans que j'ai passé

plus que teut autre dans sa plus grande intimité, j'ai été heureux de son affection; j'ai eu son dernier regard;
je n'ai quitté sa dépouille mortelle que lorsqu'on Ta déposée auprès de ses ancêtres . . .

VAN COEHOORN werd in het bevel zijner batterij vervangen door den Kapitein VOET, en

vertrok ter aanvaarding zijner nieuwe betrekking naar Tilburg.

Alvorens verder na te gaan, welke mutatiën bij het wapen plaats grepen, moeten wij

nog vermelden, dat bij ZIJNER MAJESTEITS Besluit van den 25®^®" December N°. 111 aan den
Generaal-Majoor H. R. TRIP, op het daartoe door hem gedaan verzoek een eervol ontslag werd
verleend als Directeur-Generaal van Oorlog; terwijl bij Besluit van dezelfde dagteekening N°. 112 tot

zijn opvolger werd benoemd de Generaal-Majoor A. SCHUURMAN, die sedert den October t.v.
ter assistentie van den Directeur bij het Departement werkzaam geweest was.

Tot nadere aanvulling van hetgeen wij destijds reeds op bladzijde 96 en 97 van Deel III van
het ^^Historisck Museum' aangaande de schitterende loopbaan van den Oud-Rijder HENDRIK
RUDOLF TRIP mededeelden, vinde nu nog het navolgende eene plaats:
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ERVOL ontheven van de zware betrekking, waarin hij gelegenheid had gevonden om de

vruchten van zijne rijke ervaring en militaire talenten ten beste van het leger in het

algemeen, van de artillerie in het bijzonder aan te wenden, verbond KONING WILLEM I,

die TRIP's verdiensten op hoogen prijs stelde, den Oud-Rijder aan zijn persoon door hem tot Adjudant-
Generaal aan te stellen. Kort daarna benoemde ZIJNE MAJESTEIT hem tot Lid van de Eerste

Kamer der Staten-Generaal.

De laatste onderscheiding, door KONING WILLEM I aan TRIP geschonken, was op den
J5<icn Juli 13^9 het Commandeurs-kruis in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, waarvan de ver

sierselen als Ridder hem reeds op den juli 1831 waren uitgereikt. In ditzelfde jaar, en wel

den 31 Augustus 1831, was hij tot Ridder 3' klasse in de Militaire Willemsorde verheven. Op den
2 2^tcn September 1840 verleende de KONING hem den rang van Luitenant-Generaal.

Zoodra de nieuwe VORST den troon bestegen had, vaardigde ZIJNE MAJESTEIT den

Luitenant-Generaal TRIP af, om dienaangaande aan de hoven van Berlijn en St. Petersburg kennis te

geven. Van deze taak kweet hij zich op de meest hoffelijke wijze. De KONING van Pruisen en de

KEIZER aller Russen vereerden hem hun portret op gouden sniiifdoozen, waarbij de laatste bovendien

het ridderkruis i*" klasse der Orde van St. Anna voeede.

Den i7<^en September eindelijk verleende de KONING aan den Oud-Rijder op zijn verzoek

pensioen, onder de gebruikelijke dankbetuiging.

Dat deze dankbetuiging geen phrase maar wél verdiend mocht heeten, erkende ook later

KONING WILLEM III, die na het aanvaarden der regeering Generaal TRIP, in zijn waardigheid van

Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal op i April 1849 benoemde tot Ridder Grootkruis

in de Orde van den Nederlandschen Leeuw en hem in diezelfde maand den hoogsten graad in de

Orde van de Eikenkroon verleende.

TRIP overleed te 's Gravenhage op 7 Januari 1865, tot zijn dood getrouw aan het devies van

de Orde der Unie, die zoolang zijn borst gesierd had:

„Doe wel en zie niet om".



OLGENS opgaven, berustende op het Krijgsgeschiedkundig Archief van den Generalen
f'Staf, bestond het Hoofdbestuur van het leger op den Januari 1840, voor zooveel de
vier wapens betrof, uit drie afzonderlijke lichamen: het Departement van Oorlog, het

Departement van den Grootmeester der Artillerie en de Algemeene Directie der Genie. Beide laatste,
alhoewel onder het Departement van Oorlog ressorteerende, waren tot zekere hoogte op zich zelf

staande militaire autoriteiten. Zij waren niet in de gebouwen van het Departement van Oorlog, doch

in afzonderlijk localen gevestigd.

Het personeel, destijds bij het Departement van den Grootmeester der Art" werkzaam, bestond uit:

I Generaal-Majoor (Directeiir), i Kolonel, 2 Kapiteins en 2^® Adjunct), i Kapitein (toege

voegd aan het Departement), 2 commiesen, 2 adjunct-commiesen, 3 onderofficieren en 5 geëmployeerden.

De Oud-Rijder, Generaal-Majoor J. A. H. DE LASARRAZ, was met de functiën van Directeur belast.

Bij de intrede van 1840 bedroeg de totale sterkte van het Wapen der Artillerie, onder de wapenen

en met groot verlof, 416 officieren, 7396 onderofficieren en manschappen; voorts 1749 paarden.

Zien wij nu welke veranderingen en mutatiën in den loop van het jaar bij het wapen plaats grepen.

Reeds bij Besluit van den Januari 1840 werden de 6® en de 8® Compagnie van het i® Bataljon

Veld-Artillerie opgeheven. De 9® Compagnie kwam in de plaats van de 6®- en de 7® Compagnie ging

over bij het 3® Bataljon Veld-Artillerie, dat te Maastricht garnizoen hield, en ook weder tot zijne

vroegere formatie werd teruggebracht. Sedert 18 Juli 1824 was dit Bataljon gecommandeerd door

den Oud-Rijder ADRIAAN BIJLEVELD, eerst als Lt.-Kolonel, sedert 13 Februari 1834 als Kolonel.

In zijn meergenoemd Dagboek vinden wij aangeteekend.... „i Juny met het Bataillon

uit Maastricht op marsch gegaan om de garnizoenen van Breda en 's Bosch te bezetten, zijnde de staf te

Breda geplaatst. Juny, July, Augustus, September, October, November, December 1840 te Breda. Januari

1841 bij besluit van Z. M. dato i Januari N°. 8 op pensioen gesteld met rang van Generaal-Majoor, met

het daaraan verbonden pensioen van /24Qo; hebbende diensvolgens op den i6en Januari het commando

van het Bataillon overgegeven".
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AT de Rijdende Artillerie aanbetreft, deze bleef vooralsnog in zeven compag
nieën ingedeeld. Hiervan bevonden zich op i Januari 1840 nog vier op
Noordbrabantschen bodem; drie compagnieën met name de Rijdende Batterijen

N''. 2, 10 en N°. 13, keerden in het laatst der maand naar Amersfoort terug; de
Batterij N^ i betrok het vredes-garnizoen op den ó'ien September van het volgende jaar.

Batterij N*". 2 verliet den 3isten Januari 1839 het kantonnement St. Oedenrode
en bereikte den 5^^^" Februari hare bestemming. De Batterij werd gecommandeerd
door den Kapitein VOET; verder waren daarbij ingedeeld de i"^-Luitenants Jhr. A. J. B.
VAN DER WIJCK, Jhr. WTTEWAAL VAN STOETWEGEN, DE BRUIJN en QUACK,
benevens de a'^-Luitenant DE BOER.

Batterij N°. 10, onder de bevelen staande van den Kapitein Jhr. DE CASEMBROOT,
vertrok den 29^'^" Januari uit Oosterhout en kwam den Februari d.a.v. bij het
Depot aan. De i®-Luitenants ELOUT, Baron VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN
en SWAVING, de 2^Luitenants BRADE en Jhr. VAN CAPELLEN rekenden in
hare sterkte.

Batterij N°. 13 verliet op 30 Januari 1840 het kantonnement te Oosterhout
en bereikte den 2^^" Februari d.a.v. hare nieuw standplaats. Het commando werd
tijdelijk, wegens afwezigheid van den Kapitein KOOPMAN, door den i®-Luitenant
d'HAMECOURT waargenomen. Voorts waren bij de Batterij geplaatst de i®-Luitenants
HARBAUR, NEDERBURGH en Jhr. A. L. F. T. VAN DER WIJCK, zoomede de
2^-Luitenant Jhr. HOOFT.

Steeds meer kenmerkten zich de pogingen tot bezuiniging op alle deelen van
het krijgswezen. Zoo werd zelfs bij een Besluit des KONINGS van den 6'^™ Januari 1840
N°. 8 (Ree. Mil. 1840 blz. 61) aan de Officieren van alle rangen en van alle wapenen
der landmacht aangeboden om zich onder genot van een gedeelte van hun tractement
met onbepaald verlof uit de gelederen te verwijderen; deze bezoldiging bedroeg voor
de Rijdende Artillerie, de bataljons Veld-Artillerie Nationale Militie en de Pontonniers
de helft van het genotene. Aan de Officieren, die hunne keuze op een buitenlandsch
verlof mochten vestigen, werd toegezegd, dat zij op het voortdurend genot van onbepaald
verlof gedurende een tijdvak van ten minste twee jaren konden rekenen.

Voor de volontairs of „adspiranten-officier" was onder deze omstandigheden de
toekomst afgesloten. (Wij doelden hierop reeds in Deel V-ii B blz. 91).

Enkele wachtmeesters-titulair van het Korps gingen over bij het leger in Oost-
Indië, o.a. J. SIKKENS en J. D. Baron SWEERTS DE LANDAS; zij werden na
aankomst in de maand September respectievelijk bij het wapen der artillerie en bij dat
der genie en sappeurs ingedeeld. De i "^-Luitenant J. G. A. GALLOIS was reeds
vroeger, namelijk op 28 Maart, bij laatstgenoemd wapen overgeplaatst.
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EN andere maatregel tot bezuiniging vormde de opheffing van het Departement van den

Grootmeester der Artillerie en van de Algemeene Directie der Genie als op zich zelf staande

lichamen; bij Koninklijk Besluit van den October 1840 N®. 18, waaraan bij Besluit

van 22 December d.a.v. (Ree. Mil. 1840 blz. 304) uitvoering werd gegeven, zagen zij zich bij de

Afdeelingen van het Departement van Oorlog opgenomen.

Tengevolge dezer reorganisatie werd de Generaal-Majoor DE LA SARRAZ eervol uit zijne

betrekking ontslagen, onder bepaling dat de jaarlijksche toelage van /1000 welke voor het

waarnemen zijner betrekking was toegekend, met i Januari 1841 zoude ophouden.

De treurmare, dat Z. K. H. PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN HoogstDeszelfs dienst

betrekking bij het wapen der Artillerie had neergelegd, vervulde het Korps Rijders met groote droefheid.

Noode zag men den VORST, die zoo lange jaren, tot krachtigen steun en bekwamen leidsman

geweest was, afscheid nemen van het Wapen. Dan, de bescherming van den hoogen Chef zou

het wapen niet ontvallen. Het behaagde KONING WILLEM II n.1. om den April 1849 zijn

broeder, dien hij reeds kort na zijne troonsbestijging (28 Nov. 1840) den Veldmaarschalkstaf had

geschonken, opnieuw met het oppertoezicht te belasten over alles wat vroeger tot het Departement

van den Grootmeester behoord had.

Tot juiste waardeering van hetgeen de PRINS voor het wapen geweest is, in de moeielijke

jaren aan 40 voorafgaande, laten wij hier enkele regelen volgen, die in de Militaire Spectator —

aflevering van October 1840 een plaats hebben gevonden. Zij luiden:

„De Artillerie is veel aan PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN verschuldigd^

„en wij gelooven niet te veel te zeggen^ met te beweeren dat het gevoel van innige erkentelijkheid^

jtwelk de Nederlandsche Artillerie jegens dien VORST zal blijven koesteren^ steeds in het nauwste

„verband zal blijven met de herimiering aan. de voorrechten^ welke dat Korps onder HoogstDeszelfs

„Grootmeesterschap is deelachtig geworden^ en aan het hooge relief dat het heeft mogen verkrijgen .,.



Il8 HET TIJDVAK 1839—1848.

ET Besluit van i October 1840 N®. 10, waarbij aan PRINS FREDERIK, onder dank

betuiging voor de vele en gewichtige diensten bij de leiding van het Departement van

den Grootmeester der Artillerie, uit die betrekking eervol ontslag werd verleend, was het
laatste, dat door Neerland's eersten KONING voor het wapen werd genomen.

Het Staatsblad van 7 October 1840 N°. 63 bevatte de proclamatie betreffende den door ZIJNE
MAJESTEIT KONING WILLEM I gedanen afstand van de kroon (zie Politiek Overzicht blz. 97,)
terwijl het Staatsblad van dienzelfden datum N°. 64 het Staatstuk inhield, waarbij ZIJNE MAJESTEIT
KONING WILLEM II de regeering aanvaardde.

Op den morgen van den S^ten October werd in de Maliebaan de eed van trouw door de

Officieren aan den nieuwen VORST afgelegd. Terloops willen we hier opmerken, dat die plechtige
verklaring van aanhankelijkheid overbodig was: immers men had vroeger aan den KONING trouw
gezworen, niet aan den persoon aan WILLEM I. Ook in '49, toen DERDE WILLEM aan het

Bestuur kwam, werd de trouwbelofte weder gevorderd; zij gaf toen aanleiding tot het bekende
incident STIELTJES. In 1890 eindelijk werd een andere weg gevolgd en het leger bij proclamatie
eenvoudig aan den vroeger afgelegden eed herinnerd.

Alle troepen en de schutterij in de residentie aanwezig paradeerden voor KONING WILLEM II,
die zijn strijders in krachtige bewoordingen toesprak:

Dagorder,

^^Generaals,^ officieren van alle rangen^ onderofficieren en gij soldaten en schutters!
gewigtige gebeurtenissen van gisteren zijn u allen thans bekend gemaakt.

tfGij hebt den eed van trouw aan Mij <^fgclegd,^ en voor het eerst verschijn ik als
^.KONING hl uw midden; maar steeds ook mg als Uw Opperbevelhebber,, daar de betrek-
ffiingeft tusschen U en den Veldmaarschalk bestonden,, niet door mij worden nedergelegd;
,,jva?it de KONING^ zoo lang God hem daartoe de krachten geeft., is in tijden van gevaar
ffie ware leidsman Zijner krijgsbenden,, en in tijd van vrede,, hun toeverzicht,, — de Vader
ffiie voor hen zorgt; — maar daarentegen ook verwacht Ik, als KONING, voortdurend van

„u alle7i, trouw, ha7idhavi7ig van krijgstucht en een onafgebroken streven, bij tijden van rust
,„en vrede, om u te bekwamen tot den krijg,

,,^Hebt dan 7togmaals hier een warmen dank voor uwe vroegere onder Mijne oogen
^gepleegde dadeji, die 7woit door Uwe7i KONING kunnen of zulle7i vergeten worden,

WILLEM'\

Weder was een nieuw tijdvak in Neerland's historie aangebroken.
Blijde verwachtingen verviüden het leger. Gevoelde men erkentelijkheid voor het vele, door

WILLEM DEN EERSTE tot stand gebracht; de laatst verloopen jaren, waarin de leus van bezuiniging
zoo remmend had moeten werken, hadden in de gelederen tal van wenschen tot ontkieming gebracht.
En van den VORST, die zoo langen tijd deel van de krijgsmacht had uitgemaakt, die met een
uitstekende kennis van personen en zaken was toegerust, verwachtte men veel, wellicht te veel
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OOALS 't ons bleek uit een der weinige van die dagen, nog in het Archief van het Korps

overgebleven stukken, waren enkele Officieren der Rijdende Artillerie niet in het garnizoen
Amersfoort aanwezig, toen aldaar op 12 October des namiddags om een uur op het

zoogenaamde Kalfveld buiten de Utrechtsche Poort, vóór het front der aldaar verzamelde troepen de

eed van Trouw en Gehoorzaamheid aan de Officieren werd voorgelezen, door allen met de innigste

toewijding werd afgelegd.

De niet tegenwoordige Officieren — de [''-Luitenants WOORTMAN SPANDAW, Baron VAN

TUYLL VAN SEROOSKERKEN en SWAVING, zoomede de 2''-Luitenants P. SODENKAMP,

Jhr. VAN CAPELLEN, Jhr. VON WEILER en BRADE — legden enkele dagen later een schriftelijke
verklaring af van het tot den huldigen dag nog onveranderd formulier: „Ik zweer trouw aan den

KONING, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht.

,,Zoo waarlijk helpe mij God almachtig".

Zooals door den Dkecteur-Generaal van Oorlog bepaald was, werden de stukken aan den Chef

van het Korps, den Kolonel FALTER toegezonden.

Reeds op den dag van de aanvaarding Zijner regeering nam WILLEM 11 eenige besluiten, die

ook voor het wapen der Rijdende Artillerie van belang zijn. Bij Koninklijk Besluit dd. 8 October N°. 80

toch werden de Kapitein J. Ph. Baron DE GIRARD DE MIELET VAN COEHOORN en de Oud-

Rijder de 2®-Kapitein D. Baron TINDAL van den Generalen Staf tot Adjudanten van Z. M. benoemd;

tot Adjudant van Z. M. in buitengewonen dienst zonder bezwaar van 's Rijks schatkist, de Generaais-

Majoor F. C. LIST, Commandant der 2^ Artillerie-Inspectie en J. A. H. DE LA SARRAZ, Directeur

van het Departement van den Grootmeester der Artillerie bij Besluit van denzelfden datum N°. 81.

Het Koninklijk Besluit van denzelfden datum bepaalde onder N°. 80, dat de Adjudanten,

zoowel die in buitengewonen als in werkelijken dienst, voortaan bij de uniform van het korps, waartoe

zij behoorden, een nestel zouden dragen op den rechter schouder. Eenige dagen later, den

October 1840 (Ree. Mil. blz. 137), werd door den Directeur-Generaal, op specialen last des KONINGS

eene gewone tenue voor Officieren voorgeschreven, terwijl daaraan werd vastgeknoopt het stellig

verbod tot het dragen van burgerkleeding.

De volgende maand bracht verandering in de Opper-Directie van het Departement van

Oorlog. Aan den Luitenant-Generaal A. SCHUURMAN, 's Konings Adjudant in buitengewonen

dienst, werd door Z. M. dd. i November N°. i een eervol ontslag verleend uit zijne betrekking van

Directeur-Generaal en bij Besluit van gelijke dagteekening N°. 2 als zijn opvolger aangewezen de

Generaal-Majoor FREDERIC CAREL LIST. Den 2 2^ten November werd hem in verband daarmede

een eervol ontslag verleend als Voorzitter der Commissie over het Militaire onderwijs, waartoe hij den
igden April t. V. voor het wapen der Artillerie tevens als lid van de Commissie van Inspectie over

het Militaire Onderwijs aan de Koninklijke Militaire Academie, was aangewezen.

Aan den nieuwen Directeur-Generaal zou het gegeven zijn, om gedurende acht jaren de leiding

van het Departement van Oorlog — sinds '43 met den titel van Minister — in handen te hebben.
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OODE en alleen door de omstandigheden daartoe gedwongen had KONING WILLEM II,

tot een verzwakking der strijdkrachten HoogstDeszelfs toestemming gegeven. Het jaar 1841

zag de nieuwe vredes-organisatie van het leger geboren worden.

Reeds had het Koninklijk Besluit van den Januari 1841 N°. 10, kenbaar gemaakt bij de

beschikking van het Departement van Oorlog dd. 5 daaraanvolgende N®. 5 en N°. 7, de twee

bestaande Artillerie-Inspectiën opgeheven. De Directiën van het wapen, waarin het Rijk verdeeld was,

werden van vijf op drie gebracht.

Aan het hoofd van het wapen kwam een Inspecteur. Hem stonden ter zijde de Commandant

van het Personeel en die van het Materiëel. Eerstgenoemde voerde het bevel over het geheele

personeel der artillerie, uitgezonderd de Compagnie werklieden; onder den Commandant van het

Materiëel ressorteerden: de drie Artillerie-Directiën, 's Rijks Gieterij van metalen geschut, de Directie

over de stapel- en constructie-magazijnen te Delft, de terzelfder plaatse gestationneerde Compagnie

werklieden, de inspectie van de buskruit-fabricatie en die over de draagbare wapenen. Voor

beide voornoemde Commandanten werd 's Gravenhage als standplaats aangewezen. Een ,,Algemeene

Instructie" betreffende hunne functiën was neergelegd in het Koninklijk Besluit van 23 Januari N°. 244

(Ree. Mil. 1841 biz. 17).

Omtrent de verdere belangrijke besluiten, die niet speciaal het wapen betreffen — b.v. de

nieuwe administratieve indeeling van Maart, April en Mei '41 (Ree. Mil. blz. 85 e. v.), nopens

organisatiën, bezoldiging, rations, besloten met de instelling van den Grooten Staf op 21 Mei —

en andere bepalingen, waarvan de vermelding ons te ver zoude voeren, verwijzen wij naar het

y^Overzigt der voornaamste bepalingen betreffende de sterkte^ zamenstelling^ betaling, verzorging en

^^verpleging van het Nederlandsche leger sedert den vrede van Utrecht in tot den tegenwoordigen

ffijd hoofdzakelijk op voet vaji vrede door H. HARD EN BERG 's Gravenhage 1861"
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AT de indeeling der Artillerie in grootere administratieve éénheden betreft (Kon. Besluit

van 10 Maart 1841 N°. 92), zij het navolgende opgemerkt.

Zoolang Noord en Zuid vereenigd waren, had het oorlogsbestuur voor de meer verspreid

liggende onderdeden, ter wille van eenvormigheid in de oefening, kleeding en krijgstucht, een formatie

in bataljons dienstig geoordeeld. Nu het Rijk zooveel kleiner was geworden, meende men dezen

scliakel te kunnen missen, waarmede — door opheffing der bataljons-staven — eene belangrijke

bezuiniging zou gepaard gaan. Als hoogere eenheid werd nu tevens het Regiments-verband geschapen.

Op I Januari 1840 bestond het wapen uit:

het i*" Bataljon Veld-Artillerie, sterk 7 compagnieën;

)ï 3 V 11 7 u

„  3® ,, Artillerie Nat. Militie „ 9 ,,
4 e

„ Korps Rijdende Artillerie „ 8 „ en

„ Bataljon Artillerie Transporttrein ,, 4 ,, —

totaal 14 Comp. Veld-Art., 27 Comp. Vest.-Art., 8 Comp. Rijd. Art. en 4 Comp. Art.-Transport-trein;
voorts de Divisie Pontonniers, i Comp. Art. werklieden en de Ar& garnizoens-compagnie.

Bij de reorganisatie van 1841 werd de samenstelling:

2 RegimentenVeldenVesting-Art. en Trein, elk sterk: Staf, 4 Comp. Veld, i) en 10 Comp.Vest-Art.;

I Regiment Vesting-Artillerie en Trein, sterk: de Staf, 13 Comp. Vest. Art''' en 2 Comp. Trein;

I Regiment Rijdende Artillerie, sterk: de Staf en 7 Comp. 2) benevens

het Korps Pontonniers en i Comp. Artillerie-werklieden —

totaal 8 Comp. Veld.-Art., 33 Comp. Vest.-Art., 7 Comp. Rijd. Art. en 2 Comp. Art. Transport-trein;
voorts het Korps Pontonniers, i Comp. Art. werklieden en de Art. garnizoens-compagnie.

De samcnvoeeincr a-eschiedde als volgt:
000 O

i" Regiment Artillerie— i® Bat. Veld-Artillerie met den Staf en negen comp. van het 4® Bat. Art. Nat. Mil.;

2*" „ „ — y Bat. Veld-Artillerie met den Staf en acht comp. van het 6® Bat. Art. Nat. Mil.; en

3*" :) 11 — 3''Bat. Art.Nat. Mil. met eene Comp., Bat. Art. Nat. Mil. en het Bat. Transport-trein.
Het Korps Rijdende Artillerie werd Regiment Rijdende Artillerie, het Korps Pontonniers even

eens Divisie Pontonniers, terwijl de benaming van Comp. Art. werklieden bleef bestaan.

het 2® Bat. Veld-Artillerie

11 4 IJ

Reeds vroeger waren ontbonden { „ i®'® Bat. Art. Nat. Mil.

2®O ^ n 51 15 55 en

55 55 55.5 5' „
Ten opzichte der Artillerie garnizoens-compagnie zouden nadere beschikkingen worden genomen.

I) Ier bccHeniiii; van 4 batterijen. 2) Ter bediening van 7 batterijen.



DE ORGANISATiËN'VAN 184I TOT 1848. I23

E Staf van het Regiment Rijdende Artillerie telde 13 officieren benevens 7 onderofficieren
en manschappen, 24 officiers- en 2 rijkspaarden.

Elke der 7 compagnieën (batterijen) — het depót was vervallen — kreeg i
kapitein, 4 luitenants, 18 onderofficieren en korporaals, 8 vuurwerkers-hulprichters, 2 trompetters,
5 werklieden, 96 vrijwillige kanonniers en 80 lotelingen.

De totale sterkte der Rijdende Artillerie bedroeg dientengevolge:

48 officieren, 1330 onderofficieren en manschappen, met 97 officiers-, 338 rij-en 196 trekpaarden.

Voor 6 batterijen werd Amersfoort, voor één batterij Tilburg tot garnizoensplaats aangewezen.

Volgens de hiervoren bedoelde leger-organisatie telde het geheele wapen der Artillerie 349
officieren, 8843 onderofficieren en manschappen benevens 1665 paarden.

Van de manschappen waren gedurende zes maanden 1072, gedurende drie maanden evenveel

onder de wapenen, 2144 met groot verlof en 1072 in reserve.

De nieuwe formatie gaf een vermeerdering van 7 hoofdofficieren, doch een vermindering van 2

kapiteins, 24 eerste-, 27 tweede-luitenants en 99 onderofficieren, i)

De vermeerdering van hoofdofficieren bij de korpsen had voornamelijk plaats met het doel om

de Plaatselijke Artillerie-Commandanten, die gelijktijdig bij den Staf der Artillerie werden gesupprimeerd,

in hunne betrekking te kunnen vervangen.

Als wij ten slotte de aandacht nog op enkele bijzonderheden vestigen, dan is het in de

allereerste plaats, dat wij den staf van het wapen thans voor het eerst als een afzonderlijk onderdeel

vermeld vinden; voorts, dat de kapiteins, tot groot nadeel van de titularissen, in drie klassen met

verminderde bezoldiging zijn verdeeld; dat bij elke compagnie Veld- en Rijdende Artillerie evenveel

vuurwerkers-hulprichters in het leven geroepen werden als het getal korporaals bedroeg, ten einde dezen

eventueel als richter te kunnen vervangen. Eindelijk zien wij als nabootsing uit het Napoleontische tijdperk

de „Regimentskinderen" 2) aangenomen, waarvan er o.a. bij de Rijdende Artillerie zeven aanwezig waren.

Nadat bij de behandeling der begrootingswetten voor de jaren 1842 en '43 in een geheime

zitting der Staten-Generaal het stelsel van verdediging opengelegd was, het hoofd van het

Departement van Oorlog, de Generaal LIST, in een met overtuiging en talent gevoerd pleidooi had

aangetoond, dat de hiervoren besproken organisatie van het leger dringend vereischt werd, wanneer men

aan de bepalingen bij het VIIP^® hoofdstuk der grondwet vastgesteld naar behooren wilde voldoen,

werden de gelden door de volksvertegenwoordiging toegestaan.

Deze beslissing ten spijte, bleef in de eerstvolgende jaren weinig stabiliteit in de organisatie

heerschen. Weldra zou, ter wille van steeds klemmender drang tot beperking der uitgaven, onze

weerbaarheid nog meer worden verwaarloosd.

1) Overzigt der reorganisatifin en vermiaderingen, welke de onderscheidene deelen van het leger sedert i Januari 1840 hebben ondergaan
(Krijgsgeschiedkundig Archief van den Generalen Staf).

2) Kinderen van gehuwde onderofficieren en minderen. Zie ook Kon. Besluit van i Augustus 1841 No. 56 en het werk van den Gep.
Luitenant-Kolonel der Artillerie van het Oost-Indisch Leger J. I. DE ROCHEMONT „Rudolf van Meerkerkc, 's Gravenhage, Creracr & Co. 1890".
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ET was bij gelegenheid van de beraadslagingen omtrent de voordracht tot regeling van 's Rijks

! openbare schuld (Mei 1843), de Regeering het voornemen te kennen gaf om

meerdere bezuinigingen in te voeren en zulks reeds bij de ingediende begrooting voor 1844

en 1845 te doen blijken.

Alvorens deze maatregelen te bespreken, moeten wij nog volledigheidshalve vermelden, dat bij de

Koninklijke Besluiten van 30 Juni en 9 Augustus 1842 N°. 74 en 75 het Limburgsche Bonds-Contingent was

aangewezen. Volgens een in het jaar 1846 door den Duitschen Bond genomen Besluit, zou deze

troepenmacht bestaan uit; twee escadrons cavalerie, een compagnie veld-artilIerie benevens een

detachement mineurs en sappeurs. i)

.... „Overwegende dat, tengevolge van de onvermijdelijke noodzakelijkheid om de uitgaven

van het Departement van Oorlog te verminderen, de tegenwoordige organisatie van de verschillende

wapens van het leger eene wijziging moet ondergaan" — werden bij verschillende besluiten, tegen het

einde van '43 genomen, het getal officieren bij de staven en de aan hen toegekende rations fourages

verminderd, vervielen de vaste provinciale commandanten — wier functiën voortaan door generaals

en hoofdofficieren van het actieve leger zouden worden waargenomen —, werden de paardenartsen

niet meer begrepen in de sterkte der korpsen, waarbij zij dienst verrichtten, en de officieren, bij de

Koninklijke Militaire Academie werkzaam, weder in de sterkte der staven en korpsen, waaruit zij ge

trokken waren, opgenomen.

Het wapen der infanterie werd in twee Divisiën, elke van twee brigades ingedeeld, terwijl de

korpsen cavalerie tot één brigade werden samengesmolten. Voorts werden het Regiment Gre

nadiers en Jagers, het Regiment Cavalerie en de Batterij Rijdende Artillerie te 's Gravenhage gefor

meerd tot een afzonderlijke afdeeling, onder den naam van Reserve-Brigade.

Wat in het bijzonder het wapen der artillerie betrof, valt te vermelden het Besluit van 26

October 1843 N°. 53, waarbij de betrekkingen werden opgeheven van Directeur van 'sRijks Gieterij
van metalen geschut, van Inspecteur der buskruit-fabrieken, en die van Generaal-Majoor Commandant
van het Materiëel; laatstgenoemde functie was den April t. v. ingevolge Kon. Besluit van 15
Maart 1843 N®. 20*' bij het Departement van Oorlog overgebracht. De bestaande Artillerie-Directiën

werden tot twee terueofebracht.

Bevel en toezicht over de korpsen van het wapen der Artillerie bleven vooralsnog opgedragen
aan den Generaal-Majoor Commandant van het Personeel.

De sterkte van het Regiment Rijdende Artillerie onderging een vermindering van twee
compagnieën. 2)

Bij den staf van het Regiment werden drie schrijvers met den graad van wachtmeester of
korporaal ingedeeld.

1) Zie voor de samenstelling in do jaren 1S42 en 1846 „Overzigt van het Nc<ieiUndsche leger" door 11. lïARDENBERG blz. 366 en 367,
zoomede bl/. 37S en 379,

2) Het Regiment bestond uit 5 comjugniean, evenzooveel batterijen uitmakende; zie voor de formatie de Bijlagen k en 1. — (Ree. Mil. 1843 blz. 247).
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E toekenning der rations fourages werd bepaald: voor den Kolonel, den Majoor en de

Kapiteins-Commandanten der batterijen op twee rations, voor de overige officieren op één

ration, tengevolge waarvan de tractementen der luitenants met ƒ loo'sjaars verminderden.

In verband met het voormelde werd de totale sterkte van het wapen der artillerie verminderd

met 28 officieren, 183 onderofficieren en manschappen, benevens 202 officiers- en troepenpaarden.

Vergelijkt men het personeel der nieuwe organisatie met dat, hetwelk op i Januari 1840

volgens de toenmaals bestaande formatie aanwezig moest zijn, dan blijkt het, dat tegenover een aanwinst

van twee hoofdofficieren, de aanmerkelijke vermindering stond van 8 Kapiteins, 39 Eerste-, 35 Tweede-

Luitenants en 104 onderofficieren, i)

De nieuwe bezuinigingen hadden tal van officieren in hunne belangen getroffen, en hunne

verwachtingen teleurgesteld; groot was het aantal dergenen, die — hoe verdienstelijk ook — zich

genoopt zagen hun ontslag te vragen of met pensioen werden verwijderd.

Het Besluit des KONINGS van den 19^^" October 1843 N". 62 2) gaf voorts aanleiding, dat

aan de officieren bij de verschillende staven en wapenkorpsen der landmacht het aanbod werd

gedaan om met behoud van half tractement voor den tijd van 16 maanden met verlof te vertrekken.

Ook dit was een dwangmiddel; immers, mocht zich geen genoegzaam aantal candidaten aan

bieden, dan zou het lot beslissen. Later werd voorfioemd besluit in zooverre gewijzigd, dat de i®-

en de 2®-Luitenants, wier inkomen minder dan ƒ1200 bedroeg, met verlof vertrekkende of reeds

vertrokken zijnde, behalve de fourage, waarop zij aanspraak hadden, een jaarlijksch verlofs-tractement
van ƒ600 zouden genieten, voorts, dat voor korteren tijd — tol een minimum van vier maanden —

verlof zou kunnen worden verleend.

Als gevolg van dezen nieuwen toestand liet het zich aanzien, dat de officieren, vooral de i®- en

de 2®-Luitenants, een groot aantal jaren in de mindere rangen zouden moeten doorbrengen. Om
hieraan eenigszins tegemoet te komen, tevens hen, die zich door een eervollen langdurigen dienst in
den rang van officier onderscheidden, te beloonen, werd bij 's KONINGS Besluit van 19 November

1844 4^ onderscheidingsteeken ingesteld, bestemd om telken jare op den geboortedag van
KONING WILLEM II te worden uitgereikt aan officieren met 15 jaren werkelijken dienst.

Tevens was de bepaling opgenomen, dat aan de i®-Luitenants van de verschillende wapens en
diensten en aan de i®-Luitenants zonder bezwaar der schatkist, zoomede aan de 2®-Luitenants, die

10 jaren als officier hadden gediend, een jaarlijksche verhooging van tractement ten bedrage van
f iQO werd toegekend.

Art. 2 van bedoeld Besluit omschreef het onderscheidingsteeken als bestaande uit ,,een
gouden gesp, waarop het cijfer, uitdrukkende het getal dienstjaren, in het midden van eenen krans
van olijf- en eikenloof, zich slingerende óm en zich verheffende boven twee kruislings liggende zwaarden,
terwijl de gesp is vastgehecht aan een oranje, wit en blauw gestreept lint".

1) Overzigt der Reorganisatiën enz. (Krg. Archief van den Gen. Staf.)
2) In vervanging van dat van 6 Januari No. loS.
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NGEVOLGE het Kon. Besluit van 30 December 1866 N". 33, bij Ministerieele aanschrijving

:lcl. 19 Januari 1867 N®. 96 P. ter kennis van het leger gebracht, werd de gouden gesp

vervangen door een verguld zilveren kruis, gehecht aan een oranje-, wit- en blauw gestreept

lint van 33 mM., welk cereteeken nog ten huidigen dage door de daartoe gerechtigde officieren

van het leger wordt gedragen.

Ten einde in de gedwongen vermindering der Rijdende Artillerie, waartoe de Minister van Oorlog

slechts schoorvoetende was overgegaan, te gemoet te komen, kwam Generaal LIST op het denkbeeld om

een lichte Veld-ArtilIerie in het leven te roepen, waarbij zes der bedieningsmanschappen het stuk te

paard zouden volgen, de twee anderen op den voorwagen worden medegevoerd.

Naar aanleiding van deswege door den Minister dd. 2 Juli 1845 aan Z. M. gedane voorstellen

werd bij Koninklijk Besluit van den d.a.v. N°. 51 onder de bestaande batterijen Veld-Artillerie

een scheiding gemaakt in lichte en zware.

De drie compagnieën van het Regiment — de 4® Compagnie van het Limburgsch Bonds-

Contingent ging over bij het 2"= Regiment — waren bestemd om drie batterijen lichte Veld-Artillerie,

de 5 compagnieën van het 2® Regiment om vier en een halve batterij zware Veld-Artillerie aan te

spannen. Wij stellen ons voor later op deze organisatie nader terug te komen.

Voor de vermeerdering, die de staf van het wapen het jaar daarop onderging, verwijzen

wij naar de Besluiten des Konings van 7 Januari 1846 en van den 14^^" April d.a.v.

Voor zoover de Rijdende Artillerie betreft, moeten wij ten slotte nog mededeelen, dat Generaal

LIST zich in 1847 verplicht zag om de sterkte van het Regiment Rijdende Artillerie (vergelijk blz. 123)

nogmaals te verminderen, ditmaal met 20 wachtmeesters, 20 korporaals, 20 vuurwerkers en 20 rijpaarden.

Wijden wij thans nog enkele bladzijden aan de wijzigingen, die gedurende het hiervoren

geschetste tijdvak in de kleeding en de uitrusting gebracht waren.
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EDURENDE de eerste jaren, volgende op het tijdperk van den gewapenden vrede, werden

enkel ondergeschikte wijzigingen gebracht in bewapening, kleeding en uitrusting der artillerie.

Op de proeven, die sedert het voorjaar van '41 op uitgebreide schaal met een nieuw

materieel genomen werden, komen wij later terug.

Het jaar 1842 bracht ingrijpende veranderingen ten aanzien der kleeding.

Het Koninklijk Besluit van den April (N°. 34^^) toch schonk het aanzien aan de tegen

woordige uniform der Nederlandsche Rijdende Artillerie, namelijk aan

„de Gele Rijers!"

Deze naam, door den volksmond voortgedragen, vertolkt de populariteit der uniform van ons

Korps. Ieder Nederlander — zou ik haast geneigd zijn te zeggen — kent de gele rijers^ evengoed

als hij de roode en de blauwe huzaren kent.

Ziet de troepen op het manoeuvreer-veld opgesteld.

De geliefde KONINGIN beweegt zich met jonkvrouwelijke gratie langs de gelederen. Straks

zal HARE MAJESTEIT plaats nemen daar ginds vóór de onafzienbare rijen toeschouwers, die van

heinde en verre zijn saamgestroomd.

Het défilé vangt aan. Met fieren tred en opgeheven hoofde nadert de eene afdeeling vóór,

de andere na, de dierbare VORSTIN. Eindelijk maakt ook het Korps Rijdende Artillerie zich gereed

om den huldegroet te brengen. Duizenden en weder duizenden blikken richten zich op dat ééne

punt: ^^de gele rijers'' klinkt het van mond tot mond . ..

Kijkt, hoe de menigte hem nastaart, als een onzer mannen „met permissie" elders vertoevend,

in het openbaar verschijnt. Sommigen blijven staan en steken de hoofden bijeen: gele rijer!

Men duide ons deze schets niet euvel. Men verwijte ons niet, dat heden ten dage een militaire

kleeding vol opschik uit den tijd is en t'huis behoort in het oude staande leger met zijne bijzondere
begrippen van rang en stand: niet in een militie-leger. Men beschuldige ons niet van ijdelheid.

Ja, of neen! om 'teven. Wij zijn trotsch op de uniform van ons Korps. Wij zouden ze slechts o,
zoo noode missen.

Wij weten zeer goed, dat een practische veld-tenue behoort tot de meest dringende eischen
van onzen tijd: practisch voornamelijk, wat de kleur betreft, opdat de groote voordeden van het

rookzwakke buskruit niet weder door een op verren afstand zichtbare kleeding, te loor gaan. Wij
kennen dien eisch, en zullen ons scharen onder de eersten, die met klem van redenen de aanvulling der
uiniform in dien zin betoogen. Maar men late ons toch liefst, wat wij bezitten ■, deze uniform is ons dierbaar.
Denkt aan de stille maar overweldigend groote kracht der traditie! Deze wekt een gevoel van solidariteit,
waarvan met het oog op het toekomstige slagveld, dat steeds hooger eischen stellen zal aan eiken individu,
de groote waarde niet mag worden onderschat. Dat gemeenschapsgevoel moet in tijden van vrede
worden aangekweekt; de opleiding zij er op.bedacht. Enzoudenwij, waarzoo luttel tijd ons toegemeten
is voor de vorming onzer manschappen niet elk nuttig symbool krampachtig trachten te behouden?. . . .
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'E Rijdende Artillerie dan" — zoo verhaalt de Majoor F. H. W. KUYPERS i) „kreeg
de I longaarsche huzaren-uniform, eigenlijk Britsch van Hongaarsch model" — ongeveer de

[tuniek en pels van het Regiment Britsche Huzaren, die de PRINS VAN ORANJE
te Waterloo heeft gedragen, en welke naar wij' vermeenen, nog in het bezit is van HARE MAJESTEIT
DE KONINGIN!

,,Aan die kleeding, welke ook de Rijdende Artillerie van het Fransche Keizerrijk droeg, waren
voor den Generaal LIST" — meer nog, beweren wij, voor KONING WILLEM II — ,,roemrijke
herinneringen verbonden. Geen wonder, dat hij die kleeding gaarne terug zag en bij het Nederlandsche
leger ingevoerd wcnschte: een lang gekoesterde illusie van den dapperen artillerist werd door die
invoering bevredigd .. .

Het was met een gevoel van groote dankbaarheid, dat de toenmalige Directeur-Generaal van
Oorlog, de oud-Rijder FREDERIC CAREL LIST, het Besluit van den ridderlijken KONING mocht
laten uitvoeren. Doch niet slechts in hem, in het gemoed van zoovele andere braven was vreugde
over s Vorsten gunst; een gevoel zoo juist vertolkt door onzen onvergetelijken Korps-chef, wijlen
Kolonel Jhr. V. A. DE PESTERS, Adjudant in buitengewonen dienst van H. M. DE KONINGIN,
toen hij op den avond van den zeide: 2)

,,De PRINS VAN ORANJE (later KONING WILLEM II), die zelf in Spanje als generaal (kolonel)
bij het Engelsche leger te Badajoz, Ciudad-Rodrigo en te Vitoria zijn veldheerstalenten had ontwikkeld,
had ook de Rijdende Artillerie in Spanje zien strijden en hare verrichtingen op prijs gesteld.

„Als belooning voor hare verdiensten schonk hij haar daarom de uniform, die door Z. K. H. ook
gedragen was in den nacht van 15 en 16 Juni 1815, toen de balzaal van de HERTOGIN VAN RICHMOND

werd verlaten om de Franschen tegen te hou^len aan den Viersprong.
„ Piotsch mocht het Korps er toenmaals op zijn, zich op nieuw te zien getooid met de uniform,

door de traditie geheiligd; trotsch mag het Korps zich ook thans nog gevoelen, dat diezelfde uniform
nog sU;eds aan de Rijders tot sieraad strekt...."

\\ at ons zeiven betreft, zoo zouden wij niets liever verlangen, dan ons aan te sluiten bij den
wensch toen ook op voornoemden feestavond door den Kolonel der Huzaren F. YPEV uitgesproken,
namelijk „r/c?/ 37/M's feu cctinjigeu dage zoo moge rdjuT

I) „Geschieaeui. der NeJerla.ia.che Anillerie enz." Deel D" blz. 1S5. - 2) Zie „Gedenkboek Eeuwfeest Korps Rijdende Artillerie" blz. 39.



Kanonnier der Rijdende Artillerie in marschtenue. 1842.
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ET zoude ons te ver voeren om aangaande de nieuw ingevoerde uniform alle bijzonder

heden te vermelden, welke wij vinden opgeteekend op de bladzijden 122 tot 139 van het

Ree. Mil. 1842 I® Gedeelte; daarom geven wij enkel een résumé.

Voor de onderofficieren en manschappen was voorgeschreven: donkerblauwe dolman met gele

uitmonstering, donkerblauwe rijbroek met lederen bezetsel, stalbuis van dezelfde kleur, kolbak van

zwarte berenhuid met rood lakenschen uithangenden zak, gele vangsnoer, stormketting van geel koperen

ringen, sjerp van rood saai met gele knoopen en wit ledergoed. Verder manteljas en mantel van

donkerblauw laken; stalmuts, halsdas, sporen, laarzen, handschoenen en sabelkwast volgens de modellen

voor de dragonders omschreven. De mantelzak was van donkerblauw laken met gele uitmonstering.

De meester-werklieden, de opperwachtmeester-vuurwerker en de miliciens werden vooralsnog

niet van dolman en kolbak voorzien; zij bleven rokken dragen volgens het bestaande model, waarvan

de uitmonstering gewijzigd werd naar de nieuw aangenomen kleuren van het Regiment; voorts

werden zij voorzien van een schako volgens het model der Infanterie.

Voor den adjudant-onderofficier was voorgeschreven een dolman, volgens het model voor den

troep bepaald: voor groote tenue, treswerk van gele met goud doorvlochten zijde — voor dagelijksche

tenue blauw kemelsgaren treswerk — en koperen knoopen; vangsnoer voor den kolbak van gele

met goud doorvlochten zijde, de eikels met gouddraad omkleed. Distinctief teeken voor groote

tenue: twee kwasten van gele zijde met gouden franje omkleed, aan een koord van gele zijde met

goud doorvlochten; yoor kleine tenue, twee dito kwasten aan een donkerblauw koord.

Buiten dienst was het aan de onderofficieren en trompetters vergund om de laken pantalons te dragen.

Voor de Officieren werd voorgeschreven, dat de kleeding, wat snit en vorm betrof, gelijk zoude

zijn aan die voor den troep bepaald: dolman van donkerblauw laken met uitmonstering van goud en
vergulde knoopen, donkerblauwe pantalon zonder lederen bezetsel, kolbak van zwart berenhuid met rood
lakenschen uithangenden zak, voorzien van gouden koorden en kwast, vergulde stormketting en leeuwen
koppen, vangsnoer van gouden koord, in overeenstemming met die van den troep. Verder manteljas
met mantel, de mantel iets langer dan die voor den troep bepaald, de knoopen met laken over

trokken; de stalmuts van donkerblauw laken met gouden kwast, op de vóórklep eene op rood laken
geborduurde granaat, de muts gebiesd met geel uitmonsteringlaken; halsdas van zwarte zijde, hand
schoenen van wit zeemleder, sporen van wit metaal volgens het model van den troep.

Als distinctief voor den Kolonel, vier gouden kwasten van bouillons, twee aan twee boven

elkander; voor den Luitenant-kolonel, twee gouden en twee zilveren kwasten als voren; voor den Majoor,

drie gouden kwasten als voren, één boven en twee onder; voor de Kapiteins twee gouden kwasten
als boven; voor de i®-Luitenants, drie gouden kwasten van torsade, één boven en twee onder; voor de

2®-Luitenants, twee gouden kwasten van torsade. Een sjerp van oranje-zijde met gouden koord, kwasten
en knoopen; patroontasch met en zonder overtrek, op de tasch twee gekruiste kanonnen onder een

kroon van mat goud; sabeltasch en sabelkoppel van zwart verlakt leder, op de tasch twee koperen
gekruiste kanonnen met kroon; sabelkwast volgens het model bij het Regiment in gebruik.
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AN de Officieren werd voorts vergund om in groote tenue te voet, alleen

bij plechtige gelegenheden doch niet voor het front te dragen: een pantalon met

twee gouden galons op de buitennaden, een sabelkoppel van goud galon met dito

afhangriemen, vergulde sluitplaten, haak en pokkels, alle met leeuwenkoppen; een

sabeltasch van donkerblauw laken omzet met een gouden galon, aan de binnenzijde langs hetzelve

een smal galon.

Op marsch, in staldienst en bij alle gelegenheden, dat de troep in stalbuis en niet in dolman

cfekleed was, werd aan de Officieren toegestaan om een dolman te dragen met galon en tressen van
O  ' 0 0

donkerblauw kemelsgaren en dito bewerkte knoopen; de kwasten zouden alsdan voorzien zijn van

blauwe koorden met gouden knoopen.

Enkele dagen na het Kon. Besluit van 8 April 1842 N°. 34^, waarbij voor de wapens der

Cavalerie en der Rijdende Artillerie de nieuwe uniform was voorgeschreven, n.1. op 11 April d.a.v.,

werd voor den opperwachtmeester-vuurwerker, de meester-werklieden en de miliciens van het Regiment

een nieuw model schako ingevoerd.

Een aanschrijving van het Departement van Oorlog van 30 Dec. d.a.v. bepaalde, dat gesup

primeerd werden: de vet- of wasborstel, slotborstel, vet- of wasdoos, zakboekkoker, borstelzakjes en

wollen slaapmutsen, zoomede de hooinetten. Het zakboekje zou in plaats van den papieren omslag

een band van wit perkament ontvangen; bij het Regiment Rijdende Artillerie waren zij op voornoemd

tijdstip reeds aanwezig.

Eindelijk zij nog vermeld, dat bij Kon. Besluit van 31 December N°. 61^ aan de Officieren in

het algemeen werd vergund knevels en baard naar welgevallen te dragen.
0 0 O O

Het jaar 1843 bracht aan het wapen der Rijdende Artillerie, wat de kleeding betreft, slechts

eéne verandering; den Februari toch werd bepaald, dat de staf-trompetters gekleed zouden

zijn als de onderofficieren, met de distinctieve teekenen van opperwachtmeester, om den kraag een

gouden galon van 2 cM. breed.

In datzelfde jaar werd bij Kon. Besluit van 30 December N°. het zoogenaamde Marengo-

grijs laken bij het leger door donkerblauw vervangen, met uitzondering van de pantalons, die voor-

loopig lichtblauw bleven, maar later toch ook tegen donkerkleurige beenbekleedsels verwisseld werden.

Bij Besluit van 6 Februari 1844 werd bepaald, dat de sabel en sabelkwast voor Officieren

gelijk zouden zijn aan die van de Officieren der Cavalerie; terwijl bij dat van 10 December 1847 aan de

onderofficieren werd toegestaan, om bij gewone c.\:ercitiën en buiten dienst sabelkoppel en sabeltasschen

te dragen van verlakt leder.

Hoogst belangrijk voor de Officieren van het Regiment Rijdende Artillerie was de Kabinets

aanschrijving dd. II December 1846 B-^ door den sinds 13 Maart 1843 aan het bewind zijnde

Minister van Oorlog, Luitenant-Generaal F. C. LIST, in dato 's Hage 14 December 1S46 ter kennis

gebracht van den Heer Generaal-Majoor, Commandant van het Personeel der Artillerie.

Ingevolge dit Besluit werd aan de Officieren der Rijdende Artillerie vergund een pels te dragen.



^-Luitenant der Rijdende Artillerie met pels. 1898.
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ANGEZIEN de hiervoren aangehaalde aanschrijving in geen enkel ons bekend geschrift

voorkomt, laten wij hieronder in extenso volgen.

KABINET

La B='. „'sHAGE^ den 14. December i8i}.6.

„De Heer Staatsraad^ Directeur van het Kabinet des KONINGS heeft bij missive van den

II dezer mij onderricht^ dat ZIJNE MAJESTEIT aan HoogstDeszelfs Adjudant den Lt, Kolonel

Baron GIRARD DE MIELET VAN COEHOORN heeft toegestaan, ai dat ZIJNE MAJESTEIT

dit ook ivenscht toegestaan te zien aan alle officieren vaii het Regiment Rijdende Artillerie, die

zulks zcniden verlangen, om, in plaats van het korte buis der kleine tenue, een buis of pels te dragen,

welke tot over de heupen reikt; hebbende gemelde Heer Staatsraad Directeur tevens daarbij gevoegd,

dat wel in het oog mocht worden gehouden, dat ZIJNE MAJESTEIT dzt alleen besclmiwt als

eejie toelating, niet als een voorschrift, zoodat de officier, die niet verlangt er zich van te bedienen,

niet gehouden is dien pels te dragen.

„Onder mededeeling van voorschreven ZIJNER MAJESTEITS beschikking, heb ik de eer

UHEG. te verzoeken, de vereischte keniiisgeving dienovereenkomstig aan de officieren van het

betrokken Korps te richten.
„De Minister van Oorlog

(get.) LIST.

„Aan den Heer Generaal-Majoor

Ccnnmandant van het Personeel der

Artillerie.

„No. Ter kennisneming gezonden aan den Heer Luit. Kol, Commdt.

van het Regiment Rijdende Artillerie.

De Generaal-Majoor Commdt.

„15 Dec. 184.6. Personeel der Artillerie
(get.) FALTERT

Naar aanleiding van een deswege in het begin van het jaar 1897 tusschen den Inspecteur der
Artillerie en den Minister van Oorlog, Luitenant-Generaal SCHNEIDER, gevoerde correspondentie werd
den 27^^™ Februari van hetzelfde jaar, onder N". 276 K. door den toenmaligen Commandant der Bereden
Artillerie ier kenmsueming van den Commandeerenden officier van het Korps gebracht, dat, ingevolge
Ministeriëele beschikking, genoemde Kabinetsaanschrijving geacht moest worden nog immer van kracht te zijn.

Dat het kleedingstuk niet slechts doelmatig, doch ook tevens sierlijk is, moge den lezer blijken
uit de tegenover blz. 132 geplaatste teekening van de hand van den Heer J. HOYNCK VAN
PAPENDRECHT. Zij geeft een afbeelding van den toenmaligen i=-Luitenant C. E. BAUD, die
den 19^^" November 1898 bevorderd werd tot Kapitein bij het Regiment Vesting-Artillerie en den
28st^n April 1900 bij het f Regiment Veld-Artillerie overgeplaatst; den 5 September 1901 op nieuw
bij het Korps werd ingedeeld.
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LVORENS dit hoofdstuk te eindigen, nog een paar opmerkingen. Vooreerst dienen wij
er op te wijzen, dat, ingevolge Koninklijk Besluit van i November 1841 N°. 53b het

oude vuursteen-pistool der Rijdende Artillerie tot een slagslot-vuurwapen was getrans
formeerd. Een nieuw blank wapen deed ook weldra zijn intrede; immers het daarop

volgend jaar werd een aanvang gemaakt met omwisseling tegen een te Solingen naar het model

van den Indischen klewang gesmeden sabel. Dit was, evenals de lederen gordel, het gevolg van

een voorstel door den lateren Commandant van ons Korps, den Oud-Rijder T. W. H. KUYPERS.

In hetzelfde jaar was het witte ledergoed voor de artillerie te voet afgeschaft.

Bij Koninklijk Besluit van den x^ten December werd verder verandering gebracht in den waltrap;

in groote tenue zou deze voortaan voor de Officieren voorzien zijn van gouden galon en in goud

geborduurde granaten. Bovendien werd ten aanzien van de harnacheering voorgeschreven, dat de

pistoolholster-kappen van berenhuid niet meer met laken zouden worden afgezet.

Eindelijk nog was een nieuw distinctief — de dubbele chevron van kanonnier i'' klasse —

in het leven geroepen voor den vuurwerker-hulprichter; terwijl ten slotte niet onvermeld mogen blijven
de Kon. Besluiten dd. 19 Augustus 1842 en dd. 18 September d.a.v., welke respectievelijk voor Officieren

en voor den troep een nieuw model kwartiermuts hadden vastgesteld; ook dat van 6 September

66, waarbij aan de Officieren vergund werd om buiten dienst, in sommige gevallen ook in dienst,

een greinen manteljas te dragen; voor het wapen der Artillerie was deze van blauwe kleur.

Na ons, zonder al te veel details te vermelden, het in hoofde dezes te hebben beschouwd,

stellen wij den lezer voor om ons te volgen, ten einde te zien, welke mutatiën in het behandelde

tijdvak bij het Korps hadden plaats gegrepen.
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E Staatscourant der maand Januari van het jaar 1841 bevat aangaande

de geschiedenis van het Regiment de navolgende Besluiten —

„I® De Directeur-Generaal van Oorlog brengt ter kennis van het Leger,

dat het ZIJNER IvIAJESTEIT heeft behaagd bij Besluit van den i®" dezer:

„het pensioen te verleenen aan den Generaal-Majoor J. W. VERKOUTEREN,

Directeur van de 5® Artillerie Directie, onder toekenning tevens van den rang van Luitenant-

Generaal; —

„aan den Generaal-Majoor W. B. E. PARAVICINI Dl CAPELLI, Commandant der

V Artillerie Inspectie, M. A. KUYTENBROUWER, Directeur der 2® Artillerie Inspectie,

den Kolonel J. C, VAN WINTER, Directeur der 4® Artillerie Directie, den Kolonel

A. BIJLEVELD, commandeerende het 3® Bataljon Veld-Artillerie, laatstgenoemde onder

toekenning van den rang van Generaal-Majoor.

„2® te benoemen: tot Commandant van het Korps Rijdende Artillerie, den Kolonel

P. R. FALTER, thans voorloopig belast met het commando der 2= Artillerie-Inspectie;

tot Commandant van het Materieel der Artillerie, den Generaal-Majoor J. A. H. DE LA

SARRAZ, Adjudant van ZIJNE MAJESTEIT in buitengewonen dienst; — en

„tot Chef van den Staf van Z. K. H. PRINS ALEXANDER DER NEDERLANDEN,

Luitenant-Generaal Inspecteur der Cavalerie, den 2®-Kapitein T. G. T. V. Baron DE

CONSTANT REBECQUE, Chef van den Staf der Brigade Zware Cavalerie".

In de maand Februari van hetzelfde jaar werd aangewezen tot lid der speciale

Commissie van Inspectie voor het militair onderwijs, de Kolonel P. R. FALTER van het

Korps Rijdende Artillerie; in de maand daarop hadden de navolgende benoemingen

plaats:

„ . . . , Bij het I® Regiment Artillerie: tot Luitenant-Kolonel, de Majoor T. E.

DINAUX van het voormalig Korps Rijdende Artillerie.

Bij het 3® Regiment Artillerie: tot Commandant van het Regiment, de Luitenant-

Kolonel F. A. E. MEYL van het voormalig Korps Rijdende Artillerie.

Bij het Regiment Rijdende Artillerie: tot Luitenant-Kolonel en Commandant van het

Regiment, de Majoor P. W. KUYPERS van het voormalig Korps Rijdende Artillerie; tot

Majoor de Kapitein L. C. G. DELECOURT en J. L. DE CASEMBROOT, beiden van het voor

malig Korps Rijdende Artillerie; tot Kapitein der 2® kh, de Kapitein E. VAN LÖBEN SELS
van het voormalig Korps Rijdende Artillerie, met bepaling „dat hij in zijne betrekking van

ordonnans-officier bij Onzen Beminden Broeder PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN

zal verblijven"; J. C. VAN RIJNEVELD van laatstgenoemd Korps, met bepaling, dat hij
in zijne tegenwoordige betrekking bij de K. M, Akademie bij voortduring zal werkzaam blijven,
en C. W. VOET, mede van laatstgenoemd Korps; tot Kapitein der 3® kl. (volgens anciënniteit),
de i®-Luitenant A. J. B. VAN DER WIJCK en (bij keuze) de i®-Luitenant P. A. C. VAN
WICKEVOORT CROMMELIN, beiden van het voormalig Korps Rijdende Artillerie.

Bij den Generalen Staf tot Kapitein van de tweede klasse: de Kapiteins T. G. T. V.
Baron DE CONSTANT REBECQUE en D. Baron TINDAL, beiden van dien Staf . . .



138 HET TIJDVAK 1838—1848,

u

Wü

üti

::ewj

N de maand April werd de i®-Luitenant T. C. H. Baron VAN TUYLL VAN

SEROOSKERKEN van het Regiment Rijdende Artillerie tot instructeur aan

gewezen; in September werd de Kapitein J. C. VAN RIJNEVELD in zijne

^ betrekking bij de Koninklijke Militaire Akademie bevestigd; terwijl bij Koninklijk Besluit
van 17 December de Majoor Jhr, J. L. DE CASEMBROOT bij den staf der Artillerie

werd overgeplaatst en gedetacheerd naar de kolonie Suriname, om aldaar het commando

over de Artillerie te voeren.

Het jaar 1842 bracht weer nieuwe veranderingen.

Bij Besluit van 27 April werd de Kapitein der i® klasse J. A. KOHL benoemd

tot magazijnmeester der Artillerie te Gorinchem; in de maand d.a.v. de Kapitein der

3*" klasse Jhr. W. F. VON PESTEL, tot Kapitein der 2® klasse bevorderd; en bij het
i" Regiment Artillerie benoemd tot Majoor, de Kapitein Dr. J. C. VAN RIJNEVELD

van de Koninklijke Militaire Academie. De i'-Luitenant A. H. DRIJP'HOUT VAN

HOOFF, op 2 Mei tot Kapitein der 3' klasse bij het 3' Regiment Artillerie benoemd,
keerde op den 3isten d.a.v. bij het Regiment terug. Nog werd den 2^^" Mei bij het
Regiment tot Kapitein van de 3'klasse bevorderd, de i'-Luitenant M. G. VAN RADEN.

De Majoor Jhr. C. D. P. SINGENDONCK van het i' Regiment Artillerie, die
eenmaal geroepen zou worden om het commando over het Regiment Rijdende Artillerie
te voeren, werd op voornoemden datum bij het Korps overgeplaatst.

De oud-Rijder Kapitein J. H F. BRUCHER, magazijnmeester der i' klasse te
Bergen-op Zoom, overleed aldaar in de maand Januari van hetzelfde jaar.

In de maand Maart van het jaar 1843 zien wij den Generaal-Majoor F. C. LIST,

Directeur-Generaal van Oorlog, tot Luitenant-Generaal bevorderen; en den Generaal-
Majoor J. A. H. DE LA SARRAZ, Adjudant des KONINGS in buitengewonen dienst
onder toekenning van den rang van Luitenant-Generaal. (Koninklijk Besluit N°. 61) den
dienst verlaten, „zijnde hij tevens op zijn verzoek uit de betrekking van Commandant
van het Materieel der Artillerie eervol ontslagen."

Bij het Regiment zelf hadden gedurende den zomer van voornoemd jaar geene
veranderingen onder het officiers-kader plaats,

In het najaar, en wel op den 30^^^" October, werd de i^-Luitenant van het Regiment
L. R. VAN LEEUWEN overgeplaatst bij het i' Regiment Artillerie; terwijl bij Besluit
van den 3^^" November de i'-Luitenant A. C. W. L. J. F. KELLNER tot Kapitein
werd benoemd. De Majoors J. Ph. Baron DE GIRARD DE MIELET VAN COEHOORN
van den Grooten Staf en L. C. G. DELECOURT van het Regiment Rijdende Artillerie
werden bevorderd tot Luitenant-Kolonel. Aan den Overste DELECOURT werd het
commando over het Regiment opgedragen.

Luitenant-Kolonel P. W. KUYPERS werd op 30 October gepensionneerd. *



GESCHIEDENIS VAN HET KORPS IN DE JAREN 184I TOT 1848. 139

N" den loop der jaren 1844, *45 '4^ hadden bij de Rijdende Artillerie slechts weinig
mutatiën plaats. Aangaande de oud-Rijders Majoor W. Baron BENTINCK en Kapitein

W. K. J. Baron VAN WASSENAER VAN St. PANCRAS kunnen wij nog vermelden, dat

de eerste in September 1844 benoemd werd tot Luitenant-Kolonel bij het 3e Regiment Artillerie, laatst

genoemde tot Majoor bij het i® Regiment Artillerie. Aan den sedert gepensionneerdcn Kapitein van

den Generalen Staf D. Baron TINDAL, werd in de maand Januari '44 de rang van Majoor verleend

buiten bezwaar der schatkist; terwijl de Kapitein J. A. KOHL, magazijnmeester der i"^ klasse, m de

maand April op pensioen werd gesteld, onder toekenning van den rang van Majoor en met vergunning

de activiteits-uniform van het wapen der Artillerie te blijven dragen.

De i*'-Luitenant F. A. C. LIST, toegevoegd aan den Generaal-Majoor FREDERIK BOUDEWIJN

Baron VON GAGERN, Adjudant in buitengewonen dienst van Z. M. KONING WILLEM II, die

ingevolge eene bij Koninklijk Besluit van 7 Juni 1844 vastgestelde Instructie in het najaar naar Indië was

vertrokken, kwam op 12 November 1844 te Batavia aan. VON GAGERN keerde op i November

1846 naar Europa terug. LIST mocht het vaderland niet terug zien; zijn asch rust onder de palmen.

Het overlijden van den Oud-Rijder L. HARBAUR in September '44 meldden wij reeds vroeger.

Wij besluiten de serie van veranderingen bij het Regiment Rijders gedurende de jaren'41—'48

met te vermelden, dat de i^-Luitenant P. C. SWAVING in de maand Januari 1847 werd benoemd tot

Adjudant van het personeel der Artillerie, dat de 2®-Luitenants J. C. R. RIDDER en P. SODENKAMP

bij Besluit van 29 April d.a.v. werden overgeplaatst bij het 2*" Regiment, de z'^-Luitenant J. J. D. SIKKENS

op 30 October van het zelfde jaar als i®-Luitenant werd overgeplaatst bij het 2® Regiment Artillerie;

terwijl de 2®-Luitenant J. ROOSMALE NEPVEU op 16 October te voren in de sterkte van het

Regiment was getreden. De 2®-Luitenants W. GRAAF VAN LIMBURG STIRUM en F. F.
O  O

STEENBERGHE, beiden van het i® Regiment Artillerie, werden respectievelijk op 6 en 24 November

bij het Regiment ingedeeld.

Nog moet worden opgemerkt, dat de oud-Rijder Jhr. J. C. DE CASEMBROOT, Majoor a la

suite van het 2® Regiment Artillerie, in de maand April '47 daarbij definitief als Majoor werd ingedeeld,

en dat de Majoor Dr. J. C. VAN RIJNEVELD van het i® Regiment Artillerie bij Besluit van 30

October 1847 N°. 76 werd benoemd tot Luitenant-Kolonel en Chef van het wapen der Artillerie in

Oost-ïndië, met bepaling, dat die benoeming, wat de anciënniteit als Luitenant-Kolonel betrof, zoude

gerekend worden te zijn geschied op den i^^®" Maart 1846.
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Ie meesten der in de vorige bladzijden genoemde personen zijn voor onze lezers oude

bekenden; de loopbaan van eenigen hunner volgden wij reeds vroeger; thans als aan

vulling nog enkele bijzonderheden.

„ Bij eene reorganisatie der Armée en door te willen bezuinigen en vermindering der Artillerie-

Directien" — zoo verhaalt ons de Luitenant-Generaal]. W. VERKOUTEREN in zijne ,,Mémoires" —

„werd ik bij Besluit van i Januari 1841 N®. 8 op pensioen gesteld. Tot in de maand April werd nog

„de dienst door mij voortgezet; toen vertrok ik in Mei naar Arnhem."

Wat het verblijf van dien oud-Rijder in Gelderlands hoofdstad betreft, ontkenen wij aan zijne

aanteekeningen nog het volgende:

„1848. Februari 24 bracht eene revolutie uit Parijs; de regeerende KONING moet met zijn gezin het land

ruimen; eene republiek wordt uitgeroepen. Spoedig wint de omwentelingsgeest in geheel Europaveld.

Allerwegen bestaan onrust, regeeringloosheid. Ons land, hoewel in spanning verkeerende en veran

deringen in de grondwet verlangende, is met België nog het eenige land, waar orde heerscht.

„1848. Een nieuwe grondwet werd voorgesteld en aangenomen.

„1849. In den loop van dezen zomer heeft zich allerwegen en ook in ons land en deze stad vrij hevig de

cholera geopenbaard en na verscheidene slachtoffers, voornamelijk in de mindere klassen gemaakt te

hebben, in de maand September opgehouden

„1852. In de maand September heeft er bij het wapen der Artillerie eene reorganisatie plaats gehad,

«1853

„1854. Maand October. Tentoonstelling van landbouw; 4 en 5 de sfcad geïllumineerd en gevlagd. Thé dansant
bij den Graaf en Gravinne VAN STIRUM ter eere van Z. M. DEN KONING.

„Niet kunnende veimoeden, dat de KONING, aan wien ik als KONING mij nimmer gepresen
teerd had, eenige notitie van mij zoude nemen, zoo kreeg Z. M. mij in den late van den nacht in

het oog, sprak, mij bij de hand nemende^ allervriendelijkst en minzaamst met mij zich naar mijne
vrouw en kinderen met belangstelling informeerende. Z. M. onderhield zich wel een half uur over

onderscheidene onderwerpen met mij en noodigde mij eindelijk uit, om aan mijne dochter gepresenteerd
te worden. Z. M. onderhield zich ook met haar allerminzaamst.

„Den volgenden dag schonk Z. M. mij de versierselen van Kommandeur met de ster van de

Eikenkroon, voor mij, reeds 13 jaren buiten betrekking zijnde, was deze onderscheiding en verrassend
gunstbewijs zeer belangrijk. Brevet en Bijlage ontving ik 19 October.

„1855. Strenge winter, In het laatst der maand Januari begonnen en heeft tot Maart voortgeduurd; toen
IS het gaan dooijen en het ijs in de rivieren is opgebroken, waardoor verscheidene doorbraken
en veel schade zijn ontstaan, vooral in de provinciën Noord-Brabant en Gelderland; eem^^e

"  O

menschen, vele woningen verwoest en ook nog al veel vee is omgekomen. Door bijzondere en
algemeene collecten is veel opgebracht om deze rampen zooveel mogelijk te lenigen; dan de schade
is groot en eenige landerijen zullen den volgenden zomer onbruikbaar zijn.

»i8s7.



GESCHIEDENIS VAN HET KORPS IN DE JAREN 184I TOT 1848. 141

A het jaar 1857 begon des generaals gezondheid allengs te verminderen; den Sep
tember 1861 daalde hij ten grave. Bij zijn verscheiden sprak de ̂ ^Tijdstroom^' de volgende
gevoelvolle woorden:

Gelderlands hoofdstad ivas de plaats^ die hij zich ter woeling had ver-
kozeuy en hier oinrtngd door de prachtige natuur en de genoegens^ die de avond na volbrachten

arbeid schenkt^ werd zijn leven nog veraangenaamd door de liefde eener trouwe gade en de

teederheid van een be^nind kroost.

.^^Minzaam en welwillend jegens iedereen.^ was hij geacht en gezien^ een goed raadsman

voor velen.

„ Verre van trotsch of hoogmoedig te zijn op zijjie wapenfeiten, had hij verzocht dat

bij de teraardebestelling van zijn lijk geen uiterlijke praal zou worden gebezigd. De bevelhebber

der te Ar^them in garnizoen liggende artillerie mogt daarom aa^ibieden met de officieren het

lijk ter laatste rustplaats ie geleiden: de kinderen dankten voor dit vereere7id aanbod; in

stilte slechts bewee^id door zijn kroost werd zijn overschot aan de groeve der ontbinding toe

vertrouwd. ..."

Een militair blad, dat een korte schets der daden van den overledene gaf, eindigde met deze

woorden:

. .Moge deze eenvoudige schets van ^smans eervolle loopbaan er toe bijdragen om

zijne nagedachtenis in welverdiend aandenken bij het leger te houden, dan kunnen wij ojtze

taak als gelukkig volbracht rekenen ... ."

— (aldus de Tijdstrooin) — „make7i deze woorde7i tot de onze en voegen er bij:

Niet alleen bij het leger, maar bij ieder Nederlander, die fier is op den roem, door de helde7i

zijns lands verworven en aan de kroon van het wel kleine maar vroeger zoo geduchte en nog

geëerde plekje grond gehecht.'^

Arnhem i Mei 1862.
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ADAT de oud-Rijder WILLEM BARTHOLOMI EDUARD PARAVICINI DE CAPELLI

{zie Deel IV blz. loi e. v.) gedurende ruim vijf jaren de betrekking had bekleed van

Commandant der C Artillerie-Inspectie, ingesteld bij ZIJNER MAJESTEITS Besluit van

23 December 1829 N". 120, werd hij bij 's KONINGS Besluit van den 13'^en Februari 1834 N"". 69

tot Generaal-Majoor benoemd. Van de desbetreffende aanstelling, voorkomende in zijne nagelaten

papieren — in het Historisch Museum van het Korps komen meerdere dergelijke documenten voor —

geven wij volledigheidshalve en ter verdere completeering van verschillende in ons werk voorkomende

officiëele bescheiden, een fac-similé.

Nog gedurende een zevental jaren wijdde de oud-Rjjder zich met hart en ziel aan het wapen

zijner keuze. Bij Koninklijk Besluit van i Januari 1840 N°. 8 werd hij op pensioen gesteld.

Voorshands bleef PARAVICINI te Nijmegen metterwoon gevestigd. Daar ontving hij bij missive

van het Departement van Oorlog, Afdeeling Personeel dd. 11 December 1844 N°. 26 B, het onder-

scheidingsteeken met het cijfer XXV voor langdurigen Nederlandschen dienst als officier. Ziehier het

antwoord, dat wij onder de nagelaten papieren aantreffen:

^^Nijmcgen den 22 December 18^.

Ik heb de Eer het departement van Oorlog te accuseeren de ontfang der aanschrijving
dato iie december j,l Afdeeling Personeel N"", 26 B, zvaarbij aan mij werd gerigt: Een onderschei-
dingsteeken voor 2S-jarige Nedcrlandsche Dienst, ingesteld hij Besluit van Zijne Majesteit van 10
Ncreember dezes jaars N°. 4.6^ zuaarbij tevens zvas gevoegd eene inhiisteriëele verklaring, volgens welke
ik zvord geacht tot het dragen van dit onderscheidingsteeken geregtigd te zijn.

„De Gepensionneerde Generaal-Majoor,

Cër

'j d [Pudimi ÜL„Aan het Dep. van Oorlog

Afdeeling Personeel

te *s Hage.

Met groote voldoening kon de Generaal-Majoor PARAVICINI Dl CAPELLI voorzeker terug
zien op hetgeen door hem voor de Artillerie was verricht. Wij weten, dat het wapen aan hem een
verbeterd veld-materiëel verschuldigd is (vergelijk Deel V-i blz. 198 e.v.) - ook nieuwe exercitie-reglementen
waren de vruchten zijner hand.

Voortschrijdende op het voetspoor van den oud-Rijder, den Generaal VAN HOEY SCHILT-
HOUWER VAN OOSTÉE, met wien hij door hechte vriendschapsbanden was vereenigd, had
PARAVICINI getracht om de bediening van het belegerings- en het veldgeschut onder vaste vormen
te brengen en voorschriften ont^vorpen, waarin de verschillende standen en verrichtingen der bedienings
manschappen waren aangegeven.
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N den j'are 1814 vervaardigde hij voor het Eerste Bataillon Artillerie Landmilitie een

^.Reglement op de Exercitiën voor Veld-Geschut enz^\ waarin de bedoelde standen

allergeestigst waren geteekend. In 1815 bood de auteur een dergelijk ^.Geïllustreerd

Reglement op de Exercitim met het Veld-Geschut voor de Artillerie van den Staaf aan den Inspecteur-

Generaal W. Baron DU PONT, die het hem den 6^^^" Mei 1818 met deze woorden terugzond;

,,Dewijl het Uw.E.G. welligt aangenaam kan zijn de door Uw.E.G. gemaakte en indertijd

verstrekte ontwerpen van exercitie-reglementen met het veldgeschut te bezitten, heb ik thans, nu al de

exercitie-reglementen voor de artillerie gearresteerd zijn, de eer Uw.E.G. eerstgemelde stukken terug

te zenden."

Werkelijk was in dat jaar het ^.Provisioneel Reglement op de exercitien en manoeuvres der

Artillerie" in drie 8^° stukken te 's Gravenhage in druk verschenen.

Die voorschriften zijn omstreeks het jaar 1828 of '29 na de invoering van het nieuwe veld-

materieel, bij het 4e Bataljon Veld-Artillerie, hoofdzakelijk door den oud-Rijder, den toenmaligen
Kapitein F. W. KUIJPERS, omgewerkt en verkort; in 1831 zagen ze te Nijmegen het licht.

Later in zijne functie van voorzitter der Commissie voor het ofhciers-examen, welke in 's Gra

venhage zitting hield, verwierf de oud-Rijder zich aller achting en genegenheid door zijne groote
minzaamheid en strikte onpartijdigheid.

Nadat hij den dienst had vaarwel gezegd, verliet PARAVICINÏ omstreeks het jaar '44 het

oude Nijmegen en vestigde zich te Kralingen. Aldaar overleed hij den April 1848.

Nadere bijzonderheden omtrent den Kolonel

troffen wij niet aan. Wij volstaan dus, met de reproductie zijner handteekening op te nemen.

De Luitenant-Generaal J. A. H. DE LA SARRAZ bleef ook, nadat hij als opvolger van JAN
WILLEM Baron HUYSSEN VAN KATTENDIJKEN onder KONING WILLEM II op den U''Januari
1848 de gewichtige betrekking van Minister van Buitenlandsche Zaken — sedert 10 October 1843
door hem waargenomen —, en wel wegens verschil van gevoelen omtrent de aanhangige ontwerpen,
had nedergelegd, metterwoon te 's Gravenhage gevestigd en overleed aldaar den 2^«" Mei 1877.
Ook dezen oud-Rijder had het bij zijn schoone carrière niet aan blijken van waardeering ontbroken.
Was hem reeds in 1815 (Kon. Besluit 8 Juli N°. 15) het Ridderkruis van de Militaire Willemsorde der
3^^ klasse toegekend, ook het Virtus Nobilitat heeft zijn borst gesierd; daarnaast het Metalen Kruis
en het Eereteeken voor langdurigen oihciersdienst. Ook het buitenland — Frankrijk (Officier van het
Legioen van Eer), België (Leopoldsorde), Wurtemberg (Witte Valk) en Rusland (St. Stanislausorde) —
had overvloedig bewijzen gegeven, hoe zeer men aldaar de verdiensten van den oud-Rijder huldigde.
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AN den oud-Rijder dr. J. C. VAN RÏJNEVELD, die bij Koninklijk Besluit van 30 October
1847 N°. 76 tot Luitenant-Kolonel en Chef van het wapen der Artillerie in Indië, den 31®'™
Juli 1848 tot Kolonel en Chef van dat wapen werd benoemd, vonden wij een biographie

in het vierde en laatste Deel van de „GescAiedems der Nederlandsche Artillerie van de vroegste tijden
tot op keden\ door den Gep. Majoor der Artillerie van het Oost-Indische leger F. H. W. KUIPERS;
terwijl ook de ^^Militaire Spectator IV N°. 6 op de blz. 267 e. v. een levensbeschrijving opnam.

Herhaaldelijk hadden wij reeds gelegenheid om den naam van dezen talentvollen oud-Rijder te
vermelden; o. m. als oprichter van de „Milztaire Spectator\ waaraan hij gedurende de jaren 1832
tot 4S hoofdredacteur verbonden was. Nog vinde hier het volgende aangaande hem een plaats,

In 1842 bij keuze tot Majoor bevorderd zijnde, verliet VAN RÏJNEVELD de Militaire Akademie,
waar hij gedurende een reeks van jaren werkzaam was geweest. Van dat oude gebouw, waaraan voor de
meesten onzer tal van herinneringen verbonden zijn, moge een schets deze bladzijde besluiten: hier ter
plaatse syrhboliseerende den studie-zin van een der meest verdienstelijke leden van ons Korps.

Na zijn vertrek uit Breda werd VAN RÏJNEVELD belast met de oprichting en het comman-
deeren van lichte veld-artillerie, welke opdracht hij zeer goed ten uitvoer bracht. Daarop deden zijne
uitstekende militaire kundigheden het oog der regeering op hem vestigen, toen er voorzien moest worden

in de betrekking van Commandant der Artillerie in Neerlandsch-Indië. Ofschoon deze taak alleszins

eervol mocht heeten, waren de daaraan verbonden moeilijkheden en bezwaren overtalrijk: helaas te vele!
Het mocht hem niet gelukken, die te boven te komen. Na een driejarig verblijf in de tropen — onder

de bevelen van den Leger-Commandant BERNHARD HERTOG VAN SAKSEN-WEIMAR-EISENACH —

keerde hij moê getobd en met een door ziekte gesloopt lichaam in het vaderland terug.

Alleen zijne gade vergezelde hem; beiden zijne zoons had het lot hem ontrukt: den een in

Indië, den ander op de terugreis. Den 29®^^ November 1851 overleed hij te Nijmegen.

RÏJNEVELD's verdiensten waren zoowel binnen- als buiten 's lands erkend en beloond. De Maat

schappij van Nederlandsche letterkunde te Leiden telde hem onder hare leden. KONING WILLEM II

had hem het ridderkruis van den Nederlandschen Leeuw geschonken; de KONING van Pruisen, den

Rooden Adelaar; de Groothertog CARL AUGUST VAN SAKSEN-WEIMAR-EISENACH, de medaille

van verdiensten; en de KEIZER van Rusland een souvenir in brillanten.

Zeker komt aan dezen oud-Rijder eene eereplaats toe in de rijen onzer roemzuchtige voor

gangers, aan wie deze regelen gewijd zijn.
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ANGAANDE de oud-Rijders MEYL en KUYPERS, die, zooals wij uit het voorgaande

zagen, in het tijdvak 1841—'48 het Commando over het Regiment Rijdende Artillerie

voerden, nog de volgende bijzonderheden.

FRANCISCUS ANTONI ERNST MEYL werd den 3isten Augustus 1793 te

Amsterdam geboren. Den 9^"^" April 1802, dus op nauwlijks negenjarigen leeftijd, werd hij als cadet

geplaatst bij de Bataafsche Marine en vertrok reeds kort daarna op 's Lands fregat Phoenix met een

expeditie onder bevel van den Kapitein ter Zee MULISSEN naar Oost-Indië: de vrede van Amiens

toch, den 25®'®" Maart t. v. gesloten, had de zee weder geopend en de koloniën opnieuw voor ons

toegankelijk gemaakt.

Aan de opdracht, om onze gewesten in de Indische wateren

te beschermen, werd door de toenmalige Bataafsche later Hollandsche

zeemacht echter op weinig krachtige wijze voldaan. Al te zeer

schromende om den aan hem gegeven last — zich tot het dekken

van Java te bepalen — niet te overschrijden, doemde de Vice-

Admiraal HARTSINCK zijne vloot tot werkeloosheid, en was de

jeugdige MEYL er getuige van, hoe het eene schip na het andere op
eene droevige wijze verloren ging. Toen nu ten slotte met het over

schot van ons Eskader, dat zich in den gebrekkigsten toestand

bevond, niets meer kon verricht worden, vroeg de 12-jarige knaap
zijne overplaatsing bij de Rijdende Artillerie, en zoo vinden wij
in het stamboek van het Korps vermeld:

„27 Juni 1806. Overgegaan als Kadet bij de Rijdende

Artillerie te Batavia op het eiland Java^

hebbende demissie bekomen van de Marme

met rang van Luitenant 2e klasse."

Den 7^^^" September 1808 werd hij benoemd tot 2®-Luitenant bij de Rijdende Artillerie van het
door den Generaal DAENDELS nieuw georganiseerde Koloniale Leger (ï); op i Mei 1810 volgde
zijn bevordering tot i'^-Luitenant bij het zelfde onderdeel van het Regiment Artillerie (2).

In beide rangen behoorde hij tot de troepen, welke waren aangewezen tot het onderdrukken
van den opstand in het Bantamsche Het stamboek vermeldt dienaancraande *

ö  *

„r8og~i8io. Tegen de insurgenten in het Koninkrijk Bantam op het eiland Java."
Niet lang vei toefde de oud-Rijder meer in Indië. Het voor onze wapenen rampzalige jaar

1811 brak aan, toen Engeland zich geroepen achtte de koloniën „tot het herstel des vredes" in
bezit te nemen.

1) Volsens den indeelings.sta.it van het Leger van ZIJNE MAJI^ISTEIT DEN KEIZER der Franschen in de Oost-Indii^n op den isten Maart
li)ii was het Regiment Artülerie samengesteld uit 3 bataljons, wa.irbij behoorden 3 Rijdende Batterijen.

2) Aangaande de wij:^e van hevorderiiig, die destijds bij het Koloniale Leger plaats had, leze men het werk, waarop reeds in Deel V. 11. A op
blz. 23 de aandacht gevestigd werd: „Beknopte beschrijving van den Veldtocht op Java in :8ii door BERNARD HERTOG VAN SAKSEN—
WEIMAK—EISE.NACH" blz. 31 e. v.

KV-
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EN uit Engelsch-Indië derwaarts gezonden scheepsmacht verscheen onder bevel van den

Gouverneur-Generaal Lord MINTO vóór Batavia^ den 4'^^" Augustus debarqueerde een

landingskorps. Den 25^^^" d.a.v. werd het beleg voor de stad geslagen; de Nederlanders werden

uit de verschansing van Weltevreden verdreven; de door Generaal DAENDELS met groote kosten

versterkte post van Meester-Cornelis werd stormenderhand genomen.

Bij deze gelegenheid, op 26 Augustus, geraakte MEYL in krijgsgevangenschap.

Den September werd hij met vele anderen naar Bengalen en van daar naar Engeland gezonden.

Na ontslagen te zijn bij de omwenteling in 1813, werd de oud-Rijder, ingevolge het door hem

gedane verzoek, bij Besluit van den SOUVEREïNEN VORST van den 2 2^'®" Januari 1814 in dienst van de
Nederlanden aangesteld en met behoud van zijn laatsten rang ingedeeld bij het Korps Rijdende Artillerie.

Den 8^^®" December werd hij benoemd tot Kapitein; den 17^^^ Februari 1818 volgde zijne

overplaatsing bij het i" Bataljon Veld-Artillerie.

In de jaren 1S30 en '31 maakte kapitein MEYL deel uit van het Mobiele Leger. Als com

mandant der Veld-Batterij N°. ó'"' (de 4." Compagnie van het 4'' Bataljon Veld-Artillerie) nam hij

gedurende de maand October 1830 een werkzaam aandeel aan de krijgsverrichtingen bij Antwerpen,

(vergelijk Deel V-ii A blz. 141); op den 23^^^° Juli 1831 was hij met zijne Batterij óteers „iet Eerste

Divisie Infanterie tegenwoordig bij de wapenschouwing in het Kamp van Rijen, terwijl hij ook

den Tiendaagschen Veldtocht medemaakte.

Op voordracht van den Commandant der Artillerie te Velde werd hij wegens zijne in het jaar

1830 bewezen diensten bij Besluit van ZIJNE MAJESTEIT dd. 16 November 1830 N°. 59 benoemd tot-

Ridder der Militaire Willemsorde 4^ klasse; den 13^^" Juli 1832 bekwam hij het Metalen Kruis.

MEYL bleef ingedeeld bij het leger te Velde. Op den 21^^^" Februari 1833 bij ZIJNER

MAJESTEITS Besluit N°, 28 aangesteld tot Majoor bij het Korps Rijdende Artillerie, werd hij den
3deii Maart 1833 daarbij afgevoerd, doch dd. 3 Januari 1839 op nieuw benoemd tot Luitenant-

Kolonel bij het Korps.

Het commando over het Korps werd slechts kort door hem gevoerd en wel van 9 Januari

1841 tot den 2 2^^^"^ Maart d.a.v. Op dien datum aanvaardde hij ingevolge ZIJNER MAJESTEITS

Besluit N°. 78 het commando over het 3*^ Regiment Artillerie, terwijl in zijne plaats de Luitenant-

Kolonel P. W. KUYPERS het bevel kreeg over de Rijdende Aitillerie.

Over het 3"= Regiment Artillerie bleef MEYL het commando voeren tot den 17®" Maart 1853,

op welk tijdstip hij werd bevorderd tot Generaal-Majoor in de i®Artillerie-Directie en belast met de
functiën van Directeur der Geschut-Gieterij. Na zijne pensionneering, welke op de door hem gedane

aanvrage den 21 October 56 volgde, bleef hij metterwoon te 'sGravenhage gevestigd en overleed
aldaar den 19^° December 1859.

In de Portretten-galerij der ,^Historische Verzameling^ ontbreekt de beeltenis van den Oud-
Rijder; een portret van hem (carte de visite) wordt echter in het album van het Korps bewaard.
Wij gaven daarvan op blz. 146 eene reproductie.
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Ie eerste jaren uit de militaire loopbaan van PIETER WILLEM KUYPERS waren niet

jminder bewogen.
De inhoud eener portefeuille, bevattende; „Verschillende bescheiden betrekking

hebbende op wijlen den Luitenant-Kolonel P. W. KUYPERS", ten geschenke gegeven aan de

^^Historische Verzameling" door den oud-Majoor der Artillerie van het Nederlandsch-Indisch Leger

F. N. KUYPERS, geven ons de volgende bijzonderheden:

Op den 25^^^" Januari 1787 te Venlo geboren, trad KUYPERS den Mei 1799, dus op

ruim twaalfjarigen leeftijd als tamboer — „enfant du corps enrolé volontairement" i) — in dienst bij

de artillerie te voet der Bataafsche artillerie, onder de bevelen van den reeds vroeger door ons genoemden

Luitenant-Kolonel, later Generaal, MARTUCHEWITZ.

Als zoodanig ingedeeld zijnde bij de Eerste Divisie der Bataafsche krijgsmacht onder Generaal

DAENDELS, maakte hij reeds in hetzelfde jaar deel uit van het Gallo-Bataafsche leger, dat aan

de invasie-troepen onder opperbevel eerst van Generaal ABERCROMBY, daarna van den HERTOG

VAN YORK, het hoofd bood in Noordholland.

Het ,,Extrait du Registre etc." vermeldt dienaangaande in de rubriek der veldtochten —

„1799 en Nord-Hollande, Général DAENDELS."

Den November 1805 diende hij als kanonnier bij een der compagnieën artillerie te voet

(2), werd den 3^^" Maart 1806 tot korporaal, den Septemberi 808 bij het toen Vereenigde Korps Artil
lerie en Genie tot onderofficier, en den December 1809 tot sergeant-majoor bevorderd. In
voornoemde graden was hij in de jaren 1807 en 1808 in Duitschland onder bevel van „Général

MARTUCHEWITZ et spécial sous les ordres du colonel BODE." (Men vergelijke Deel II blz. 59).
In 1809 treffen wij hem aan op de kusten der Noordzee; in 1810 in de linie van Amsterdam

en in 1811 weder aan Noordholland's strand.

Toen de Republiek, machteloos geworden, voor KEIZER NAPOLEON moest bukken, en in 1806
zijn broeder LODEWIJK tot erfelijk KONING van Holland was aangesteld, werd aan ons land de plicht
opgelegd tot het leveren van contingenten voor den oorlog in Spanje en Duitschland. Wij ontmoeten
KUYPERS bij de inneming van Stralsund en bij het veroveren van een gewapende sloep te Cuxhaven.

Na de inlijving van ons vaderland, en wel in het jaar 1811, overgegaan in Fransch-Keizerlijken
Dienst, werd de oud-Rijder den i^ten October 1812 aangesteld tot adjudant-onderofficier bij het depot
van het Regiment te Douay; later voerde hij het bevel over een detachement van het „o® Réo-iment
d'ArtilIerie a pied" te Juliers.

Zijn benoeming tot i -Luitenant (Lieutenant de première classe) bij voornoemd Regiment,
volgde op den ii^en Januari 1813, Voorloopig bleef hij in dezelfde functie gehandhaafd, tot zijn
indeeling bij het Noorder-leger volgde, dat opvolgend stond onder de bevelen van de Generaals
CHARBONNIER, BUSQUET e, a. Zoo bevond hij zich in de jaren 1813 en '14 in Duitschland.

1) „Kxtrait du Kegisire a 1'inscripiion des services et campagnes de Messieurs les officiers du 9e Régiment d'Artillerie d pied."
2) „Sterkte en samenstelling der militaire maclit, welke in het jaar 1805 in de Bataafsche Republiek aanwezig w.as, getrokken uit het budget

\au net jaar. ^Rrg. .\rcluef van den Generolen Staf. Stukken betreffende Generaal F. C. LIST.)
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Luitenant-Kolonel P. W. KUYPERS.

Commandant van het Eegiment Rydende Artillerie

22 Maart 1841—30 October 1843.
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A het herstel onzer onafhankelijkheid keerde de i''-Luitenant KUYPERS, ingevolo-e de
beslissing van het „gouvernement provisoire" van den 23^*^" Mei 1814 — Frankrijk's
KONING had den Mei t. v. onder den naam van LODEWIJK XVIII de regee-

ring aanvaard met een eervolle demissie en met de onderstaande vleiende getuigenis in het
Vaderland terus^:

„Le Major Commandant Ie 9™^ Regiment d'Artillerie a pied certifie que M'^^r KUYPERS
Pierre Guillaume, Lieutenant de première classe, s'est toujours distingué au service de Ia France, par
son zèle, son intelligence et par sa bonne conduite: qualités, qui le recommandent 4 la protection et
a la bienveillance du gouvernement hollandais, qu'il a déja servi depuis le 21 Mei 1799 et au service
duquel il désire se consacrer de nouveau.

„Donné a Douai Ie 23 Mai 18x4.
(signé) BEAUFRANCHES."

Het officieele stuk draagt als onderschrift;

„Vu et inscrit pour la médaille de St, Hélène sous N°. 61.

„Le chancelier de Ia Légation de France.

(signé) DUVERNOIS."

In gelijken rang, als welken hij in het Fransche Leger had bekleed, werd PIETER WILLEM

KUYPERS op den 11^™ Juli 1814 bij Besluit van den SOUVEREINEN VORST N°. 35 aangesteld
bij het Bataljon Artillerie van Linie. Naar aanleiding van een door hem ter zake ingediend verzoek
schrift, werd de aanstelling later beschouwd als te zijn geschied den Januari t. v.

Thans volgden zijn benoeming tot i®-Luitenant-Adjudant, tot 2'=-Kapitein bij het Bataljon
Art. N. Mil. te Dordrecht, tot Kapitein bij het 5' Bataljon Art. N. Mik, standplaats Namen; zijn
overplaatsing bij het 4" Bataljon Veld-Art. te Antwerpen en voorts, toen dit Bataljon werd opgeheven,
bij het I® Bataljon Veld-Artillerie te Nijmegen. De Koninklijke Besluiten, waarbij deze mutatiën
bevolen werden, dateeren respectievelijk van 13 Februari 1817 (Litt. W.), 22 Juni d.a.v. (Litt. U"),
20 September 1820 (N^ 71), 17 Maart 1823 (N°. 93) en 8 Maart 1831 (N^ 11).

Uit het tijdvak 1830—'34 vindt men in het stamboek vermeld —

„1830 op de citadel van Gent; (i)

1831 in de vesting Nijmegen;

1832 > > > > en

bij het mobiele Leger;

1833 bij het Mobiele Leger;

1834 Idem.

Bij Besluit van Z. M. in dato 3 Februari 1832 N°. iri (Kanselarij 8 Februari 1831 fi § 2408)

benoemd tot Ridder der Militaire Willemsorde 4® klasse.

Metalen Kruis 5 April 1832."

I) Men vergelijke Deel V-n A blz. 56.

'  Bij gelegenheid van den opstand in België.
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IJ 's KONINGS Besluit van den 13^^" Februari 1834 onder N". 69 werd KUYPERS benoemd
tot Majoor bij het Korps Rijdende Artillerie en bleef als zoodanig ingedeeld bij het Mobiele
Leger. Den 22^^^" Maart 1841 (K. B. N°. 78) werd hij, te Amersfoort in garnizoen zijnde,

bevorderd tot Luitenant-Kolonel en Commandant van het Regiment Rijdende Artillerie onder genot

van een jaarlijksch traktement van drie duizend negen honderd gulden. In dezen rang commandeerde

hij het Regiment nog ruim 2'/, jaar, toen bij ZIJNER MAJESTEITS Besluit van den sopten Qctober

1843 N°. 54 zijne pensionneering volgde (in te gaan met den Januari 1844).

Het commando ging op den 7^^^" November 1843 over op den Majoor L. C. G. DELECOURT.

Behalve de reeds genoemde onderscheidingen werd de oud-Rijder dd. 11 Januari 1845 gerech

tigd tot het dragen van het onderscheidingsteeken voor langdurigen Nederlandschen dienst als Officier

met het cijfer XXV; ontving hij dd. 's Gravenhage 23 Januari 1858 's KONINGS vergunning tot het

dragen der St, Helena-medaille, en werd hem ingevolge ZIJNER MAJESTEITS Besluit van den 15*^®"

Mei 1843 N°. 45 het eereteeken 1813—1815 toegekend.

Na zijne pensionneering vestigde de oud-Rijder zich te 's Gravenhage en overleed in het

najaar van het jaar 1866 aldaar op 79-jarigen leeftijd.

Behalve de portefeuille met bescheiden, in den aanhef vermeld, verheugt de ^^Historische Ver-

zameliiig' zich in het bezit van een tweetal portretten van KUYPERS. Van het eene, in kabinet

formaat uitgevoerd, waarop de oud-Rijder halssnoeren van blauw koord draagt, bieden wij onzen

lezers tegenover blz. 148 eene reproductie. Het andere is een crayon-teekening (buste, natuurlijke

grootte) voorstellende den oud-Rijder in de uniform van Luitenant-Kolonel der Artillerie, versierd met de

Militaire Willemsorde 4® klasse en het Metalen Kruis.

Onder de reliquiën van het Korps bevindt zich een doos, waarin KUYPERS' Militaire Willems

orde 4." klasse, de gesp voor 25-jarigen dienst, het eereteeken 1813—1815, het Metalen Kruis

en eene St. Helena-medaille.

,Met de verschillende bescheiden, die ons in staat stelden, om — zij* het ook slechts in ruwe

omtrekken — de eervolle loopbaan van KUYPERS te schetsen, werden deze souvenirs, door den

Oud-Majoor van het Nederlandsch-Indische Leger F. N. KUYPERS te 's Gravenhage ten geschenke

gegeven en met piëteit bewaard.
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EEDS gewaagden wij (zie blz. 127) omtrent de proeven, welke sedert het vóórjaar van
1841 met een nieuw materieel genomen werden. Aanleiding tot deze proefnemingen,
waaruit zulk een belangrijke hervorming voor het wapen kiemde, was het navolgende.

De Luitenant-Generaal J. Graaf VAN DEN BOSCH had gedurende zijn langdurig verblijf in

Indië, inzonderheid gedurende de jaren als Landvoogd aldaar, de overtuiging gekregen, dat de
inrichting van het in Indië in gebruik zijnde materiëel der Veld-Artillerie hoogst ondoelmatig was.
Een licht beweegbaar veldstuk van voldoend vermogen behoorde nog tot de desiderata dier dagen.

Toen hij, kort na zijn terugkeer uit Indië, in 1834 de Portefeuille van Koloniën had aanvaard,
brak al spoedig het oogenblik aan om op voormelde leemte het oog te vestigen. Met het toenmalige
Departement van den Grootmeester der Artillerie, PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN,
confereerde ZIJNE EXCELLENTIE over het vraagstuk, en diende, als gevolg daarvan, op den
Februari 1S39 een voorstel in om een licht metalen kanon van 6-fe* en een houwitser van la-lC ijzer
te laten vervaardigen, welke in zwaarte nagenoeg zouden overeenkomen met het Engelsch-Indische
geschut van gelijk kaliber; als maximum gewicht werd 300 KG. gesteld; terwijl de eisch gold,
dat zij van slagtoestellen moesten voorzien zijn. Voorts zouden de affuiten naar het Nederlandsche
model worden vervaardigd en niet meer dan 700 KG. mogen wegen (i).

Het Departement van den Grootmeester droeg de samenstelling der verlangde ontwerpen op
aan den Kapitein i^^®-Adjunct A. W. DE BRUIJN,

Reeds medio April kwam deze arbeid gereed en werden de ontwerpen aan het oordeel van
den hier te lande aanwezigen Luitenant-Kolonel der Artillerie bij het Leger in Nederlandsch Oost-Indië
J. L. VAN DER SMISSEN onderworpen, die zijn instemming daarmede betuigde, om vervolgens
aan den Grootmeester ter beslissing te worden voorgelegd. De goedkeuring volgde en dd. 27 Juli
1839 werd door het Departement de last verstrekt tot het aangieten van beide vuurmonden.

Eenige dagen te voren was order gegeven tot den aanmaak der affuiten met voorwagens en
toebehooren; de Kapitein-Adjunct Onder-Directèur van de Stapel- en Constructie-magazijnen te Delft
C. T. VAN MEURS zou de constructie der voertuigen leiden.

I) Mea .ie hierover o. x: „Omschrijving der Nedcrlnndsche Veld-ArtiUerie" door J. G. STIELTJES blz. 6 e. v.. en „Het Oost-Indkche Veld-
Materieel" door den gepensionncerJen Kolonel der Oost-Indische Artillerie J. B. OSTEN (Militaire Spectator Dl. i6 blz. 224 e. v.)
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ADAT in de maand Maart van het volgende jaar het nieuwe materiëel was voltooid, had

in tegenwoordigheid eener commissie, samengesteld uit de drie genoemde Officieren: Overste

VAN DER SMISSEN, de Kapiteins DE BRÜIJN en VAN MEURS, de keuring plaats.

„  Deze proeven in de nabijheid der Residentie plaats hebbende" — namelijk in de vlakte

van Waalsdorp, zoo lezen wij in de Ovischrijvmg der Nederlandi,che Veld-Artillerie (i) — „werden

dikwijls met het bezoek van hooge personaadjes vereerd, waaronder in de eerste plaats onze geëer
biedigde KONING, destijds nog PRINS VAN ORANJE, Veldmaarschalk en Hoofd van het Departement
van Oorlog, benevens andere Koninklijke Prinsen dienen te worden vermeld, alsmede eenige leden
van het corps diplomatique, welke allen met belangstelling dezelve bijwoonden. Gemelde proeven
gaven den KONING, toen PRINS VAN ORANJE en Hoofd van het Ministerie van Oorlog, aanleiding,
den last aan het departement van den Grootmeester der Artillerie uit te vaardigen om eene batterij
ligte voor hier te lande te doen ontwerpen en aanmaken; met welk ontwerp de Kapitein DE
BRUIJN werd belast, die zich met de hem eigene voortvarendheid daarvan kweet, zoodat de proeven
reeds in het vóórjaar van 1841 konden aanvangen, en boven verwachting voldoende, aanleiding gaven
om later insgelijks ligte 12-0;^^ batterijen voor Rijdende Artillerie te ontwerpen, te beproeven en aan
te nemen."

Een te Delft vervaardigde batterij lichte zesponders werd ter bediening gegeven aan de door
den Kapitein Jhr. W. F. VON PESTEL gecommandeerde i' Compagnie Rijdende Artillerie: de eerste,
aan welke de eer te beurt viel, om het nieuw aangemaakte materiëel te beproeven (2).

Als halve-Batterij-commandanten waren bij de compagnie aanwezig de i^Luitenants ELOUT
en SWAVING; als Sectie-commandanten, de 2=-Luitenants SODENKAMP en Jhr. VON GOËDECKE.

Aldus geëncadreerd, marcheerde de Batterij van Delft over Alphen en Harmeien naar Amers
foort, alwaar zij den Mei 1841 aankwam; bij haren doortocht door de Residentie werd zij met
de meeste belangstelling en oplettendheid door ZIJNE MAJESTEIT KONING WILLEM II bezichtio-d.

Een ziekte onder de paarden van het Regiment was oorzaak, dat de oefeningen en vergelij
kende proeven met het nieuwe materiëel, bij Aanschrijving van het Departement van Oorlog van den
izd™ Mei 1841 N°. 120 voorgeschreven, eerst op den Juli konden aanvangen. Van dezen
datum tot en met den 27="=» werd er afwisselend gevuurd op de Vlasakkers bij Amersfoort en op de
heide bij Zeist; het doordringingsvermogen van den kogel en de uitwerking van het kartetsschot
behoorden tot de belangrijkste der gestelde \Taagpunten.

In den namiddag van 27 Juli het garnizoen binnenrukkende, de voorwagens ledig geschoten,
ontving de Batterij den last om den volgenden morgen vroeg naar Gilze bij Breda op marsch te gaan,
ten einde bij Rijen met de Brigade Lichte Cavalerie onder het commando van den Generaal-Majoor Graaf
DU MONCEAU gezamenlijk te manoeuvreeren, daarbij tevens het nieuwe materiëel verder te beproeven.

1) G. J. STIELTJES blz. 9.
2) Na den terugkeer uit Noordbrabant waren de nummers door de batterijen gevoerd bij het leger te velde vervallen, en werden deze van toen

a we er aar e oude nummers van de Kompagnien bij het Korps genoemd. (Herinneringen Kolonel Jhr. D. C. M. HOOFT},
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ERKELIJK verliet de batterij op den uit de andere compagnieën gecompleteerd,

het garnizoen; als vijfden officier, belast met het park, vinden wij den 2®-Luitenant A. J.

F. MEYL vermeld.

Hun weg nemende over Jutphaas, Gorinchem en Raamsdonck, kwamen de Rijders op den 30^*®"

Juli in het kantonnement Gilze aan en stelden zich onder de bevelen van den Majoor DELECOURT,
die bovendien de 4® Compagnie Rijdende Artillerie onder zijn commando vereenigde, welke vroeger

te Tilburg was gestationneerd geweest en thans het kantonnement Rijen had betrokken.

Op den 3^^^" Augustus werden beide batterijen door den Brigade-Commandant, Graaf DU MONCEAU,
geïnspecteerd, en deed de Majoor DELECOURT enkele manoeuvres uitvoeren, gevolgd door defileeren.

Dat de Generaal voldaan was over hetgeen hij aanschouwd had, het bleek wel uit de volgende

woorden, door hem tot de voor het front der batterijen verzamelde officieren uitgesproken en door

ons ontleend aan de ,,Mémoires" van den Luitenant-Generaal Jhr. W. F. VON PESTEL; welk manuscript

met nog andere documenten van de hand des oud-Rijders ons op de meest welwillende wijze ter
inzage werd gegeven door zijn zoon, den oud-Kolonel der Artillerie Jhr. W. F. G. A. VON
PESTEL, oud-Commandant van het Korps.

„Ik hoop" — zoo sprak Graaf DU MONCEAU — „dat de Kavallerie van u leeren mag, ge
durende den tijd, dien wij hier gezamenlijk zullen werkzaam zijn mijne Heeren."

Den Batterij-Commandant. Kapitein Jhr. W. F. VON PESTEL werd voorts de vraag gesteld
óf men de paarden voor deze nieuwe batterij had uitgezocht: zij waren toch zoo opvallend schoon ;
met zulk een batterij mocht men den Commandant geluk wenschen.

Een résumé van het verblijf der Rijdende Artillerie in de kantonnementen geeft het ^.Uitireksel
van het door den Kapitein Jhr. VON PESTEL aangehottden Journaal aangaande zijne onderhebbende
Batterij van Juli 1841 — Mei 1844, ka^itonnement Gilze en TilburgV

Moge dit excerpt — hoe volledig ook — hier of daar leemten laten, dan verschaffen de aanteeke-
nino-en in het Dagboek van den toenmaligen i®-Luitenant M. J. ELOUT, de gewenschte aanvulling.

Deze documenten, welke zich bevinden in de reeds meer genoemde ,,Portefemlle, bevattende
schietstaten en andere bescheiden uÜ de jaren 1832—1843," vermelden onder meer van dag tot dag
de bewegingen der Compagnie.
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ET is ons een genot om nog eens te doorleven dat gulden vredestijdperk onzer Korps-geschie
denis, toen de Rijders gedoscht in de nieuwe schitterende uniform, aller oogen aan zich bindend,
waardig en zelfbewust hunne plichten vervulden; te toeven in die dagen, toen de populaire

naam „de gele rijers' voor het eerst over Brabant's heidevelden weerklonk.
Is de lezer als wij te moede, doorbladeren wij dan nog eenmaal de geel geworden bladzijden

en geven; wij het woord aan onze beide voorgangers.
Van den 3'^enAugustus tot den i^'^^Januari 1842 vermeldt ^^Uittrekseiyournaal VONPESTEL'\

^^10 Augustus j8^i. Werden de beide batterijen door den Heer Generaal FALTER bij de Vijf Eiken

geïnspecteerd en werd bij die gelegenheid gevuurd (3 schoten per stuk).

„/j Augustus 184.1. Revue voor Z. M. DEN KONING op de Heide bij Rijen, alwaar de geheele

brigade in marsch-tenue vereenigd was; de manoeuvres geschiedden in het vuur. Het gebeurde, dat bij een

frontverandering de Rijdende Batterijen, welke zich op de vleugels der liniën bevonden, over den Bredaschen

Steenweg werden heengedrongen, waarvan de slooten juist op nieuw waren uitgediept en afgestoken en van

boven stellig 2.5 El breedte hadden. De batterijen trokken daarover heen en terug zonder dat er het

geringste oponthoud plaats had.

„/d Augustus 1841. Vervolg van de Revue voor ZIJNE MAJESTEIT DEN KONING; de manoeuvres

geschiedden in het vuur.

„Giben 28 Augustus 1841. De Divisie-batterijen door ZIJNE MAJESTEIT DEN KONING afzon

derlijk geïnspecteerd; daarna het manoeuvreeren in het vuur, terwijl op een kolonne schijven werd gevuurd.

Het behaagde ZIJNER MAJESTEIT, aan den Heer Majoor DELECOURT herhaalde malen HoogstDeszelfs

tevredenheid te betuigen over de geoefendheid der batterijen en het resultaat der gevallen schoten. Daar

het op gisteren verscheidene malen gebeurd was, dat er bij de bewegingen in galop paarden over de strengen

waren gekomen, wilde men zich overtuigen óf dit in het algemeen lag aan de nog niet genoegzaam

geoefendheid der stukrijders van een nog maar kortelings zaraengestelde batterij, óf dat zulks moest worden
geweten aan het verligte Materieel, dat bij het spoedige ophouden nog zoodanig doorschoof, dat het de

achterpaarden op de hakken kwam en de stukrijders hierop nog niet genoegzaam attent waren
„Er werd dus bevolen voor dien dag de stukrijders der 4^ Kompagnie met hunne bespanningen de

ligte batterij te doen aanspannen, en de stiikrijders der i® Kompagnie met hunne bespanningen de zware
batterij; terwijl de Afdeelingen bij het hen behoorende materieel bleven, omdat de 4® Kompagnie niet bekend
was met de inrichting van het ligte materieel. De stukrijders der 4® Kompagnie ondervonden wel het

ongewone van het opschietende ligte materieel, maar hiervoor gewaarschuwd en de ambitie om hun taak

goed af te brengen, deed bij hen, voor zooveel men bij de i® Kompagnie heeft vernomen, alles goed afioopen.
De beide Kapiteins hadden dus voor dien dag van materieel verwisseld, teneinde hun eigen bespanningen
te behouden.

,jo Augustus 1841. Brigade manoeuvres in het vuur voor Z. M. DEN KONING. Alles liep goed af.
September 1841. Werd de Brigade voor het laatst vereenigd en manoeuvreerde onder het Kom-

mando van den Heer Generaal Graaf DU MONCEAU, die daarna afscheid nam van de verschillende Korpsen
en bij die gelegenheid vooral aan de Artillerie in zeer vleijende bewoordingen lof toezwaaide in tegen

woordigheid der Kavalerie-Officieren."
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September i8p. De onderofficieren en manschappen der Batterij vierden heden avond feest in

het Kantonnement, voor de gelden die het Z. M. DEN KONING had behaagd, ten dien einde toe te

kennen; zij ontvingen brood, kaas en bier en de onderofficieren wijn, dat gezamenlijk aan groote tafels in

de open lucht werd genuttigd; men was regt vrolijk tot laat in den avond.

„Tilbiirg 6 September 1841. Betrok de batterij het garnizoen Tilburg en werd daarin gekantonneerd.

„Zij hield zich aldaar vooral bezig met het voortzetten der proeven van het nieuw ligt Veld-materieel,

waaraan telkens veranderingen moesten worden aangebragt.

„/O December 18^1. Werden de stukken der batterij voor het eerst met 4 paarden bespannen, uit

bezuiniging en de overkompleete paarden naar Amersfoort gezonden.*'

Volgens ELOUT is „op den 4® October 1841 de Rechter Halve batterij naar Delft vertrokken,

den 20' November teruggekeerd; de linker op voornoemden datum vertrokken en de Batterij eerst

op den 24' December weder vereenigd ...

Het verblijf in Delft had plaats met het oog op enkele aan te brengen wijzigingen in constructie-

deelen. Haar marsch nemende over Breda, Moerdijk en Rotterdam kwamen beide Halve batterijen,

de eene op 7 October, de andere op 23 November en 24 December daaraanvolgende weder in het

kantonnement Tilburg terug.
O  O

De aanhoudende felle koude, die in den winter van '41 op '42 heerschte, vermocht niet de

Rijders af te schrikken. Met ijver en nauwgezetheid werden de proeven voortgezet. Waren wegen en

velden met een dikke laag sneeuw bedekt, men onderzocht of de ijzerdeelen van het materieel geen

schade leden; dikwerf kwam het voor, dat de trekpaarden op scherp moesten worden gezet en de

manschappen te voet volgden, wanneer voor schietoefeningen werd uitgerukt.

• •••»/ Je^nnari 18^2. Marsch naar het Exercitie-terrein op de Zandsche heide en opstellingen

tegen de schijven;

10, 12, 14, 17, 19, 21 en 31 Januari schijfschieten op 1400, 1200, 1000, 800, 800, 400, 500 en 400 pas.*'

(ELOUT).

^Schijfschieten in het manoenvreeren met de zes kanons^ of schijfschieten in het ma^ioeitvreeren met

vier kanons en twee houwitsers^' — zooals ELOUT zich op meerdere plaatsen uitdrukt — geschiedde

volgens zijn aanteekeningen op den ^den ^den^ iiden, i4den^ 2isten en 23sten Februari.

den Mei 18^2" — aldus VON PESTEL — „werd de troep met de nieuwe Huzaren-

tenue gekleed.

„77 Junij 1842. Heeft ZIJNE MAJESTEIT DE KONING gedurende HoogstDeszefs verblijf te Tilburg

de batterij op de heide bij de Fannenbakkerij tusschen Tilburg en Rijen geïnspecteerd, ten einde het
effect der nieuwe tenue te zien.

„Alles was in groote tenue. De KONING reed een paard van den Kapitein Kommandant der batterij,

hetwelk voor ZIJNE MAJESTEIT door den Opperwachtmeester KLOETE aan de koets werd gebragt."
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„Dc KONING was zeer tevreden en betuigde dit telkens aan den Kommandant der batterij. Toen

de korporaal ALBERSE bij gelegenheid, dat de batterij eene positie moest verlaten van achteren over de

mantelzak op zijn paard sprong, in plaats van op te stijgen — riep de KONING luid uit — Bravolï en

maakte Zijn Adjudant den Heer Majoor VAN COEHOORN daarop opmerkzaam, iets wat nu door ver

scheiden manschappen gedaan werd; zoo dat ZIJNE MAJESTEIT aan den Kapitein Kommandant de

bemerking maakte dat MoogstDezelve niet had bespeurd dat de sabeltasschen ook in het minst hinderlijk

waren aan de vlugheid der manschappen.

„ZIJNE MAJESTEIT na gedurende een half uur de batterij te hebben doen manoeuvreeren en

daarna defileren, beklom het rijtuig dat op den straatweg had staan wachten; en zette met HoogstDeszelfs

Adjudant de reis naar 's Hage voort.

n4- De batterij door den Kommandant van het Regiment, den Heer Luitenant-Kolonel
KUVPERS, geïnspecteerd op de heide naar Gihcn — 's namiddags de administratie nagezien.

,.5 iSji.2. Inspectie over het materieel en het verrigten der manoeuvres de force, theorie enz.:
„Dc Chef gaf ook zijne tevredenheid schriftelijkte kennen, over den staat, waarin hij de batterij had gevonden.

Augustus iS^2. De batterij geïnspecteerd door den Kommandant van het Personeel der Artillerie,

den Heer Generaal FALTER, op de Zandsche heide; de troep in groote tenue, de Heeren Officieren in marsch-
tenue. De batterij vuurde op verschillende positiën naar de linnen schijf. Er werd ook met pistool geschoten,

„'s Namiddags zag de Generaal de geheele administratie na. Zijn HoogEdelGestrenge betuigde zijne
tevredenheid en herhaalde zulks later schriftelijk aan den Kapitein Kommandant der batterij".

De order kwam om den 7*^" November 1842 het kantonnement Tilburg te verlaten; zoo deed
de H Batterij na een vermoeienden marsch over Terheiden, Dordrecht en Overschie den d.a.v.

weder haar intrede in de Koninklijke Residentie.

.. .. »De batterij had toen slechts 4 Luitenants" —boekstaaft de Batterij-Commandant— „daar de
VCN GOEDECKE naar de Rijschool te Breda korten tijd te voren was gedetacheerd geworden;

hield eerst nachtkwartier te Terheyden, daarna in Dubbeldam bij Dordrecht en de derde nacht in Overschie
bij Rotterdam. Zij werd met twee Stoombooten over de Moerdijk gebragt; telkens een Sectie overzettende,
passeeide de Maas op een Stoomboot en in twee groote hengsten, waardoor een halve batterij
tegelijk kon worden overgebragt; de rijpaarden op de boot en de stukken met de trekpaarden in de hengst".

(Journaal VON PESTEL.)
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E laatste marschdag werd volbracht, gekleed in groote tenue, teneinde aan het ver

langen van ZIJNE MAJESTEIT DEN KONING te voldoen, die de batterij voor het Paleis

op den Kneuterdijk wilde bezichtigen.

„.... Hier a une heure de raprés-midi" — aldus lezen wij in het „Journal de la Haye" van 1842 N°.

270, gedateerd 11 November — „une batterie d'artillerie volante, venant de Tilbourg, est arrivée dans cette

résidence. Le Commandant Provincial, un grand nombre d'officiers de notre garnison et la musique du

régiment de dragons sont allés a sa rencontre jusqu'a la barrière de Rijswijck. Sitót son entrée en ville,

cette batterie a été défiler devant le palais du Roi. S, M. est sortie pour s'entretenir un moment avec le

commandant de la batterie,... „ZIJNE MAJESTEIT, die daartoe op de stoep kwam en HoogstDeszelfs

hooge tevredenheid aan den Kapitein Kommandant in de vleijendste bewoordingen geliefde te uiten over

het voorkomen van den troep en vooral over den goeden staat der paarden na den volbragten inarsch. De batterij,

door den Heer Generaal EVERTS als Gouverneur der Residentie met een talrijken staf en door een

groot gedeelte van de Heeren Officieren van het garnizoen ingehaald, rukte op den 10 November met de

muzyk van het i' Regiment Dragonders aan het hoofd de Residentie binnen en werd door genoemden

Generaal op het Alexanders-plein, alvorens te parkeeren, geïnspecteerd.

„In de straten, welke men te 's Hage doortrok, zaten de menschen tot op de daken om dit minder

bekende nieuwe gedeelte van het garnizoen te zien binnenkomen; want Rijdende Artillerie was sedert meer

dan tien jaren niet in de Residentie gelegerd geweest en destijds nog op een tijdstip, dat de bewegingen

van troepen zeer menigvuldig waren; en dat op enkele gedeeltens, hoe schoon ook, minder gelet werd

en men daar geen geheugen meer van had "
(VON PESTEL.)

Als oefeningsterrein waren de vlakte van Waalsdorp en het terrein achter Hanenburg

nabij Zorgvliet bestemd, terwijl in de Maliebaan de revues voor ZIJNE MAJESTEIT DEN KONING
en de groote parades werden gehouden.

„'.j Hage den 28 November 18^2. ZIJNE MAJESTEIT DE KONING hield in de Maliebaan eene
revue over het gezamelijk garnizoen van 'sHage, die voor de komst der Rijdende Batterij reeds was

uitgesteld geworden. HoogstDezelve geliefde herhaalde malen luid aan den Kommandant der Batterij te
zeggen „dat de Batterij er goed uitzag."

„Bij het defileeren riep de KONING luid, toen de batterij aankwam — ,,Ha! daar zijn de Tilbtirgenaars^

wat zien zij er wel uif'. ZIJNE MAJESTEIT gaf 25 cents gratificatie per man om den volgenden dag in

de menage te worden verteerd; de onderofficieren kregen wijn.

„2 December 184.2. De batterij voor het eerst met de overige troepen gemanoeuvreerd, die het

garnizoen der Residentie uitmaken, onder het Kommando van den Heer Kolonel VOET, Kommandant van
het Regiment Grenadiers. Deze gecombineerde manoeuvres geschiedden te Waalsdorp. De 2«-Luitenant
VON GOEDECKE blijft steeds bij de Rijschool te Breda gedetacheerd; de 2=-Luitenant DE GIRARD DE
MIELET VAN COEHOORN van Amersfoort bij de batterij overgeplaatst, om dienst in 's Hage

te doen "

(VON PESTEL.)
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E eerste helft van het jaar 1843 was voor de i® Rijdende Batterij niet rijk aan afwis

seling; oefenen en weder oefenen, Stukken- en Batterij'school, het maken van militaire

marschen, nu en dan paradeeren in de Maliebaan, op Tournooiveld en in het Voorhout.

Schijfschieten op de vlakte van Waalsdorp had plaats in de maand Juli: sinds den 7^^" Juli voor elke halve

batterij afzonderlijk; op den 28^^^" in het bijzijn van den Regimentscommandant voor de geheele batterij.

VON PESTEL's Journaal vermeldt aangaande de bewegingen in de maanden Juli en Augustus

het volgende:

„ƒƒ Jïdi 184.3. De Batterij gaf voor het eerst de Eerewacht aan het buitenverblijf des KONINGS op den
Schcveningschen weg „Buitenrust" bestaande uit i Officier, i onderofficier, i korporaal, i tromp, en 12 kanonniers.

„ZIJNE MAJESTEIT geliefde op den 11 Julij een compliment te maken aan den Kommandant der

batterij over liet goede voorkomen dezer Eerewacht.

„N. B, Deze dienst werd om de acht dagen door de batterij gedurende de zomermaanden verrigt.
„27 CU 28 Juli 1843. De batterij geïnspecteerd door den Chef van het Regiment, den Heer

Luitenant-Kolonel KUYPERS.

„Men manoeuvreerde op Hanenburg, vuurde te Waalsdorp en de theoriën enz. in de kazerne.

Zijn HoogEdelGestrenge geliefde mondeling en schriftelijk zijne tevredenheid aan den Kapitein-Kommandant
te betuigen over de staat, waarin hij de Batterij had bevonden.

„2 Augustus 1S43. Revue over het garnizoen der Residentie voor ZIJNE MAJESTEIT DEN
KONING op het terrein voor de Kavalerie-kazerne genaamd Schuddegeest, hetwelk voor het eerst ten
dien einde werd gebruikt. ZIJNE MAJESTEIT geliefde zich lang met den Kapitein-Kommandant der

batterij te onderhouden en het goede voorkomen en draven der batterij te prijzen, informeerde zich tevens,
waar de stie-Officier de Heer Luitenant Jhr. VON GOEDECKE was gebleven, die ZIJNE MAJESTEIT
te Tilburg bij de batterij had gekend.

„De KONING liet wederom zooals vroeger eene gratificatie aan de troep uitdeelen, welke in de
menage verteerd werd ...

Eindelijk verkreeg de Batterij op den Augustus weder een geheel nieuw mateiieel uit
Delft; velerlei veranderingen waren aangebracht, als gevolg van de ingediende rapporten. Het was
een compleete nieuwe Lichte zesponder-batterij met een groot aantal reserve-voertuigen; daarnevens
een sectie lichte kanons a 12-®. Den dag na de ontvangst werden de in beproeving geweest zijnde
affuiten en voorwagens in de magazijnen te Delft ingeleverd.

Het nieuwe kanon a 124c was door den Generaal LIST, in overleg met den Kapitein DE
BRUIJN ontworpen, terwijl naar aanleiding van de zoo bij uitstek goed geslaagde proeven met
het nieuwe lichte vcld-materieel nog eenige lichte zesponder-batterijen waren aangemaakt, om de rijdende
en de veld-artillerie in de gelegenheid te stellen, het nieuwe stelsel in alle deelen grondig te onder
zoeken en tot verdere volmaking mede te werken.

Nog zij vermeld, dat sedert 1843 een verbeterd model houwitser van 15-dm. was ingevoerd.
Nog een vijftal lange jaren duurde de termijn van proefneming bij de Batterij Rijdende Artillerie te

's Gravenhage, welke na het vertrek van den Kapitein Jhr. VON PESTEL opvolgend gecommandeerd is
geworden door de Kapiteins VAN WICKEVOORT CROMMELIN, VOET en Baron VAN HEECKEREN.
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OK bij het ï" en het 2° Regiment Artillerie te Nijmegen en Breda, later bij de lichte Veld-

Artillerie te Venlo, werden evenzeer proeven genomen.

Natuurlijk ondergingen de samenstellende deelen naar aanleiding hiervan nog in

verschillende details wijzigingen, tot eindelijk in Juli 1847 de Kapitein DE BRUIJN het oogenblik

gekomen achtte om het definitieve voorstel ter invoering aan te bieden .... ̂ ^echter zou eerst 7iog eene

commissie van artillerie-officiere^i het materieel iri al zijne 07iderdeelen nagaand

Ook deze proef verliep gunstig en den 22^^^" Maart 1848 mocht de KONING het besluit tee

kenen tot invoering van het lichte veld-materieel.

Alvorens daaraan nog enkele regels te wijden, volgen wij aan de hand van VON PESTEL's

dagboek de Rijders op hun verblijf in 's Gravenhage gedurende de jaren '43 en '44.

,,Een talrijk park van allerlei vuurmonden, waaraan verschillende deelen, niet gelijkelijk ver

vaardigd (i), moesten beproefd worden" — aldus kenschetst Jhr. W. F. VON PESTEL de verzame

ling nieuw materieel, welke op den 253^6" Augustus van het jaar 1843 door Zijne Excellentie den

Minister van Oorlog Luitenant-Generaal LIST geïnspecteerd werd.

Drie weken later zouden die bronzen monden voor het eerst hun stem doen hooren in het koor

van vreugdetonen, die door de Residentie zouden weergalmen, als de blijde mare der geboorte van

een PRINS VAN ORANJE-NASSAU zoo veler hart in trilling zette. Om 8 ure in den morgen

van den 15^611 September rolden de honderd-en-een schoten over het Alexanders-plein, waar de batterij

onder bevel van den i "-Luitenant SWAVING stond opgesteld. Hare Koninklijke Hoogheid Mevrouw

DE PRINSES VAN ORANJE had aan een zoon het leven geschonken.

In lange rijen bewogen zich de belangstellenden enkele dagen later ten Paleize om aan den Kroon

prins een blijk van verknochtheid en symphatie te brengen bij de heugelijke gebeurtenis. Het gansche

garnizoen genoot dien 2^^^ October de hooge eer aan de receptie te mogen deelnemen; het was

toen, dat Zijne Koninklijke Hoogheid, die zich met elk der Korps-Commandanten eenige oogenblikken

onderhield, tot den Kapitein Jhr. VON PESTEL deze gedenkwaardige woorden richtte:

handhaaft wel den roem^ dien de Rijdende Artillerie in Europa heeft verworven.

Ik heb van mijn Oom den Grootmeester veel goeds van de batterij gehoord. Zij ziet er dan

ook altijd zeer goed uit. Gaat zoo voort."

Was deze taal enkel een uiting van wellevendheid geweest; óf werd zij ingegeven door ernstige

overtuiging, dat de hooge roep van de Rijdende Artillerie welverdiend was? — Geen twijfel behoeft
te rijzen bij de beantwoording dezer vraag; immers zoovele namen van gezaghebbende deskundigen
dier dagen uit binnen- en buitenland staan daarvoor borg.

Herhaalde malen kwamen van heinde en ver militairen de verrichtingen van het Korps gade

slaan, tevens de hier gevolgde oefeningswijze bestudeeren.
I) w.o. lederen naafbussen (zie Journaal VON PESTEL).
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00 vermeldt ons VON PESTEL het bezoek van een Oostenrijksch Artillerie-Kapitein, die in

September met eene bijzondere missie van zijn Regeering in Nederland was aangekomen.
„/£? September 184.J. Moest de batterij op last van Zijne Excellentie den Minister van

Oorlog te Waalsdorp voor eenen Oostenrijkscheii Artillerie-Kapitein, den Heer RESENER, manoeuvreeren.
Deze vreemde Officier werd door den Heer Kapitein STEUERWALD, Adjudant des Ministers, op het

terrein gebragt, en zag alles met veel belangstelling. Hij nam zelf de tijd op, die besteed werd om

na het Kommando Halt! de stukken in batterij te brengen en te rigten. Men had daartoe de kleine

schijven mede genomen en op het einde van het terrein geplaatst.

„Hij wilde niet gelooven, dat na een frontmarsch in galop, de stukken, zw batterij staande^ behoorlijk

gerigt waren. Hij steeg van zijn paard en zag stuk voor stuk na en bevond tot zijne verbazing alles goed

gerigt en nog wel door den opzet met het gaatje. Deze Officier verhaalde, dat men hem in Wurtemberg

ook de Rijdende Artillerie had laten zien, dat deze ook zeer vlug was geweest bij het in batterij komen

en het doen van het eerste schot, maar dat zulks, de stukken niet gerigt zijnde, eigenlijk niets beteekende."

Belangwekkender nog zijn des oud-Rijders aanteekeningen, waar deze gewijd werden aan het

verblijf van Grootvorst MICHAËL, den Grootmeester der Russische Artillerie, die in het midden van

hetzelfde jaar ons Vaderland met een tweede bezoek vereerde:

September De batterij om loj- uur voor Zijne Keizerlijke Hoogheid den Heer Grootvorst

MICHAËL van Rusland in groote tenue op het Alexanders-plein uitgerukt, waartoe des avonds te voren

om 8 uur de order werd gegeven.

„Deze VORST was vergezeld van HoogstDeszelfs Adjudant, den Kolonel der Rijdende Artillerie

OGAREFF, en den Heer Majoor VAN COEHOORN, Adjudant des KONINGS, terwijl de Heer Majoor

der Artillerie DE BRUYN de explicatiën deed over de zamenstelling van het verligt Veld-Materieel; deze

geëindigd zijnde, moest de batterij voor Zijne Keizerlijke Hoogheid manoeuvreeren, nadat de Grootvorst

voor het front der batterij in de fransche taal een allerduidelijkste verklaring had gegeven van de in Rusland

genomen proeven met de granaatkartetsen (sclirapnels) en derzelver resultaten (een projectiel destijds bij

ons nog niet gebezigd.)

„De batterij manoeuvreerde, verrigte naderhand de „manoeuvres de force". Ook moest de kanonnier-

school worden afgehandeld, waarbij de bijzondere attentie van Zijne Keizerlijke Hoogheid viel op den

kanonnier V klasse COOMANS, die de functie van N°. i waarnam en waarvan de Grootvorst zeide

,,qi/e eet homme manie élcgamment Vèconvillon^ dcst iin plaisir a voirP^ Zijne Hoogheid ging toen op

COOMANS aan, prees hem in het Hoogduitsch, sloeg hem op de schouder tot blijk van goedkeuring, en

nam hem de wisscher uit de hand, zeggende; zal ik u eens ivijzen koe of wij in Rusland den wisscher

aanvatten en het stuk uitivisschcn^\ Hierop plaatste zich de VORST bij het stuk en deed de beweging

van N°. I, zooals dit in Rusland geschiedt, daarbij aangaande het achteruittreden nog eenige inlichting

van zijnen Adjudant in de Russische taal vragende.

„Na afloop dezer werkzaamheden bedankte de Grootvorst den Kapitein-Kommandant der batterij en

de Officieren voor alles wat Zijne Keizerlijke Hoogheid met zooveel belangstelling had mogen zien en nam

in de welwillendste bewoordingen afscheid van hen, gaf aan den Kapitein tot twee malen toe de hand en

zeide: suis eharmèy Capitaine! d'avoir fait votre eonnaissance^ et je vous fais mon compliment de votre

superbe batterie que j'ai admirée dans tous ses détailsf
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„2p September iS/fj. De Kapitein-Kommandant genoot nog het voorregt, aan de Koninklijke tafel

vele complimenten over de op gisteren door de batterij verrigte werkzaamheden te ontvangen.

„De Grootvorst zeide onder anderen aan Z. E. den Heer Luitenant-Generaal LIST en ook aan den

Heer Generaal FALTER met luider stemme, alvorens van tafel te gaan. „y'ai vu hier une bien belle batterie^

mon Général " Z. KEIZ. H. maakte voorts excuses aan den Kapitein-Kommandant der batterij dat Hoogst-

Dezelve de troep zoo nat had laten regenen; maar dat hij aan Z. KEIZ. H. een zeer genoeglijken morgen

had doen doorbrengen.

„HARE MAJESTEIT DE KONINGIN geliefde zulks ook te herhalen en zeide, dat haar broeder zeer

voldaan was te huis gekomen, over hetgeen Z. KEIZ. H. ook deze keer van onze Rijdende Artillerie had

mogen zien, die hij reeds vroeger in Noordbrabant de gelegenheid had gehad te bewonderen...

's Grootvorsten oordeel teekende zich nog scherper toen hij, bij de parade in de Maliebaan op

den 6^^" November ZIJNE MAJESTEIT DEN KONING vergezellende, op nieuw door de evolutiën

der batterij getroffen werd. Op het oogenblik, dat de bespanningen in sterken draf voorbij den

hoogen bezoeker defileerden, liet deze zich de woorden ontvallen: ^^Cest la vraie allure pour

Fartillerie è chevar (VON PESTEL).

Dat oordeel bleef den Grootvorst bij. Immers nauw schreef men een maand later, óf die

goede dunk leidde zijn Chef van den Staf, Generaal PRINS DOLGOUROUKI er toe om evenzeer

zijn aandacht aan de ̂ ^Nederlandsche Huzaren met kanonnen' te gaan wijden.
, Octobcr 1S4.3. Om 10 uur '.s morgens is de order ontvangen, dat om één uur in het park aangespannen

moest zijn, in marschtenue, eene sectie om te manoeuvrceren voor den Riissischen Artillerie-Generaal PRINS

DOLGOUROUKI, aan wien de Grootvorst MICHAËL dadelijk bij het uitstappen van de boot te Londen

had toegeroepen; „ Vous allcz a la Hayc^ il faut y voir la batterie d"artillerie a clieval^ voiusy verrez du beau!"

„Dit heeft genoemde Generaal zelve aan den Kommandant der batterij verhaald.

„De sectie manoeuvreerde onder het Kommando van den Heer i®-Luitenant SWAVING tot algemeen

groote voldoening."

Nog zij ten slotte vermeld, dat op den November d.a.v., toen de batterij bij Hanenburg

manoeuvreerde, de T-Luitenant-Adjudant F. A. C. LIST met een U-Luitenant der Sardinische Rijdende

Artillerie, den Heer DE REVEL, op het terrein verscheen ten einde ook aan den wensch van

dezen officier om het nieuwe materieel te bezichtigen, te gemoet te komen.

Had de Rijdende Artillerie alzoo door de groote zorg, die aan de opleiding besteed werd en

den diepen ernst, waarmede de oefeningen werden gehouden — het moge uit de voorgaande bladzijden
blijken — tot ver buiten onze grenzen een schitterende reputatie verworven, ook in het eigen land
was waardeering niet vreemd; nog wel, waardeering door den Koninklijken Gebieder!

„/ó Octobcr 184-3' Le eerste maal, dat de Rijdende Artillerie den KONING mede van HoogstDeszelfs
Paleis naar het Binnenhof geleidde om de zittingen der Staten-Generaal te openen.

„ZIJNE MAJESTEIT DE KONING had uitdrukkelijken last aan den Heer Generaal EVERTS gegeven,
dat de Rijdende Artillerie de spits moest vormen van den trein, zoodat de batterij twee pelotons in groote
tenue leverde, gekommandeerd door den Kapitein-Kommandant en twee Luitenants, die den tiein openden.
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OCHT deze taak, die ook in latere jaren aan de Rijders bleef toegewezen, hun hart met vreugde

vervullen, hooger nog zouden zij het op prijs stellen, toen zij luttele maanden later geroepen

werden om zich van een anderen, schoon weemoedigen, zeer ernstigen plicht te kwijten namelijk;

de laatste eer te bewijzen aan den ontslapen Vorst: KONING WILLEM I Graaf VAN NASSAU, die

dd. 12 December 1843 in het „Niederlandische Palais/' te Berlijn was overleden.

Wat treurmaar treft mijn oor en roert zoo sterk de snaren

Van 't Vaderlandsch gevoel? Is Vader Willem dood?

Zoo is de band gescheurd, die zulk een aantal jaren

Bij voor- en tegenspoed, dien Vorst en 'tVolk omsloot!

Een band der liefde — Ja! wat diep gevoelde dagen

Ook Neerland heeft verduurd in Vader Willems tijd

Hij heeft zijn dierbaar volk steeds liefde toegedragen

En tot zijn laatsten stond, 'tzijn zorgen toegewijd. —

Weest sterk! o Vorst en Volk, zoo zult gij hem verblijden

Wie eerst een later' eeuw naar waarde schatten leer'!

Die in zijn jongst geschrift ons wees op beter tijden. —

En schouwe uit hooger kring, hij zee'gnend op ons neer.

Deze ontboezeming uit ons militair tijdschrift i) zal voorzeker de echo geweest zijn van vele

weemoedsklanken, die van onder den wapenrok opwelden I Menigeen onzer voorgangers zal van den

VORST, dien men op den 2^" Januari 1844 ter laatste rustplaats leidde, met een traan in de stem

hebben getuigd: ons was hij een goed, een edel VORST!

Aan VON PESTEL's herinneringen ontleenen wij de volgende bijzonderheden.
,.2 Januari 18^^. De batterij leverde een escadroii sterk 79 paarden bij de treurige plegtigheid

van de ter aarde bestelling van het lijk van Z. M. KONING WILLEM I (FREDERIK), Graaf VAN NASSAU.

„Dit Escadron werd bij de Nieuwe Kerk op de markt te Delft opgesteld en vcrrigtte zijn dienst tot

aller tevredenheid — daar ook niet een man reden tot klagten gaf —, terwijl de Kavallerie niet zoo

gelukkig was in die opzigte; hetwelk dan ook voor het grootste gedeelte in het verspreiden van de troep

in de straten moest gezocht worden, terwijl de Rijdende Artillerie het geluk had bijéén te blijven onder

het directe opzicht van haar Officieren.

,Bij deze begrafenis werden van de batterij geëmployeerd twee onderofficiers: (de wachtmeesters

MOL en VAN DEN BERG), die als dragers der lijkkist de Kamerheeren moesten adsisteeren en daarvoor

later eene geldelijke belooning ontvingen van f 14, voor elk; dc twee trompetters, elk 4 gulden.

Thans blijft nog over aangaande de mutatiën bij de batterij in het najaar van 1843 wetenswaardig
heden mede te deelen, welke wij in het voor ons liggend Journaal van den oud-Rijder hebben aangetroffen.

October /él/?. Dc 2®-Luitcnant Jhr. HOOFT bij de batterij aangekomen in plaats van den gede-

tachecrden Luitenant Jhr. VON GOEDECKE, die nog een jaar aan de Rijschool te Breda blijft.
(1) Milit.iire Spectator. Dl. 12 December 1843.
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„<5 Novemher 184.3. Ingevolge de nieuwe formatie uit Amersfoort bij de i® Kompagnie overgeplaatst:

4 wachtmeesters, 4 korporaals, 4 vuurwerkers-hulprigters, 76 miliciens en 19 idem in reserve.

„Groote parade in de Maliebaan ter eere van Zijne Keizerlijke Hoogheid den Heer Grootvorst

MICHAËL van Rusland,

^14 Noi'cviber 1843. Aan de batterij werd kennis gegeven, dat de Heer Majoor DELECOURT het

Kommando over het Regiment Rijdende Artillerie van den Heer Luitenant-Kolonel KUYPERS had over

genomen, die gepensionneerd is.

„77 November 1843. De Rijdende batterij definitief bij de Reserve-Brigade ingedeeld. De Heer

Generaal EVERTS hield eene Revue over dezelve in de Maliebaan, verzamelde daarna alle de Korpsen

en liet hen eene hartelijke aanspraak voorlezen, waarin Zijn HoogEdelGestrenge zich geluk wenschte met

het bevel over eene zoodanige Brigade.

„7^ December 1843. De batterij ontving kennis omtrent het gedwongen met verlof gaan van een ge

deelte der Heereii Officieren van het Regiment als bezuinigingsmaatregel...

Dat ook in den loopenden winter de nieuwe bewapening aan de i'^ Batterij hooge eischen stelde,

blijkt uit een schijnbaar nietige aanteekening in het Dagboek aangetroffen „.... de batterij ging in dezen

winter voort met het dagelijks beproeven van allerlei nieuw materieel, waardoor het personeel gedurig zeer

werd bezig gehouden en vele koude dagen op de vlakte van Waalsdorp doorbragt; terwijl de Kommandant

der batterij buitendien overkropt was van schrijfwerk voor het opmaken der Rapporten en Verslagen, die

van hem werden verlangd ...

Voorts ontkenen wij aan het Dagboek aangaande de oefeningen, dat er den December

1843 voor het eerst in de vlakte van Waalsdorp met percussie-pistolen geschoten werd.

Op den 1 Januari 1844 werd bij de Batterij de last ontvangen om den Mei d.a.v. in Amers

foort garnizoen te gaan houden, terwijl alsdan eene andere van daar naar de Residentie zou vertrekken.

De korte maanden, die nu nog door de i® Compagnie in 'sGravenhage werden doorgebracht,

waren niet rijk aan meldenswaardige feiten.

VON PESTEL teekent enkele wapenschouwingen aan, waaruit het volgende blijkt:

„7 April 1844. De batterij verrigtte alle manoeuvres de force voor den Brigade-Chef, den Heer

Generaal EVERTS, die gewenscht had dezelve gedetailleerd te keren kennen; Zijn HoogEdelGestrenge

verliet zeer voldaan het terrein Hanenburg.

„7^ April 1844. De batterij manoeuvreerde gezamenlijk met de Kavalerie (het i® Regiment Dragonders)

onder het Kommando van den Heer Kolonel STORM DE GRAVE. De Heer Generaal EVERTS kwam

naar deze manoeuvres kijken en was verwonderd, hoe de Rijdende Artillerie geen terrein ontzag om haar

plaats in de linie te vinden, terwijl de Heer i®-Luitenant D'HAMECOURT met zijn Sectie over gaten en

sloten vloog en onverwachts op de duinen een positie had genomen om de Kavalerie te dekken.

,.22 April 1844. De batterij door Zijn Excellentie den Heer Luitenant-Generaal LIST geïnspecteerd

in de vlakte van Waalsdorp j waarbij mede tegenwoordig waren de Heer Generaal FALTER met de

Heeren i®-Luitenants SWAVING en LIST.

„De Minister van Oorlog liet de batterij door het moeijelijkste en meest doorsneden gedeelte van het

terrein in vollen draf manoeuvreeren en verschillende positiën op de hoogste duinen nemen.
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„Alles liep goed af, zonder dat één voertuig omviel of iets haperde. Daarentegen had Zijne Excellentie

bijna een groot ongeluk gehad, door het vallen van zijn paard. De Minister geliefde evenwel zijn tevreden

heid aan den Kommandant der batterij te betuigen over het voorkomen en de geoefendheid van dezelve,

vooral ook wat de gangen en de dressuur der trekpaarden aanging...

Een tweetal wijzigingen in het personeel vinden in het Dagboek eene plaats.

„d Februari De Heer I=-Luitenant D'HAMECOURT uit Amersfoort bij de batterij gedetacheerd

om mot de werkzaamheden over het Materieel te worden belast, tot de batterij door de 2®Kompagnie uit

Amersfoort zal zijn afgelost.

Maart De Heer i=-Luitenant SWAVING ter beschikking gesteld van den Heer Generaal

Kommandant van het Personeel der Artillerie FALTER om bij Zijn HoogEdelGestrenge den dienst van

Adjudant te verrigten, terwijl de Pleer r-Luitenant-Adjudant LIST den Heer Generaal VON GAGERN

naar Oost-Indic zou vergezellen ...."

Zoo naderde de Meimaand. Enkele dagen vóór het vertrek zouden nieuwe vuurmonden aan de

Constructie-werkplaatsen ontvangen worden.

„2Ó April 18^4. De batterij haalde te Delft het Materieel, (een ligte batterij a 6 ® compleet bepakt)
dat zij mede naar Amersfoort moest nemen, zijnde dezelfde affuiten en voorwagens, welke zij in 1841
had ontvangen en waarmede alle de manoeuvres en proeven waren gedaan; die meer dan 800 schoten per
stuk hadden uitgehouden, nog maar weinig herstellingen hadden behoefd en hun werk van voren af aan

met nieuwe stukken te Amersfoort moesten beginnen.

„/ Mei 1844. De batterij uit 's Hage afgemarcheerd om zich naar Amersfoort te begeven. Haar
werd behoorlijk uitgeleide gedaan door de hooge autoriteiten en door het garnizoen. De Heer Kolonel

STORM DE GRAVE had zijn muziek aan het hoofd doen marcheeren en bragt, even als zijne Officieren
en cenige Escadrons, de batterij tot aan het Huis den Dijl; alwaar werd halt gehouden en genoemde
Kavalerie Chef de Hecren Ofhcieren verzamelde en een hartelijk woordje van afscheid aan den Kapitein-
Kommandant der batterij rigtte, die daarna zijn marsch voortzette en spoedig de batterij uit Amersfoort,
de 2" Kompagnie ontmoette (vlak bij het Haagsche Schouw). Er werd halt gemaakt, elkander begroet; en
nu gingen alle de Heercn Ofliciercn van de batterij af, die nog present waren, namelijk de Heer i-^-Luitnt
HOOP r en 2®-Luitenant VAN COEHOORN en namen hunne Sectiën bij de 2® Kompagnie, met welke
zij wederom 'sHage binnen marcheerden om aldaar garnizoen te houden.

„De Kapitein-Kommandant VON PESTEL zette dus zijn marsch met de batterij zonder één Ofhcier
naar Amersfoort voort, daar de Heer i®-Luitenant ELOUT met verlof en de Heer 2®-Luitenant MEYL bij
de Vesting-Artillerie was overgeplaatst.

sic transit gloria mnndil

„Het eerste nachtkwartier was in Alphen, alwaar men den 2®-Luitenant DE BOER vond, die nu bij
de I Kompagnie was overgeplaatst, kwartier had gemaakt en dadelijk weder vertrok om voor de inkwartiering
te zorgen te Harmelcn, alwaar de batterij op den 2 Mei nachtkwartier hield en op den 3® te Amersfoort
aankwam en door den Chef van het Regiment den Heer Luitenant-Kolonel DELECOURT, den Heer Majoor
SINGENDONCK en alle Heeren Officieren met de muziek werd ingehaald."

(Journaaal VON PESTEL.)
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OLGENS de maandelijksche kaderlijst der Artillerie-Officieren (Aanteekeningen Krg, Archief)

waren op i Mei 1844 bij de 2®Comp>® ingedeeld de i®-Luitenants A. F. M. D'HAMECOURT

en G. J. MARIS, de a'^-Luitenants Jhr. D. C. M. HOOFT en W. H. DIJCKMEESTER.

Aangaande zijn overgang van de i" bij de 2® Batterij op i Mei 1844 deelt de oud-Kolonel

Jhr. D. C. M. HOOFT, Adjudant in buitengewonen dienst van H. M. DE KONINGIN, mede, dat, toen zijne

Comp'« 's Gravenhage verliet, hij aldaar achterbleef als kwartiermaker voor de aankomende batterij.

„In den zomer van 1844 bezocht de KEIZER NICOLAAS van Rusland Z. M. KONING WILLEM 11"

— schreef ons de oud-Rijder verder — „en bij gelegenheid van eene groote Revue op het Alexanders-

veld viel aan de Batterij de eer te beurt om, op verzoek van den KEIZER, met eene sectie de manoeuvre

door het poortje of door de engte voor den KEIZER te verrichten."

Het „Journal de la Haye" (N°. 139) vermeldde dienaangaande onder dato 11 Juni het volgende:

„Favoriseé par un temps superbe, la revue qui a en lieu cc matin a n heures dans la plaine sur la

route de Schéveningue offrait un spectacle aussi imposant que magnilique. L'EMPEREUR et LE ROI, accom-

pagnés des PRINCES d'ORANGE et ALEXANDRE et suivis par un état-major nombreux, sont arrivés

a cheval devant Ic front des troupes qui ont fait retentir Pair de leurs cris d'enthousiasmej S. M. LA REINE,

ainsi que S, A. R. LA PRINCESSE d'ORANGE se trouvaient en calèche découverte. Dés que L.L. M.M.

eurent passé en revue les différens corps, ceux-ci ont commencé des manoeuvres de guerre très-intéressantes.

„L'artillerie a chcval, ainsi que les dragons, ont exécuté plusieurs charges des plus brillantes, tandis que

les grenadiers et les chasseurs se sont également fait admirer par la précision et Ia promptitude de leurs évolutions.

„L'EMPEREUR a suivi avec Ie plus grand intérêt et dans tous les détails ces beaux exercises et S. M.

a manifesté a plusieurs reprises sa haute satisfaction. Après que les troupes eurent défilé, les deux monar-

ques se sont embrassés et L'EMPEREUR a serré la main au général-major EVERS qui avait commandé les

manoeuvres. Les chefs des corps ont été ensuite présentés a L'EMPEREUR qui leur a de nouveau exprimé

combien il avait été satisfait. Au départ des souverains les vivat ont recommencé sur toute la ligne.

„Une foule innombrable assistait a cette belle parade, oü Pon entendait plusieurs étrangcrs, parmi les-

quels des officiers très-distingués, manifester leur admiration pour la tenue et Phabilité de nos troupes...."

Naar aanleiding van dit bezoek ontving de Kapitein VAN WICKEVOORT CROMMELIN de

orde van St. Wladimir 4® klasse, terwijl bij hetzelfde Besluit als door den KEIZER aller Russen geridderd

werden vermeld de oud-Rijders Luitenant-Generaal LIST, Minister van Oorlog — de Witte Adelaar — en de

Kolonel Baron VAN COEHOORN, ZIJNER MAJESTEITS Adjudant — de Sint Anna Orde 2® klasse.

Wel schijnen voorkomen en houding van den troep bij gelegenheid van deze wapenschouwing

'sKEIZERS hooge bewondering te hebben opgewekt; althans volgens een „entrefilet" in een der dag

bladen zoüde de CZAAR onzen KONING verklaard hebben, dat te oordeelen, naar de troepen, welke

zoo juist gemanoeuvreerd hadden, het Nederlandsche Leger volmaakt was, en dat ZIJNE MAJESTEIT,

blijk willende geven van deze zienswijze, een dertigtal ordeteekenen van de 5® klasse der Sint Anna Orde

ter beschikking stelde om aan de best aangeschreven onderofficieren en soldaten te worden uitgereikt.

Op 25 Sept. had voor het front van het geheele garnizoen de uitreiking dezer ridderteekens plaats.

Generaal EVERTS commandeerde de parade. Onder de verdienstelijke mannen, aan wie genoemde Keizer

lijke onderscheiding ten deel viel, telde ook de wachtmeester GERTSEN der Batterij Rijdende Artillerie.

\
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NDER de voor de geschiedenis van het korps belangrijke gebeurtenissen treffen wij in '44

nog aan een zending van den Luitenant-Kolonel, Commandant van het Korps, DELECOURT

tot het bijwonen der groote manoeuvres in Frankrijk, welke aanvangende op 15 September

in de omstreken van Metz plaats zouden hebben. Mèt hem waren ook de Overste van den Generalen

Staf Baron FORSTNER VAN DAMBENOY, de Kolonel der Dragonders STORM DE GRAVE en de

Majoor VAN GEEN van het Regiment Grenadiers en Jagers voor deze eervolle taak door den KONING

aangewezen.

In zijn dd. 12 November ingediende verslag vestigde DELECOURT o.a. de aandacht op de

Fransche tuigen, welke volgens het oordeel der artillerie-officieren zeer goed voldeden, i)

Een door hem ontworpen span voor vier paarden werd op last van den Minister van Oorlog

in het daarop volgende voorjaar bij de proef-batterij in gebruik gegeven. Voor dit harnachement,

waarmede een sneller af- en aanspannen mogelijk was en meer gelijkmatige krachtsverdeeling plaats

vond, was gevolgd het Fransche model der batterijen, voor zooverre het de afmetingen van ijzer

en touwwerk aanging. Alleen bestond verschil in de gebezigde hamen, welke geene trekhaken of

ophouders hadden, en in het oog op den staartriem-, terwijl voorts aan den strengkoker en aan de

oogen van den trekknuppel kleine wijzigingen waren aangebracht.

Deze proefneming voldeed evenwel niet. Gelukkiger resultaten had in dit opzicht een vinding,

die reeds eenigen tijd te voren door den Luitenant-Kolonel der Rijdende Artillerie J. Ph. Baron

DE GIRARD DE MIELET VAN COEHOORN Adjudant van ZIJNE MAJESTEIT, en A. W. DE

BRUIJN, Chef der Afdeeling Artillerie bij het Ministerie van Oorlog, ook op het gebied der harnacheering

tot stand gekomen, maar nog niet beproefd was.

Eerst in de maand Juni 1845 werd een bespanning van zes paarden — later nog een voor

acht — van de Batterij VOET voorzien van tuigen, naar de denkbeelden van bovengenoemde

Officieren vervaardigd. Terloops merken wij op, dat de genoemde batterij — door de 3® Compagnie

bediend — op den Mei 1845 de 2" Compagnie in de Residentie afloste.

Aangezien de tuigen, die nog heden ten dage bij ons in gebruik zijn, hun bestaan danken aan een

Rijder, zullen wij dienaangaande nog eenige bijzonderheden vermelden. Te gereeder geven wij die

uitbreiding, omdat de wijze van aanspannen bij de artillerie te velde eene levenskwestie is. Al moge

de hier te lande gevolgde methode hare bezwaren hebben, toch pleit de lange termijn, gedurende

welken zij onveranderd bleef, voldoende voor de groote verdienste der vinding.

Zooals wij reeds vroeger hebben opgemerkt, was het in 1823 ingevoerde paardentuig zeer

zwaar; een stel trektuigen voor zes paarden woog 205 K.G. het oud-Hollandsche slechts 98 K.G,,

de bepakking niet medegerekend. Mèt de bepakking had elk paard gemiddeld 51 K.G., mèt den

ruiter 117 K.G. te dragen. De paarden waren daardoor nutteloos belast, de kosten van aanschaffing

nutteloos vermeerderd. Nog andere nadeelen bestonden.

i) Een beschrijving dezer tuigen komt voor in Jacobi; „Beschrijving van den tegenwoordigen toestand der Veld-Artillerie in Europa." Vertaald

uit het Hoogduitsch en voorzien van eenige kantteekeningen door G. J. STIELTJES, Kapitein der Artillerie. Met Platen.
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LECHTS één vorm van haam bestond, dat niet om den hals van alle paarden paste;

het haamkussentje kon de verwonding, welke te wijde hamen gewoonlijk veroorzaken, niet

beletten (i). Het aanhechtingspunt der strengen aan het haam was te laag geplaatst;

de vrije beweging der schouders ging als gevolg daarvan verloren.

De breede en lange strengkokers verhinderden den ruiter om gebruik te maken van zijne sporen;

de insluiting van de doorloopende strengen in die kokers gaf aanleiding, dat de achterpaarden door

de vóórpaarden naar den grond werden getrokken. De te zwakke buikriem kon de richting der strengen

niet bedwingen; bij groote krachtsinspanning van het paard drong het haam naar boven en tegen den

strot en belemmerde zoodoende de ademhaling. De zwaarte der strengen hief de werking der streng

kokers op en gaf meermalen aanleiding dat de paarden over de strengen stapten. De pakzadel, met

te hoog geplaatste Jast, kantelde en verwondde het paard. De oogkleppen waren zonder eenig nut;

zij belemmerden zelfs het vrije uitzicht en waren dikwerf oorzaak van het kwetsen der oogen.

De vandehandsche stang, de opzetteugel en de handteugel waren zeer ondoelmatig, daar zij het

paard in het tuig een scheeven stand gaven; ook aan de lamoentuigen kleefden gelijke gebreken.

Voeg hierbij nog, dat de tuigen niet anders dan geheel klaar in de magazijnen konden worden

opgelegd, waartoe een groote hoeveelheid Ieder noodig was, hetwelk na verloop van tijd zeer aan

bederf onderhevig is, dan zal het geen verwondering baren te vernemen, dat KONING WILLEM II,

die al deze gebreken zeer goed inzag, aan zijn Adjudant Baron DE GIRARD DE MIELET VAN

COEHOORN opdroeg om een lichter en beter model van paardentuig te ontwerpen. Met de aan

ZIJNE MAJESTEIT eigene gulheid nam HoogstDezelve alle kosten der vervaardiging voor zijn rekening.

Het model kwam in 1842 tot stand en berustte op de volgende grondslagen: één vorm van

zadel, één soort hoofdstel voor alle paarden, zoowel voor de rijdende als voor de veld-artillerie:

zoodat een rijpaard, zonder iets van zijn tuig te verliezen, in het trektuig kon gestoken worden, of

wel een trekpaard, ontdaan van zijn trektuig, tot rijpaard dienen kon.

Aanvankelijk werd de Hongaarsche zadel door eenige wijziging zóó ingericht, dat daaraan het

trektuig kon worden bevestigd; later werd deze zadel door een Engelsche vervangen en in 1850

voor alle bereden korpsen van het leger aangenomen. De vandehandsche paarden der Rijdende

Artillerie, van den pontontrein en van de overige voertuigen kregen slechts één singel met een
voederzak, de laatste in de gedaante van mantelzak.

Het hoofdstel, dat tevens tot veld- en tot stalhalster kan dienen, was zeer eenvoudig; wat de

MAURILLON en DOORMAN 2) reeds een halve eeuw vroeger aangeprezen hadden, werd nu

ingevoerd, namelijk de stang aan koperen kettingen of ophouders te haken, waardoor zij zeer ge

makkelijk af te nemen was, wanneer het opgetuigde paard voedsel moest nemen.

(1) In het legerkamp bij Zeist van 1828 waren bij een batterij van ongeveer 76 trekpaarden, 33 op de schoft gedrukt; 13 paarden werden
geopereerd, alle tengevolge van het drukken der hamen.

(2) T. W. DE MAURILLON en J. D. DOORMAN, „Aanmerkingen over de Rijdende Artillerie, derzelver organisatie, gebruik en lactique.
Amsterdam 1805".
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E hamen waren zoo ingericht, dat zij het trekdier gemakkelijk aangedaan en afgenomen

en voor alle paarden passende gemaakt konden worden. Zij bestonden uit twee kussens,

die geopend, verwijd of vernauwd en door een sleutel met nokken gesloten werden.

De strengen, strengkokers en ophouders waren verbeterd; het aangrijpingspunt der trekkracht kwam

hooger; de trekhaken werden naar Fransch model vervaardigd.

Deze en andere verbeteringen volgden elkander binnen betrekkelijk korten tijd op. Echter zou

het nog vele jaren duren, alvorens het nieuwe stelsel van trektuigen werd ingevoerd. Dit was

voor een deel het gevolg van de meening, door den Commandant van het Personeel, den Generaal-

Majoor FALTER, voorgestaan, die zich met het nieuwe systeem niet kunnende vereenigen, slechts

enkele veranderingen aan het oude model wilde doen aanbrengen.

Om deze zaak verder af te wikkelen zij vermeld, dat in het jaar 1849 vergelijkende proeven

genomen werden: aan een batterij te Nijmegen werd het nieuwe paardentuig, aan een andere te

Amersfoort het gewijzigde oude gegeven. De tuigen voor zes paarden wogen resp. 141,3560 152,7 K.G.

Een commissie werd in 1852 bijéén geroepen, ten einde tot een beslissing te geraken. Eindelijk

zou het verslag dezer commissie in het voordeel der tuigen M. 1842 uitvallen. De optreding van Gene

raal STEENBERGHE als Inspecteur bevorderde de invoering. Nadat de tuigen nog in 1852 en '53 bij

de Regimenten Veld- en Rijdende Art. aan een uitgebreide proef waren onderworpen, werd in Januari

1855 het Model-COEHOORN, eenigszins en verbeterd, aangenomen. De Eerste-Luitenant M. AV. G.

DE MAN, later Commandant van het Regiment Veld-Art., vervaardigde een teekening van deze tui

gen, welke in het ^^Bcknopt Overzicht der oefeningen en proeveji over het jaar 18 f̂ is opgenomen.

Nog voegen wij volledigheidshalve hier aan toe, dat de mantelzak in 1850 een nieuwen vorm

verkreeg, terwijl de zweep der stukrijders door een karwats van een Meter lengte vervangen werd.

De ouderen onder ons herinneren zich nog, hoe het besluit der afschaffing van de zweep, dat

geduchte wapen in de hand der achterrijders — beproefde oud-gedienden — om hun voorlieden bij

de minste weifeling aan te manen, met zeer verschillende gewaarwordingen werd begroet! De cul-

de-lampe aan den voet dezer blz. vereeiiwige dit wapen van historische beteekenis.

Voorts zij nog opgemerkt — als aanvulling van hetgeen wij op blz. 211 van Deel V-i aangaande

de tuigen ]\L 1828 mededeelden, waaruit men verkeerdelijk de gevolgtrekking zoude kunnen opmaken,

dat de desbetreffende teekeningen ook waren van de hand van den Kapitein STIELTJES, dat aan den

oud-Rijder Kolonel DINAUX de eer toekomt, alle tuigen M. 1828 in beeld te hebben gebracht.

In de Portefeuille R. F. DE BRUIJN bevindt zich het boekwerk: „Benaming der tuigen voor

,.rijpaarden bij het Korps Rijdende Artillerie in gebruik, 's Gravenhage 1840," alsmede dat ,,Benaming

,,der trektuigen bij de Artillerie in gebruik." De teekeningen DINAUX worden in de Bibliotheek van

het Korps bewaard; de boekwerken zijn een geschenk van den Majoor der Artillerie J. D. WAGNER.
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A deze uitweiding, welke de lezer ons ten goede houde, keeren wij naar het jaar 1844 terug.

In Decembermaand werd — zooals wij reeds vroeger meldden — het onderscheidingsteeken

voor langdurigen dienst als Officier door ZIJNE MAJESTEIT ingesteld; den 's Vorsten

verjaardag, werden voor de eerste maal in de Residentie bij eene groote Parade de insignes op

plechtige wijze uitgereikt; de KONING was bij die gelegenheid zelf met den gouden gesp getooid.

Men ziet, dat in den loop der tijden de wijze, waarop de uitreiking plaats vond van het kruis, dat

bij velen en terecht zoo hoog in eere is, wel eenige verandering heeft ondergaan.

De Batterij VOET telde bij haar aankomst in de Residentie aan Officieren: de i*-LuitenantsJhr.

F. WTTEWAAL VAN STOETWEGEN, R. F. DE BRUIJN en F. C.SWAVING; de laatste overcom

pleet sedert 8 Maart t. v. zijnde gedetacheerd bij den Generaal-Majoor van het Personeel der Artillerie

als tijdelijk Adjudant; voorts de 2®-Luitenants J. J. D. SIKKENS en Jhr. G. A. C. H. VON GOEDECKE.

Het belangrijkste feit, dat gedurende het verblijf van de Compagnie VOET in de Residentie

plaats greep, en waaraan zij een aandeel nam, was op den 17^®" November 1845 de onthulling van

het Ruiterstandbeeld van WILLEM DEN ZWIJGER, dat zich tegenover het Koninklijk Paleis in het

Noordeinde verheft als een der schoonste sieraden van 's Gravenhage. i)

Men zou het ons rechtmatig kunnen verwijten, indien wij niet aan deze gedenkvolle episode

de volle aandacht schonken. Geven wij daartoe het woord aan het,,Dagblad van 's Gravenhage" (N°. 188),

hetwelk onder dagteekening 18 November het volgende exposé opnam.

„Gisteren heeft de plegtige onthulling van het bronzen ruiterstandbeeld van WILLEM DEN EERSTE

overeenkomstig het deswege vroeger bepaalde plaats gehad.

„Reeds vroeg in den morgen had de stad en hadden vooral de pleinen en straten om 's KONINGS

paleis een feesteKjk aanzien; vlaggen wapperden van de openbare gebouwen en uit de huizen van vele

ingezetenen; het klokkenspel liet zich bij afwisseling hooren, en aan de herinnering van 'sLands herstel,

na verloren onafhankelijkheid, werd dit jaar die verbonden van de vestiging dier onafhankelijkheid, door

den grooten WILLEM VAN ORANJE, in het begin van eenen strijd tegen het destijds magtigste land der

wereld: een strijd, die tachtig jaren zou aanhouden, en waarna Spanje meermalen het verbond en de

bescherming van dit Land zou zoeken.

„Het was kort vóór den middag, dat zich de genoodigden in de groote zaal van het Paleis in het

Noordeinde vereenigden. HH. MM. DE KONING en de KONINGIN benevens HH. KK. HH. de

PRINSEN en PRINSESSEN verschenen weldra en namen zitting, terwijl HoogstDerzelver stoet, de Voorzitter

van de beide Kamers der Vertegenwoordiging, de Ministers en de Secretarissen-Generaal der departementen

nevens HoogstDezelven waren geschaard.

1) Het niiterstanclbeeld van PRINS WILLEM I — enkelen beweren dat aanvankelijk „de nuter" een ander zon zijn geweest, vervolgens door
het beeld van PRINS WILLEM vervangen — werd vervaardigd te Parijs door Graaf VAN NIEUWERKERKE. Hot beeld werd per vaartuig langs

de Seine afgevoerd naar Hdvre en aldaar ingescheept aan boord van het Nederlandsche stoomfregat Z. M. „Cycloop". Op 19 October 1845 kwam het
stoomschip aan te Hellevoetsluis. Het kunststuk werd overgelost, verder over Rotterdam naar 's Gravenhage gebracht.

Het zeer zware bronzen standbeeld kon aan „het Zieken" — eind van de Delftsche Vaaït — slechts met zeer groote moeite en inspanning door

matrozen, geholpen door een detachement grenadiers, ontscheept, daarna door de straten naar de standplaats in het Noord-Einde vervoerd worden. De

PRINS VAN ORANJE — later KONING WILLEM III — en PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN namen die verrichting in oogenschouw,

onthaalden de schepelingen en hunne handlangers gedurende den arbeid, en stelden daarna een som geld als belooning te hunner beschikking.

De Staatscourant van het jaar 1845 No. 270 bevat o. m. het Programma der onthulling.
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„De feestredenaar, de hoogleeraar A. DES AMORIE VAN DER HOEVEN, secretaris der tweede

klasse van het Instituut, hield alsnu eene op de plechtigheid toepasselijke rede. De groote hoedanigheden

van Neerlands voorganger in den geduchten worstelstrijd der i6de en 17de eeuwen; de dankbaarheid, welke

ook het nageslacht hem verschuldigd is; die voor eendragt der gewesten, voor verdraagzaamheid in het

staatkundige en godsdienstige zoo zeer ijverde; die op zoo verhevene wijze door landgenoot en vreemdeling

gevierd is; zijn leven en zijn, naar menschelijk inzien, ontijdige dood; voorts het gewigt van de herdenking

van dat alles op dezen dag, werden door den redenaar met de hem eigen eenvoudige kernvolle welspre

kendheid in het licht gesteld.

„Terwijl na het einde daarvan, H. M. DE KONINGIN, vergezeld van HH. KK. HH. DE PRINSESSEN

en derzelver stoet, zich naar het balcon van het paleis begaven, om van daar de plechtigheid der onthulling

gade te slaan, naderden Z. M. DE KONING, HH. KK. HH. DE PRINSEN en de genoodigden (in de

orde bij het programma vermeld), in statigen optocht de plaats, waar het standbeeld is opgerigt.

„Daar schaarde zich de stoet om het gedenkteeken, dat met een smaakvol kleed was overdekt.

„Het was Z. M. DE KONING, bijgestaan door HH. KK. HH. DE PRINSEN en de OpperHofmaar-

schalk Graaf VAN DER DUIJN VAN MAASDAM, een naam dien de Nederlanden met die van VAN

HOGENDORP en VAN LIMBURG STIRUM in het hart draagt, die het standbeeld ontblootte van den

VORST, die Nederland en ORANJE samenhechtte: de schrik en het slachtoffer der dwingelandij, een schild
en vaderlijken hoeder van dit Land.

„Indrukwekkend vooral was dit oogenblik; het gelaat vol uitdrukking van WILLEM DEN EERSTE

sprak als het ware tot de aanwezigen. Het metaal, als was onder 's kunstenaars hand gedwongen, deed
zijn heldenkracht, zijn staatsmansbeleid verstaan. Levendig was hier de geschiedenis voor den geest van
zijne eeuw, en tevens die van lateren tijd voor 's Lands onafhankelijk bestaan, waartoe door een edel

grijsaard hier aanwezig, mede alles werd opgezet, door DEN KONING en Hoogstdeszelfs Broeder alles

gewaagd aan de spits van Vaderlandsche legerscharen.

„Het trompetgeschal liet zich hooren en het schutgevaarte daverde i) terwijl door een koor van
krijgslieden het Wilhelmuslied werd aangeheven; op het oogenblik, dat het standbeeld ontbloot werd, deden
zich aan alle zijden de kreten: leve de Koningl hooren.

„Nadat de plegtigheid was afgeloopen, begaven Z. M. benevens de PRINSEN zich met HoogstDerzelver
militair gevolg naar het Lange Voorhout, waar de troepen geschaard stonden om te defileeren.

„De KONING, benevens de PRINSEN, stelden.zich aan het hoofd van de Schutterij dezer residentie
en van de troepen, de bezetting daarvan uitmakende. Z. M. keerde nu te paard gezeten naar het Noordeinde

terug, plaatste zich, benevens de PRINSEN en gevolgd door HoogstDerzelver Militaire Huis, naast het stand

beeld. Hierop defileerden de schutteiij en de troepen (zijnde de grenadiers, de jagers, de lansiers, de jagers
te paard en de rijdende artillerie) voor den KONING en het standbeeld en bewezen de militaire eer. Al

de schutters en krijgslieden hieven bij het voorbijtrekken een algemeen en luid hoerah aan.

„Toen de tioepen gedefileerd hadden, keerde Z. M. met de PRINSEN en gevolg naar HoogstDeszelfs
palcis terug, blijkbaar diep getroffen door de afgeloopen plegtigheid: maar gewis niet minder geroerd en
bewogen over de luide en algemeene blijken van liefde en gehechtheid, welke hem van alle zijden bij deze
heugelijke gelegenheid, en vooral toen Z. M. het standbeeld onthulde en bij het verlaten der plaats, zoo
ondubbelzinnig werden gegeven ...."

I) Het staiulbceld zou volgens punt I van het Programmn worden „ontbloot onder trompetgeschal en losbranding van honderd-en-één kanonschoten."
Het was de Rijdende Artillerie, aan welke de eer te beurt viel dit saluut te brengen.
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Naar de schilderij van Mieris (Kabinet Six).

PRINS WILLEM 1.
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AT is WILLEM DE EERSTE voor Nederland geweest?

Behoeven wij die vraag voor te leggen? f

Vooral nu, als een ginds op Zuid-Afrika's velden voor zijne vrijheid strijdend yolk,

een volk nauw aan het onze verwant, bij elk nieuw offer weder in onze herinnering brengt den tijd,

toen ook onze voorouders kampten voor hun goed recht, den tijd, toen de grootste Helden-figuur

uit het Huis van ORANJE leefde, streed en viel!

Hoe treffend juist schildert ons de correspondent van het ,Journal de la Haye" uit die dagen,

wat ons WILLEM DE ZWIJGER was^ wat hij ons is!

„Chaque page de nos annales nous montre" — zegt hij — „dans la vie intime de la nation, ces

mêmes qualités que nous voyons briller dans tous les actes de celui qui, plus que tout autre, a contribué k

procurer a ce peuple son indépendance politique. A cette dignité réfléchie qui caractérise toutes ses actions,

a cette prudente retenue dans l'emploi de la parole, dont I'abus éloigne souvent du but qu 'on se propose,

on reconnait la marqué distinctive du caractère de notre nation, a mesure qu 'on se reporte a l'époque du

grand homme? Ce gout de la vie intérieure et eet attachement a la familie qui fait que tout Néerlandais

ne connait pas de bonheur préférable au calme et a l'intimité de la vie domestique, ne sont-ils pas la repro-

duction fidéle des qualités de GUILLAUME Ier?

„N'est-ce pas son infatiguable persévérance qu 'on retrouve dans ce courage inébranlable qui pouvait com-

battre quatre-vingts ans pour notre liberté? N'est-ce pas 1'exemple de sa pieuse résignation qui au milieu

des plus grands revers, a toujours soutenu notre confiance en Dieu ? N'est-ce pas, enfin, ce sentiment religieux

qu 'exprimèrent ses lèvres mourantes lorsque, joignant la couronne des martyrs aux palmes du héros, et

confondit dans une seule même prière Ie bonheur de sa patrie et Ie salut de son ame; n'est-ce pas, disons-

nous, ce même sentiment religieux qui, encore aujourd 'hui fait que tout Néerlandais, quelles que soient

sa profession de foi, reporte a Dieu chaque bienfait qu 'il en regoit? qui lui fait adoucir tant de souffrances,

créer et maintenir, proportionellement a ses ressources et peut-être raieux que tout autre peuple, un si

grand nombre d'établissements de bienfaisance?

„En un mot GUILLAUME Rr ̂n'est-il pas 1' expression la plus exacte, la plus vraie, du caractère

de la nation, au bonheur de laquelle il'a consacré toutes ses forces jusqu' a son dernier soupir?"....

Groote WILLEM! eerbiedig brengen wij U onze nederige hulde!

De opname van deze eenvoudige regelen, van het portret, dat daarnaast eene plaats vindt, zij

een luttel bewijs, hoe diep wij Nederlanders, allereerst Neerlands militairen, in ons binnenste hebben

gegrift, wat Gij eenmaal voor ons volk geweest zijt!

Blijf Gij ons steeds ten voorbeeld!

Geve, wat Gij deedt, aan ons de kracht, Uwer nimmer onwaardig te wezen.
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P I Mei 1844 keerde de Batterij VOET naar Amersfoort terug om haar plaats in de nabij

heid van het Hof voor de 4" batterij in te ruimen. Zij vertrok met de volgende Officieren:

jhr. F. WTTEWAAL VAN STOETWEGEN, A. C. J. RIDDER VAN RAPPARD, J. J.

D. SIKKENS en Jhr. G. A. C. H. VON GOEDECKE. De Staf en het muziekkorps van het Regiment

Lansiers, zoomede de Staf van het escadron Limburgsche Jagers deden haar uitgeleide.

De 4^ Batterij werd op dit tijdstip gecommandeerd door Kapitein T. F. J. H. Baron VAN

HEECKEREN, bijgestaan door de F-Luitenants W. A. SODENKAMP, J. W. G. PELS RIJCKEN

en F. C. SWAVING, laatstgenoemde als overcompleet gevoerd, zoomede de a^-Luitenants J. GOUDRIAAN

en W. U. C. RIDDER VAN RAPPARD. Deze laatste vertrok op i Mei 1846 met verlof voor vier

maanden, ingevolge ZIJNER MAJESTEIT's Besluit van 19 October 1843 N°. 62 (bezuinigingsmaatregel).

Het daaropvolgende jaar werd, bij gelegenheidvandeperiodiekegarnizoensverwisseling,de4''battenj

vervangen door de onder bevel van den Kapitein Jhr. A. J. B. VAN DER WIJCK (i Mei 1847).

Aan Officieren waren aanwezig de i''-Luitenants R. F. DE BRUIJN en A. J. A. GERLACH en de

2'-Luitenant J. C. J. RIDDER. De a'^-Luitenant Jhr. J. L. VON WEILER, die nominatief evenzeer in

de sterkte dezer compagnie rekende, was reeds gedurende een jaar gedetacheerd aan de Rijschool der

Koninklijke Militaire Academie te Breda. Eerst op i Mei 1848 treffen wij hem weder aan bij het Korps.

Bij de 4' Compagnie waren op i Mei 1847, behalve de i''-Luitenant P. C. SWAVING, dezelfde

Officieren ingedeeld als wij hier boven aangaven. De i^-Luitenant PELS RIJCKEN en de a^-Luitenant

GOUDRIAAN vertrokken op voornoemden datum, krachtens ZIJNER MAJESTEIT's Besluit van

19 October 1843 N". Ó2, met verlof voor vier maanden.

Overigens vinden wij, voor zoover de Rijdende Artillerie in de Residentie betreft, uit de

jaren '46 en '47 geene bijzonderheden van zoodanige beteekenis vermeld, dat zij voor onze Korps-ge

schiedenis waarde hebben. Wij meenen uit dien hoofde, hier met het vorenstaande te kunnen volstaan,

om, straks onze aandacht wijdende aan het jaar 1848, dat niet alleen — zooals we gelegenheid von

den bij ons beknopt politiek overzicht aan te geven — van overwegend staatkundig belang is, maar

waarin ook vele voorvallen plaats grepen, die een nadere beschouwing uit een militair, vooral uit

een artilleristisch oogpunt, alleszins wettigen, opnieuw onze schreden naar de Hofstad te richten.

Voor en aleer voegt het ons de oogen op te slaan naar de garnizoensplaats Amersfoort,

waar de rest van het Korps gevestigd was, ten einde te zien, welke gewichtige episoden in het tijd
vak 1S41 tot '48 hadden plaats gegrepen.



HET MATERIEEL ENZ. I77

ORT kan ons verhaal zijn, wanneer wij onze aandacht schenken aan het verblijf der Rijders

gedurende de jaren 1841 tot '48 in Amersfoort.

Veel toch van hetgeen reeds in vorige bladzijden vermeld werd, betreft de geschiedenis

van het korps in het algemeen, en behoeft dus niet te worden herhaald.

Bovendien leverden de Archieven der oude Eem-stad ons slechts schaarsch materiaal: alleen

troffen wij daarin enkele aanvragen door den Commandeerenden Officier van het Regiment om

herstellingen van gebouwen, aan de gemeente toebehoorende; zoomede een schrijven van HH. Bur

gemeester en Wethouders, gericht aan den toenmaligen Regiments-Commandant, Kolonel P. R. FALTER,

om hem bij zijn vertrek uit Amersfoort in de maand Januari 1841 dank te betuigen voor al, wat hij

gedurende tien jaren voor de stad zijner inwoning was geweest en had gedaan. Het portret van

den Luitenant-Generaal FALTER verkreeg een plaats in het Stedelijk Museum.

Ook de nieuwsbladen dier jaren bevatten weinig wetenswaardigs aangaande toenmaals aldaar plaats

gehad hebbende gebeurtenissen; de Oud-Amersfoortsche Courant werd eerst in 1851 opgericht.

Wél brengt het boeiend geschreven werkje „RUDOLF VAN MEERKERKE" door den Luitenant-

Kolonel J. 1. DE ROCHEMONT, ons enkele feiten.

Allereerst het afsterven van den veel belovenden jongen Officier van het korps, den

2®-Luitenant PIETER ANTHONIE DE BOER. Een hartelijk ,,/;z memoriam' wordt gewijd aan

dien Rijder, die zich gedurende zijn korte loopbaan reeds op bijzondere wijze wist te onderscheiden;

O. m. door de samenstelling van een werk ^^Krijgs- en Geschiedhmdig Overzicht van den Punjab^ de

Natie der Seiks en het Rijk van Lahore'\ dat later door den vader van den overledene is uitgegeven.

Aangrijpend wordt ons geschilderd die droeve gang, waarbij door treurende kameraden aan den

dierbaren afgestorvene de laatste eer wordt bewezen: de stoet geopend door het muziekkorps van

het regiment, de koperen instrumenten zwart omfloersd „. . . . op het kleed prijkten de kolbak, de

sabel en de schouderkwasten van den overledene. De baar rustte op de schouders van twaalf dragers,

waarvan zes aan de eene, en zes aan de andere zijde van de baar. Ieder drager had een vervanger naast

zich. De zes dragers waren onderofficieren, brigadiers en kanonniers, die allen gevraagd hadden om hun

beminden luitenant deze laatste eer te mogen bewijzen . . . ."

Dan vervolgt DE ROCHEMONT: „Achter het lijk hinkte het schoone paard van den gestorven

ruiter, aan de hand van den weenenden oppasser. Het edele ros, met een groot rouwlaken behangen,

was door een nagel, die in den hoef gedreven was, tijdelijk mank geslagen."

Eenvoudig, doch zinrijk symbool ....

Verder vestigen wij er de aandacht op, hoe in het bovenvermelde werkje eveneens woorden

vol waardeering gewijd worden aan de nagedachtenis van den i'=-Luitenant-Adjudant J. A. NUY —

een aardig schetsje hem betreffende vindt er eene plaats —, van den Kapitein VOET met zijn heerlijk-

zwarten Arabier, eindelijk aan den als Luitenant-GeneraaT op 30 Januari 1880 te Utrecht overleden Jhr.

W. F. VON PESTEL, Adjudant in buitengewonen dienst van Z. M. KONING WILLEM III.
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OORTS ontleenen wij aan de herinneringen van den oud-Kolonel der Rijdende Artillerie

Jhr. D. C. M. HOOFT, Adjudant in buitengewonen dienst van H. M. DE KONINGIN,

betreffende het behandelde tijdperk nog een enkel voorval, dat wij zoo aanstonds

zullen mededeelen.

Van de vergelijkende proeven met het lichte Veld-materieel, die bij het Korps in de maand

Juli afwisselend op de Vlasakkers te Amersfoort en op de heide bij Zeist werden genomen, maakten

wij reeds op blz. 152 gewag.

Aangaande die proeven, zoomede betreffende de door het Korps gehouden Practische Oefeningen

vinden wij in de ,,Portefeuille ELOUT" meerdere aanwijzigingen.

Voorts berust in het Archief van het Korps de minute van het ^^Proces-verbaal der bijeen-

komsle7i gehouden bij het Regiment Rijdoide Artillerie^ ingevolge Aanschrijving van het Ministerie

van Oorlog van den 5^"'" September j8^j N°. r A. AJdeeling artillerie e?i naar aanleiding van het

Programma voor de werkzaamheden der Commissie van Onderzoek van en Toelichtingen omtrent het

ontworpe^i Lichte Veld-materieeT i)

Schoon toenmaals zeker niet van belang ontbloot, bevatten de notulen dier bijeenkomsten thans

weinig meer, wat der vermelding waardig zoude wezen. Alleen scheen het ons wenschelijk een uit

zondering te maken aangaande enkele daar verkondigde denkbeelden, betrekking hebbende op het

samenvoegen van kanons en houwitsers in eene batterij en betreffende het aanspannen.

Bespreking over het geheele Stelsel punt E. i en 3 van het Programma:

„De Kapitein KELLNER, de i«-Luitenants NUY, d'HAMECOURT, PELS RIJCKEN, VAN RAPPARD.

MARIS, de 2=-Luitenants HOOFT en VAN RAPPARD zijn van oordeel, dat wanneer bij de 6 batterijen

geene voor het werpen doelmatiger houwitsers dan die van 12 dm. kunnen worden medegevoerd, deze

alsdan daarbij te doen vervallen en dezelve in afzonderlijke batterijen te vereenigen, aangezien de werking

der kanons en houwitsers geheel verschillend zijnde, en dus niet altijd in dezelfde linie werkzaam kunnen

zijn, kan oorzaak wezen, dat het vuur der kanon-batterijen met 2 vuurmonden zoude verzwakken.

„Door de zamenstelling zal men ook tevens het voordeel hebben, dat de instructie bij iedere batterij

eenvoudiger wordt.

„Bij de 12 ®" Batterijen zoude men echter verlangen de houwitsers a 15 dm. te behouden.

„De Kapiteins VON PESTEL, VAN WICKEVOORT CROMMELIN, de i«-Luitenant WTTWAAL

VAN STOETWEGEN, de 2"=-Luitenants SIKKENS, GOUDRIAAN en VON GOEDECKE achten het doel

matiger om houwitsers bij de kanonbatterijen te behouden, daar men menigmaal hun gemis in terreinen,
waar kogel- of kartetsschot geen uitwerking kan hebben, zoude gevoelen. Het ware echter wenschelijk, dat
men door vermindering van lading beter worpen bij den Houwitser a 12 dm. trachtte te verkrijgen, welke
zich voor de Rijdende Artillerie niet verder dan op rooo a 1200 passen behoefde uit te strekken.

1) Aan die bijeenkomsten werd deelgenomen door den Luitenant-kolonel Commandant van het Korps DELECOURT als Voorzitter, door de
IvapitcinsJlir.VON P1£STEL,VAN WICKEVOORT CROMiMELIN en KELLNER, alsmededoor de le-Luitenants NUY, Jhr.WTTWAAL VAN STOETWEGEN,
D'IIAMECOURT, PELS RIJCKEN, Jhr. RIDDER RAPPARD en MARIS, en de 2de-Luitenants SIKKENS, Jhr. HOOFT, GOUDRIAAN, Jhr.
VON GOEDECKE, DE BOER, en Jhr. RIDDER VAN RAPPARD.

Het verslag is geteekend 25 September 1447.
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„De Kapitein VON PESTEL voegt hier nog bij, dat door het gemis van houwitsers, eene

gedetacheerde batterij niet altijd offensief kan blijven handelen, wanneer het terrein de kogel- en kartets-

schoten nutteloos maakt.

„De Kapitein VON PESTEL vermeent hier te mogen aanhalen hetgeen bij het beproeven der

trekkracht reeds vroeger dikwerf in bedenking is gegeven: namelijk, dat eene bespanning van acht paarden

voor de manoeuvres der Rijdende Artillerie steeds een verlies van snelheid zal geven en de kans van

ongelukken en oponthoud in de bewegingen zal vermeerderen. Met de thans bestaande organisatie en

middelen zal het niet mogelijk zijn, dat door de Rijdende Artillerie bespanningen van acht paarden worden

geleverd, welke voor dit wapen geschikt zijn, daar men bij hetzelve reeds moeite genoeg zal hebben om

de dressuur der stukrijders wederom op die hoogte te brengen, dat men voor alle de batterijen genoegzaam .

goed geoefende manschappen kan hebben, welke met zes paarden vlug en zeker door alle terreinen weten

te rijden en elkander in dezen moeilijken en hoogst gewichtigen dienst verstaan.

„Z.H.E.G. zegt „gewigtig", om reden dezelve door velen in den tegenwoordigen tijd niet als zoo

danig schijnt te worden beschouwd, en men dadelijk Rijdende Batterijen vermeent te kunnen improviseeren

en van een zwaarder kaliber te voorzien door slechts een voorspan vóór de bespanning te zetten en zich

weinig bekreunt, hoedanig de vier stukrijders zich van hunnen pligt zullen kwijten.

„Wil men ligte 12 8®" aan de Rijdende Artillerie toekennen, geef haar dan genoegzaam paarden om

de vermoeide telkens te kunnen verwisselen, maar laat haar nooit met een bespanning van acht paarden

voor den vijand oprukken . . .

De oud-Rijder i®-Luitenant ELOUT verhaalt .ons, dat in de maand Juli proeven gehouden

werden ter vergelijking met eene gewone zesponder-batterij, bediend door de 3® Compagnie-Kapitein

VOET, en waarbij ingedeeld waren een kort kanon van 68 en een lange houwitser van 15 dm. Bij

laatstgenoemde vuurmonden waren de richting en ontstekingsmiddelen ingericht op de wijze als bij

de lichte batterij N''. i was aangenomen; terwijl bij de affuiten en voorwagens de wijze van aanhaken

insgelijks als bij de lichte batterij was ingericht.

De lichte batterij was met vier, de gewone batterij met zes paarden bespannen.

De eerste oefening in het schieten naar de schijf had plaats op 14 Juli en wel op de afstanden

van 1200 tot en met 500 passen.

Met de zes kanons werd geschoten tegen zes gewone linnen schijven, lang 3.9 en hoog 1.8 M.,

met daarop voorgestelde stukken, op onderlinge afstanden van 25 pas opgesteld; met de houwitsers

tegen eene geopende colonne van acht linnen schijven, elke lang 20 M. en hoog 1.8 M., op

onderlinge afstanden van 25 passen.

De tijd van laden en richten bedroeg bij de i® Compagnie 13" en bij de 3' Compagnie ge

middeld 12.7'.

De terugloop der stukken bedroeg gemiddeld 2,5 M., het maximum 3,2 M.

Op 23 en 24 Juli werd geschoten op de afstanden van 1400, 1200, 1000, 800, 600 en 400

passen; 20 kogelschoten per kanon en 20 granaatworpen per houwitser van 15 dm; verder werden

nog op 200 passen respectievelijk 10 kogel- en 10 granaatschoten gedaan.
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EN opzichte van de juistheid van het schot" — merkt ELOUT op — „waren geen aan

merkelijke verschillen tusschen de gewone en de ligte batterij te bespeuren, vooral wanneer

men in aanmerking neemt, dat het langdurige gebruik van de vuurmonden der eerste

zooveel meer gelegenheid heeft gegeven tot het bepalen der juiste opzethoogten".

De vraag schijnt gewettigd, of dat langdurige gebruik niet tevens invloeden ten nadeele der

juistheid van treffen in het leven geroepen had.

De pistool-oefeningen vonden in die dagen, blijkens hetgeen wij daarover in de „Portefeuille"

aantroffen, ruime belangstelling.

Zij werden zoowel te voet als te paard gehouden: deze laatste oefening niet steeds stilstaande,
maar ook in alle gangen, stap, draf en galop. De afstand, waarop de schijf van een halven Meter in

het vierkant werd voorbijgegaan, bedroeg 5 passen.

Ofschoon de trefkans met bedoeld wapen niet zeer groot was, en dikwerf haperingen voor
kwamen — meestal veroorzaakt door minder goede kwaliteit van vuursteenen —, zien wij toch uit de
aanteekeningen, dat er bij het prijsschieten verscheidene winners waren: slechts zij, die geen enkel
misschot hadden kwamen voor een prijs in aanmerking, i)

I) Zoo gaven de „Recapitulatie-staten" de navolgende namen van prijswinners: le Kompagnie-Vuurwerker hulprichter ALBERSE, 2e-Wachtmeester
KOELKVELD, se-Vmunverker hulprichter VAN' DEN KIEBOOM, 4e-0pper\vachtmeester TJEPKENS, 5e-Korporaal BLOM, 6e-Fourier SCHUURING,
7e-Kori)oraal STUMPH. Voor een deel namen, die bij het Korps een goeden klank hebben: SCHUURING b.v. werd de welbekende Adjudant-PiJceiir
van het Regiment, die ons ook menige belangrijke mededeeling voor dit werk verschafte, STUMPH was in kter dagen een hoogst bekwaam schermmeester.

P
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HANS nog een en ander omtrent de practische oefeningen met het geschut gedurende het

verblijf der Rijdende Artillerie in Amersfoort.

Zij hadden geregeld elk jaar plaats; elke batterij hield drie oefeningen.

Om den lezer een denkbeeld te geven van de wijze, waarop het vuur werd afgegeven, volgen

hier enkele bijzonderheden, betrekking hebbende op de 3® oefening, welke in het jaar 1842 op de

Zeisterheide gehouden werd.

Als doel werd bestemd een bataillon Infanterie in carré^ met de daarbij ingedeelde stukken;
het was afgebakend door acht schijven, elke ter lengte van 20 M., welke in een vierkant van 40 M.

zijde waren geplaatst. Acht schijven, elke lang 3.9 M. en 1.8 M. hoog, twee en twee vóór de hoeken

van het carré binnen de van vuur ontbloote sectoren staande, stelden het geschut voor.
.... „Het doel was op zoodanig een terrein geplaatst, als men onderstellen moet dat een bataillon

Infanterie, hetwelk den aanval van Kavallerie door Artillerie ondersteund te duchten heeft, zal innemen
om zoo wel den aanren der Kavallerie te belemmeren, als aan de kanon- en kartetskogels minder kans

van treffen te bieden" — zoo lezen wij in het Verslag dd. Amersfoort den 15 September 1842

door den Regiments-Commandant Luitenant-Kolonel KUYPERS opgemaakt. — En verder;
„Het terrein voor den aanval op de frontzijde was zeer golvend met diepe karsporen doorsneden,

welke op eenige plaatsen tot drie voeten diepte hadden; vóór de stelling der Batterij bevonden zich oude
kookgaten van een vroeger plaats gehad hebbend kampement; dat voor de diagonaal was vrij gelijk
tot op 400 passen van het Carré, alwaar hetzelve heuvelachtig werd, zoodat men genoodzaakt was om

den aanval op de frontzijde in draf te beginnen en men slechts de laatste 500 passen in galop kon
afleggen; terwijl voor den aanval op de diagonaal, men eerst 150 passen in draf tot het overgaan eener
diepe grep moest afleggen en daarna den galop kon aannemen.

„Iedere Batterij deed drie bewegingen tegen het Carré, eene op de frontzijde pf diagonaal, de tweede
maal op diagonaal of frontzijde en de derde maal met de vier middenstukken hetzij op de frontzijde of
diagonaal, waarbij de vleugel-sectien aan wederzijde eene positie tegen het Carré namen.

„Alvorens de opgenoemde bewegingen te beginnen, werd de Batterij op 1500 passen of minder naar
mate het terrein zulks gedoogde op de diagonaal of evenwijdig met een der zijden, tegenover het midden
van het Carré in Bataille met het front naar hetzelve geplaatst. Voor de twee eerste bewegingen ontving
de Kommandant der Batterij last om met de Batterij tot op 500 passen aan het Carré snel voorwaarts te

komen, aldaar zich in Batterij te stellen en onmiddellijk een kogel, granaat of kartetschot te doen (per stuk),
daarna op te leggen en zich even snel in eene op 500 passen achterwaarts en zijdelings gelegene stelling
terug te trekken.

„Ter voorbereiding van de derde wijze van aanval werden de vleugel-sectiën gelast om voorwaarts
te gaan en bij de beweging langs de diagonaal door nagenoeg een zestiende wending rechts of links tot
op 800 passen het Carré zoodanig te naderen, dat het linkerstuk der regter sectie en het regter stuk der
linker sectie zich in de verlenging bevonden der vóór hen links ol regts afgekeerde zijde van het carré,
alwaar zij zich met inachtneming der middelen, die het terrein tot dekking opleverden, in Batterij stelden en
met den kogel vuurden (doende per stuk vier schoten)

„Al deze bewegingen werden in galop uitgevoerd , terwijl alle bewegingen met geladene
stukken hebben plaats gehad."
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OG zij vermeld, ons bepalende tot de 2" compagnie, welke aanvankelijk op 1500 passen even
wijdig met een der zijden en tegenover het midden van het carré was opgesteld, dat deze
om iioo passen vóórwaarts in galop terrein te winnen, 2.50" noodig had; dat met het doen

van 6 kogel- en 2 granaatschoten 23" verliepen, met het opleggen en zich weder in marsch stellen

29', en met het teruggaan in galop over een afstand van 500 passen, r.25"; totaal alzoo 5.1". —
De kardoezen waren voor het zich in beweging stellen der stukken met de ruimnaald vastgezet.

Het voorgaande zij voldoende om in te zien, welke hervorming in ruim een halve eeuw het

gebruik van het cavalerie-geschut onderging!

De uitkomsten der practische oefeningen van het jaar '43 werden saamgegaard in de ,,Aan-
icekening der schoten en worpen gedaan gedurende het jaar 1843 bij gelegenheid der Practische
AriillcriC'Oe/cningen door de Veld-Battcrijen van het T en 2" Regiment Artillerie en van het Regiment
Rijdende Artillerie' dd. 's Gravenhage 31 Dec. 1843, geteekend door den Generaal-Majoor Comman
dant van het Personeel der Artillerie FALTER. Daarin werden ook opgenomen de namen van
korporaals en hulprichters, die tot het ontvangen van prijzen in aanmerking kwamen.

Sedert 1846 verschijnen de verslagen der proeven en werkdadige oefeningen jaarlijks in druk
onder den titel: ^^Beknopt Overzicht der proeven en werkdadige oefeningen welke in het jaar ( ) bij
de Rorpsen Artillerie hebben plaats gehad^ een en ander getrokken nit de deswege ingediende ver-
slageiR'^ ieder Artillerie-Officier is bezitter van dusdanig verslag.

Wij waren in het voorgaande eenigszins uitvoerig aangaande de oefeningen in 1843 gehouden;
dit jaar was in meerdere opzichten voor de Rijdende Artillerie belangrijk. Zoo wordt vermeld een bezoek
van Zijne Excellentie den Minister van Oorlog, Generaal LIST, die zich onder meer kwam over

tuigen omtrent de vorderingen, welke de Officieren in het schatten van afstanden gemaakt hadden.
Wij vestigen hierop in het bijzonder de aandacht, omdat dit, naar onze meening, wijst op den ernst,
waarmede in die dagen de oefeningen werden geleid.

Het y^Historisch Aduseum bewaart te midden zijner schatten een doek van de hand van onzen histo

rieschilder N. PIENEMAN, waarop de Rijdende Artillerie bij bovenstaande épisode op de Zeister-heide staat
afgebeeld. De schilderij is een geschenk van den gepensionneerden kolonel der Rijdende Artillerie Jhr. D. C.
M. HOOFT, Adjudant in buitengewonen dienst van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN; het kunststuk
werd aan hem gelegateerd door zijn overleden kameraad, den oud-Rijder RUDOLF FLORENCE DE

BKUIJN. De kolonel deelde in een schrijven dd. 29 Juli 1891 aan den toenmaligen Korps-Commandant
Jhr. V, A. DE PESTERS, Adjudant in buitengewonen dienst van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN,
mede, dat hij zelf bij de oefening tegenwoordig was en zich die nog zeer duidelijk herinnerde.

Tegenover blz. 182 geven wij van het doek eene reproductie.

Op den voorgrond ziet men den Majoor Baron VAN COEHOORN, Adjudant van ZIJNE
MAJESTEIT KONING WILLEM II, vergezeld van den iste-Luitenant-Adjudant D'HAMECOURT.

De kleurige uniform — voor zoover bekend is dit 't eerste stuk, waarop de Rijders in hun nieuw groote
tenue staan afgebeeld — vormt een aardige stoffeering van het in een sombere atmosfeer gehulde landschap.
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Een oefening van de Rijdende Artillerie op de heide bij Zeist in 184;
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OEZIE schuilt overal . . . zegt een gevleugeld woord van DE GENESTET.

Hij had ten volle gelijk.

Wel hebben wij soms daaraan getwijfeld, als wij de administratieve werkzaamheden,

die in het militaire leven zulk een beduidende rol vervullen, een dorren prozaïschen arbeid achtten.

Anderen zijn het niet met ons eens. Gelukkig! Immers, waar zou het heen, indien wij onze ver

dienstelijke kwartiermeesters en administrateurs en — eere wien eere toekomt — onzen onmisbaren

Adjudant en onzen „Opper" moesten missen?

Toch, er zijn maar weinigen, meenen wij, die èn liefde voeden voor het eigenlijke soldatenvak,

wie het uitrukken, manoeuvreeren, kortom vooral de praktijk — voor zoover in tijd van vrede althans

van praktijk gesproken kan worden — aantrekt; èn die tegelijkertijd behagen scheppen, om zich

achter de stereotyp geel- of bloedrood-geverfde tafel neder te zetten, in weelderigen overvloed bezaaid

met zakboekjes, rapporten, fourage-bons en dergelijke curiosa.

Het bovenstaande neemt niet weg, dat — wanneer wij in den loop van ons verhaal, zoo dikwerf

het pas gaf, hulde brachten aan het vele, op het gebied der tactiek tot stand gebracht — wij niet

minder waardeering koesteren voor hen, die door hun administratieven arbeid hulp verleenden, bepalingen

wisten te redigeeren, organisatiën in alle details samen te stellen, enz. Daarom willen wij ook thans,
nu de jaren 1841 tot '48 het onderwerp onzer beschouwingen uitmaken, geenszins verzuimen te wijzen

op een reuzentaak in de geschiedenis van ons wapen, welke bij de intrede van het jaar 1844 volbracht
werd: wij bedoelen de invoering van den Instructie-Inventaris.

De eerste Instructie-Inventaris, toen nog Magazijns-Inventaris genoemd, werd na het herstel van

Neerland's onafhankelijkheid ontworpen door den Inspecteur van het wapen, den Luitenant-Generaal Baron

DU PONT (Zie Deel I blz, 79), naar de oude magazijnlijsten van CREÜTZNACH. Deze eersteling bleek

echter al spoedig in vele opzichten onbruikbaar te zijn, wegens de talrijke daarin voorkomende vergissingen.
Het thans verschenen boek vormde een geheel nieuwen arbeid, die door de Kapiteins der Artillerie

DE BRUIJN en GELINCK werd volbracht. De eer, welke beiden en hun ondergeschikt personeel

voor dit omvangrijke werk toekomt, moge hun in ruime mate toevallen.

Sedert onderging de Instructie-Inventaris dikwerf wijzigingen van min of meer belangrijken aard.
Onder de laatste noemen wij een herziening van de bewapening en de uitrusting der vestingen, welke
in het jaar 1870 door den toenmaligen Kapitein H. J. R. BEIJEN — later Minister van Oorlog —
werd ter hand genomen en voltooid.

Voor meerdere bijzonderheden verwijzen wij voorts naar F. H. W. KUYPERS, ̂.Geschiedenis
der Nederlafidsche Artillerie /F® en laatste Deel'' blz. 200 en volgende.

gewagen wij ten slotte van de proeven in 1846 genomen met de Siemensche buizen tol

Granaatkartets. Het jaar te voren had zich op last van den Minister van Oorlog eene Commissie
naar Stockholm begeven (zie het Verslag der Commissie in '45 in druk verschenen), ten einde
aldaar proeven met het Granaatkartets-vuur bij te wonen.
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ANVANKELIJK werden 240 gewone granaten, (gebracht op het gewicht der gevvilde

granaatkartetsen), voorzien van eene uitstootlading en van eene buis tot granaatkartetsen,

en aan de verschillende detachementen Veld- en Rijdende Artillerie uitgereikt, tot oefening

in het tempeeren. De aldus ingerichte granaten noemde men exercitie-granaatkartetsen.

In 1847 hadden de schietoefeningen met deze projectielen plaats uit den zwaren 12-%^^ met

2.00 en uit den Houwitser met 0.70 Kg. lading; van de 240 stuks waren er slechts vier wier

buizen niet werden uitgeschoten.

Wij sluiten dit overzicht met te wijzen op het aquarel tegenover blz. 186.

Waren reeds enkelen uwer in het bezit van deze reproductie naar het schilderij van de oud-

Rijders Jhr. ADOLF CAREL JOHAN RIDDER VAN RAPPARD en ABRAHAM JEAN ARNAUD

GERLACH, thans bieden wij aan al onze geëerde lezers deze voorstelling aan, welke naast de vele

souvenirs van het slagveld, voor onze ^^Historische Verzamelmg' een symbool is van den ernst en

de toewijding, waarmede onze voorgangers hun taak vervulden . .. .

En thans een en ander betreffende de Remonteering.
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De Rijdende Artillerie op de Leusden'sche heide bij Amersfoort (1847).
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zietdaar de drie hoeksteenen, onwrikbaar saamverbonden door het hechte cement van

wederzijdsche onmisbaarheid, die de pijlers torsen van Sancta Barbara's tempel!

De drieéénheid van de Bereden Artillerie!

Tot dusver waren wij alleen in de gelegenheid om onze lezers ter linker- en ter rechterzijde

rond te voeren, doch toefden wij slechts zelden bij den trotschen middenpijler. En toch, welk een

machtige factor is de Remojiteering^ vooral voor ons, Rijdende Artilleristen!

Daarom, nu wij een beeld gegeven hebben van de bewegingen bij het personeel in de jaren
41—'48, tevens het materieel in die dagen hebben nagegaan, stellen wij u voor om ook een blik

te slaan op de wijze, hoe in de aanvulling van paarden werd voorzien.

In de jaren der Bataafsche Republiek, ook gedurende het bewind van KONING LODEWIJK
NAPOLEON geschiedde het aanschaffen der benoodigde paarden bij de beredene korpsen door de

zorg der raden van administratie, die daarvoor overeenkomsten troffen met particulieren, i)

Tot bestrijding van die uitgaven en die voor het harnachement, werd aan elk korps troepen te

paard jaarlijks eene vaste som, naar gelang van het effectief der gemonsterde militairen, toegekend.
Zoo zien wij b.v. dat op de begrooting van het jaar 1808 bij de Rijdende Artillerie voor iederen man
was uitgetrokken /iig—12—o-, de gelden werden in de equipements-kas overgebracht.

Bij de later meer en meer stijgende prijzen der paarden, berekende men f 130 per remonte-

paard. Voor de levering der fourages werden ook toen reeds met een of met meer aannemers

contracten gesloten.

I) In het jaar 1810 vaardigde KONING LODEWIJK een decreet uit, waarbij bepalingen voor het reglementeeren der paardenfokkerij
werden vastgesteld voor het Koninkrijk Holland; de inlijving bij Frankrijk in hetzelfde jaar deed de uitvoering achterwege blijven.
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EENE paarden mochten noch bij de gewone reform, die meestal jaarlijks
in de maand November geschiedde, noch buitentijds worden verkocht
of afgemaakt, dan op autorisatie van den Minister van Oorlog, die bij

ontvangst dier voordrachten bevelen zond aan den Commissaris van Oorlog, belast met
het administratief toezicht over het Korps; de paarden werden dan in oogenschouw
genomen, de niet meer bruikbare afgekeurd, verkoopbaar gesteld of doodgeschoten. De
processen-verbaal, vermeldende de gebreken der paarden, werden onder presentatie van
eed goedgekeurd en onderteekend door genoemden Commissaris, door de Officieren van
het Korps, die er bij tegenwoordig waren geweest, den paardenarts en den pikeur.

Toen Neerland's onafhankelijk volksbestaan door één machtwoord van NAPOLEON
was vernietigd en het Koninkrijk Flolland van weleer deel ging uitmaken van het groote
Fransche Keizerrijk, verloren ook de door KONING LODEWIJK genomen Resolutiën
hare kracht.

Zoodra ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID WILLEM FREDERIK PRINS VAN
ORANJE als WILLEM I — eigenlijk „DE ZESDE" — de Souvereiniteit over de
Vereenigde Nederlanden had aanvaard, werden nieuwe bepalingen getroffen tot samen
stelling en regeling der getalsterkte van het staande leger.

Wat de paarden voor de nieuw op te richten bereden troepen, zoomede de allengs
benoodigde remonten bij de bestaande Korpsen betrof, werden deze, niet als vroeger
door de zorg der raden van administratie bij de Korpsen, maar thans bij publieke of
onderhandsche aanbesteding voor rekening van het Rijk aangeschaft.

De samenstelling van het ration fourage alsmede de hoeveelheden, waarop de
troepen op voet van vrede en van oorlog recht hadden, werden geregeld respectievelijk
bij Besluit van 3 Augustus 1814 en van 17 November 1814 N°. 66^, gewijzigd bij dat
van 4 Januari 1815 (Ree. Mil. 1815 F Deel blz. 10).

Nog moet worden opgemerkt, dat de fourage alleen verstrekt werd voor paarden,
die de Officier werkelijk in eigendom bezat.

Op de samenstelling der dag-rations komen wij aan het slot onzer beschouwingen
over de remonteering terug.

Het Besluit van den 25®^ November 1818 N°. 62 bepaalde, dat de gewone remonten
zouden bestaan: jaarlijks uit Vio gedeelte der gedurende het jaar aanwezige Rijkspaarden;
zij werden bij openbare of onderhandsche aanbesteding geleverd. In 1818 ontving de
aannemer ƒ275 voor elk paard.

Het Reglement van Administratie van i Februari 1819 bepaalde nader, dat de
paarden ten dienste der landmacht, uitgezonderd die van de Officieren, eigendom van
het Rijk zouden zijn; de wijze, waarop de noodige remonten werden aangeschaft, zou
door den Koning naar omstandigheden worden bepaald.
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REMONTEERING. I9I

NS land heeft zich ten allen tijde voornamelijk in het buitenland moeten remonteeren.

Ofschoon in de laatste jaren verbeteringen in de paardenfokkerij vallen waar te nemen

— zooals in een volgend Deel van ons werk moge blijken —, als gevolg waarvan wij

allengs iets minder afhankelijk zullen worden, zijn wij toch nog ver verwijderd van het ideaal om zelf

in onze behoefte aan paarden te voorzien.

Reeds in het Stadhouderlijke tijdperk waren in Friesland, vooral onder den invloed der PRINSEN

VAN ORANJE-DIETZ, pogingen aangewend tot verbetering van het paardenras en tot bevordering

van den paardenhandel. Niet onbelangrijke uitkomsten zijn te dien opzichte o.a. op Ameland behaald.

De heerlijkheid Ameland was omstreeks het jaar 1700 aangekocht door AMALIA, Vorstin van

Anholt-Dessau, Weduwe van PRINS HENDRIK CASIMIR — de schoonmoeder der vermaarde PRINSES

„MARYKE MEU" ~ ten behoeve van haar Zoon PRINS JAN WILLEM FRISO. De Amelander

paarden onderscheidden zich vroeger wegens sterkte, vlugheid en schoone vormen, en waren zeer

gezocht, zoodat in de eeuw op het eiland een levendige paardenhandel werd gedreven; doch deze

was allengs vervallen. Ongeveer gelijktijdig met de hieronder te bespreken stoeterijen van Borculo

en Wolferdange — ook op het Loo, te Ter Vueren in Zuid-Nederland en te Hanenburg nabij

's Gravenhage werden paarden gefokt, even als thans op de „Noorderstal" te Groningen — werden te

Ameland van 's KONINGS wege vijf schoone hengsten geplaatst tot verbetering van de paardenfokkerij.
4

Deze maatregel leverde goede vruchten op, zoodat binnen enkele jaren ongeveer 150 veulens op het eiland

werden geteeld, waarvan o.a. eenige voor de Cavalerie zijn aangekocht. Wij herinneren ons nog als Cadet

op de Kon. Mil. Akademie, dat een der Luitenants, Instructeur in de rijkunst, zoo'n vlug Amelandertje

bereed. Maar ook op Ameland zijn deze pogingen tot verbetering van het ras te vroeg gestaakt.

Een aanzienlijker rol speelde langen tijd de stoeterij van Borculo.

De heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde waren in 1777 door PRINS WILLEM V gekocht

van den Poolschen PRINS ADAM CZARTORNISKI, die eenige jaren te voren het Kasteel, de zoo

genaamde va?i Borctdd\ gerestaureerd en de heerlijkheid tot paardenstoeterij ingericht had.

Na het vertrek der ORANJE's naar Engeland in 1795, gedurende de Bataafsche Republiek en

onder het Fransche bestuur werden het Kasteel en de Stoeterij — in den Franschen tijd van Rijkswege

opgericht, doch na de omwenteling van 1813 opgeheven — grootendeels bestemd tot stalling van

paarden. Hetgeen na het herstel van 's Lands onafhankelijkheid in 1813 nog van de stoeterij was

overgebleven, verdween eveneens — tot deze in 1822 herleefde. (Aanteekeningen Krg. Archief.) Reeds

van oudsher, schijnt men in Borculo zich op de paardenfokkerij te hebben toegelegd; toch heeft die

teelt geen invloed uitgeoefend op de latere stoeterij, zooals kan blijken uit de Archiefstukken van het

Dep. van Oorlog, waaronder zich een duidelijke omschrijving bevindt van het aanvankelijke materiaal, i)

Eene reproductie naar eene oude schilderij, voorstellende de ̂ ^Hofpoort van het KastceiP aanwezig

in de Verzamelingen van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, vinde tegenover blz. 192 eene plaats.

I) Men zie de bijlage in de studie van den H. C. M. G. H. VAN SOETERMEER VOS: „de voormalige Rijksstocterij te Borculo" 1896.
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E eerste oprichting van paarden-depóts, een gevolg van den paardennood

na de Napoleontische oorlogen, dagteekent van het jaar 1816 uit Pruisen.

KONING FREDERIK WILHELM III gaf hiertoe den stoot, i)

Hier te lande was in 1818 reeds door ZIJNE MAJESTEIT KONING WILLEM I

de oprichting van een hengsten-depót te Wolferdange in het Groot-Hertogdom Luxemburg

bevolen, aanvankelijk voor twintig hengsten (Besluit van 8 Juni 1820 N°. 60).

Aanleiding hiertoe was de wensch om het inlandsche paardenras te verbeteren,

het tegelijkertijd mogelijk te maken om de Cavalerie van goede en bekwame paarden

te voorzien, het benoodigde getal geschikte remonte-paarden niet alleen in vredestijd,

maar ook bij een uitbrekenden oorlog, in het land zelf te koopen.

Zeer kenschetsend is een belangrijk verzoekschrift van de landbouwende bevolking

uit die dagen (1818), waarin toen reeds de waarde van eene inlandsche remonteering

aan den KONING betoogd werd:

„  Hoe groote sommen gclds moeten thans niet jaarlijks buiten 's Lands ten

koste gelegd worden om onze Kavalry in stand te houden, die, indien zij aan stoeterijen

besteed wierden, tot de welvaart van de Nederlanden, en de verbetering van onze paarden

(eene zaak voor elk landbouwer en voor zoo veelen burgers van het grootst gewigt) niet

alleen zouden medewerken, maar nog de troostrijke overtuiging verschaffen, dat wij, onaf

hankelijk van alle vreemde natiën, ten allen tijde in ons eigen Vaderland de middelen zouden

hebben om onze armee behoorlijk van paarden te kunnen voorzien."

Den 18^^"^" Mei 1822 (N°. 76) gaf de KONING last tot het oprichten eener stoeterij

van 30 hengsten en 10 merriën te Borculo, waar tevens eenige schoone veulens,

afstammende van Rijkshengsten zouden worden opgekweekt.

Wegens gebrek aan een doeltreffend gebouw in Luxemburg werd het hengsten-

depót van het Groothertogdom aanvankelijk te Bonnevoye opgericht, een plaatsje niet

ver van de hoofdstad gelegen. In het Merschdal bij de gemeenten Wolferdange en

Helmsange werden inmiddels nieuwe stallen gebouwd voor 40 hengsten; zij werden in

1826 betrokken.

Van de stoeterij te Borculo werden de domein-goederen aan het Departement

van Oorlog afgestaan; later zijn daaraan toegevoegd de landgoederen Overbekking,

Forking en Geerding, door genoemd Departement aangekocht.

Bij Besluit van 2 Juni 1826 N°. 5 bepaalde de KONING, dat de beide stoeterijen

^ zouden zijn ,,militaire" inrichtingen; dat op die te Borculo 60 hengsten en 12 merriën,

in Luxemburg 40 hengsten en 4 merriën van goede rassen aangehouden, en dat de

veulens, die daarvan vielen, bij de etablissementen opgekweekt zouden worden.

I) Volgens VAN SOETURMEER VOS dateert het hengsten-dcput te MarilMuverder van 1816, de heropemng van het depót

te Cello van 1814, het hengsten-depót te Lembus in SileziO van 1S18, de Pruisische remonte-depóts van 1821, enz.
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AN den Bevelhebber der Cavalerie was bij Besluit van 19 Juli 1826 N°. 138 tevens het

Inspecteur-Generaalschap over de militaire stoeterijen opgedragen.

Als Directeur der stoeterij te Wolferdange vinden wij den Majoor L. VAN

HOORICK, sedert 22 Nov. 1823 bij de stoeterij aangekomen; als Onder-Directeur,

den Ritmeester 2" kl. E. C. DU TOICT, sedert 22 Dec. 1822 bij de stoeterij.

De Luitenant-Kolonel van het Regiment N°. 6 Jhr. J. VAN DE POLL was op i Januari 1822

tot Directeur der Rijksstoeterij te Borculo benoemd, de Majoor J. C. HOPMANS in 1823 tot

Onder-Directeur. Laatstgenoemde had reeds gelijke betrekking aan de stoeterij in Luxemburg bekleed.

Beider woningen waren gevestigd in het kasteel.

De eerste iiengsten voor Luxemburg werden aangekocht in Normandië; later ook in Engeland

en in Ierland. In Nederland verkeerde men gedurende de eerste jaren na de oprichting der stoeterij

te Borculo in het denkbeeld, dat de verbetering van ons rijpaardenras spoediger zoude verkregen

worden door de invoering van Noord-Duitsche en van Russische hengsten: van edeler voorkomen dan

onze paarden, daarmede bovendien vrij wel in bouw overeenkomende.

Men dacht dat genoemde hengsten — behalve deze waren nog enkele uit Polen, Hongarije,

enz. i) mitsgaders van de eilanden Jutland en Rugen ingevoerd — doot koppeling met onze inlandsche

merriën een beter gebouwd, tevens grooter soort van paarden zouden voortbrengen. Bij dezen gedachten-

gang schonk men aan de maat dier hengsten weinig aandacht.

Allengs toonden de resultaten, dat men ten dezen geenszins den juisten weg was ingeslagen. De

ino-evoerde henesten vielen niet' in den smaak der landbouwers en de militaire commissiën van
&  O

aankoop, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 7 Mei 1826 N°. 134 (Ree. Mil. 1826 blz. 113) en die

jaarlijks op bepaalde tijden werden uitgezonden om tegen billijke prijzen de bij de Korpsen benoodigde

paarden aan te koopen 2), hadden met meerdere bezwaren en vooroordeelen der landbouwers te kampen,
voornamelijk het gevolg hiervan, dat hunne paarden bij afkeuring in prijs verminderden. 3) De aankoop
van inlandsche troepenpaarden leverde zoodoende in 1827—1828, 1830—1831 weinig resultaten op.

Tegenover de weinig bevredigende uitkomsten met de noordelijke stoeterij, bleek het tegelijkertijd,
dat de Zuidelijke inrichting sinds den korten tijd van haar bestaan reeds op groot succes mocht
wijzen: de Engelsche en de lersche hengsten hadden daar bijzonder veel aftrek.

1) In „de Voormalige Rijlcsstoeterij te Borculo door H. C. M. E. H. VAN SOETERMEER VOS" lezen we op tlz. 120: . vroeg in
het voorjaar van 1823 werd nu de reis naar Pruisisch Lithauen en Polen ondemoraen (tot verkrijgen van fokmateriaal). Het eerste transport kwam
2 Mei 1823 aan en bestond uit 8 hengsten, 4 merrifin en een ruin.... Het t^veede Poolsche transport arriveerde 2 September 1823 en was sterk
14 hengsten van de meest verschillende afstamming, daar men in hun genealogie de woorden Turksch, Poolsch, Engelsch, Egyptisch, Arabisch en
Perzisch aantreft Eindelijk kwam S November 1823 het laatste transport uit Hongarije (6 hengsten). In 1825 kocht men vijf hengsten in Jutland.'

„Resumeeren wij" — vervolgt de schrijver — „dan zijn in dat tijdvak van de oprichting tot ultimo 1826, waarin dus de stoeterij te Borculo enkel
een hengsten-depót was, uitsluitend ten doel hebbende om remonte-paarden in den lande te fokken, hiervoor gebruikt Poolsche en Hongaarsche hengsten
ten einde lichte cavalerie-paarden te krijgen, en hengsten uit Mecklenburg, Pommeren en Jutland om zware cavalerie- en trekpaarden te fokken, terwijl
het aantal gevallen veulens der rijkshengsten ongeveer 1000 per jaar bedroeg.

2) In 1828 bedroeg de prijs voor een rijpaard der artillerie f200 tot {22$, voor een trekpaard f200 tot f250.
3) Het aantal dier commissiën werd door den Commissaris-Generaal van Oorlog geregeld. Het voorzitterschap was aan den Agent van het

Dep. van Oorlog (militair intendant) opgedragen; ais leden werden hoofd- en andere Officieren der troepen te paard, benevens een paardenarts benoemd.
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OCHT het voorbeeld van elders reeds voldoende geweest zijn om in het

Noorden eenzelfden weg te volgen, nog werd men daarin gesterkt aangezien

de pogingen met Duitsche (ook met Spaansche) hengsten in Frankrijk

schipbreuk hadden geleden; ten overvloede hadden Noord-Duitschland en Polen Engelsch

bloed ingevoerd.

In het jaar 1836 eindelijk werden door den toenmaligen Onder-Directeur, den

Majoor HOPMANS, in Engeland uitmuntende Engelsche hengsten aangekocht. Met gulden

letteren staan de namen van MUSSELMANN, CLARïONNET, SUSSEX, TARICK,

PLANDER, KING WILLIAM, REVENGE, ABAS, MIRZA, CARNABY, APPLETONLAD

in de stamboeken van Borculo's stoeterij geschreven.

In 1839 telde de Koninklijke paarden-stoeterij — volgens het zoogenaamde

,,Dekboekje van Borculo", dat nog in de Koninklijke Verzamelingen voorhanden is—150

paarden, waaronder 72 hengsten; de overige merriën en veulens, waren van uitmuntend ras.

Vrij spoedig was het vooroordeel der landbouwers overwonnen, en de vraag naar

dekhengsten — die over verschillende plaatsen, zgn. stations, waren verdeeld — steeg

weldra zoo hoog, dat men dikwerf, meer bepaald in de provincie Gelderland, geenszins

oogenblikkelijk aan alle vragen vermocht te voldoen. Was de afkeer van de zijde der

landbouwende bevolking overwonnen en zou de fokkerij, dank zij de goed gelede,

krachtige Engelsche hengsten, langzaam verbetering ondergaan, toch verdween het

vooroordeel niet als zouden de veulens niet in staat zijn, om hoewel onvolwassen,

reeds eenig licht werk te verrichten. De overgroote meerderheid der veulens werd

naar Frankrijk, België en Duitschland uitgevoerd.

De gouden vruchten, die onze paardenteelt had kunnen afwerpen, gingen

zoodoende voor het land verloren. De aanzienlijke kosten, jaar op jaar aan de Borculo'sche

stoeterij ten koste gelegd, wierpen geen rente af; ja minder dan ooit slaagde de militaire

commissie in het voltallig houden der remonte uit binnenlands gekweekt ras.

De door velen gekoesterde hoop om éénmaal van den vreemde onafhankelijk te

worden bleek meer en meer een hersenschim te zijn — tot het Koninklijk Besluit van den 26^"

December 1841 N°. 133, ter executie gelegd den 2^" Maart 1842 N°. 59^5, bepaalde:

,,Art. I. De stoeterij te Borculo wordt te rekenen met den Januari a.s. als

's Rijks etablissement gesupprimeerd en wel zoodanig, dat dezelve vóór of uiterlijk op den

31*^" Maart d.a.v. geheel opgehouden hebbe te bestaan of al wat daartoe behoort,

volkomen opgeruimd zij." i)

De Rijks-Stoeterij werd een private instelling van ZIJNE MAJESTEIT KONING

WILLEM II. In 1851 is zij voor goed opgeheven.

I) Voor de redenen, die tot de opheffing aanleiding gaven, raadplege men o. a. het werk: „Paardenfokkerij en Remonteering

door den Majoor Intendant E. VAN GENDT, 's Gravenhagc Gebroeders VAN CLEEFF, 1887,"
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EHALVE eenige nog op het terrein te herkennen afrasteringen zijn sinds 1870, toen ook

de Hofpoort is afgebroken, alle sporen der Koninklijke stoeterij te Borculo verdwenen.

Uit de geschiedenis der fokkerij verdient nog vermelding het bij Koninklijk Besluit

van 2 Juni 1826 vastgestelde Reglement voor 's Rijks stoeterijen, dat o. a. de wijze vaststelde, waarop

de hengsten jaarlijks gedurende den dektijd naar de verschillende provinciën van het Rijk zouden worden
gezonden, met omschrijving, welke bij de stoeterijen opgekweekte paarden aan personen, die zich op

de paardcnteelt toelegden, mochten worden afgestaan, en welke voordeden daaraan waren verbonden.

In het oog vallende punten uit de voor de Commissiën van aankoop geldende bepalingen (zie

biz. 195) waren de volgende:

Geen paarden mochten worden gekocht, dan die binnen het Rijk geteeld en opgekweekt waren.

De beslissing omtrent den koop en den koopprijs werden in de Commissie bij meerderheid van

stemmen uitgemaakt.

De aangekochte paarden werden onder behoorlijk geleide aan de Korpsen, waarvoor zij bestemd

waren, toegezonden.

Bij aanschrijving van 10 Maart 1828 litt. w, was alsnog bepaald, dat indien de Officieren

paarden uit de remonte mochten verlangen, dit ter kennis van de Commissiên werd gebracht, welke

dan uit de aangekochte dieren het gewenschte aantal beschikbaar stelden, die gelijk met de andere

op de Korpsen werden gedirigeerd.

Als de Officieren de voor hen bestemde paarden niet verlangden, dan werden deze bestemd tot

completeering der remonten.

Toen het aantal voor den krijgsdienst benoodigde paarden op de bedoelde wijze hierboven

niet kon verkregen worden, werd opnieuw om in de bestaande behoeften te voorzien, de publieke

aanbesteding te baat genomen; ZIJNE MAJESTEIT verleende hiertoe bij rescript van den Mei

1828 de vereischte machtiging.
O O

Sedert dien tijd had de jaarlijksche aanvulling der paarden in den regel plaats langs dezen weg.

Hoewel het uitzenden van Commisslën om paarden uit de hand aan te koopen in zwang bleef, i)

leverde toch eerstgenoemde wijze van aanvulling gedurende lange jaren de beste resultaten. 2)

Dit middel bleef dan ook voorshands de regel.

1) De eerste Commissie van aankoop werd benoemd na de revolutie bij dispositie van Z. Ex. den Directeur-Generaal van Oorlog dd. 7 Maart

1837 No. 80. Zij wa.s samengesteld uit i Majoor, 2 Ritmeesters, i Lid van het Korps Militaire Intendanten en een Paardenarts, die hare werkzaamheden

den agsten d.a.v. begonnen.

De tweede Commissie benoemd bij beschikking van het Ministerie van Oorlog dd. ii Januari 183S No. i, die hare werkzaamheden den
I2den Februari d.a,v. aanving, was behalve het getal ritmeesters, dat tot i was teruggebracht, uit hetzelfde aantal leden samengesteld. Een lid van het

Korps Militaire Indendanten was met de Administratieve werkzaamheden belast. De Ritmeester en de Paardenarts hadden enkel een adviseerende stem.

De Majoor-President was alleen verantwoordelijk voor de paarden, die werden aangekocht.

In 1837 werden aangekocht, 20 Kurassier-, 94 Dragonder-, 32 Lansier- en 25 Huzaren-paarden: tot den prijs van •171 tot £230.91, de onkosten
der Commissie daaronder begrepen.

In 1838 kocht het Rijk 65 Kurassier-, 90 Dragonder-, 25 Lansiers- en 15 Huzaren-paarden; totaal 195 paarden A raison van f252,31 per paard.
De eigenaar van het paard, die hetzelve presenteerde, kon ingeval van afkeuring een schriftelijke verklaring eischen, waarin de redenen werden

vermeld, waarom zijn paard niet werd aangenomen.

2) ri. IIARDENBERG. Overzicht van het Nederlandsche Leger. (Tweede gedeelte, blz. 278)
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ET het in de voorgaande bladzijden behandelde, betreffende het voor ons Korps zoo hoogst

belangrijke onderwerp der Remonteering willen wij voorloopig volstaan.

In een volgend gedeelte van ons werk zullen wij aangeven, hoe de aanvulling in latere

jaren werd geregeld en welke middelen het Rijk achtereenvolgens beproefde om te trachten het —

inderdaad hoogst moeilijke — vraagstuk tot een bevredigende oplossing te brengen.

Als wij thans, deze bespreking sluitende, de geschiedenis van het Korps vervolgen, verzoeken

wij den lezer om zich met ons in gedachten in het zoo gewichtige jaar 1848 te verplaatsen.
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DE RIJDENDE ARTILLERIE VAN 18481852

NGEVOLGE vroeger ontvangen bevelen was de i® Comp'® van het Regiment Rijders aangewezen

om op T Mei 1848 de 5® Comp''' van Kapitein Jhr. VAN DER WIJCK in de Residentie af te lossen;

de Februari-Revolutie in Frankrijk was evenwel oorzaak, dat ZIJNE MAJESTEIT DE KONING

een besluit teekende, waarbij de bevolen gamizoensverwisselingen voorloopig werden uitgesteld.

Ofschoon hier te lande, tot handhaving der inwendige rust, geen bijzondere maatregelen noodig

zouden blijken, vermeende toch het Krijgsbestuur, met het oog op den gespannen politieken toestand

in Europa, eenige voorzorgen te moeten nemen 5 daarom was de Krijgsmacht versterkt met twee lich

tingen en werden de kaders der Compagnieën met eenige onderofficieren aangevuld.

Voor de Cavalerie werden 700, voor de Artillerie 600 paarden aangekocht. Een commissie,

bestaande uit den Kapitein Jhr. VON PESTEL en den i°-Luitenant d'HAMECOURT, waren in de

maand April 1848 voor den aankoop van paarden in de Provincie Gelderland aangewezen, i)

Reeds was door den KONING het besluit geteekend (zie bladz. 161), dat het zware veldgeschut

door lichte korte twaalf- en zes-ponders en lange houwitsers van 15- en t2 cM. verving; eerstbedoelde

vuurmonden werden als veldgeschut in vestingen en versterkte stellingen in de bewapening behouden.

Met gezegde invoering, waardoor — naar het heette — de y^actische werking van de Artillerie

te velde zou worden vermeerderd'\ ging natuurlijkerwijze eene reorganisatie van het wapen hand aan

hand. Bij Besluit van 29 April 1848 N°. 63 werden de merkwaardige bevelen uitgevaardigd 2), die de

samenstelling der artillerie nader regelden.

Voor goed werden, ook administratief, de Vesting- en de Veld-Artillerie van elkander gescheiden;

een uitzondering bleef tot den huidigen dag bestaan voor zooverre de Officierskaders betreft.

In laatstvermeld opzicht toch heeft de regeling niet tot onverdeelde instemminggeleid: getuige detalrijke

stemmen in den loop der tijden voor eene algeheele scheiding van bereden en niet bereden Artillerie opgegaan.

Hoe aanlokkend het ook moge zijn, om, dit onderwerp ter sprake brengend, de argumenten

van bevoegde vóór- en tegenstanders tegenover elkander voor te stellen, verplichten de aard en het
bestek van dit werk om ons daarvan te onthouden.

I) „Mémoires" VON PESTEL. 2) F. H. W. KUYPERS. Geschiedenis der Nederlandsche Artillerie IV# en laatste Deel hlz 196.
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E Veld-Artillerie werd bij de reorganisatie van '48 gevormd tot een afzonderlijk

regiment: het Regiment Veld-Artillerie^ bestaande uit den staf, de compagnie

Veld-Artillerie van het Limburgsch Bonds-contingent, zes compagnieën Veld-

Artillerie, een depot-compagnie, benevens twee compagnieën Artillerie-Transporttrein.

De beschikking van den Minister van Oorlog dd. 17^^"^ Mei 1848 No. 61 bepaalde

alsnog dat alle batterijen 8 vuurmonden zouden tellen. Tevens werd daarbij voor de

Rijdende Artillerie de navolgende organisatie aangegeven —

6 kanons van 1 z-ti' ligt 6 kanons van 6-® ligt
of

2 houwitsers van 15-dm. 2 houwitsers van r5-dm.

3 van i2-tiï 1 3 van 6-K
}

I van i5-dm. i van 12-dm.

8 vuurmonden

4 caissons

i voorraadaffuit van 12-dm. of van 15-dm.

1 smid swagen

2 voorraadwagens

zware ) voor de batterijen j i2-t(?
ligte I van | 6-®O  I \

Alle voertuigen der tvvaalfponder-batterijen werden bespannen met zes, die der

zesponder-batterijen met vier paarden, i)

Een batterij twaalfponders der Rijdende Artillerie had 94 rij- 96 trekpaarden,

daarbij een reserve-paard voor den Officier van gezondheid, een voor den Paardenarts

en één voor het dragen der geneesmiddelen; voorts nog 6 in reserve: in 't geheel 199

paarden. Bij de batterij zesponders waren 89 rij- en 70 trekpaarden ingedeeld, totaal 159.

Aan een lichte twaalf- en zesponder-batterij werd 's Gravenhage als standplaats aangewezen.

Twee dagen nadat de toenmalige Minister van Oorlog, Generaal LIST, het

besluit tot invoerino; van het nieuwe Lichte Veld-Materieel aan den KONING terbekrach-

tiging had aangeboden, werd genoemde Opperofficier in het Kabinet ,,onder dankzegging

„voor de vele en gewichtige diensten door hem aan ZIJNE MAJESTEIT en het Rijk

„bewezen" door den Generaal-Majoor C. Baron NEPVEU vervangen. Deze trad reeds

den 22^^^" Mei d.a v. af, en werd als Tijdelijk Minister opgevolgd door den Generaal-

Majoor J, H. VOET, die op 21 November d. a. v. met den titel van Minister werd bekleed.

Moeilijk waren de omstandigheden, waaronder door den Generaal LIST de portefeuille

van Oorlog was aanvaard, vele de bezwaren, waarmede hij in die gewichtige betrekking te kam

pen vond. IMenigwerf verkeerd, dikwijls onrechtvaardig beoordeeld, blootgesteld aan tal van

onredelijke aanvallen, heeft onze groote voorganger in de jaren, gedurende welke de ministe-

riëele zetel door hem werd ingenomen, schier enkel ondank geoogst voor zijn onvermoeiden

arbeid, voor al hetgeen hij voor het leger en de weerbaarheid van het land heeft gewrocht.

I) Men zie voor ile beschrijving der vuurmonden, ufTuitcn en voorwagens, de uitrusting aan nnmitie, de bepakking enz.

E. II. W. KUVPERS, IV'i Deel blz. 192 e.v. G. J. STIELTJES, Omschrijving der Nederlandsche Veld-Artillerie Tabel XIX e.v.
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IT oordeel, zooals het wordt weergegeven door des oud-Rijders zoon in zijn ^^Aan

hangsel op de Herinneringen van den Luitenant-Generaal FREDERIC CAREL LIST
uit zijn nagelaten papieren samengesteld''' moge een weinig scherp klinken, maar komt ons

toch voor geenzins onjuist te zijn. Wij ontkenen namelijk aan zijne belangrijke gedenkschriften;
„De inkrimping der krijgsmacht, sedert i Januari 1840, was oorzaak geweest, dat de zoogenaamde

vrijwilligers bij het leger, dingende naar den rang van officier, in hunne verwachting op bevordering
zeer werden teleurgesteld. De maatregelen door Generaal LIST, destijds nog Directeur-Generaal van
Oorlog, genomen om het lot dezer militairen te verbeteren en hunne belangen te behartigen, werden niet
geteld; aan den Minister werd het tot een grief gemaakt, dat eenige dier jongelieden elders een heenkomen
moesten zoeken, terwijl geheel over het hoofd werd gezien, dat zulks niet aan hem, maar eenvoudig

aan de tijdsomstandigheden moest worden geweten. Met verzoeken en brieven ̂ ^niet altijd even kiescE''
werd hij in die dagen overstelpt, en de onbillijke verwijten berokkenden den oud-Rijder veel leed."

Ook op 'tpunt yan 'slands weerbaarheid oogstte LIST miskenning; het tijdschrift Vaandel"

maakte zich o. m. tot tolk van velen, die den Minister berispten wegens zijn beweerde werkeloosheid

in het tijdvak 1840—'48. De verbeteringen in ons krijgswezen gedurende die jaren aangebracht,
de vele nuttige instellingen, in dien tijd tot stand gekomen, werden geheel buiten beschouwing

gelaten. Ook sloot men het oog voor de belangrijke verbeteringen, die onze verdedigingsmiddelen,
door den Minister LIST in 1840 „m geheel verwaarloosden toestand" i) aangetroffen, onder zijn bestuur

hadden ondergaan, en voor zijn ernstig streven om deze uit hun verval op te heffen.

Gebrek aan de noodige fondsen leidde er onvermijdelijk loe, dat vele van de ontwerpen door LIST

als voorstander van een geconcentreerd stelsel van defensie opgebouwd, geenszins in "de Staatscourant
mochten verschijnen. Ook in dit opzicht was het oordeel omtrent het beleid van den Minister onbillijk.

Eerst de budgetten van 1848 en 1849 leverden een klein batig saldo op; gaande weg kwam
door de Indische middelen verbetering in den financieëlen toestand. Het budget van oorlog bedroeg

destijds nog geen la.millioen guldens.

Nog dient te worden opgemerkt, dat ook reeds in die dagen elke poging tot verbetering
onzer weerbaarheid, door een groot deel der natie — onder welke hooggeplaatste en invloedrijke
personen! — met den naam van ,,geldverspillen" werd bestempeld. Men leefde in den waan, dat
voortaan in Europa oorlogen uitgesloten waren, en dat men slechts eenige weerbare krachten voor

inwendige bemoeiingen van noode zou hebben.

De Minister LIST was voorstander van eene actieve landsverdediging „de eenige denkbare om

„onze neutraliteit en onafhankelijkheid te kunnen bewaren' — daarom ook vóór het behoud van voldoende
Cavalerie en Rijdende Artillerie. Meer en meer werden stemmen luid, die het nut van deze wapens
betwistten. En toen steeds klemmender en klemmender aan den Minister de eisch gesteld werd, om de

hand te leenen tot afschaffing, althans tot belangrijke inkrimping van hetgeen hij beslist onontbeerlijk achtte,
toen stelde LIST, eindelijk het strijden moede, zijn portefeuille ter beschikking des KONINGS

I) Aldus de schrijver, Generaal-Majoor C. L. SCHEIDEER LIST. Zie Aanhangsel biz. 13.
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P OG enkele jaren na zijne pensionneering verbleef de oud-Rijder in de Residentie-, daarna vestigde

hij zich metterwoon te Wageningen. Hier was het, dat hij in de dagen van welverdiende

rust uit vroegere losse aanteekeningen een meer geregeld journaal opmaakte, waardoor zijn

zoon in de gelegenheid gesteld zou worden om de meermalen aangehaalde ̂ ^HerimieringefC saam te stellen.

Bovendien vertrouwde onze groote voorganger zijne denkbeelden omtrent eene wenschelijke

organisatie van het Nederlandsche leger, van onze schutterijen, het Indische leger, de houding door

Nederland aan te nemen in geval van oorlog tusschen twee naburige mogendheden en een vijandelijken

aanval op ons grondgebied, enz. aan het papier toe. Al deze handschriften ademen gelijken frisschen

geest en vertolken een voorzienenden blik.

Met levendige belangstelling volgde LIST ook na het verlaten van het leger alles, wat op

'slands weerbaarheid betrekking had; de militaire periodieken waren trouwe gasten op zijn schrijftafel.

Helaas maakte enkele jaren vóór zijn overlijden eene verzwakking van het gezicht hem het

lezen en schrijven onmogelijk; behalve dit gebrek des ouderdoms liet zijne gezondheid weinig

te wenschen over. Als gevolg daarvan kon hij dikwijls uitstapjes naar het buitenland maken, zoodat

wij den grijsaard op 80- en 81-jarigen leeftijd nog jong van hart een reis naar Zwitserland en Italië

zagen ondernemen.

In het vaderland teruggekeerd zijnde, begon zijn gezondheid te verminderen; op den as^ten

November 1868 ontsliep zacht en kalm één onzer grootste voorgangers, wiens naam als hoogst

bekwaam artillerist tot in lengte van dagen bij het dankbare nageslacht in eere zal blijven.

Het stoffelijk omhulsel werd op de begraafplaats te Wageningen bijgezet; den 26^^^^ Nov. 1887 werd

het naar Delft overgebracht, waar het op de begraafplaats Jaffa voor goed aan de aarde werd toevertrouwd.

Uit den staat van dienst der oud-Rijders blijkt het genoegzaam, hoezeer — ook al mocht veelal

miskenning zijn lot wezen! — zijne verdiensten toch ook waardeering mochten vinden.

Behalve het Ridderkruis van de orde van de Reünie sierden dat van den Nederlandschen

Leeuw, het Commandeurs-kruis der Militaire Willemsorde, het Metalen Kruis, het onderscheidingsteeken

voor langdurigen dienst als Ofhcier, het Eereteeken 1813—1815 en de St. Helena Medaille, de

St. Anna Orde U klasse met diamanten omzet en de Ridderorde van den Witten Adelaar zijne borst.

Na op 24 Mei 1S21 en 16 November 1830 te zijn benoemd, respectievelijk tot Ridder 4^^ en

3' klasse der Militaire Willemsorde, volgde zijn bevordering in onze hoogste Militaire orde tot
Commandeur op 10 October 1841.

De beide Russische Orden waren hem in de jaren 1841 en 1844 geschonken door ZIJNE
MAJESTEII DEN KEIZER van Rusland. Ook Grootvorst MICHAËL erkende, zooals wij reeds
vroeger mededeelden, zijn groote kundigheden.

Nog zij vermeld dat Generaal LIST bij Koninklijk Besluit van 23 Mei 1865 52 ter gelegenheid
der viering van het vijftig-jarig bestaan der Militaire Willemsorde werd benoemd tot lid van het

der orde. Dat feit heeft beteekenis, omdat het de eenige keer is geweest, dat tot zekere hoogte werd
gevolg gegeven aan het stellige voorschrift der Orde-Statuten, dat er een Kapittel permanent moet zijn.
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AN het slot van deze korte biographie gekomen zijnde, meenen wij de vele goede

en groote gaven van dezen eminenten oud-Rijder niet beter te kunnen resumeeren dan

door ten volle in te stemmen met hetgeen eenmaal zijn zoon getuigde:

^^Eere den man^ wiens daden zóó voor hem getuigen T

Alvorens het jaar 1848 te beëindigen, nog enkele mutatiën.

In de maand Maart was de 2^-Luitenant Jhr. G. A. C. H. VON GOEDECKE benoemd tot

Adjudant bij Z. K. H. DEN PRINS VAN ORANJE. De Kapitein der klasse bij den Generalen

Staf T. G. T. V. Baron DE CONSTANT REBECQUE ontving in de maand d.a.v. zijne benoeming

tot Adjudant bij ZIJNE MAJESTEIT. In diezelfde maand werd de i®-Luitenant W. A. SODENKAMP

bevorderd tot Kapitein van de 3* klasse, de 2®-Luitenant Jhr. D. C. M. HOOFT tot i®-Luitenant.

In de maand Mei werd de 2"^-Luitenant J. J. C. Baron TAETS VAN AMERONGEN van het

2® Regiment Vesting-Artillerie, die later het commando over de Rijders zoude voeren, bij ons Regiment

overgeplaatst. Terzelfder tijd werd geboekt het overlijden van den Oud-Rijder Kapitein Jhr. M. P. J.

BARNAART van het Regiment Vesting-Artillerie.

De 2°-Luitenant J. GOUDRIAAN, in Juni tot i'=-Luitenant bij het Regiment Veld-Artillerie

benoemd, keerde in November bij het Regiment terug. Diezelfde maand bracht de bevordering van

den i''-Luitenant Adjudant A. J. A. NUY tot Kapitein 3® klasse bij den Staf der Artillerie en de

benoeming van den i®-Luitenant A. T. M. d'HAMECOURT tot Instructeur.

Ten slotte zij nog vermeld, dat de Oud-Rijder A. E. SLENGARDE van het 2'Regiment Vesting-

Artillerie in Juli den dienst met pensioen verliet, onder toekenning van den rang van Majoor en met

het recht om de activiteits-uniform te blijven dragen.

'(9rJK
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ANEENGESLOTEN kunnen wij de moeilijkheden van het oogenblik mei minder schroom

ie gemoet gaan en mogen wij eerbiedig den Goddelijken zegeji verbeiden^op onzepogmgen

ien behoeve van een trouw Volk, met hetwelk ik mij innig verbo7iden reked' — aldus

luidden 's KONINGS woorden, toen hem op den 26^^®" Februari 1849 door een deputatie

der Tweede Kamer het adres van antwoord op de Troonrede werd aangeboden .... De moeilijk

heden van het oogenblik! Wèl waren ze groot; wèl zou eene groote mate van eensgezindheid en van

beleid onontbeerlijk wezen om het schip van staat in een veilige haven te sturen.

De politieke horizont klaarde allerwegen. Al mochten zich nu en dan, zoolang de Napoleonisten

in Frankrijk zetelden, kleine wolkjes in het Zuiden vertoonen, toch zou gelukkig de vrede niet

verstoord worden. Mét de plechtige afkondiging van het hernieuwde verbond tusschen Vorst en Volk,

dat tevens de kroon zette op het grootè werk der herziening, waren de gemoederen geheel tot kalmte

gekomen. Meer dan ooit rijpte thans de drang naar vereenvoudiging in het staatsbestuur, waardoor

'sLands uitgaven in overeenstemming zouden komen met de beschikbare middelen.

Had het leger reeds op den Mei te voren vernomen, toen de tijdelijke Minister van Justitie het

programma van het nieuw opgetreden kabinet aan de Tweede Kamer ontvouwde, dat het mede zijne

offers brengen moest om tot bezuiniging te geraken — „niets is meer inkrimpbaar dan de krijgstoe-

rustingen en de krijgsmagt ter zee en te land'' luidde 's Ministers uitspraak —, al spoedig werd de

aard der bezuiniging nader omschreven in een verslag, dat op 13 November daaraanvolgende door het

Ministerie aan den KONING werd aangeboden en drie dagen later in de Staatscourant (N®. 273)

verscheen. Volgens dit stuk, hetwelk de besparing van uitgaven bij de verschillende departementen

regelde, zouden die voor het krijgswezen met een bedrag van /1.269.000 worden verminderd.

Dat besparing onvermijdelijk was, werd door velen in het leger gevoeld, hoe noode men ook

de hervormingen, die als gevolg daarvan noodzakelijk zouden zijn, te gemoet zag.
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OG alvorens de vermelde maatregelen werden geopenbaard, was een

vlugschrift verschenen van den oud-Rijder ERNST VAN LÖBEN SELS,
Adjudant van Z. K. H. PRINS FREDERIK, waarin hij eene ^.Proeve vmt

bezimiiging op de begrooting van oorlog' (/ ï,6i5,852;62 besparing) aanbood.
Tot bespreking der voorstellen van den oud-Rijder, ingegeven ^^door volstrekte

^^noodzakelijkheid ee7ier algejuee^ie beztmiiging zonder 's Lands hoogste belaiigen te kwetsen
^,of in de waagschaal te stellen' en blijkens zijne voorrede door ̂ ,eene innige overtuiging

^^geschraagdj zullen wij niet overgaan, doch ons eenvoudig bepalen tot de vermelding,
dat het Korps volgens zijne reorganisatie-plannen zoude bestaan uit 24 vuurmonden en 4

als depót. Voorts werd in het geschrift een pleidooi geleverd voor de invoering van den

persoonlijken dienstplicht, waarvan de dringende noodzakelijkheid eerst tal van jaren later

zou worden erkend! Vooral dit laatste feit stempelt het boeksken tot een document

van blijvende waarde in de ^^Histo7'ische Verzameh7ig' van het Korps Rijdende Artillerie.

De eerste maanden van het jaar spoedden heên in afwachting van de definitieve

besluiten, die de reorganisatie van het leger zouden brengen.

De KONING, thans meer dan ooit populair, had den Maart al de leden van de

Volksvertegenwoordiging aan zijn disch vereenigd en zich op de hem eigene, zoo bijzonder

minzame wijze met hen onderhouden. Eenige dagen later gaf Z. M. het voornemen te kennen

om een week te Tilburg te gaan doorbrengen; het oord, waar hij na de staatszorgen gaarne

ontspanning zocht. Ditmaal wilde de VORST aldaar zijne bevelen geven tot hervatting der

werkzaamheden voor het door hem geprojecteerde kanaal Tilburg—Amsterdam, die de wissel

valligheden van het jaar 1848 om redenen van staatkundigen aard hadden doen schorsen.

Wegens een hevige verkoudheid van Z. M. zag 's KONINGS lijfarts EVERARD zich

genoopt om de reis te ontraden. Dan, Z. M. liet zich niet afbrengen van een eenmaal genomen

besluit. Op Dinsdag 13 Maart verliet Z.M., vergezeld door zijne Adjudanten, den Luitenant-

Kolonel JEAN PHILIPPE Baron DE GIRARD DE MIELET VAN COEHOORN en den

Majoor Jhr. J. G. W. MERKES VAN GENDT, ten half elf het Paleis in de Hofstad.

Te Rotterdam zou ZIJNE MAJESTEIT op's Landswerf een stoomjacht bezichtigen,

dat hij had laten bouwen, om per stoomboot de reis naar Geertruidenberg voort te

zetten, vanwaar het laatste gedeelte per rijtuig zoude worden volbracht.

's KONINGS reis zette zich met een ongelukkig voorval in. Immers toen Z. M. zich

aan de Rotterdamsche werf gereedmaakte om de leuning der trap, die naar het jacht voerde,

te grijpen wierp een windvlaag den mantel om den gespoorden laars. De KONING

struikelde en viel. VAN COEHOORN en MERKES, die ijlings toeschoten, richtten hun

Meester weder op, die hen echter geruststelde met de woorden: ,,7 Is 7tiets, ik dank U'\ ..,

Was het een ongunstig voorteeken voor dezen tocht, die helaas 's KONINGS

laatste zoude wezen?
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ACHTS overviel den VORST een hevige benauwdheid. Wel is waar ging deze door de

toegediende middelen voorbij, zoodat ZIJNE MAJESTEIT zich den volgenden morgen,

hoewel het bed houdende, weder aan den arbeid zette, en o. a. in een ter overweging

genomen stuk betreffende 's Lands defensie, de wenschelijkheid uiteenzette van eene nauwkeurige

verkenning der IJssel-linie. ZIJNE MAJESTEIT kon zich niet vereenigen met het stelsel van defensie,

waardoor die rivier bij een aanval uit het Oosten aan den vijand voetstoots zou worden prijs gegeven,

maar wenschte door een krijgskundig onderzoek de toepassing van eenzijdige beschouwingen te voor

komen. Het was de laatste staatsaangelegenheid, waarover KONING WILLEM II zijn oordeel heeft

uitgesproken, 's VORSTEN lijfarts, door den KONING ontboden en naar Tilburg gesneld, gebood

onmiddellijk algeheele rust: te vergeefs; in den vroegen morgen van den 17^^" Maart — vijf minuten

voor drie — ontsliep WILLEM DE TWEEDE na kort doch hevig hartlijden, omringd door enkelen

zijner dierbaren, ook HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, die, door angst gedreven, in den avond

van den vorigen dag in Tilburg was aangekomen, en zijn zoon PRINS HENDRIK.

Mede waren bij het sterfbed tegenwoordig ZIJNER MAJESTEIT'S Adjudanten, de Luitenant-

Kolonel der Rijdende Artillerie J. Ph. Baron DE GIRARD DE MIELET VAN COEHOORN en de

Majoor Ingenieur Jhr. MERKES VAN GENDT, de kamerdienaren MATTHÏJS en AERTS en

's KONINGS drie Artsen Dr. EVERARD, MAES en VAN HEES.

Waar een der onzen getuigen kon ^^fai eii, son dernier rcgard ei je 71 ai qnitiè sa dépoidlle

^^viortelle^ quc lorsqu 071 Va déposé^ aicprh de ses A7icHres\ — daar meenden wij, heeft het Museum van

het Korps recht op eene afbeelding dezer treurige episode, welke het geheele land zoo diep

schokte. De plaat tegenover blz. 206, die, zoover ons bekend, tot nu toe nog in geen enkel werk

voorkwam, is eene reproductie naar de uitstekende lithographie van E. SPANIER (naar H. T. C. TEN

KATE), in 's Rijks Prentenkabinet te Leiden berustende i).

Den sleutel, die tot nadere aanduiding van het bovenstaande moge dienen, gaven wij

-tegenover blz. 210, waarop mede voorkomen eenige bijzonderheden, op 's VORSTEN overlijden

betrekking hebbende; een en ander werd gelijktijdig in een adres van Gebroeders BELINFANTE

gepubliceerd.

's KONINGS afsterven was voor de Natie een zware ramp.

„De noodlottigste slag, die Nederland kon treffen, is ons zoo even berigt.

„KONING WILLEM DE TWEEDE is niet meer.

„Nadat de dag van gisteren de hoop op herstel had zien verlevendigen, heeft in den laatsten

nacht een hernieuwde benauwdheid een einde gemaakt aan ZIJNER MAJESTEIT'S dierbaar en voor

het Vaderland zoo hoogst weldadig leven.. .. ." — aldus uitte zich de Minister van Marine, toen hij in

de zitting der Tweede Kamer van Zaterdag 17 Maart van 's KONINGS overlijden Regeerings-

mededeeling kwam doen.

ï) Zooals men ziet is de Kapitein VAN COEHOORN gekleed in de pels.



210 GESCHIEDENIS VAN HET KORPS IN DE JAREN 1849 TOT 1852.

OK de Staatscourant van den i8^^° wijdt waardeerende woorden aan den VORST „die zijn

volk boven alles lief had."

Nog ligt in die publicatie een terugslag van de gebeurtenissen, welke gedurende

de laatste maanden Europa in trilling gebracht hadden „Wij verwachten, dat een

ieder in zijne betrekking, doordrongen van liefde voor het beminde Huis van Oranje, met kalmte en

met warme vaderlandsliefde zal medewerken, om door eene rustige houding, onder den zegen Gods,

het welzijn des Vaderlands te bevorderen "

Vreesde men inderdaad de echo te vernemen van hetgeen in de straten van Parijs en elders

weerklonken had, nu 's KONINGS dierbaar lijk in het kille graf stond te worden nedergelaten?

Zelfs een beroep op het leger bleef niet uit! ,,Gisterenmiddag ten 5 ure" — zoo leest men in het

Haagsche Dagblad van 19 Maart —,,waren al de garnizoenstroepen op het Alexandersplein alhier vereenigd.

,,De provinciale Commandant en Gouverneur der Residentie, Generaal VAN SPENGLER, verzamelde

de troepen in quarré, deed de officieren daarbinnen treden en las hun voor, in de eerste plaats, het officiëele

berigt van 's KONINGS overlijden en ten andere de mededeeling of herinnering, dat, ingevolge art.

13 der Grondwet, de Kroon was overgegaan op WILLEM III, wien door afgevaardigden kennis was

gegeven van het overlijden zijn's Vaders.

,,Dit stuk, hetwelk uit de voorlezing bleek de onderteekening te dragen van al de Ministers, met

uitzondering van dien voor de Buitenlandsche Zaken, die zich naar Londen had begeven, bevatte

tevens de aanmaning, dat, ofschoon geene reden bestond om eenige stoornis van orde te duchten, de

militairen ook nu, in afwachting van *s KONINGS komst, zich zouden herinneren aan hunnen eersten

pligt, namelijk dien, als zulks gevorderd werd, orde en wet te handhaven i)."

Liefde voor den ontslapen VORST vertolkt ook het adres van rouwbeklag aan WILLEM III

door de Volksvertegenwoordiging aangeboden, getuigen alle stemmen, welke uit die dagen tot ons komen.

.... „Hij, die als kind het land in ballingschap moest derven,

Bij Britten toevlugt vond, in Spanje roemrijk streed;

In 't veld bij Waterloo de lauw'ren mogt verwerven,

Zijn bloed voor Neerland gaf, wiens moed men nooit vergeet;

Die Belgen sidd'ren deed, Oranje's naneef waardig,

Wien hij 't metalen beeld als Veldheer heeft gewijd;

Die d'armen was ten troost, voor werkzaamheid hulpvaardig,

Werd aan het Volk ontrukt in 's levens besten tijd .... 2)

Zoo gaf het volk, dat zich zijn geliefden KONING ontrukt zag, uiting aan een vol gemoed;

zoo mengden zich allerwegen weemoedsklanken met het klokgebrom, dat van oord tot oord de

treurmare verkondde

I) Als gevolg op de „Circulaire v.an den Minister van Oorlog d.d. 17 Maart aan de hoogste militaire autoriteiten in elk garnizoen."

3) ƒ. G. T . . . p., 'sHage 26 Maart 1849.
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ET was Op den derden April, dat 's KONINGS stoffelijk omhulsel uit Noordbrabant naar

Delft werd overgebracht.

De Koninklijke Kroon, gehecht op een roodfluweelen kussen, de epauletten, de sjerp
en de sabels, welke de VORST in Spanje, bij Waterloo en in den Tiendaagschen Veldtocht gevoerd had,
dekten het rouwkleed.

Voort ging het in statigen gang. Van Tilburg eerst den grooten weg op naar Breda, dan den

straatweg langs het gewezen Kamp bij Rijen inslaande, door Oosterhout naar Geertruidenberg, alwaar
O '

een vaartuig gereed lag, gansch in rouwzwart gehuld, dat 's KONINGS lijk naar Rotterdam zou
overbrengen. Daarop bevonden zich de Keizerlijke Gade, PRINSES SOPHIE en PRINS HENDRIK, die
den droeven tocht medemaakten.

Aan s Rijks werf werd het stoffelijk overschot plechtig ontvangen en in de woning van den
Directeur van Marine bijgezet.

Een talrijke menigte was saamgekomen en woonde in eerbiedige stilte de aankomst van het
vaartuig bij. Dof rommelde het saluut van de oorlogsbodems; de equipages brachten in het want hun
militairen groet aan de katafalk.

Dien nacht waakten HARE MAJESTEIT DE KONINGIN-WEDUWE, ZIJNE KONINKLIJKE
HOOGHEID PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN en HARE KONINKLIJKE HOOGHEID DE
ERF-GROOTHERTOGIN VAN SAKSEN met gevolg in de nabijheid van het stoffelijk overschot
van hem, wiens heengaan zulk een onherstelbaar verlies was.

Reeds den volgenden ochtend vroeg toog de droeve stoet voort langs den Delftschen straatweg
om den beminden VORST ter laatste rustplaats te geleiden.

Velen waren zij, die zich mede opmaakten om hun overleden VORST een laatste bewijs van
verknochtheid en van eerbied te brengen; menig oog was beneveld door een traan van oprechte smart.

De Luitenant-Generaal en Buitengewoon Adjudant J. A. H. DE LA SARRAZ, Minister van Staat,
volgde als drager van de Orde van den Witten Valk van Saksen-Weimar-Eisenach; Luitenant-Generaal
HENDRIK RUDOLF TRIP, Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de insignia
der Orden van St. George van Rusland, St. Andreas en St. Wladimir.

Ook 's KONINGS Adjudanten, Baron VAN COEHOORN, Baron de CONSTANT REBECQUE
en Jhr. VON GOEDECKE, zoomede de Commandant van het Korps Rijdende Artillerie, Luitenant
Kolonel DELECOURT volgden de lijkbaar.

Toen de kist in de vorstelijke groeve was neergedaald, legde WILLEM DE DERDE daarop
een lauwerkrans in naam van zijn Volk en van zijn Huis.

Luid werd het verkondigd in Nederland; „Wij hebben een heldhaftigen, edelmoedigen, beminne-
,,lijken, hooggewaardeerden KONING verloren i)

1) J. I30SSCIIA. liet leven vnn WILLEM DEN TWEEDE, biz. 741.

1  Spectator 1849 Tweede Serie 3e Deel blz. 371 en 372. Op blz. 426 van hetzelfde Deel gaf „Spectator", als Iiidde aanden V0RS7, de staat van dienst van wijlen Z. M. WILLEM U.
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E KONING stierf. De KONING leef'!

,,En dat hem God zijn zalving geef!"

was de bede, door onzen dichter DA COSTA in zijn verheffenden zang

„Rouw en Trouw" geuit; een gebed, waartoe heel de Natie de handen samenvouwde.

Trouw aan den nieuwen KONING, aan WILLEM III, die bij de aanvaarding van

het bewind geen oogenblik aarzelde om te verklaren, hoezeer hij zich daarvan bewust was.

„Met het oog op God en vol vertrouwen op een volk, dat zoo innig met mijn

Huis is verbonden, aanvaard ik de Regeering" — aldus sprak de VORST in de

proclamatie aan zijne „geliefde landgenooten en onderdanen van alle rangen en standen",

welke verklaring hij den 21®'®" Maart met HoogstDeszelfs handteekening bekrachtigde.

En dan, onmiddellijk eenige woorden van warme belangstelling tot het Leger I

De innige betrekking, waarin zijn Vader tot de krijgsmacht had gestaan, de liefde

welke hij haar had toegedragen „maakte het WILLEM DEN DERDE tot een heiligen

plicht" — zoo uitte ZIJNE MAJESTEIT zich bij eene Dagorder van 23 Maart — „om

met dezelfde vaderlijke zorg de legerbelangen te behartigen; iets waartoe hij nog te

meer roeping gevoelde, wijl hij bij dat Leger zijn loopbaan begonnen was: het welzijn

der krijgsmacht zoude te allen tijde tot's VORSTEN vurigste wenschen behooren . . .

Die woorden in heilige overtuiging gesproken, heeft onze DERDE KONING ten

allen tijde weten te bestendigen.

Op den 2 Maart, des namiddags om één uur, waren alle troepen, in het garnizoen

Amersfoort aanwezig, op het zoogenaamde binnenplein van de kazerne in het „Werkhuis" ver-

eenigd. Op hoog bevel was door den Luitenant-Kolonel L. C. G. DELECOURT, Commandant

van het Regiment Rijdende Artillerie, aan de troepen 's KONINGS proclamatie bekend

gemaakt: zoo juist hadden ook al de aanwezige Officieren den hernieuwden eed van

trouw afgelegd i).

Met luider stemme las alsnu Overste DELECOURT 's KONINGS dagorder voor

eindigende met deze woorden . De eed, welke gij opnieuw hebt afgelegd, strekt

mij tot waarborg, dat Gij de liefde en trouw, waarmede Gij aan Uwen afgestorven

Veldmaarschalk en KONING waart gehecht, op Mij zult overbrengen en dat Gij, zoo

als altijd, met eere en onderscheiding uwe diensten aan het dierbaar Vaderland

zult toewijden."

i) Uit de nog overgebleven stukken vim die dagen, in het Archief van liet Korps berustende, bleek ons dat op 25 Maart

1849 de Majoor Jhr. SINGENDONCK, Kapitein Baron van HEECKEREN, de ie-LuitenantsJhr. VAN DER WIJCK, Jhr. WTTEWAAL
VAN STOETWEGEN, MARIS, Jhr. VAN RAPPARD, de ae-Luitenants Baron DE GIRARD DE MIELET VAN COEIIOORN

en Graaf VAN LIMBURG STIRUM niet in het garnizoen Amersfoort aanwezig waren. Op de eenmaal vastgestelde wijze (vergelijk

blz. 119) werden hunne verklaringen aan den Commandant van het Regiment toegezonden.

Omtrent hetgeen over de al of niet noodzakelijkheid eener hernieuwde eedsaflegging in die dagen gesproken is, verwijzen
wij naar de handelingen der Staten-Generaal.
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BBPfflEEDS spoedig uitte zich ZIJNER MAJESTEIT'S belangstelling in daden. Bij rescript van

^^^^den April toch (Litt. A. No. lo) werd aan Veldmaarschalk PRINS FREDERIKDER
NEDERLANDEN opgedragen „het oppertoezigt over de verschillende wapenkorpsen van het

leger, over het materieel der genie en in het bijzonder over al wat tot het Grootmeesterschap

der artillerie in betrekking staat, mitsgaders het oppertoezigt over de Koninklijke Militaire Akademie."

Tot het jaar 1868 heeft de PRINS zich van die gewichtige taak gekweten.

Teekenend was ook het feit, dat de KONING, na nauwelijks den scepter ter hand genomen

te hebben, eenc groote revue hield over de troepen, uitmakende de garnizoenen van 's Gravenhage
en Delft, welke daartoe voor de Cavalerie-kazerne in de Residentie vereenigd waren. Naar de
verslagen der dagbladen van die dagen te oordeelen, was deze wapenschouwing, welke 2V2 uur
duurde, een buitengewoon luisterrijke.

Behalve PRINS HENDRIK en PRINS FREDERIK met een grooten staf waren HARE
MAJESTEIT DE KONINGIN, HH. KK. HH. DE ERF-GROOTHERTOGIN VAN SAKSEN

de PRINSESSEN FREDERIK en LOUISE bij de plechtigheid tegenwoordig; zoo ook de jonge
PRINSEN, zonen des KONINGS, welke door hunnen Gouverneur o-eleid werden.

O

Onder de troepen, welke aan de revue deelnamen, behoorde ook de Batterij Rijdende Artillerie,
die toen in de Residentie garnizoen hield.

Het was bij deze gelegenheid, dat de KONING het Metalen Kruis van wijlen WILLEM 11
door PRINS HENDRIK deed hechten aan het Vaandel van het Regiment Grenadiers en Jagers, als
hebbende dit Korps wij bespraken zulks in Deel V, 11. A. — de zwaarste offers gelaten bij de
krijgsverrichtingen van het jaar 1830.

Waar WILLEM III zoo ondubbelzinnige blijken gaf van de gevoelens, welke hem jegens de
krijgsmacht bezielden, daar kon het hem moeilijk anders dan eene pijnlijke taak zijn, om met zijn
naam te bekrachtigen de Besluiten tot vermindering van het leger, die aan ZIJNE MAJESTEIT spoedig
na den aanvang Zijner Regeering door het Ministerie werden aangeboden. Doch waar zijn Koninklijke
Vader was voorgegaan, kon en mocht ook hij niet achterblijven; te meer daar ook de KONING
zelf bezuiniging dringend noodig achtte. Het overtuigendste bewijs daarvan was wel 's VORSTEN
toestemming om het inkomen der Kroon, dat onder KONING WILLEM II reeds tot op V3 was terug
gebracht, op nieuw met vier tonnen gouds te verminderen.

Onder deze omstandigheden vond in den jare 1849 nieuwe reorganisatie voor het wapen plaats.
Hadden de bezuinigingen aanvankelijk nog slechts het wapen der Infanterie gegolden, in den

zomer van het jaar 1849 kwam de beurt aan de andere wapens „willende" — aldus het Kon. Besluit
N^ 47 van den 14^^» Augustus — „ook op het wapen der Artillerie de bezuinigingen tot stand
brengen, welke bij het onder dagteekening van 13 November 1848 uitgebracht verslag van den Raad

o mah^e tijdelijke Ministers van dat wapen zijn aangeduid i)."
I) Zie Recueil Militair 1849 blz, 72 e. v.
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ET Regiment Rijdende Artillerie zou voortaan, zoowel op voet van oorlog als op voet van

vrede, bestaan uit den staf en vier compagnieën, (batterijen van 6 vuurmonden,) alsmede een

depót-compagnie — de 5® compagnie — tevens bestemd voor het artillerie voerwezen.

Bij de Veld-Artillerie werden de batterijen, welke op voet van oorlog 8 vuurmonden zouden

tellen, in vredestijd op 6 vuurmonden gebracht; alleen de compagnie, bestemd voor de halve batterij

van het Limburgsch Bonds-contingent, behield 8 vuurmonden.

Voorts werd aangeschreven, dat de overcompleete Officieren en manschappen van de Veld- en

de Rijdende Artillerie bij de corpsen, waartoe zij behoorden, k la suite gevoerd zouden worden, tot

tijd en wijle op eene andere wijze over hen werde beschikt.

Het was naar aanleiding dezer reorganisatie, dat de compagnie Rijdende Artillerie N°. i te

's Gravenhage den last ontving om de overcompleete manschappen en paarden op Amersfoort te dirigeeren;

den September 1849 vertrokken zij uit de Residentie.

Nog vermelden wij, dat de onderofficieren en minderen van den opgeheven Artillerie-Transporttrein

werden ingedeeld bij de depót-compagnie van het Regiment Rijdende Artillerie; zij behielden hun uniform.

De kleeding en uitrusting van de stukrijders der depót-compagnie werden gelijk aan die van de

stukrijders der opgeheven compagnieën Artillerie-Transporttrein. Door de meester-werklieden en den

vuurwerker werd geen dolman of kolbak gedragen, doch een rok van het model bij de Veld-Artillerie:

met gele biezen en hooge koperen ballonknoopen, op de panden een gele granaat, de kraag, de

opslagen en omslagen der panden donkerblauw met gele biezen, epauletten en schako als bij de

Infanterie, doch met een granaat voor de schako (vergelijk blz. 131).

Ten slotte moeten wij nog met betrekking tot de kleeding vermelden, dat voor de Officieren

der Rijdende Artillerie bij K. B. van 8 Januari 1851 N*". 44 een nieuw model sjerp — geheel van
oranje-zijde — werd ingevoerd. Wat het paardentuig betreft, bleven de bepalingen van kracht, reeds
vastgesteld bij Min. Aanschrijving van 6 December 1847 ^

Alhoewel na de organisatie-wijziging van het jaar 1849 nog stemmen bleven opgaan tot verdere

vermindering van het leger, werd aan dien drang weerstand geboden en braken althans in de eerst

volgende jaren voor onze krijgsmacht betere dagen aan.

Alvorens wij thans overgaan om de feiten en gebeurtenissen op krijgskundig gebied verder af

te wikkelen, daartoe ons oog te richten naar het Korps, aan welks geschiedenis deze bladzijden
gewijd worden, zij nog vermeld dat het ministeriëele Programma van 13 November 1848 aan het krijgs-
bestuur de verplichting oplegde om het bestaande stelsel van verdediging te herzien. Als gevolg van

dien werd door den KONING in April 1850 als een inrichting van blijvenden aard ingesteld

Comité van defensie'\ bestemd om den Minister van Oorlog van advies te dienen omtrent alle zaken,
's Rijks verdediging rakende. Op den arbeid van dit Comité, waarin o. a. de oud-Rijders Generaal
P. R. FALTER, later ook de Generaal-Majoor Jhr. C. D. F. SINGENDONCK zitting hadden, en
waaraan de herziening van de leger-organisatie mede werd opgedragen, komen wij nader terug.
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Ingevolge bekomen order verliet de i® Compagnie Rijdende Artillerie

VON PESTEL, waarbij waren ingedeeld de i ̂ -Luitenants ELOUX en

GOUDRIAAN, zoomede de 2''-Luitenants DIJCKMEESTER en Baron TAETS

VAN AMERONGEN, op 29 April 1849 het garnizoen AmersfoortAen einde de 5" Com

pagnie te 'sGravenhage af te lossen.

Het materieel der batterij, bestaande uit 8 kanonnen a 6-tc met een voorraad

wagen tot berging van de administratie der compagnie en de goederen der Officieren

en onbereden manschappen, zou na aankomst in de magazijnen te Delft worden inge

leverd. Dit had blijkens de aanteekeningen van VON PESTEL plaats op den 3isten

Juli 1849, op welken datum uit genoemde magazijnen een compleet nieuw zesponder-

materieel werd ontvangen.

Haar marsch nemende over Harmelen en Alphen, rukte de batterij op den

Mei, des namiddags ten i'/^ uur, de Residentie binnen. Dicht bij de stad Leiden, buiten

de Haagsche poort, had haar weg zich gekruist met dien der 5^ Compagnie, welke

zonder stukken den terugmarsch naar Amersfoort voortzette; bij die compagnie, welke

door den Kapitein Jhr. VAN DER WIJCK gecommandeerd werd, waren ingedeeld de

H-Luitenants DE BRUYN en GERLACH, de 2^-Luitenants Jhr. VON V^EILER en

Baron DE GIRARD DE MIELET VAN COEHOORN. Krachtens Z. M.'s Besluit van

24 December 1848 N°. 83 had de 2^-Luitenant Baron VAN COEHOORN op i Februari

een verlof bekomen van 11 maanden. Met de overio-e bovencrenoemde Officieren keerde
O  O

de compagnie den 3'^'^" Mei te Amersfoort terug, i)

Nog alvorens de stad was bereikt, kwamen de Garnizoens-commandant der

Residentie, de Luitenant-Kolonel Baron VAN HEERDT, Commandant van het 2® Regiment
'  ' O

Lansiers, met zijn staf en vele andere Officieren de batterij tegemoet en rukten met haar

binnen. ZIJNE MAJESTEIT DE KONING, in tenue van Kolonel der Rijdende Artillerie,

bevond zich in de Maliebaan, toen de batterij dit terrein overtrok, om langs het Voorhout

naar het park te marcheeren.

Dadelijk na aankomst —■ gelijktijdig met het door de 5" Compagnie achtergelaten
materieel, dat op last van het Departement der Artillerie niet in gebruik werd genomen,
zooals aanvankelijk in de bedoeling lag: en wel omdat de voorwagens niet compleet
wai:en bepakt — werden de trektuigen van model ingeleverd en ontving de Batterij in
gebruik het door den Luitenant-Kolonel J. Ph. Baron DE GIRARD DE MIELET VAN
COEHOORN nieuw ontworpen lichtere trekpaardentuig, hetwelk bij den zadelmaker LEDEL
te.'s Gravenhage voor rekening van wijlen ZIJNE MAJESTEIT KONING WILLEM II
was aangemaakt en bij de achtereenvolgens in de Residentie gedetacheerde batterijen
— zooals we reeds aangaven — sedert i April 1845 beproeving was geweest.

I) Aanteekeningen Ki-ijgsgeschiedkundig Archief van den Generalen Staf.
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ELDRA werden de Rijders geroepen tot het deelnemen aan een indrukwekkende plech
tigheid. Na HoogstDeszelfs inhuldiging in de hoofdstad, zou KONING WILLEM III zijn

intocht doen in de residentie.

Verwijlen wij enkele korte oogenblikken bij die voor de Natie zoo gewichtige dagen.

De Mei 1849 was de dag, waarop ZIJNE MAJESTEIT ten aanhoore van het Nederlandsche

Volk den eed op de grondwet aflegde. Heel Amsterdam was in feestdos; bloemen en guirlandes, het

rood-wit-blauw en oranje sierden in weelderigen overvloed de stulpen der armen als de paleizen der

rijken. Plechtig klokgelui galmde; dreunend daverde de welkomstgroet uit bronzen monden.

In die onvergelijkelijke stonde, op den tocht naar de Nieuwe kerk, openbaarde zich die

mysterieuse kracht, welke altijd van den persoon van onzen DERDEN WILLEM is uitgegaan: een

kracht, die hem — wat ook geschieden zoude, of gelukkige dagen dan wel uren van rampspoed zijne

Regeering zouden kenmerken — de onverwelkbare liefde van Zijn volk verzekerde.

„Zè zweer aan het Nederlandsche Volk^ dat ik de Grondwet van het Rijk steeds zal

onderhouden en handhaven. Ik zweer., dat ik de onafhankelijkheid en het grondgebied des

Rijks met al mijn vermogen zal verdedigen en bewaren', dat ik de algemeene en bijzondere

vrijheid en de rechten van al mijne onderdanen zal beschermen, tot instandhotiding en bevordering

van de algemeene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden, welke de wetten ter

mijner beschikking stellen, zooals een goed KONING schuldig is te doen"

Zoo luidden 's VORSTEN woorden. En de KONING van wapenen zwaaide zijn schepter en

verkondigde met luider stemme:

„ZIJNE MAJESTEIT KONING WILLEM DE DERDE is ingehuldigdr

En het „Leve de KONING", het „Leve de KONINGIN", het fiere Wilhelmus-lied, klokken-

gebimbam en geschut-saluut bezegelden die woorden naar heinde en ver, oyer het gansche land.

En nu, den Mei.

Reeds tijdig stelden zich de schutterij en de troepen van het garnizoen der residentie nabij het
spoorweg-station en verder langs den weg op. Generaal-Majoor Jhr. VAN SPENGLER, Provinciale
Commandant, de leden van het stedelijk Bestuur, de Commandant der stad en al de aanwezige zee-

en landofficieren plaatsten zich ter plechtige ontvangst en verwelkoming des KONINGS nabij de fraaie
eerepoort, die zich aan de „Bogt van Guinea" voor den ingang der stad verhief, gesierd met gekroonde
W's en den datum der huldiging: 12 Mei 1849.

„De Batterij Rijdende Artillerie" — zoo lezen wij in het Journaal van den Kapitein Jhr. VON PESTEL
„leverde een escadron in groote tenue tot sluiting van de kolonne kavalerie, welke ZIJNE MAJESTEIT

KONING WILLEM III aan het stations-gebouw verwachtte, toen HoogstDezelve, na te Amsterdam gehuldigd te
zijn met den spoortrein te 'sHage arriveerde en HoogstDeszelfs Vorstelijken intogt hield binnen de Residentie.

„Van het materieel had de Batterij vier kanons a 6 tü aan het detachement der Vesting-Artillerie afgestaan
en naar de Koekamp gebragt, teneinde aldaar de loi saluutschoten voor genoemde gelegenheid te lossen,"
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AS de plechtigheid te Amsterdam luisterrijk geweest, niet minder toonde de Residentie de

gunst te waardeeren, den VORST in haar midden welkom te mogen heeten.,,De getrouwe

burgerij dezer Hofstad" — aldus maakte zich de Burgemeester Jhr. Mr. G. L. HOOFT tot

aller tolk — „die zooveel aan het Vorstelijk Stamhuis verschuldigd is en aan hetzelve ook zoozeer is

gehecht, zal, dit durven wij U verzekeren, Sire ! voor een WILLEM III VAN ORANJE zijn hetgeen
zij immer voor WILLEM II Uwen geëerbicdigden Vader geweest is "

Het was in die dagen, dat de nieuwe VORST veler verdiensten wist te beloonen. Onder de

Rijders en oud-Rijders ontving de Commandant van het Personeel der Artillerie F. R. FALTER het

Commandeurs-kruis van den Nederlandschen Leeuw, terwijl aan Luitenant-Kolonel T. E. DINAUX van

het Regiment Veld-Artillerie, aan Majoor Jhr. C. D. P. SINGENDONCK en aan Kapitein T. F. J. H.
Baron VAN HEECKEREN der Rijdende Artillerie het ridderkruis dierzelfde orde werd toecrekend

De goede betrekkingen met het buitenland kenmerkten zich door benoemingfen in onze hoocrste
O  ö

Militaire Orde. Bij Z. M, s besluit toch van 21 Jtini 1849 werd het Grootkruis dier orde vereerd aan

den KEIZER van Oostenrijk, aan den KONING van Zweden en Noorwegen, aan den KONING van
Denemarken en aan den KONING van Hannover. Met de aanbieding daarvan aan laatstgenoemden
KONING, werd belast ZIJNER MAJESTEITS Adjudant, Jhr. G. A. C. H. VON GOEDECKE, wien
het ridderkruis der Guelphen-orde ten deel viel.

Genoemde Adjudant en de Luitenant-Kolonel J. Ph. Baron DE GIRARD DE MIELET VAN

COEHOORN werden bij Koninklijk Besluit van den October op de meest eervolle wijze uit hunne
betrekking ontslagen en tegelijkertijd tot 's KONINGS Adjudanten in buitengewonen dienst benoemd.

Ons thans weder bepalende tot het verblijf van de Rijdende Batterij in de Residentie, vinden
wij aangeteekend, dat gedurende de maand Juli van het jaar 1849 de oefeningen in hooge mate
belemmerd werden door eene borstziekte onder de paarden, welke in korten tijd een 50-tal onder
geneeskundige behandeling bracht; slechts eenmaal — het was op 20 Juli — rukte de batterij uit
met vier stukken, in exercitie-tenue, teneinde op de Maliebaan, ingevolge last van Z. Exc. den Minister
van Oorlog aan een Amerikaansch Majoor der Artillerie, den Heer HAGENER, te worden getoond,
die alles onder de leiding van den Luitenant-Kolonel der Artillerie A. W. DE BRUYN tot in de
geringste details beschouwde en zich zeer voldaan betoonde. (Aanteekeningen VON PESTEL).

Wat verder de oefeningen betreft lezen wij, dat op den Juli door de Officieren begonnen
was met schieten met buks en pistool.

In Augustus konden de exercitiën te paard weder worden hervat; het Journal vermeldt:

1849- Werd een halve batterij gegeven onder het kommando van den i'-Luit.
GOUDRIAAN om bij de gecombineerde manoeuvres op Kranenburg, welke onder leiding van den Heer
Majoor TESTAS der Jagers plaats hadden, werkzaam te zijn.

„27 Angustus jS^g. Had hetzelfde plaats onder kommando van den r-Luit. ELOUT voor de gecombineerde
manoeuvres te Waalsclorp, onder leiding van den Heer Majoor ANEMAAT der Jagers. (Hierbij werd gevuurd;)."
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ELANGWEKKEND zijn des oud-Rijders Mémoires, betreffende het eerste bezoek van

Z. K. H. DEN KROONPRINS VAN ZWEDEN EN NOORWEGEN — den lateren

KONING KAREL XV — dd. 19 Juni 1850 gehuwd met PRINSES WILHELMINA

EREDERICA ALEXANDRINA ANNA LOUISE, oudste dochter van PRINS FREDERIK. —

„30 Au^istus 284.^. Het eerste hooge bezoek van Z. K. H. KROONPRINS VAN ZWEDEN EN

NOORWEGEN, vergezeld door den Brigade-Kommandant den Generaal VAN SPENGLER. De PRINS

kwam per rijtuig aan de kazerne aangereden en werd aldaar door de Officieren der Batterij ontvangen.

„In de open manege was een met 6 paarden bespannen sectie in groote tenue opgesteld. De Kapitein-

Commandant der batterij had de eer de gedetailleerde verklaring van de zamenstelling van het licht

materieel aan Z. K. H. te geven, welke HoogstDezelve met de meeste belangstelling aanhoorde en naar

alles met kennis van zaken vroeg, en telkens Zijn Adjudant daarop opmerkzaam maakte.

„De sectie deed in de manege eenige bewegingen; deze echter niet in het voordeel van het wapen

voldoende kunnende worden uitgevoerd, stelde de Kapitein-Kommandant onder goedkeuring van den

Brigade-Chef (want daar was stellig bepaald de troep niet uitrukken zou) aan Z. K. H. voor om deze

sectie te doen uitrukken en dezelve op het Alexander-plein te doen manoeuvreeren. Gedurende de Heer

2«-Luitenant DIJCKMEESTER hiervoor zorgde om later de sectie te kommandeeren, ging de' PRINS de

kazerne en de stallen rond, die voor dit hoog bezoek waren in gereedheid gebragt. Z. K. H. was opge

togen over ons paardenras, vooral over de trekpaarden, onderzocht het harnachement, de wapens en deed

een mantelzak uitpakken en hield zich vooral lang in de keuken op, ten einde met onze wijze van leven

bij het militair bekend te worden en vond dat bij ons de soldaat veel beter verzorgd was dan in Zweden.

„De sectie manoeuvreerde later op het Alexander-plein tot groot genoegen van den VORST, die

telkens wederom aan den Kapitein-Kommandant zijne verwondering te kennen gaf over de vlugheid der

manschappen bij het stuk en over het schoone voorkomen der troep.

„Onder zeer gracieuse 'dankbetuiging verliet Z. K. HOOGHEID het terrein, terwijl de Heer Generaal

VAN SPENGLER ook zijne bijzondere tevredenheid geliefde te uiten over de wijze, waarop men den

vreemden PRINS had bezig gehouden."

's PRINSEN groote belangstelling in de Nederlandsche Rijdende Artillerie bleek op nieuw, toen bij

gelegenheid der revue op het Alexander-plein op den September, Z. K. H. zich gedurende de plaats

hebbende evolutiën, steeds in de onmiddellijke nabijheid der battenj ophield om alles goed te kunnen zien.

„d September 184^. Revue op het Alexander-plein in groote tenue voor Z. K. H. DEN KROONPRINS

VAN ZWEDEN, vergezeld door Z. K. H. den Heer PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN.

,,De geheele Brigade manoeuvreerde, vooraf de regter halve-Batterij onder het kommando van den

Heer i®-Luitenant ELOUT met de kavalerie; zij volbragt die taak perfect en dit kwam te meer uit daar de

kavalerie niet zeer gelukkig was en verschillende manschappen van het Regiment Lansiers bij de charge vielen.

„Men wist eerst niet aan wien de losse paarden toebehoorden, die na een charge op het terrein

rondliepen, daar het harnachement van beide wapenen, om zoo te zeggen hetzelfde was, maar het opge

wonden publiek riep luid uit: 0^ die zijn stellig niet van de Rijders — want die vallen niet!

„Dat dan ook spoedig bleek toen zij in galop achteruit trokken."*

„Tot sluiting der manoeuvres, werkte de Batterij alleen; alles in de sterkste gangen.

„DE KROONPRINS zat meestal tusschen de Batterij om goed te zien. Alles liep zeer naar genoegen af."
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ET Haagsche Dagblad zeide aangaande de manoeuvres voor den KROONPRINS VAN

ZWEDEN:

Cavalerie en Artillerie hebben op nieuw hare bedrevenheid en vlugheid doen uit

komen. Ter eerc van Z. K. H. was het Bataljon Grenadiers uit Delft overgekomen om aan de parade

deel te nemen."

Een ander bezoek in die dagen was dat van den Kolonel der Russische Artillerie Graaf VON

STACKELBERG. Deze was door den KEIZER aller Russen naar Nederland afgezonden om te

's Gravenhage het lichte veld-materieel te zien, waarover de GROOTVORST MICHAËL steeds met

zooveel lof had gesproken, en waarop men in Rusland te meer was opmerkzaam geworden, aangezien

bij de operatitin tegen de Circassiërs sterk de behoefte gevoeld werd aan licht materieel, evenzeer als

in den Hongaarschen oorlog, waar de moerassige streken groote hinderpalen vormden voor zwaar geschut, i)

Aangaande dit bezoek deelt de oud-Rijder mede; —

„De genoemde Kolonel in burgerkleeding gekleed, begon met allerbeleefdst zijne excuses aan de

hem voorgestelde Officieren der Batterij te maken, dat hij in zoodanig costuum als reiziger voor hen moest

verschijnen en dat hij aan de batterij zooveel moeite veroorzaakte bij een zeer ongunstig weder en gevaarlijk

terrein (daar het Alexander-plein vol ijsplassen was, waar men over of tusschen heen moest manoeuvreeren).

„De gladdigheid op straten en wegen was dien morgen zoo sterk, dat de genoemde Hoofdofficier

met den Heer Luitenant-Kolonel DE BRUIJN tot 11 uur in het Logement de boodschap wachtende waren,

óf de Batterij zou kunnen uitrukken.

„De Kapitein-Kommandant achtte het geraden, zoo het eenigszins doenlijk was, de bevolen manoeuvres

te doen plaats hebben, te meer daar genoemde Hoofdofficier waarschijnlijk van zijne bevinding reeds's mid

dags aan tafel moest rapport maken aan Z. M. DEN KONING.

„De manschappen geleidden hunne paarden aan de hand naar het Alexander-plein, daar het in de

stad op de steenen nog te glad was om te paard te stijgen.

,,De batterij rukte dus uit en alles liep zeer gelukkig af met de manoeuvres, die in snelle gangen

werden uitgevoerd. De Kolonel VON STACKELBERG dankte zeer voor alles wat Zijn Edele had gezien

en maakte aan de Officieren der Batterij zijn compliment daarover.

„Nu begaf men zich naar de kazerne om aldaar een stuk geschut en de reserve-voertuigen met

gemak te kunnen in oogenschouw nemen. (De Kapitein-Kommandant had verzocht de paarden op het

tochtige terrein niet lang te laten stilstaan en daarover de permissie uitgelokt van het theoretische gedeelte

der Inspectie binnen de kazerne te doen plaats hebben) waarvoor de voertuigen nog dienzelfden morgen

uit de loodsen met de handen moesten vervoerd worden.^'

Toen in den aanvang van het jaar 1850 Graaf BJÖNSTERNA, ̂ -Luitenant der Cavalerie en

Adjudant van Z. M. DEN KONING VAN ZWEDEN EN NOORWEGEN, in de Residentie verscheen,

om namens zijn Souverein aldaar den brief over te brengen, waarbij HoogstDezelve voor den

KROONPRINS om de hand verzocht van PRINSES LOUISE, voerde de Rijdende Artillerie wederom,
thans op hoog bevel des KONINGS, ook voor dezen afgezant eenige manoeuvres uit: —

1) Aanteekeningeii VON PESTEL.
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„21 Januari 1850, Een bespannen stuk met complete bediening in groote tenue in de manege

om aan een Adjudant van Z. M. DEN KONING VAN ZWEDEN EN NOORWEGEN, den Graaf

BjÖNSTERNA, onze Rijdende Artillerie op last des KONINGS te laten zien....
„De genoemde Officier werd door den Heer Majoor VAN LÖBEN SELS vergezeld en was zeer

ingenomen met al wat hij gezien had. Men had verschillende manoeuvres de force verricht, het stuk in

batterij gesteld enz. Alles werd door den Wachtmeester VAN DER HEYDEN gecommandeerd.

„Daar de sneeuw dik gevallen was, had men geen gelegenheid te kunnen uitrukken."

De Majoor VAN LÖBEN SELS werd door den KONING VAN ZWEDEN EN NOORWEGEN

met de Versierselen van Ridder der Zwaard-Orde begiftigd.

Belangrijk zijn de herinneringen, welke VON PESTEL ons geeft betreffende een bezichtiging

van de batterij door den Commandant der Reserve-Brigade, later door Z. M. DEN KONING.

„25 Februari. Inspectie voor den Heer Generaal STORM DE GRAVE als Commandant der

Reserve-Brigade. Alle troepen waren op het Alexander-plein opgesteld.

„De Heer Generaal NEPVEU was incognito op het terrein en onderhield zich eenige oogenblikken

met den Kapitein-Commandant der Batterij over den misstand, welke de zes stukken maakten en keurde

de nieuwe formatie zeer af.

„Elk wapen manoeuvreerde op zich zelve; de Heer Generaal-Majoor STORM DE GRAVE gaf zijne

volle tevredenheid te kennen over alles wat Z. H. E. Gestr, van de Batterij had gezien.

„9 Maart 1850. ZIJNE MAJESTEIT KONING WILLEM III inspecteerde de Batterij, nadat Hoogst-

Dezelve daags te voren de Kavalerie (het 5® Regiment Dragonders) had geïnspecteerd.

„De Batterij stond in groote tenue op het Alexander-plein opgesteld: de hceren Officieren in blauwe

dolman, overigens alles in goud, zooals door den Heer Majoor DE PETIT van den staf schriftelijk was

opgegeven op last des KONINGS.

„'s Avonds te voren om 8 uur werd deze Inspectie bevolen, terwijl ZIJNE MAJESTEIT dienzelfden

avond op een soirée dansante aan het Hof luid aan den Kapitein Kommandant der Batterij toeriep: „Morgen
„is het Uw beurt Kapitein V

„ZIJNE MAJESTEIT kwam om i uur te voet enindetenuederRijdende Artillerie op het Alexander-

plein aan, vergezeld van HoogstDeszelfs Adjudant, den Heer i "-Luitenant SCHÖNSTEDT, en den Heer
Majoor DE CONSTANT van den staf; voorts door den Heer Generaal STORM DE GRAVE, den Majoor
DE PETIT en den i„-Luitenant-Adjudant d'HARVANT BIGOT DE VILLANDRY.

„De Batterij-Kommandant, den KONING te voet ziende, steeg van zijn paard en ging ZIJNE
MAJESTEIT te gemoet en overhandigde Haar een sterktestaat van de Batterij.

„Op het vernemen, dat de Heer i®-Luit. GOUDRIAAN voor een paar dagen met permissie naar Gorincheni
had moeten vertrekken voor familiezaken, was Z. M. niet tevreden en gaf zulks zeer duidelijk te kennen.

„De twee Heeren Sectie-Commandanten, de i®-Luitenant DE BRUIJN en 2®-Luitenant DIJCKMEESTER,
moesten de Batterij achtereenvolgens kommandeeren en de Batterijschool doorloopcn. ZIJNE MAJESTEIT
te voet zijnde, kon alles ongehinderd gadeslaan cn stond meestal tusschen de stukken op het oogenblik dat
men in Batterij kwam, betuigde telkens HoogstDeszelfs tevredenheid over de vlugheid der manschappenen
het spoedig rigten der stukken, liet zich door den Kapitein-Kommandant eerst het gebruik van den opzet
verklaren en de munitie opnoemen in de voorwagens gepakt, die geopend weiden.
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OG verhaalt Kapitein Jhr. VON PESTEL:
.,Ue 2^-Luitcnant DIJCKMEESTER moest de lading met tellen verrigten gedurende welke

de KONING een menigte vragen over kleeding, wapening en administratie der Compagnie deed.
ZIJNE MAJESTEIT vond de troep zeer goed gekleed en was over het schoone Personeel uit, keek

sommige manschappen lachend aan en vroeg, hoe of zij zich gedroegen. De KONING was bijzonder tevreden
over de paarden, vroeg van sommige tot welke rassen of zij behoorden, en hoe lang ik dezelve bij de Batterij had,

.,Nu werd gerust; de twee Heeren Sectie-Commandanten moesten bij ZIJNE MAJESTEIT komen,
ten einde tot hen het woord te kunnen rigten en hun HoogstDeszelfs tevredenheid te kunnen betuigen.

..De KONING ging intusschen de stukken en de voorwagens al wandelende door en sprak eiken
onderofficier aan en was verwonderd daarbij zoo vele oude dienaars aan te treffen "

Wij besluiten hier des oud-Rijders „Mémoires" met de mededeeling, hoe nog eenmaal aan de
Rijdende Batterij N°. i de gelegenheid zou gegeven worden om zich de tevredenheid van den lateren
KONING van Zweden en Noorwegen te verwerven. Het was in de dagen, voorafgaande aan het

huwelijk, waartoe de Staten-Generaal ingevolge de Wet van 28 April 1850 (Staatsblad N°. 19) hunne

toestemming verleenden, en dat den Juni 1850 te Stockholm voltrokken werd.

De KROONPRINS had zijn verlangen te kennen gegeven om de Rijdende Batterij vóór haar

vertrek naar Amersfoort nog eens in al hare details te zien, en het was naar aanleiding daarvan,

dat ZIJNE MAJESTEIT DE KONING gelastte, dat de Batterij in den morgen van den 26^^^" April

1850 ten 10 ure in groote tenue zoude opgesteld zijn op het Alexander-veld.

y_26 April iS^o De PRINS van Zweden kwam om 10 uur op het terrein" — zoo lezen

wij in de aanteekeningen — „vergezeld van twee adjudanten en van een talrijken staf.

„De Brigade Chef, de Heer Generaal STORM DE GR AVE, had ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID

vóór het front der Batterij opgewacht. Men reed de Batterij langs en de Kapitein-Kommandant kreeg last

naar goedvinden te manoeuvreeren: dit geschiedde alles in de snelste gangen en ZIJNE KONINKLIJKE

HOOGHEID riep telkens een Zijner Adjudanten om toch het in batterij stellen met attentie gade te slaan;

dan kwam de PRINS tot den Kommandant der Batterij gereden en betuigde aan dezen telkens zijn hooge

tevredenheid en bewondering. superbe! C'est magnifique waren steeds HoogstDeszelfs woorden.

,,0m de Batterij wat te doen uitblazen verzocht de Kommandant ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID

te willen afstijgen en de in batterij staande stukken nog eens nader te willen beschouwen.

„Men steeg wederom te paard en werd tot den frontmarsch in galop overgegaan, waarvoor men de

geheele lengte van het Alexander-pleiii nam. De prins volgde steeds het stuk en toen de Batterij in Bataille

stond bij den Scheveningschen weg, wilde Prins FREDERIK zijn aanstaanden schoonzoon ter plaatse brengen,

alwaar ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID het best de Batterij kon zien voorbijtrekken en in batterij komen.

De PRINS dankte echter en riep uit:,, ̂^Non! non! je chargerai avanV' ". De frontmarsch werd perfekt uitgevoerd

en de talrijke aanschouwers, zoowel militaire als burgers, waren er over uit, zoo schoon als alles geweest was.

„Nu ging men over tot enkele manoeuvres de force, waarna ten slotte in draf gedefileerd werd.

Dadelijk stelde zich de Batterij weder in orde voor Inspectie en reden de twee PRINSEN langs dezelve om
te danken voor hetgeen HoogstDezelven hadden gezien. Beide geliefden den Kommandant der Batterij de

hand te geven en hem in de meest eervolle bewoordingen over de Batterij te spreken: hetgeen 'savonds
op het bal bij PRINS FREDERIK door beiden nog eens werd herhaald."
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EËNCADREERD, zooals de Batterij op i Mei 1849 de residentie was binnengemarcheerd,
keerde zij op den 3^®" Mei 1850 weder te Amersfoort terug. Denzelfden dag, waarop de
I® Compagnie 'sGravenhage vaarwel zeide, werd zij aldaar vervangen door de i® Compagnie

van het Regiment Veld-Artillerie Kapitein J. A. SNELLEN, 1 "^-Luitenants C. L. T. ROOS en H. H.

VAN DIEPENBRUGGE, die te *s Hertogenbosch garnizoen had gehouden.
De 2®-Luitenant J. C. C. M. DEN BEER FOORTUGAEL, mede tot genoemde Compagnie

behoorende, bevond zich sedert i Maart t. v. voor vier maanden met verlof.

Aangaande het jaar 1850 deelt Kapitein Jhr. VON PESTEL in zijne aanteekeningen nog mede: —
.  , . , „In December 1850 heeft de Luitenant-Kolonel DELECOURT, Commandant van het Regiment,

te 's Hage zeer de belangen van zijn Regiment behartigd bij PRINS FREDERIK, opdat bij de reorganisatie

van de Artillerie de Rijdende Artillerie behouden en onafliankelijk van de andere Artillerie zou blijven

Tot den Mei 1851 hield geen der onderdeden van het Regiment Rijders in de Hofstad

garnizoen; de plaats bleef ingenomen door eene gedetacheerde compagnie Veld-Artillerie. Op gemelden

datum evenwel marcheerde de 2® Compagnie Rijdende Artillerie — Kapitein VAN WICKEVOORT

CROMMELIN, i®-Luitenant MARIS en 2® Luitenants Jhr. VAN RAPPARD en VAN ORSOY

VEEREN — weder binnen de poorten der residentie; zij vertoefde daar tot i Mei 1853.

De gebeurtenissen van het jaar 1852 in de garnizoenen 'sGravenhage en Amersfoort, voor

zooverre zij met de geschiedenis van het Korps verband houden, maken wij tot onderwerp van een

volgend Hoofdstuk.

■>
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N het jaar 1852, een zeer belangrijk jaar voor de Rijdende Artillerie" — zegt Kolonel
Jhr. D. C. M. HOOFT in zijne Herinneringen — „wenschte de Luitenant-Kolonel DE BRUIJN, van

het Bureau van Oorlog, de Rijdende Artillerie te doen vervangen door Ligte Veld-Artillerie.

„Daartoe werd eene Batterij van dat soort van Artillerie onder kommando van den Kapitein
SODENKAMP naar den Haag gezonden om met de Batterij van den Kapitein VAN WICKEVOORT
CROMMELIN onder de bevelen van genoemden Lt-Kolonel DE BRUIJN vergelijkende proeven te nemen."

De oud-Rijder, de Luitenant-Generaal Jhr. WILHELM FRIEDERICH VON FESTEL, deelt
dienaangaande in zijne Aanteekeningen mede:

„In de maand April 1852 werden te 's Gravenhage door den Luitenant-Kolonel DE BRUIJN van het

D. v. O. vergelijkende proeven genomen omtrent de beweegbaarheid en het gebruik tusschen Veld-Artillerie
en de Batterij Rijdende Artillerie aldaar in garnizoen; welke proeven door PRINS FREDERIK werden
bijgewoond. De Veld-Artillerie bestond uit eene halve batterij uit Nijmegen onder bevel van den Kapitein
SODENKAMP met de Luitenants Jhr. GEVERS DEyNOOT, DE MAN en ABEL als Sectiecommandanten."

Wat was het geval?

De Overste W. A. DE BRUIJN, Chef van het Bureau der Artillerie bij het D. v. O., had

sinds eenigen tijd voorstellen ingediend om tot eene verbeterde inrigting der Fetd-Artü/erie te geraken.
Onze onderzoekingen mochten niet leiden tot eene volkomen nauwkeurige omschrijving van

bedoeld stelsel, dat door den ontwerper nu eens bereden Veld- dan weer verininderde Rijdende
Artillerie genoemd werd. Zooveel is echter zeker, dat het eene formatie op het oog had die tusschen beide
soorten artillerie het midden hield. Door n.I. van de geschutbediening een tweetal manschappen te paard
achter den vuurmond te laten volgen, de anderen reglementair plaats te doen nemen op de vande-
handsche paarden en den voorwagen, werd eene grootere bewegelijkheid der Veld-Artillerie verkregen.

De proeven, welke nu genomen moesten worden, hadden tot doel om aan te toonen niet,
dat de artillerie volgens het nieuwe stelsel bewegelijker zou worden dan de bestaande Veld-Artillerie,
maar zou blijken even bewegelijk te zijn als de Rijdende Artillerie.
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IET — wij beschouwen ons geenszins als geheel (?;2/^r/^'^/ii^beoordeelaar; wij

kunnen en mogen ons niet daarvoor uitgeven. Hoezeer wij voortdurend trachten

een veelzijdig licht te werpen op alle feiten en toestanden, welke wij beschrijven,

brengen wij instinctmatig de schoone daden van ons zoo innig geliefde Korps meer naar

voren dan die van andere wapens of artillerie-soorten, waarvan de herdenking ons rijer-hart

minder in vervoering brengt. Dit gevoelen en erkennen wij. Maar onmogelijk zou het

ons zijn, om, enkel door hartstocht gedreven, de oogen te sluiten voor belangrijke

! voordeden, aan andere wapens eigen ̂ onmogelijk om toestanden te bezingen, die valsch
I  zijn of wel te laken, wat toejuiching verdient. En in zoo verre wij geen ander standpunt
dan het hier geschetste zouden ktmnen innemen, wordt het ons onverklaarbaar, hoe

dikwerf velen door hartstocht geprikkeld met volkomen blindheid geslagen worden, als

gevolg waarvan een zuiver oordeel ondenkbaar wordt. De strijd, in het jaar '52 tegen

de Rijdende Artillerie gestreden, moge tot waarschuwend voorbeeld strekken.

Diep zullen wij op dien strijd thans niet ingaan; onze slotbeschouwingen zullen

gelegenheid openen om de schermutseling in logisch verband te beschouwen. De enkele

woorden hier merke men alleenlijk aan als de introductie van een belangrijk feit in onze

korpsgeschiedenis, waarvan de vermelding chronologisch te dezer plaats thuis behoort.

Ware het —■ om tot de proefneming terug te keeren —, dat men het denkbeeld
voorstond, als zoude van de beweegbaarheid der cavalerie-vuurmonden wat gemist kunnen
worden, dan zou het immers verklaarbaar geweest zijn, dat men zulks door rationeele
proeven op ruime schaal ging toetsen ^ ja — mocht men als gevolg daarvan tot bezui-
niging van 's Rijks uitgaven kunnen komen, dan zou dit, van een objectief standpunt
gezien, toejuiching verdienen. Maar men deed dit niet: men stelde twee (halve) Batterijen
naast elkaar, eene rijdende halye-battenj en een andere, volgens het stelsel DE BRUIJN
aangespannen, en nu moesten de proeven aantoonen, dat beide even bewegelijk waren!

^^Qui proiive trop^ ne prouve rien!'' — Zoo was het ook hier. Had men eene bat-
terij DE BRUIJN toegevoegd aan eene cavalerie-afdeeling en met geforceerde marschen
naar de grenzen gezonden, ten einde opdrachten te helpen uitvoeren, waartoe onze ruiterij
in het eerste stadium van den oorlog geroepen zal zijn; en had zoodanige batterij hare
taak glansiijk volbracht, dan ware de conclusie gewettigd, dat eene nog bewegelijkef
geschutsoort onnoodig mocht heeten Maar wij weten het: dergelijk bewijs is een
voudig niet te leveren. Wij, die bij ondervinding weten, dat het zelfs der Rijdende
Batterijen dikwerf zzüaar^ ja wel eens te zwaar zal vallen om de ruiterij steeds en overal
te volgen, zouden alles wat in ons vermogen is willen doen om onze geschutsoort te
vellichten. Hoe dankbaar stemde het ons reeds, toen—dank zij de volijverige bemoeiingen
van den voorlaatsten Korps Commandant, Overste C. DE WIT — door het wegvallen
der zitplaatsen van de affuiten in den jare 1898 weinige kilos gewicht werden bespaard 1
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IJ zijn er immers diep van doordrongen, dat slechts het wezen als cavalerie-ariillerie aan

ons niet alleen reden — maar tevens ten volle recht van bestaan verleent.

Het Proces-Verbaal der proeven vormt een belangrijk document, dat mededeeling

verdient. Berustende op het Krijgsgeschiedkundig Archief van den Generalen Staf kwam dit stuk ons

bij onze onderzoekingen onder de oogen. Plaatsruimte verbiedt ons helaas om het in extenso op te

nemen, zoodat wij ons moeten bepalen daaraan slechts het een en ander te ontleenen.

„Nadat" — aldus .vangt het verslag i) aan — „op last van Zijne Excellentie den Heer Minister van

Oorlog van den 6®" Maart 1852 de Luitenant-Kolonel chef van het Bureau der Artillerie bij het Departement

van Oorlog van den I0®° tot den i8®° Maart d. a. v. zijne denkbeelden omtrent eene verbeterde inrigting

der Veld-Artillerie te Nijmegen in toepassing had gebragt en de zaak als volkomen doeltreffend was gebleken,

werd door Zijne Excellentie den Heer Minister van Oorlog den last verstrekt om van daar herwaarts te

doen komen het personeel en de paarden noodig voor de bediening van eene halve batterij 12 naar

de voorgestelde wijze."

Trots velerlei bezwaren was het detachement, na te 's Bosch te zijn aangevuld, den 2^^^ April gereed.

Tuigen en vuurmonden werden te Amersfoort ontvangen, van waar de marsch aanvankelijk den zou

worden aangevangen, indien de Kommandant van het Personeel der Artillerie deswege geen tegenbevel

gegeven en den afmarsch op den April gesteld had, teneinde aan de Rijdende Artillerie alhier

gelegenheid te geven, zich te oefenen in het exerceeren met kanons van 12®, bespannen met 8 paarden.

Het verslag vervolgt aldus:

„Die Rijdende Artillerie heeft, zooals het gerucht luidt, zich dien tijd te nutte gemaakt om uit

Amersfoort de beste paarden en manschappen tot zich te trekken, zoodat zij, indien dat gerucht waarheid

is, bij de proeven tegen het ongeoefende en nauwelijks voorbereidde detachement uit Nijmegen het beste

gedeelte van het Regiment Rijdende Artillerie kon stellen. Zij had in last om op de marschdagen van het

Nijmeegsche detachement eveneens dagelijks gemiddeld 5i- uur afstands met de kanons van 12 af te

leggen, hetgeen dan ook geschied is."

Het Nijmeegsche Detachement kwam met ruim 4 marschdagen zonder één gedrukt paard in

de Residentie aan. Den 17*^^0 stond het vóór i uur in het Malieveld in bataille en werd dadelijk door
den Minister van Oorlog geïnspecteerd.

De verrichtingen gedurende de eerste dagen zijn voor ons doel van minder gewicht.
„Den 2i«" stonden in de Maliebaan(-veld) een halve batterij van 12 ® bediend door rijdende artillerie

en eene dergelijke bediend door veld-artillerie, als verminderde rijdende artillerie ingedeeld.

„Voor Zijne Koninklijke Hoogheid den PRINS Veldmaarschalk — die de Veld-artillerie als normale
Veld-artillerie wenschte te zien — en den Minister van Oorlog manoeuvreerde eerst de rijdende artillerie

onder den Kapitein VAN WICKEVOORT CROMMELIN en daarna de Veld-artillerie onder den Kapitein
SODENKAMP, ieder gedurende omstreeks een uur in alle gangen.

„Daarna manoeuvreerden beide halve batterijen tot eene batterij vereenigd, onder het kommando
van den Luitenant-Kolonel DE BRUIJN, deden onder anderen een frontmarsch in galop (waarbij de
Veld-artillerie niet achterbleef) en defileerde daarna in stap en draf.

l) Proces-Verbaal van de proeven genomen tot onderzoek van eene verbeterde inrigting der Veld-Artillerie. Eirh, D. v. O. 26 Mei 1852 No. 35*
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ERDER lezen wij :

deze manoeuvres zijn, zonder dat zulks eenige nadeelige gevolgen heeft na zich

gesleept, twee paarden gestort en wel een van de Veld- en een van de Rijdende Artillerie.

']',Den 23" waren in de Maliebaan 2 halve batterijen van 6 de eene door Rijdende, de andere door
Veld-artillcrie als verminderde Rijdende artillerie bediend. Voor dezelfde personen als op den 21®", waarbij

zich nu ook de Kommandant van het Personeel der Artillerie gevoegd had, werd evenals op dien dag

gemanoeuvreerd, doch nu eerst de Veld-artillerie, daarna de Rijdende artillerie en eindelijk de vereenigde

halve batterijen. Alle onder dezelfde kommando's als op den 21''^ te voren.

„Den 26'" deden de beide halve batterijen van 12 de Veld-artillerie als normale Veld-artillerie

ingcrigt, in den tijd van ruim 24 uur eenen marsch van ruim vijf uren afstands over Voorschoten, de

Papelaan en den Leidschen weg en manoeuvreerden daarna in tegenwoordigheid van Zijne Koninklijke

Hoogheid den PRINS Veldmaarschalk en den Minister van Oorlog, en eene batterij vereenigd onder den

i®-Luitenant GEVERS DEYNOOT, gedurende een uur in draf en galop.

..Den 27®" marcheerden de twee halve batterijen van 6 de Veld-artillerie als normale Veld-artillerie

ingedeeld, ten 8 uur af, draafden van uit de Maliebaan om Scheveningen en het badhuis naar de stad

terug, marcheerden toen naar Waalsdorp, alwaar de vereenigde batterij, eerst onder het kommando van den

Kapitein VAN WICKEVOORT CROMMELIN en daarna onder dat van den Kapitein SODENKAMP, tot

I  uur in het vuur voor Zijne Koninklijke Hoogheid den PRINS Veldmaarschalk en den Minister van

Oorlog manoeuvreerde.

.... „Den 28" werden de proeven voor afgeloopen verklaard en den 29®" werden op last van den

Luitenant-Kolonel DE BRUIJN door den Luitenant VAN RAPPARD van de Rijdende Artillerie en den

Luitenant ABEL van de Veld-artillerie, de paarden van de beide batterijen nauwkeurig onderzocht, waarbij

van beide zijden geen paarden gedrukt en allen in goeden staat werden bevonden.

,.De voorgestelde inrigting" — aldus eindigt het rapport — „der Veld-ArtilIerie, die de verwachting

verre heeft overtroffen, heeft bij de genomen proeven ten duidelijkste aangetoond:

1°. Dat aan dat wapen eene tot nog toe hier te lande ongekende bewegelijkheid kan worden gegeven.

2°. Dat door het wederkeerig afzitten der berijders, de paarden op alle gewone marschen zullen

worden ontlast en de Veld-artillerie daardoor tot groote marschen zal geschikt wezen.

3°. Dat de alzoo ingerichte Veld-artillerie, zoolang als zij geene verliezen zal hebben geleden, in

snelheid en duurzaamheid van beweging niet bij de Rijdende artillerie zal achterstaan.

4°. Dat deze Veld-artillerie, zoodra zij door geleden verliezen zal teruggebragt zijn tot eene batterij

te voet, ten aanzien van de tegenwoordige inrigting der Veld-artillerie, nog zeer veel in

bewegelijkheid zal gewonnen hebben, doordien de bedieningsmanschappen niets behoeven te

dragen en afwisselend te paard kunnen stijgen en de paarden mede afwisselend kunnen

worden belast.

5®. Dat echter eene Rijdende batterij met volle bediening, mits de tuigen daartoe zijn ingerigt,

hoezeer aan grooter verliezen dan de Veld-artillerie blootgesteld, bij geleden verliezen van

lieverlede tot de inrigting der bedoelde Veld-artillerie kan overgaan en dus ook langer dan deze

hare bewegelijkheid zal behouden.

6®. Dat ook de bedoelde Veld-artillerie bij eene doelmatige oefening geschikt te achten is tot het

uitbrengen van rijdende batterijen met volle bediening.
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70. Dat de Regeering 111 alle gevalle bij magte zal zijn om, door het plaatsen van 2 of meer

bedieningsmanschappen te paard, aan elke batterij der ontworpen Veld-artillerie zoodanige

snelheid en duurzaamheid van beweging mede te deelen als zij naar de verschillende oorlogs

toestanden, waarin het Rijk kan komen te verkeeren, nuttig zal oordeelen.

„Opgemaakt te 'sHage, den 9 Mei 1852.

„De officieren van de Veld-artillerie, die de proeven hebben bijgewoond

(get.) „GEVERS DEYNOOT, Lt.

(get.) „DE MAN, i'' Luit. (get.) ABEL."

Het hiervoren aangehaalde stuk werd vervolgens ter goedkeuring en onderteekening gezonden

aan de Kapiteins SODENKAMP en VAN WICKEVOORT CROMMELÏN.

Eerstgenoemde verklaarde, dat — hoezeer het hier bedoelde systema naar zijne overtuiging

verre de verwachting had overtroffen — hij niettemin vermeende, voor zooveel hem betrof, de

gevolgtrekking bij punt 7 gemaakt, aan hoogere autoriteit te moeten overlaten.

Wat den Kapitein der Rijdende Artillerie VAN WICKEVOORT CROMMELÏN betreft, deze

gaf van zijne zienswijze blijk bij het ondervolgende belangrijk schrijven.

„'s Gravenhage^ den 7 Mei 1852,

,Jk heb de eer JHEd.Gestr. hiernevens het Proces-Verbaal^ mij door UHEd.Gestr. ter hand gesteld^

met het doel^ dit stuk door de handteekeningen der Officieren te doen bekrachtigen^ te retourneeren^ beleefdelijk
bemerkende^ dat ik mij evenmin daartoe in persoon gemachtigd gevoel^ als dat ik tot datzelfde einde aan mijne
onderhebbende officieren zou mogen aanbieden.

„Ingevolge eene aanschrijving van den Heer Generaal-Majoor Kommandant van het Personeel der
Artillerie dd. ji Maart 11. N°. 5/ Practische Oefeningen., heb ik mij gesteld onder de bevelen van UHEd.Gestr.

„Noch in dit., noch bij eenig ander mij medegedeeld bevel is mij den last opgedragen., om mijne denkwijze
of die mijner officieren bij geschrifte of anderszins over de inrigting der uit Nijmegen gedetacheerde halve
batterij (te gelijktijdig met mijne onderhebbende batterij onder UHEd.Gestr. bevelen gesteld}., te openbaren.

„Geduretide dien tijd nu heb ik mij zooveel mogelijk beijver dj die bevelen ten uitvoer te brengen en mits
dien vbbr alles mijne aandacht gewijd^ aan hetgene mij onmiddellijk was opgedrageUj zonder in beschouwingen
te treden, omtrent de voorgeschreven proeven of derzclver te verwachten resrdtateti.

„Mögt UHEd.Gestr. verlangen, een verslag van mijnentwege, over de verrigtingen der rijdende halve
batterijen a 12 en 6 bij de plaats gehad hebbende marschen of manoeuvres, alsmede van hetgeen ik
heb kunnen opmerken van het Nijmeegsche Detachement, voor zooverre dit onder mijne onmiddellijke orders
heeft gemanoeuvreerd, zoo ben ik geheel bereid hieraan te voldoen.

„Edoch tot het onderteekenen van een Proces-Verbaal, in den geest als dit mij door UHEd.Gestr. wordt
aangeboden, ben ik geenszins voorbereid.

„Aan

den Heer Luitenant-Kolonel, Chef van het Bureau der

Artillerie bij het Departe7?ient van Oorlog, ""sGravenhage.
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IET schrijven van den Batterij-Commandant vervolgt aldus:

^^Ware dit zelfs het geval^ zoo zoiide ik fiiettemifi de vrijheid nemen UHEd.Gestr, beleefdelijk

op te merken^ dat in dat stuk onderscheidene punte^i voorkomen^ over welke ik in het geheel geene

meemng kan uiten^ zijnde volkomen met dezelve onbekend^ als daar zijn: die^ welke de toepassijig van het stelsel

te Nijmegen betreffen; de in het Proces- Verbaal genoemde verbeterde inrigting der veldartillerie; alsmede de

graad van geoefendheid of ongeoefendheid van het daarbij ingedeelde personeel; de bezwaren, waarmede het

heeft te kampen gehad^ enz.

^^Daarenboven zijn andere punten of daadzaken in het Proces-Verbaal opgenomeii., welke zich mijns

inziens op een geheel andere wijze hebben toegedragen^ dan met de daarin gestelde beschouwingen.

.^fmmers is daarin zakelijk vermeld:

/°. „ .^f,at de marsch der halve batterij veld-artillerie op last van den Kormnandant van het Personeel

.^^der artillerie is uitgesteld geworden., opdat de Rijdende artillerie alhier.^ zich in het exerceeren met kanons

^{van J2 ̂  en in het rijden met bespanningen van 8 paarden zoude kunnen oefenenP "

..De daadzaak is: dat toen de proeven voor de veldartillerie alhier eeid aanvang namen., de aange

spannen halve batterij a 12 Rijdende Artillerie slechts tweemaal te Waalsdorp had geëxerceerd: en die

oefening., zooivel voor de trekpaarden als voor de stukrijders en afdeelingen., bijgevolg als zeer geriyig en opper

vlakkig te beschouwen ivas.

.,.,Naar aanleiding van dien heb ik echter de vrijheid genomen., het Proces- Verbaal aan bovengenoemden

Heer Generaal-Majoor ter inzage aan te bieden., om wat dit punt betreft., van ZHEd.Gestr, ifilichting te verzoeken.

^.,Wclwillend heeft ZHEd.Gestr, hieraan gelieven te voldoen en heb ik., ter voorkojning van dikwijls

verschillende uitleggingen., de eer UHEd.Gestr. hierbij de afschriften te doen geworden., der beide betrekkelijk

deze aangelegenheid aan den Heer Luitenant-Kolonel Kommandant van het detachement veldartillerie te

Nijmegen door ZHEd.Gestr. toegezondene missives, gegrond op de aanschrijving van het M. v. O. in die onder

N. 20 voorkomende, aangehaald.

,, Voorts:

2°. „dat de Rijdende artillerie zich dien tijd ten nutte heeft gemaakt om uit Amersfoort de beste paarden

„en manschappen tot zich te trekken, zoodat zij bij de proeven, tegenover het ongeoefende en nattwelijks voor-

,,bereidde detachement iiit Nijmegen het beste gedeelte van het geheele regiment Rijdende Artillerie kon stellenP

„De waarheid is: dat van de J2 korporaals en kanonniers, waaruit de vier afdeeli7igen der halve batterij

waren zamengesteld, slechts 3 man, van de zes onlayigs uit Amersfoort, voor een gelijk getal verwisselde man

schappen, zijn ingedeeld geworden, en dat zvel om reden, ik aan de nieuw aangekomene, de eer der medewerking

niet boven mijne oude manschappen zvenschte toe te kennen.

„IPat de paarden betreft, heb ik eenc tijdelijke versterking vaii het detachement der depbt kompagnie
aangevraagd, op grond, de laatste, bij de dagelijks tot verschillende corveën gereed te houden bespanningen,

geene trekpaarden ten dienste mijner onderhebbende batterij zoude hebben kunnen verstrekken. Dientengevolge

dan ook zijn uit Amersfoort tzvee bespanningen van 4 paarden, benevens 3, ter vervangiiig vati ziekelijke en

verzzvakte rijpaarden toegezonden, van welk laatste getal 3 over de 3] rijpaarden uit welke de afdeelingen enz.

bestonden zijn ingedeeld gezvorden.

3^' ^^De omstandigheid, tn zvelke zich de heide stukken V. en R. A. bij ieder van welke een trekpaard
gedurende de vereenigde manoeuvres onder het kommando van den Heer Luitenant-Kolonel DE BRUIJN op
den 2p April is gestort, op dat oogenbhk bevonden, zvas naar mijn gevoelen geenszins dezelfde.
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^^Dat der R. A, heeft zonder oponthoud de stelling in batterij kunnen aannemen^ hebbende het voorval

plaats in hetzelfde oogenblik van halt houden en tetigevolge van het te sterk inhouden der bespanning op het

uitvoering koinmando^ komende hierdoor de disselboom met kracht tegen het achterste bijdehandsche middelpaard

{niet vayidehandsche) waardoor het van de been geworpen wicrd.

^f)e marsch op den 26^ wierd door de halve batterij a 12^ Rijdende Artillerie afgelegd in den tijd

van Tiog geen 2Y4 tmr^ waarna zij is afgestegen gebleven totdat de halve batterij veldartillerie in aanmarsch

was, om te voldoen aan de, voor den afmarsch^ door den Heer Luitenant-Kolonel DE BRUIJNgegevene

bevelen, dat: „de eene halve batterij niet vóór de andere in de Maliebaan zou mogen opmarcheer en l'' i)

„De gangen der vereenigde halve batterijen waren dien dag naar ik vermeen, op last van Z, K, H. den

PRINS Veldmaarschalk, den stap en den draf.

„ Wat betreft, hetgeen aan het eitide van het Proces- Verbaal wordt aangenomen, „als bij de genomen

„proeven ten duidelijkste aangetoond'^ neem ik de vrijheid aan te merken, ik die meeningen evenmin door mijne

onderteekening zou kunnen bekrachtigen, als zijnde die proeven 7iiet van dien aard geweest om mij eene

genoegzame inlichtmg omtrent die punten te geven of mij tot eenige volledige overtuiging aangaande dezelve

te leiden.

„De Kapitein Kommandant der Rijdende Batterij,

(get.) VAN WICKEVOORT CROMMEUN:'

1) Overste DE BRUIJN teekende hierop aan: „Was de Rijdende Artillerie vroeger dan de Veld-Artillerie aan de Maliebaan; de laatste die aan

den Bezaidenhout was a^estegen en de paarden gedrenkt had, stelde er geene verdiensten in om vóór het aangegeven tijdstip te deboucheeren."
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CHOON wij ons, ook na de inleidende woorden, van verdere commentaren op dit stuk

gevoegelijk kunnen onthouden, is het toch wel eigenaardig, op enkele beschouwingen te

wijzen, die door de proeven zijn uitgelokt.
,,Bij de eigenlijke vergelijkende proefneming op 21 en 23 April onder aanvoering van

den Luitenant-Kolonel DE BRUIJN" — aldus de Majoor der Artillerie bij het 0.1. Leger KUIJPERS —

„was het proefveld omringd door toeschouwers uit alle standen der maatschappij en bezet met deskundigen

van allerlei rang. Alle mogelijke bewegingen uit de batterij-school, de op-en afmarschen en de verschillende

wijzen om in batterij te komen, werden met de meeste snelheid, nauwkeurigheid en bedaardheid uitgevoerd.

Later deden beide halve batterijen uitgestrekte marschen en manoeuvres in het vuur in tegenwoordigheid

van den PRINS Veldmaarschalk en den Minister van Oorlog.

„De uitslag der genomen proeven" — zoo vervolgt hij — „had de stoutste verwachtingen overtroffen,

de twijfelaars bekeerd, de tegenstanders tot nadenken gebracht. De Veld-artillcrie leverde het bewijs^ dat

zij goed ingericht^ zich overal even goed cn even snel kan bcivcgen als de rijdende artillerie i), dat zij noch op

marsch noch in 't vuur in vlugheid cn schietvaardigheid voor hare gevierde zuster behoeft onder te doen.

„Trouwens het verschil tusschen beiden houdt op, als de rijdende artillerie eenige paarden verloren

heeft, wat in den regel dikwijls reeds op marsch geschiedt.

„De zaak was: men vreesde de rijdende artillerie te zullen verliezen en men zocht haar leven te

verlengen, door aan hare zuster, de veld-artillerie, te onthouden, wat haar rechtmatig toekwam, n.I. de

beweegbaarheid waarvoor zij vatbaar is 2)."

Thans geven wij het woord aan den Generaal C. L. SCHEIDEER LIST, die als ooggetuige

bij de te 's Gravenhage in het Malieveld genomen vergelijkende proeven tegenwoordig was.
„Eene batterij veld-artillerie en eene batterij rijdende artillerie" — zoo verhaalt de Oud-Cavalerist 3) —

manoeuvreerden tegen elkaar en de tegenstanders van de rijdende artillerie zouden daarbij het bewijs

leveren: ...Jat eene veld-batterij zoo niet meer dan toch dezelfde vlugheid^ hetzelfde volhardingsvermogen^

dezelfde manoeuvreervaardigheid als eene rijdende batterij bezit en diensvolgens in staat is de Cavalerie op
alle terreinen te volgenP "

„Hoe men eene dergelijke stelling heeft kunnen opwerpen, was velen onverklaarbaar. Het bewijs
bleef dan ook achterwege. Noch PRINS FREDERIK, die de proef bijwoonde, noch de onpartijdige officieren

waren daarvan te overtuigen en de toeleg liep op niets uit. Het rapport omtrent de proef, geheel ten voor-

dcele van de rijdende artillerie, werd echter niet publiek gemaakt.

„Wanneer nu reeds de groote manoeuvreervaardigheid van de rijdende artillerie op het vlakke
cxcrcitic-terrcin niet te betwisten valt, zal dat dan nog niet duidelijker uitkomen op geaccidenteerde ter
reinen, gepaard met langdurige en dagelijksche marschen en zou de Veld-artillerie zich ook aan eene

dergelijke proef willen onderwerpen? Men behoeft waarlijk geen artillerist te zijn om te begrijpen, dat het
belasten van de vandehandsche paarden en de voorwagens zeer ten nadeele van de beweegbaarheid is: de
stukrijders worden in de besturing van het stuk belemmerd en de paarden verliezen de beweeg- en
trekkracht. Die nadeelen zijn bij de rijdende artillerie onbekend. Meermalen ben ik in de gelegenheid
geweest mij van de vlugheid en manoeuvreervaardigheid onzer rijdende artillerie te overtuigen. Zij kan
de cavalerie niet alleen op alle terreinen volgen, maar zelfs voorbij snellen."

1) In vei-baiul met onze voorgaande beschouwingen kunnen wij niet nalaten deze uitspraak te cursiveei-en.
2) Goscluedenis der Ncderlaudsohe Artillerie IV® Deel blz. 204 en 205. 3) Herinneringen van den Lt.-Generaal FREDERIC CAREL LIST b!z. 290.
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AT het ons tot een groot genoegen strekte om de besprekingen van het document,

waarover zoo lange jaren een geheimzinnige sluier verspreid lag, te besluiten met het

oordeel van den hooggeachten ruiteraanvoerder, zoon van een der grootsten onzer voor

gangers, wie zal het ons ten kwade duiden? Toch gebiedt de objectieviteit, waarnaar we zooveel

doenlijk s(reven^ om — evenzeer als we op eene zinsnede van het citaat uit KUIJPER's werk in het

bijzonder de aandacht vestigden — er op te wijzen, hoe het slot van hetgeen Generaal SCHEIDLER

LIST zegt, het kenmerk draagt van al „te veel te willen bewijzen."

Van harte hopen wij, dat het der Nederlandsche Rijdende Artillerie eenmaal zal gegeven worden,

zoodanig te zijn uitgerust, dat zij de Cavalerie inderdaad te allen tijde en op alle terreinen vermoge

te volgen. Haar voorbij snelleUy dat zullen wij nooit kunnen, natuurlijk niet\ maar dat is onze

roeping ook niet!

Wij herhalen het, ons goed recht van bestaan bezitten wij als kanonnen ten dienste der huzaren,

't Ware een dwaasheid den Cavalerist te beschouwen — natuurlijk het geval van „dekking" der artillerie

uitgezonderd — als dienaar van het geschut!
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AN de Batterij CROMMELIN sprekende, zegt Kolonel Jhr. HOOFT in zijne Herinneringen:
.... „Dc batterij maakte vele oefeningen in de vlakte van Waalsdorp met het garnizoen,

maar voornamelijk zeer dikwijls in verband met de Cavalerie onder Kolonel VAN MERLEN."

Het zal wel onnoodig zijn hier de aandacht er op te vestigen, hoe deze eenvoudige zin mede

van eene rationeele oefeningswijze getuigt. Waarlijk, indien eene vredes-dislocatie zoodanig geregeld

kon worden, dat de cavalerie-artillerie verblijf houde naast het wapen, waaraan zij onafscheidelijk ver

bonden behoort te wezen, voorwaar — de voorbereiding tot een oorlogstaak zou daarbij wel varen ....

Dat er in die dagen aan gecombineerde oefeningen veel waarde werd gehecht, leeren wij o.m.

ook uit verschillende dagbladberichten. Zoo vonden wij in de Leidsche Courant van Woensdag 13

Aug. 1852 N°. 99 aangeteekend:

„Heden morgen ten 6 ure zijn per extra-spoortrein uit Delft alhier aangekomen de manschappen

uitmakende het bataillon Jagers, dat daar in garnizoen ligt, en uit Leyden het 8® Regiment Infanterie, te

zamcn ruim 540 manschappen, ten einde de manoeuvres bij te wonen te Waalsdorp.

„Het gchcele garnizoen hier gestationneerd, Grenadiers en Jagers, de regimenten Kavallerie en de

Rijdende Artillerie, zoomede het garnizoen van Leyden en de Jagers van Delft, waren in de vlakte bijeen,

alles te zamcn ongeveer 1600 man. Na afloop der militaire manoeuvres zijn de troepen ten één ure per

spoortrein naar hunne garnizoenen teruggekeerd.

„Gedurende eene maand zullen deze oefeningen tweemaal 's weeks plaats hebben, gedeeltelijk zelfs

in het vuur. Z. M. DE KONING hecht zeer veel aan deze practischc examina in het open veld, afgelegd

door hen, wier roeping het is legerafdeelingen te kommandeeren en is voornemens zich dikwerf persoonlijk

te overtuigen van den goeden loop dezer troepenbewegingen, welke op hetzelfde tijdstip ook in andere

garnizoensplaatsen worden gehouden" ....

Nog steeds bleef Nederland aantrekkingskracht uitoefenen op militaire specialiteiten uit den

vreemde, die vooral op artilleristisch gebied hunne kennis wenschten te vermeerderen. Zoo vernemen

wij thans weder van een bezoek in 1852 door eene commissie Artillerie-Officieren uit Spanje aan de

Residentie gebracht. Het jaar te voren was de Fransche Artillerie-Kapitein FAVÉ, later Adjudant
van KEIZER NAPOLEON III, herwaarts gekomen: de bezichtiginpf en het nauwkeurige onderzoek

' O O ö O

van ons nieuw materieel ontlokten aan dezen Officier de bekentenis, dat onze Artillerie op dat

oogenblik de Fransche vooruit was.

Wenden wij nu onzen blik naar het garnizoen Amersfoort, dan vinden wij, aangaande de daar
terzelfder tijd bij het Korps plaats hebben gebeurtenissen, door den oud-Rijder Jhr. J. W. VON

PESTEL in zijne Aanteekeningen vermeld —
„In April 1S52 zijn op de Zeister-heide proeven genomen r) om een onderzoek in te stellen naar de

uitwerking van het kartetsschot uit het Ligte Veld-Materieel in vergelijk met dat uit het zware kanon van 6-®.

„De commissie bestond uit den Majoor Jhr. SINGENDONCK, Kap. Jhr. VON PESTEL en Lt.
DE BRUIJN van de Rijdende Artillerie, i®-Lts. ROOS en SODENKAMP van de Veld-Artillerie.

1) Het terrein, waarop de proefschoten werden gedaan, was gelegen op de Zeister-heide, links van den straatweg van Amersfoort naar Utrecht,
vóór de lijn der kookgateu van het oude Kamp, ter hoogte van het woonhuis van den kampwacht.
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E uitkomsten dezer proeven zijn bijeenverzameld in het ^^Verslag der Kommissies -belast

met het o7iderzoek der tiitwerking van het Karietsschot bij het kort kanon van 6 ® zwaar

en ligts gehouden te Amersfoort in 18^2^

Aan dit rapport is toegevoegd een lijst, houdende:

ssAlgejjteen Overzicht der schoteUs terugloop e7t verspreidings waargenome^i bij de seriën^ omtreyit

de tiitwerking vafi het kartetsschot op afstanden van 700, óoo^ 500 en ̂ 00 passen 7net het ka7t07t va7i

6 ̂  zwaar en ligti'

Ofschoon bedoeld Verslag onmiskenbare teekenen draagt, met de meeste nauwgezetheid te

zijn opgemaakt; hoezeer het ook getuigenis aflegt van den ernst, waarmede de commissie de haar

opgedragen taak vervulde, gevolg gevende aan den door het Co77nté van Defensie geuiten wensch

om de proeven, ongeacht het jaargetijde, zoo spoedig mogelijk aan te vangen — toch kan het stuk

thans niet meer van actueel nut wezen. Ja, het valt moeilijk nu — na vijftig jaren — ons in te denken,

hoe het ooit nut o-ehad kan hebben om zóo minutieus de uitwerkins; van kartetsschoten uit twee vuur-
O  O

monden van gelijk kaliber, op weiiiige honderden passen afstands te vergelijken .... nu de werkings-sfeer

van het moderne veldgeschut enkel met kilometers is te omschrijven.

Nogmaals, wij brengen alle hulde aan de samenstellers van dit lijvige Verslag, hetwelk met

een nog omvangrijker bundel bijlagen (A t/m M) aan het Krijgsgeschiedkundig Archief van den Generalen

Staf ter raadpleging ligt....; doch, als gezegd, plicht om aan dien arbeid gegevens te ontleenen,

kan door de gewijzigde omstandigheden niet meer op ons rusten.
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PRAKEN wij in den aanvang van dit hoofdstuk van een document, belangrijk voor

de geschiedenis van ons Korps, nog op een ander mogen wij wijzen, dat in hetzelfde

jaar ontstond.

Zijn aan het eerst bedoelde stuk herinneringen verbonden, waarvan de herdenking

ons niet aangenaam kon stemmen, daarentegen boekstaaft het tweede document een der voor het

Korps meest eervolle gebeurtenissen: de waardeering zijner geschiedenis door een zoo onpartijdig en

bekwaam man als Jhr. yAN WILLEM VAM SYPESTEIN.

Wij, die bij den opzet van ons werk den weg reeds voor een belangrijk deel zagen afgebakend

door hetgeen die Schrijver heeft gewrocht, achten ons wellicht beter dan eenig ander in staat om de

verdiensten te huldigen van hem, die schier geheel opbouwend uit oorspronkelijke archief-stukken, eene

zoo volledige geschiedenis van ons Korps wist samen te stellen.

Het document, waarin de toenmalige Officieren van het Korps toonden de daad van dezen

Schrijver te waardeeren, is van den volgenden inhoud —

Olficieren van het Regiment Rijdende Artillerie^ wenschende Imlde te brengen aan de loffelijke wijze,

ivaarop de lotgevallen en verrigtingen van dat Regiment, van de oprigting daarvan tot op dezen tijd, zijn

beschreven in het werk, getiteld: Geschiedenis van het Regmient Nederlandsche Rijdende Artillerie door

Jonkheer J. W. VAN SYPESTEIN, Eerste^Lxiitenayit Ingenieur, Ridder der Orde van de Eikenkroon,

Zalt Bommel JOHANNES NOMAN en ZOON i8g2, verzoeken dien ijverigen geschiedschrijver zich verzekerd

te houden, dat zij ten volle waardeeren de onvermoeide naspeuringen, de nauwkeurigheid en volledigheid,

waardoor zich de zamenstelling van dat werk kenschetst, en dat zij achten dat hij zich daardoor een regt heeft

verworven op de dankbaarheid van allen, die belangstellen in de handhavmg van den 07igeschonden goeden naam van

dat Regiment, waartoe door den Heer P-Luitenant VAN SYPESTEIN zulk een waardig gedenkteeken is gesticht.

„Als een gering blijk van deze hunne dankbaarheid verzoeken de gezamenlijke Officieren der Rijdende

Artillerie, die er zich een ge7ioegen in makeii deze regelen te onderteekenen, den Heer P-Luitenant VAN

SYPESTEIN, wel van hen te willen aanne77ien een 77ieJibelstuk, i7igerigt 07n de geschiedkundige Documenten

te bevatten, die door ZHWG. 07ivermoeide zorgen zijn en worde7i verza7}ield en waarvan er reeds hebben gestrekt

tot het za77ie7istclle7i van 77iet zoo veel lof door ZHWG. vervaardigde en uitgegeven geschiedboeken: terzvijl zij

hopen, dat die 77iogen dienstbaar zijn tot het daarstellen van 7iog vele gedenkteekermi voor Neerland"s wapetiroe7n,

gelijk aan de reeds gestichte.

„Ajnersfoort, den ig Augustus 1852.

„De geza77icnlijke Hoofd- en verdere Officieren van het Regi7nent Rijdende A7'tillerie."

Volgen de onderteekeningen van:

C. D. P. Si7ige7tdonck, Hooft.

W. Voet. V. Goedecke.

van der Wijck. van Rappard.

A. Kelhier, Orsoy Veere7t.

Elout. W. Graaf v. Li7nburg Stirtan.

J. JV. G. Pels Rijke7t. J. Roos77iale NepzmiP

A. C. J. van Rappard.

„Delecourt. v. d. Wijck.

van Heeckeren. Goudriaan.

von Pestel, von Weiier.

V. Wickevoort Cro)7tmelin, Dijck77ieester.

de Bruijn. Gerard v. Sijsen.

dHa77iecourt. de Girard vaji Coehoor7i.

van Tuyllvan Serooskerken. Stee7iberghe.

Maris, J^ y. C. Taetsv. A77iero7igen, Gerlach.
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OOR wij de bespreking der jaren '49—'52 besluiten met de opgave der mutatiën, moeten

we nog een paar woorden wijden aan de nieuwe organisatie, het uitvloeisel der werkzaam
heden van het Comité van Defensie, Dit lichaam had zijne beschouwingen i) omtrent ons

verdedigingsstelsel gegrond op eene totale legersterkte van 95000 man zonder, ongeveer loóooo

man mét de troepen tot kustverdediging bestemd.

Rekenende op eene aanvulling van 45000 man schutterij, moest volgens het gevoelen van het

Comité de krijgsmacht van den Staat bestaan uit: 43000 man Infanterie, 4500 man Cavalerie met 3500

a 4000 paarden, 2600 man Veld- en Rijdende Artillerie met ruim 1800 paarden — uitbrengende 15 batte
rijen —, 7000 man of 48 compagnieën vesting-artillerie, de pontonniers en trein met ruim 2000 paarden,

en eindelijk 800 man genie-troepen. In verband met deze beginselen, die door het krijgsbestuur waren aan

genomen, zien wij, onder beheer van den Minister van Oorlog Baron FORSTNER VAN DAMBENOY,

bij Besluit van 8 September 1852 het wapen der Artillerie reorganiseeren en vrij belangrijk uitbreiden.
Wel is waar had de staf een vermindering te lijden van elf hoofden, doch daartegenover stond,

dat voortaan een Luitenant-Generaal Inspecteur aan het hoofd zou staan 2) in plaats van den Generaal-

Majoor, die tot dusverre als Koimnandant van het Personeel het wapen had beheerd. De eerst

opgetreden nieuwe titularis was de Generaal H. M. STEENBERGHE, de vader des oud-Rijders. Hem

werd toegevoegd als Adjudant de i'^-Luitenant der Rijdende Artillerie P. C. SWAVING.

De Vesting-artillerie werd met een oreheel Regiment versterkt: aan de Veld-artillerie werden
O  O '

4 compagnieën toegevoegd. Dit Regiment zou dientengevolge bestaan uit den Staf en 11 compagnieën,

waarvan i compagnie bestemd voor het Limburgsche Bondscontingent. De compagnieën zouden 11

batterijen van 8 vuurmonden bedienen, t. w.: 6 van twaalfpond, bespannen met 6 paarden, en 5 van

zespond bespannen met 4 paarden.

Het Regiment Rijdende Artillerie bleef bestaan uit 4 Veld-compagnieën, tot bediening van 2

twaalf- en 2 zesponder-Batterijen. Deze hadden slechts zes vuurmonden, allen van 12 pond. Het stuk

bleef met zes paarden aangespannen. De totale sterkte der 4 compagnieën en van het depot bedroeg

op dit tijdstip 29 Officieren, 46 onderofficieren en 670 manschappen, 54 officiers- en 326 troepenpaarden.

De miliciens der artillerie zouden voortaan tot eerste oefening één jaar, die voor het voorwezen

slechts drie maanden onder de wapenen blijven; de splitsing van de troepenpaarden in rij- en trek

paarden verviel: alle moesten tot trekken worden afgericht; bij de aanschaffing zou daarop worden

gelet. De zwakkere of minder tot trekken geschikte zouden bij voorkeur als rijpaarden gebezigd worden.
De kosten van onderhoud en vernieuwing van paardentuig bij de Veld- en de Rijdende Artillerie

werden overgebracht op het Materieel der Artillerie.

Ten slotte zij er op gewezen, dat bij de nieuwe organisatie de traktementen der kapiteins en der
luitenants werden herzien; dat de vuurwerkers-hulprichters niet langer in de formatie bleven opgenomen;
eindelijk, dat ook de regiments-kinderen bij alle compagnieën van het wapen werden afgeschaft.

1) Men zie dienaangaande o. a. Eene halve eeuw. VII Leger en Defensie door W. Rooseboom. Amsterdam 1898 blz. 177*
2) De Instructie voor den Inspecteur van het wapen der Artillerie werd bij Kon. Besl. dd. 's Gravenhage ir October 1852 No. 68 B vastgesteld.

Ree. MU. 1852 blz. 156.) Zij werd nader gewijzigd bij Kon. Besluit van 7 Maart ï86i N». 62.
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ERMELDEN wij thans nog met enkele woorden de mutatiën, die in het

tijdvak 1849—'52 bij het Officiers-personeel der Artillerie, voor zooverre zulks

met de Geschiedenis van ons Korps verband houdt, hadden plaats gegrepen.

!  Reeds deelden wij de benoeming mede van den Luitenant-Kolonel J. Ph. Baron

I DE GIRARD DE MIELET VAN COEHOORN en van de i^'-Luitenants Jhr. G. A. C.
[ H. VON GOEDECKE en F. F. STEENBERGHE. De Staatscourant der jaren 1849
I  tot en met '51, ook die der eerste maanden van het volgende jaar, bevatte geene
andere. Voor zooverre de oud-Rijders betrof, vermeldde zij alleen de bevordering van

den Kapitein J. C. T. V. Baron DE CONSTANT REBECQUE, laatstelijk Adjudant

van wijlen Z. M. WILLEM II en voorloopig bij Z. M. KONING WILLEM III in die

betrekking overgegaan, tot Majoor bij den Grooten Staf; en die van den Luitenant-Kolonel

T. E. DINAUX, tot Kolonel en Directeur der Artillerie-Constructie-magazijnen (5 Oct.

1849). Het was in deze betrekking, dat DINAUX aan het Leger, te vroegtijdig helaas,

kwam te ontvallen; den 23 November 1853 ontsliep de zoo begaafde oud-Rijder op

den leeftijd van 59 jaren te Delft.

En dan . ... de groote pro77iotie!

Dat tooverwoord met zijne mengeling van blijde verwachtingen, die het immer

bij jongeren opwekt, met den nevel vol weemoed, voor hen te wier kosten de

voortgang wordt verwacht.... met wat spanning werd het woord in den zomer van '52

genoemd. De groote promotie, die komen zou, en dan ook werkelijk kwam!

Groot waren de naamlijsten, die de Staatscouranten van September bevatten en

groot was ook het aandeel, dat de artillerie in deze zoo vurig en lang verbeide bevor

dering toekwam.

Tot Luitenant-Generaal Inspecteur van het Wapen werd bij Kon. Besluit van 8

Sept. N®. 41 benoemd, de Generaal-Majoor M. H. STEENBERGHE, Directeur in de

_  i"" Artillerie-Directie, belast met de functiën van Directeur van 'sRijks gieterij. In de

i maand d. a. v. nam de nieuwe titularis zitting als lid der speciale Commissie van inspectie

voor het militair onderwijs en wél voor het wapen der Artillerie.

De Generaal P. R. FALTER, Commandant van het Personeel der Artillerie,

legde zijne betrekking neder. Ingevolge Kon. Besluit van 8 Sept. N°. 40 ontving de

oud-Rijder zijn pensioen, met bepaling echter, dat hij als lid van het Comité van Defensie

werd gehandhaafd.

Nog een maand bleef hij in dit hooge staatslichaam zitting houden; toen werd

hem op zijn verzoek ook daaruit een eervol ontslag verleend ,,met dankbetuiging voor

,,de in die betrekking veelvuldig bewezen diensten," en onder toekenning van den rang

van Luitenant-Generaal. (Vergelijk Deel V-i blz. 206 e. v.)
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ERZELFDER tijd werd ook de i^-Luitenant P. C. SWAVING, Adjudant van den Inspecteur
der Artillerie, eervol ontslagen als secretaris der Speciale Commissie van inspectie over het
militair onderwijs. Hij bleef aan den Inspecteur toegevoegd en werd in de maand December

bij den Staf der Artillerie bevorderd tot Kapitein 3^ klasse.

Voorts benoemde Z. M. den September bij het Regiment Rijdende Artillerie —
tot Luitenant-Kolonel en Commandant, de Majoor Jhr. C. D. F. SINGENDONCK; tot Majoor, de

Kapitein der klasse T. T. J. H. Baron VAN HEECKEREN VAN DE CLOESE; tot Kapitein der
r klasse, de Kapiteins der 2= klasse Jhr. W. F. VON PESTEL, P. A. C. VAN WICKEVOORT

CROMMELIN en Jhr. A. J. B. VAN DER WIJCK (laatstgenoemde werd overgeplaatst bij het Regiment-
Veld-Artillerie en overleed in de maand Juni van het daaraanvolgende jaar); tot Kapitein der 3® klasse,
de i=-Luitenant-Adjudant F. M. D'HAMECOURT „wordende hij in de betrekking van Adjudant
„gehandhaafd", en de i'-Luitenant-Instructeur van het Regiment F. C. H. Baron VAN TUIJLL VAN
SEROOSKERKEN (die later geroepen zou worden om het bevel daarover te voeren); tot
ï "-Luitenants, de 2"-Luitenants Jhr. W. U. C. RIDDER VAN RAPPARD, W. H. DIJCKMEESTER

en C. J. VAN ORSOY VEEREN; de i"-Luitenant DIJCKMEESTER ontving daarenboven eene
benoeming tot Instructeur-, —

tot Kapitein van de 3" klasse werden bevorderd, respectievelijk bij het i" en het 3" Regiment
Vesting-artillerie, tevens benoemd tot Adjudant, de i"-Luitenants M. T. ELOUT en R. F. DE BRUIJN.

De Luitenant-Kolonel L. C. G. DELECOURT v/erd onder toekenning van den rang van Kolonel
op pensioen gesteld.

Bij hunne bevordering tot i"-Luitenant verlieten Jhr. VON WEILER, M. C. L. Baron DE

GIRARD DE MIELET VAN COEHOORN, W. Graaf VAN LIMBURG STIRUM, F. F. STEENBERGHE,
J. ROOSMALE xNEPVEU en J. J. C. Baron TAETS VAN AMERONGEN, het Korps Rijdende Artillerie;
de vier eerstgenoemden werden overgeplaatst bij het Regiment Veld-artillerie; beide laatsten respec
tievelijk bij het 3" en het 2" Regiment Vesting-artillerie. De T-Luitenant F. F. STEENBERGHE,
de latere Korps-Commandant, bleef in zijne betrekking van Ordonnans-officier gehandhaafd.

Nieuw deden hun intrede bij de Rijdende Artillerie, de 2"-Luitenants J. W. L. GERARD VAN

SIJZEN van het i" en L. S. G. BAGELAAR van het 2" Regiment Vesting-artillerie. Dat niet alle
opengevallen plaatsen werden aangevuld, moge geen verwondering wekken, indien men bedenkt, dat

volgens de laatste formatie niet minder dan zeventig luitenants bij het wapen ontbraken.

Verder zij nog vermeld, dat de Kapitein-Adjudant van het 2" Regiment Veld-artillerie Jhr. T.
WTTEWAAL VAN STOETWEGEN in de maand December bij zijn vroeger Korps terugkeerde;
in diezelfde maand werd de Kapitein der 2" klasse A. C. W. L. J. T. KELLNER tot Kapitein der

I* klasse bevorderd.

De Kapitein C. W. VOET ontving dd. 2 December op zijne aanvrage pensioen, onder toe

kenning van den rang van Majoor en met vergunning tot het voortdurend dragen der uniform van

het Korps, waartoe hij het laatst had behoord.
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OUIS CELESTIN GHISLAIN DELECOURT werd den 29"'^ Septemèer ifgs te Bergen

(Mons) in Henegouwen uit Belgische ouders geboren.

Den 19"^®" October 1812 als élève voor het wapen der Artillerie op de militaire

school i) in Franschen dienst getreden zijnde, waren de tijdsomstandigheden hem gunstig,

zoodat hij reeds op negentienjarigen leeftijd, n.1. den Juni 1813, zijne aanstelling ontving als

2®-Luitenant bij het 8® Regiment Artillerie. Ingedeeld bij het Fransche leger, dat in de maand Augustus

van hetzelfde jaar stelling genomen had aan de Elbe met Dresden in het centrum, zich gereed makende

om de machtige legers der Geallieerden te bekampen, nam DELECOURT deel aan den veldtocht in

Saksen. Hij was getuige, hoe 's KEIZERS gelukster begon te tanen en het Fransche leger, 60 è 70000

man sterk, na den Volkerenslag op 16—19 October bij Leipzig, den 2^®" November 1813 in

ontredderden toestand den Rijn overging, Mainz binnen marcheerde

en langs die rivier werd verspreid om den vijand den overgang

te betwisten. Het Stamboek van het Korps vermeldt dienaangaande

in de rubriek „Veldtochten enz." —181^ in Dmischlandr

Trots daartoe aangewende pogingen mocht het ons niet

gelukken te ervaren of DELECOURT aan de hierop volgende

krijgsgebeurtenissen der jaren 1814 en 1815 heeft deelgenomen.

Wij vinden slechts aangeteekend: Augtishis 181^ vtet demissie^

„ƒ Sept. i8ig in nonactiviteif,

Na de vereeniging van Noord- en Zuid-Nederland, benoemde

Z. M. DE KONING hem bij Besluit van den 15^®"^ April 1816 tot

2®-Luitenant bij de Rijdende Artillerie; welk Korps hij weder op

den 20^^®" September 1820 bij zijne bevordering tot i®-Luitenant

verliet, toen hij werd ingedeeld bij het i® Bataljon Artillerie Nationale

Militie. Spoedig nochtans keerde DELECOURT weder bij zijn geliefd Korps terug; reeds den 25^^" April '21
volgde zijne aanstelling tot Instructeur der Rijdende Artillerie ter standplaats Breda. In deze betrekking
bleef hij gehandhaafd bij zijne benoeming tot 2®-Kapitein, die den 15*^®° Januari 1826 plaats had; terwijl hij
drie jaren later, nl. bij Koninklijk Besluit van den 16^®" Augustus 1829 N®. 11, tot Kapitein werd bevorderd.

Het was in deze jaren, dat DELECOURT een ongeluk overkwam, dat hem bijkans het leyen
had gekost. Met een zending naar Antwerpen vertrokken zijnde, gebeurde het nabij genoemde plaats,
dat de diligence bij het passeeren van een brug te water raakte. DELECOURT trachtte door een der
raampjes zich naar buiten te werken, toen een mede-passagier zich in doodangst aan zijn mantel vast
klampte. Gelukkig had DELECOURT de tegenwoordigheid van geest om de agrafen los te maken,
waardoor het hem mogelijk werd, zich van zijn mantel te ontdoen, daarna zich te bevrijden. Te
Breda wedergekeerd zijnde, overviel hem een zware ziekte.

L. C. G. DELECOURT,

Ltutenant-Kolonel der Rijdende Artillerie.

I) In elke der standplaatsen van de negen Regimenten Artillerie in Frankrijk was eene Artillerie-school gevestigd. Over die te Douay voerde het
bevel de Generaal J. H. VOET — de bekende grondlegger van het Militair onderwijs in Nederland —, sinds Neêrland's inlijving tot den 248t9n Januari ï8ii.
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OEN de Rijdende Artillerie in het najaar van 1830 Breda verliet om deel te nemen

aan den Krijgstocht tegen Brussel (vergelijk Deel V-ii A biz. 48), bleef de Kapitein

DELECOURT met den Luitenant-Kolonel FALTER achter en werkte mede tot het in

staat van verdediging brengen der vesting. In het Stamboek vinden wij aangeteekend: In de

^^vesting Breda bij gelegenheid van den opsta7id in België.

Die dagen moeten hem, die uit Belgische ouders geboren was, zwaar gevallen zijn. Toch

schijnt het, dat DELECOURT boven alles inilitair was: militair van den ouden stempel, die aan

alle gevoelens en overwegingen het zwijgen oplegde om trouw te blijven aan het Vaandel, dat hem

onder zijne plooien had opgenomen.

Toen, na de voor onze wapenen zoo ongelukkige gebeurtenissen van het jaar 1830, de splitsing

tusschen de beide legers werd doorgevoerd, bleef DELECOURT in Noord-Nederlandschen dienst; het

aanbod, hem den 23^^®" October van datzelfde jaar gedaan om naar zijn geboortegrond terug te

keeren, sloeg hij beslist af.

Voorloopig bleef hij in Breda; doch toen op den 2*^^" November het depót van het Korps, dat

sedert het laatst van het jaar daar was gevestigd, naar Amersfoort vertrok, ging hij mede en bereikte

zijn nieuwe garnizoen den daaraanvolgende.

Alhier werden onder zijne leiding zulke uitstekende zorgen aan de oefening van het personeel

besteed, dat de Batterijen, welke aan den Tiendaagschen Veldtocht deel zouden nemen, in behoor

lijken toestand op het operatie-tooneel konden verschijnen en, zooals wij vroeger hebben aangetoond,
uitmuntend aan hare roeping hebben beantwoord.

Het was ook hier, dat hem als blijk van 's KONINGS welgevallen het bronzen eermetaal werd

toegekend: ̂ .^Metaleji Kruis 5 September 18^2" (Stamboek).

Als Commandant der bij het depót achtergebleven compagnieën was het in het tijdvak 1832—'41
aan DELECOURT gegeven om de beste krachten aan het wapen zijner keuze te blijven wijden;
terwijl hem het voorrecht te beurt viel, bij Besluit van Zijne Majesteit No. 76 dd. 22 Maart 1841, te

worden benoemd tot Majoor bij het toenmalige Regiment Rijdende Artillerie.

KONING WILLEM II erkende zijne verdiensten door hem den S^ten Qctober 1842 te begiftigen
met het Ridderkruis van den Nederlandschen Leeuw. Na het aftreden van den Lt.-Kolonel P. W.

KUIJPERS werd de oud-Rijder, die nog steeds te Amersfoort in garnizoen was, ingevolge Kon. BesL
van 7 November 1843 N°. 54 benoemd tot Majoor Commandant met eene toelage van ƒ500 'sjaars;
weinige dagen later, op 13 November, volgde zijne bevordering tot Luitenant-Kolonel (K. B. N°. 16).

In dezen rang commandeerde hij het Regiment nog bijna negen jaren, steeds waar het noodig
de belanden van zijn Korps behartigende op de wijze, die hem daartoe het meest geschikt voor

kwam; getuige onder meer zijn bezoek in December 1850 te 'sGravenhage aan Zijne Koninklijke
Hoogheid PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN i)

I) Vergelijk blz. 223.
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OT twee malen viel in dezen tijd aan den Overste DELECOURT de eer te beurt,
door Z. M. in commissie naar het buitenland (Frankrijk) te worden gezonden; de eerste
keer in de maand Augustus van het jaar 1844, de tweede maal in het najaar van 1851 i).

Korten tijd na terugkomst van deze laatste zending brak yoor den kundigen en geachten Chef
het oogenblik aan, waarop hij de gelederen zou verlaten. Bij Koninklijk Besluit van 10 September
1852 werd hem pensioen verleend, onder toekenning van den rang van Kolonel. Op dienzelfden datum
ging het commando over op den Luitenant-Kolonel Jhr. C. D. P. SINGENDONCK; doch eerst op
den October d. a. v. werd de Kolonel DELECOURT van de rollen van het Korps afgevoerd.

Behalve de reeds genoemde onderscheidingen was aan den oud-Rijder dd. 6 Dec. 1844 het
onderscheidingsteeken toegekend, bij Z. M. Besluit dd. 19 November 1844 N°. 46 ingesteld voor
langdurigen Nederlandschen dienst als Officier; bij Kon. Besluit van den December 1847 werd hij
opgenomen als Commandeur in de Orde van de Eikenkroon.

Nog viel aan den oud-Rijder na zijne pensionneering de hooge eer te beurt benoemd te worden
tot Adjudant van ZIJNE MAJESTEIT in buitengewonen dienst en wel bij ZIJNER MAJESTEITS
Besluit van 19 October 1853 N°. 17.

Kort daarna verliet hij Amersfoort; zijn hart trok naar Limburg. Hier vestigde hij zich in het
dorp Meerssen bij Maastricht en overleed 25 Mei 1875 te Luik op 82-jarigen leeftijd.

In DELECOURT eert het Korps een zijner groote mannen, den rondborstigen flinken militair
met veelal goede, toch ook somwijlen — laten wij het eerlijk bekennen — eenigszins bekrompen
opvattingen; den man, in elk geval, die de militaire traditiën van het Korps wist hoog te houden.

Tal van karakteristieke uitingen van den Chef, die ons oordeel alleszins bevestigen, leefden nog
voort bij hen, die DELECOURT van nabij gekend hebben, langen tijd nadat zijn stoffelijk omhulsel
was ten grave gedaald. Zoo was een zijner stereotype gezegden: „de Kapitein weet het beter dan de
„Luitenants, de Majoor beter dan de Kapiteins, maar de Chef weet het 't allerbeste. Een ieder worde
„nu op zijn beurt ook maar de knapste "

Nog herinneren wij ons een voorval, medegedeeld door een onzer vrienden, iemand, die
DELECOURT goed gekend had.

Het was de gewoonte bij het Regiment om slechts in de hoogste noodzakelijkheid met de
overjas gekleed uit te rukken. Deze waren wel opgepakt, doch werden uiterst zelden gebruikt. Op
zekeren dag verschijnt een i®-Luitenant met de jas aan in het park, waar aangespannen wordt tot
het maken van een militairen marsch. Enkele oogenblikken later verschijnt DELECOURT en merkt
zulks op „U bent dan maar zeer ziek. Mijnheer" — zegt hij. „Neen Overste, maar ik was wat
„verkouden „Ja wel" — vervolgt DELECOURT. — „U bent zeer ziek, gaat U dadelijk vier
„dagen naar Uw kamer om uit te vieren".... dus vier dagen arrest!

I) Vergelijk blz. 70,
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AT ,^ziek verJdarcfi' van een Officier was een middeltje, dat DELECOURT meermalen

bezigde om uiting te geven aan zijn misnoegen; doch meestal kwam de patiënt er genadiger

af dan in het bovengeschetste geval; over het algemeen hield de Commandant niet

van straffen.

Kolonel Jhr. HOOFT deelde ons nog een ander voorval mede, waarbij een luitenant, die zich

ongepast uitliet, eveneens als j^ziuaar ziek" beschouwd werd en onmiddellijk zijn kamer moest opzoeken,

zonder dat overigens eene bestraffing plaats had.

Dergelijke, misschien minder gewone opvattingen verhinderden niet, dat de Chef bij allen in

de hoogste mate bemind was; ja, oud-Rijders verzekeren ons, dat DELECOURT dikwerf genoemd

werd God der Rijdende Artillerie". De oolijke wijze, waarop hij meestal aanmerkingen maakte,

deed ze gaarne aanvaarden. Men gevoelde ten slotte, dat de Chef het zoo innig goed meende; men

had vertrouwen in hem en nam de eigenaardigheden, die minder aangenaam stemden, bij het vele

goede, dat DELECOURT kenschetste, gaarne op den koop toe aan.

Behalve het portret des oud-Rijders, dat in de galerij der Commandanten van het Korps een

plaats inneemt, waarvan wij in Deel V-ii A tegenover blz. i6o eene reproductie gaven, benevens een

portret (carte de visite), dat in het Album van het Korps wordt bewaard, bezit het Historisch Mtisetim

geene stoffelijke souvenirs van den oud-Rijder, welke aan zijn eervolle loopbaan herinneren.

Zijne handteekening, die wij aantroffen onder verschillende nog in het Archief van het Korps

berustende stukken, voltooie deze korte schets.

©■cL <2, CL»
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ET tijdstip, waarop de Rijders zich gereed maakten om naar hun nieuw

garnizoen te vertrekken, stellen wij U voor te benutten tot hervatting van
onzen rondgang door het Historisch Museum.

Ook deze jaren van vrede, pas geschetst, konden niet vruchtbaar zijn om eene

militaire galerij te vullen. Terwijl het zwaard in de scheede bleef, opende zich echter

een andere weg om aan het Vaderland blijvende bewijzen te geven, hoe men zijne

krachten veil had. Wij wezen er immers reeds op, hoe vele tijdschrift-artikelen en brochures

van de hand onzer voorgangers mede het hunne hebben verricht om over moeilijke

vraagstukken een helder licht te werpen; wij bespraken herhaaldelijk, hoe op menig

archief-blad nuttige wenken en adviezen staan opgeteekend, die het nageslacht toonen,

hoe de legerbelangen in die dagen werden behartigd.

Spreekt het van zelf, dat we daarheen het eerst de schreden wenden — naar boeken

en archieven —, enkele souvenirs van meer tastbaren aard spreken ook tot ons.

Of zou het geloochend kunnen worden, dat die eerste uniform, door Neerland's

ridderlijken VORST, KONING WILLEM II, ons Korps geschonken, ons dure plichten

oplegt? Of zoude men kunnen ontkennen, dat van gindsche eenvoudige versierselen,

gedragen vóór vele, vele jaren door hen, die onze geschiedenis tot eere zijn en blijven,

eene mysterieuse kracht uitstraalt? Fluisteren zij niet van iets machtigs, dat ons zal

samenbinden, ook dan wanneer geen vijand ons tot aaneensluiting noopt? — Getuigen

zij niet van de groote waarde, die zulk een symbool voor den militair bezit ?,...

Verwerpt dat symbool, haal minachtend den schouder op voor den soldatenrok,

vertrapt het vaandel, gij kind van den modernen materialistischen tijd.... maar weet

dan ook, dat gij daarmede een zenuwknoop ontrukt aan het militaire leven.

Wij beseffen, waarheen het gaat, zelfs met rassche schreden. Het ware al te

dwaas, de oogen te sluiten voor de geschiedenis der laatste jaren, zich te ontveinzen

welke de lijn is waarlangs het vraagstuk der legervorming zich afwikkelt. De overgang

is zwaar en beleid zal noodig wezen om, wat ons bleef uit de begrippen der oude legers, langs

den weg der evolutie te doen samensmelten met denkbeelden, die ons beheerschen.
Ja veel beleid is onmisbaar; want het is niet doenlijk, die heilige tradities op

eens ruw uit te rukken.... het ware al te wreed.

Wij, Leden van het Korps Rijdende Artilleristen althans, hechten nog daaraan
met alle kracht, die in ons woont. Voor ons rust nog steeds een diepe poezie in

reliquiën, ons door het Voorgeslacht nagelaten.

Eerst dan, als traditie geen onzer meer lief is; als geen beeld ons meer van
noode zal wezen, dat tot het hart spreekt, ja .... dan worde wellicht de geschiedenis
van ons Korps een minder gewaardeerd stuk. Maar dan zal ook van een leger met zijn
eigen psychisch leven geen sprake meer zijn.
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E souvenirs van het laatst besproken tijdperk, in de ^ zameling ̂ bewaard en nog
niet genoemd, zijn de volgende:

Ten eerste: Verschillende uniformstukken, toebehoord hebbende aan den Majoor

Jhr. GUILLAUME ALBERT CHARLES HERMAN VON GOEDECKE (E.K. 5) (G. 4) (Z. 4) (J. 2)
bestaande uit: een groote tenue dolman, idem giberne, gala sabeltasch, kolbak met compleet

garnituur, halssnoeren (majoors) en pelsknoop, nestels, sjerp, kleine tenue giberne, id. sabeltasch,

sabeldragon, groote tenue sabel en phantasie-sabel, beide met scheede.

Geschenk van Mevrouw de Douairière VON GOEDECKE geb. FAGEL.

Ten tweede: Een koppel pistolen van den Kolonel Jhr. COENRAAD DIEDERIK PONTIAAN

SINGENDONCK (M.W.0. 4) (N.L. 2) (E.K. 2) (M.K.) en in dienst gebruikt, terwijl hij het commando

voerde over het Regiment Rijdende Artillerie.

Geschenk van zijn schoonzoon, den Heer A. E. VAN ROYEN te Haarlem.

Het ,,carte de visite" portret van dezen oud-Rijder, waarop we reeds vroeger de aandacht

vestigden, werd genomen naar een olieverfschilderij in het bezit van den Heer VAN ROYEN.

Ten derde: Een sabel met scheede, toebehoord hebbende aan den Kapitein der Rijdende

Artillerie ARMANDUS FRANCISCUS MATTHEUS D'HAMECOURT (M.K.) (B.L. 5).

Geschenk van zijn zoon den Kapitein van den Generalen Staf A. E. J. E. D'HAMECOURT.

Te7i vierde: Een sabel met scheede, toebehoord hebbende aan den Kadet Wachtmeester der

Rijdende Artillerie D'HAMECOURT.

Geschenk als voren.

Ten vijfde: Een zwarte schacot-pluim, gedragen door den Kapitein oud-Rijder Jhr. WILHELM

FRIEDRICH VON PESTEL (N.L. 3) (E.K. 5) (M.K.)

Geschenk van zijn zoon, den gepens, Kolonel der Artillerie Jonkheer W. F. G. A. VON PESTEL.
En eindelijk:

Te7t zesde: Een patroontasch voor groote tenue, zonder bandelier, eveneens gedragen door
den Kapitein Jhr. W. F. VON PESTEL.

Ook dit souvenir werd door den gepensionneerden Kolonel Jonkheer W. F. G. A. VON PESTEL

aan de Historische Verzamelifig afgestaan.

Indien wij thans het tijdvak 1831—1852 beëindigen, is het ons een behoefte nog een woord
van erkentelijkheid te uiten tot velen, die ons hun zoo gewaardeerden steun verleenden om de

moeilijkheden te overwinnen, welke zich bij het samenstellen van dit gedeelte der Korps-geschiedenis
voordeden. Grooteii dank allereerst aan den Heer Kolonel Directeur van het Krijgsgeschiedkundig
Archief van den Generalen Staf, door wiens volijverige pogingen wij in staat werden gesteld, weder
zoo menig belangrijke bijzonderheid aan de vergetelheid te ontrukken. Niet minder aan hen, Leden en

oud-Leden van het Korps en Familiebetrekkingen van hen, die eenmaal de eer genoten de initialen R.A. te
voeren, en die zoo welwillend waren, ons hunne documenten en aanteekeningen ter bearbeiding af te staan,
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ET zal niet gezegd behoeven te worden, dat vooral in de jaren, waarin het geschut niet
meer zijn stem weerklinken deed op het werkelijke gevechtsveld; in de dagen dat het
Korps zich slechts had voor te bereiden voor de taak, die eenmaal wellicht te vervullen

staat, dat juist in zulken tijd het bijeengaren van materiaal, dat tot het gebouw der hedendaagsche
Rijdende Artillerie verwerkt moet worden, op de grootste bezwaren stuit.

Dank aan allen, die ons het bijeenverzamelen dier bouwstoffen wilden verlichten.
Op nieuw doen wij een beroep op uw steun, waar een volgend vredestijdperk het onderwerp

zal worden onzer beschouwingen.

En dan leiden wij u binnen de muren der grijze sleutelstad.





Bijlage I g.

dep Officiepen gedupende l:\et tijdy^K 13314652

in Koninl^IijKen Nedeplnndgcfien Dienst,

A.. Clnefs van tiet Korps.

Zie Deel V-ii B, (Bijlage I ƒ.)

Commandanten van de Bereden Artillerie.

Zie Deel V-ii B. (Bijlage !ƒ.)

B. Commandanten,

Zie Deel V-n B. (Bijlage I/.)

C. Officieren.

(Zie Deel V-ii B. Bijlage I/.)





Bijlage h.

UITTRBKSBL

VAN DE

Eraplacementen der Rijdende Artillerie

GEDURENDE DE JAREN

1831 tot en met 1839.









Bijlage i.

AFSCHRIFT eener Circulaire van den Chef van den Generalen Staf aan den

Heer Generaal-Majoory belast vzet het opperbeleid der Artillerie

bij het Leger te Velde.

Afschrift.

hoofdkwartier 'sBOSCH, den 20/23^^=" Februari 1832,

(Afgedaan op N°. 295.)
Circulaire.

,,Dc algcmeene inspectie over het Leger, door ZIJNE MAJESTEIT bevolen, en waarvan mijne

missive van den 17 dezer N®. 375 gewaagt^ heeft ten doel om niet alleen den staat en den toestand

van het Leger, wat het personeel en het materieel betreft, te leeren kennen, maar tevens en onverwijld

tc voorzien in al het soms nog ontbrekende, of dat voor verbetering vatbaar is, met het oogmerk

om het Leger in staat te stellen, geheel uitgerust en van alles behoorlijk verzorgd, indien noodig

met vrucht in het veld te kunnen doen trekken. Zal evenwel dit doel geheel bereikt en van het

Leger al het nut verkregen worden, die de goede wil, de geestdrift en de moed, die hetzelve

bezielen, met regt kunnen doen verwachten, dan behoort ook tevens het onderwijs, zoo theoretisch

als practisch, niet alleen onderhouden, maar nog tot eenen hoogeren trap van volmaking te

worden gebragt.

„De terugkomst der verlofgangers en het vooruitzicht van een gunstiger saisoen bieden dan

ook de gelegenheid aan, om dit onderwijs over al de vakken van de Dienst, thans weder met ijver

te kunnen doen plaats hebben. Zijne Koninklijke Hoogheid de Opperbevelhebber verlangt dien

overeenkomstig, dat UW.H.Eg. op het onderwijs, zoo theoretisch als practisch, der troepen wel

bijzonderlijk deszelfs aandacht gelieve te vestigen, en daaromtrent bepaalde voorschriften aan de

Korpsen geve. De voornaamste onderwerpen daarbij te behandelen, zullen zijn:

„1®. De Exercitiën; — van nu af aan zal met dezelve worden aangevangen, en zullen zoo

dikwijls het weder zulks gedoogt, eenige oefeningen plaats hebben; daarbij de onderscheidene scholen

doorloopende, en voortgaande tot en met de Bataillons- en Escadrons-school,

„Zoodra de Heeren Generaals oordeelen, dat deze excercitiën genoegzaam herhaald zijn, zullen

de Brigades vereenigd worden tot het uitvoeren der Linie Evolutiën.

„2®. De Vuren; — zoodra de troepen genoegzaam in deze exercitiën en oefeningen gevorderd

zijn, zullen zij in de vuren onderwezen worden, zoo in linie als in tirailleur, hen daarbij aan orde,

stilte en oplettendheid gewennende.

Aan den Heer Generaal-Majoor

belast met het Opperbeleid der Artillerie

bij het Leger te Velde

te Bosch.

/



„Gelijktijdig zal ook op de schijf worden geschoten door diegenen, welke deze oefening nog

benoodigd mogten hebben.

„De vereischte exercitie-patronen zullen vervaardigd en aan de korpsen worden gezonden om

bij deze vuren te worden gebruikt.

„3®. De Velddienst; — de oefeningen der onderscheidene scholen zullen -bij tusschenpozingen

afgewisseld worden met praktische instructie in de velddienst op het terrein; hieronder zal begrepen

worden de verkenningen^ de patrouilles, de zamenstelling, de verrigtingen en pligten der v' oor- en

achterhoeden, den aanval en de verdediging van kleine posten, de tirailleurgevechten enz., daarbij immer

het terrein in acht nemende waarop men zich bevindt.

„De bevelvoerende Generaals der Divisien zullen alle veertien dagen, te beginnen met den

I® Maart, aan Zijne Koninklijke Hoogheid den Opperbevelhebber een verslag inzenden aangaande

de vorderingen, welke gedurende dien tijd gemaakt zijn, ten einde HoogstDenzelven in staat te

stellen, om het tijdstip te kunnen beoordeelen, waarop voor de uitvoering van groote manoeuvres

of operatiën over het leger kan worden beschikt.

„Zijne Koninklijke Hoogheid vleit zich dat een ieder in zijnen werkkring, zich door het

verkrijgen van grondige kennis in staat zal stellen om zijne pligten wel te volbrengen en zich

hierdoor het vertrouwen zijner onderhoorigen en de goedkeuring zijner meerderen zal weten te

verwerven; welk onderling vertrouwen en zelfs gevoel van waarde, de moreele en physieke krachten

des Legers nog aanmerkelijk zullen vermeerderen en daardoor de goede faam, die hetzelve reeds

heeft verworven, niet alleen kan gehandhaafd, maar zelfs nog vermeerderd worden, hetgeen dan ook

aller wensch en streven moet zijn.

„De Luitenant-Generaal Chef van den Generalen Staf,

bij afwezigheid

De Luit°'-Kolonel Adjudant van denzelven,

(geteekend) NEPVEU.

„Voor eensluidend afschrift

De Generaal-Majoor,

belast met het Opperbeleid der dienst bij de Artillerie te Velde.

Bij diens afwezen

De I® Luit"*-Adjunct van denzelven

(get.) H. BRUCHER.



Biyiage k.

Behoort bij besluit van den
26''ten October 1843, no. 53.

Litt. E.

FORMATIE

VAN EEN

REGEMENT RIJDENDE ARTILLERIE

bestaande uit vijf kompagniën, even zooveel batterijen uitmakende.

STAF VAN HET REGEMENT.

Kolonel Regements Kommandant

Majoor
Kapitein der 3^^® klasse .

Luitenant-Adjudant .
iste.Luit.-Instructeur in de rijkunst
Kapitein-Kwartiermeester . .
Administrateur van kleeding .
Adjudant-onderofficier . . .
V uurwerker-Opperwachtmeester
Staf-Trompetter . .
Schrijvers . . . .
Meester-kleedermaker

>  zadelmaker .

>  laarzenmaker

zwaardveger .

Vijf kompagiiien.
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Transport . .

Opperwachtmeesters . .
Wachtmeesters . . . .

Fouriers

Korporaals
Vuurwerker-Hulprigters .
Trompetters
Timmerlieden . . . .

Wagenmakers . . . .
Smeden . . . . . .

Hoefsmeden . . . .

Zadel- en Gareelmakers
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Bylage 1.

Bijlaag tot den staat litt. E,
behoorende bij besluit van den
26sten Octber 1843, no. 53.

REGEMENT RIJDENDE ARTILLERIE

FORMATIE VAN EEN KOMPAGNIE.

Kapitein . . . .

I'^^'^-Luitenants , .

2'^®-Luitenants . .

Opperwachtmeester
Wachtmeesters . ,

Fourier

Korporaals . . .
V uurwerker-hulprigters
Trompetters . . .
Timmerlieden

Wagenmakers . .
Smeden . . . .

Hoefsmeden . . .

Zadel- en gareelmakers

Kanonniers i
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De kompagttie, welke te
*s Hage garnizoen houdt, zal
in plaats van het hiernevens
vermeld getal paarden, 76
rij- en 34 trekpaarden hebben.



B\jlage II g.

CaTAIvOGUS

VAN

HET HISTORISCH MUSEUM

toebehoorende

AAN

HET KORPS OFFICIEREN

DER

Rijdende Artillerie.

Tijdvak 1831—1852.





Nommer in den

Catalogus van het
Museum.

OMSCHRIJVING
DER

VERSCHILLENDE NUMMERS.

Een Portret in koperen lijst, voorstellende ZIJNE MAJESTEIT KONING WILLEM III.

Geschenk van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN-MOEDER.

96 Een herinneringskruis van 1813—1815, benevens een gesp met twee kleine decoratiën,

zijnde de Nederlandsche Leeuw en het Metalen Kruis, toebehoord hebbende aan den

Kapitein A. E. SLENGARDE (N.L. 3) (E.V.) (M.K.)

Geschenk van den Majoor der Artillerie Jhr. C. H. MEIJER.

97 Zie Catalogus Deel V-i.

IIO Idem.

32—35 Idem.

107 Idem.

135—136 Zie Catalogus Deel V-ii A.

45 Zie Catalogus Deel V-i.

187 Zie Catalogus Deel V-n A.

132 Zie Catalogus Deel V-i,

143 Idem.

160 Idem.

4 Idem.

21 Idem.

105 Idem.

91 Idem.

106 Zie Catalogus Deel V-n A.

Een Portret (kabinetformaat) in zwarte lijst, voorstellende den Luitenant-Kolonel L. C. G.

DELECOURT, in de uniform der Rijdende Artillerie.

31 Zie Catalogus Deel V-i.

98 Idem.

137 Idem.

75 Zie Catalogus Deel V-ii B.

78 Idem.



Nomraer In den

Catalogus van het
Museum.

OMSCHRIJVING
DER

VERSCHILLENDE NUMMERS.

43—44

128—129

60—61

70—71

69

142

8—10

22—23

13

87

88

89

192

193

115 — 116

121

183—185

I I

189

Zie Catalogus Deel V-ii A.

Zie Catalogus Deel V-i.

Idem.

Idem.

Zie Catalogus Deel V-ii A.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Een sabel met scheede, toebehoord hebbende aan den Kapitein Jhr. WILHELM
FRIEDPaCH VON PESTEL (N.L. 3) (E.K.) (M.K.)

Geschenk van Mevrouw de Douairière VON PESTEL.

Een eereteeken voor langdurigen Nederlandschen dienst als Officier (gesp met cijfer XL),
toebehoord hebbende aan den Kapitein Jonkheer W. F. VON PESTEL.

Geschenk als voren.

Zie Catalogus Deel V-ii B.

Een zwarte pluim voor schacot, gedragen door den Kapitein der Rijdende Artillerie
Jhr. W. F. VON PESTEL.

Geschenk van zijn zoon, den gepensionneerden Kolonel der Artillerie Jonkheer W. F.
G. A. VON PESTEL.

Een patroontasch voor groote tenue, zonder bandelier, gedragen door den Kapitein
der Rijdende Artillerie Jhr. W. F. VON PESTEL.

Geschenk als voren.

Zie Catalogus Deel V-ii A.

Idem.

Idem.

Zie Catalogus Deel V-ii B.

Een sabel met scheede, toebehoord hebbende aan den Kapitein der Rijdende Artillerie
A. F. M. d'HAMECOURT (M.K.) (B.L. 5.)

Geschenk van zijn zoon, den Kapitein yan den Generalen Staf A. E. J. G. d'HAMECOURT.



Nommer in den

Catalogus van hel
Museum.

OMSCHRIJVING
DER

VERSCHILLENDE NUMMERS.

190 Een sabel met scheede, toebehoord hebbende aan den kadet-wachtmeester der Rijdende
Artillerie d'HAMECOURT.

Geschenk als voren.

5 Zie Catalogus Deel V-ii B.

6 Een stel gouden kolbaksnoeren, toebehoord hebbende aan den Kolonel F. C. H. Baron
VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN (E K. 5) (M.K.)

Geschenk van den eigenaar.

7 Een generaals-sjerp, toebehoord hebbende aan den Generaal-Majoor F. C. H. Baron VAN

TUYLL VAN SEROOSKERKEN.

Geschenk als voren.

147 Zie Catalogus Deel V-n A.

17

ï»

Een koppel pistolen, toebehoord hebbende aan den U-Luitenant LEOFRIE HARBAUER.
Geschenk van den Kolonel Jhr. HOOFT.
Een schilderij voorstellend, „Evolutiën van Rijdende Artillerie op de Leusdensche heide

bij Amersfoort".

Geschenk van de oudRijders A. J. A. GERLACH en A. C J. RIDDER VAN RAPPARD.
(Zie Catalogus Deel IV.)

24—26 Zie Catalogus Deel IV.

108 Idem en Deel V-ii B.

186 Zie Catalogus Deel V-i.

109 Zie Catalogus Deel III.

152 Idem.

2 Een sabel met scheede, toebehoord hebbende aan den Majoor A. C. W. L. J. F. KELLNER
(M.W.0. 4) (E.K.) (M.K.)

Geschenk van zijn zoon, den Heer A. VON KELLNER, oud-Zeeofficier.

72 Zie Catalogus Deel V-n A.

o^

1

00

Idem.

92 Idem.

99—loi Idem.

119—120 Idem.

162 Idem.



Nummer in den

Catalogus van het
Museum.

OMSCHRIJVING
DER

VERSCHILLENDE NUMMERS.

163

164

165

134

16

103

14

114

151

37

iiS

Een etui, bevattende een Militaire Willemsorde 4® kl., een gesp voor 25-jarigen dienst,
een Eereteeken 1813—1815, een Metalen Kruis en een St. Helena-Medaille, toebehoord
hebbende aan den Luitenant-Kolonel der Artillerie PIETER WILLEM KUYPERS

(M.W.0. 4) (1813—1815) (M.K.) (St. Helena).
Geschenk van den oud-Majoor der Artillerie van het Oost-Indische Leger H. N. KUYPERS

te 's Gravenhage.

Eene portefeuille, inhoudende verschillende bescheiden, betrekking hebbende op den
Luitenant-Kolonel der Artillerie P. W. KUYPERS.

Geschenk als voren.

Een Crayon-portret, voorstellende den Luitenant-Kolonel der Artillerie P. W. KUYPERS.
Een Portret (kabinetformaat) in zwarte lijst, voorstellende den Luitnant-Kolonel P. W.

KUYPERS in de uniform der Rijdende Artillerie.
Geschenk als voren.

Een schilderij in olieverf door PIENEMAN, voorstellende eene oefening van de Rijdende
Artillerie op de heide bij Zeist in 1843.

Geschenk van den gepensioneerden Kolonel DANIËL CONSTANTIJN MARIE HOOFT,
Adjudant in buitengewonen dienst van H. M. DE KONINGIN, (N.L. 3) (E.K. 4)
(O. 2) (N.L) (W.K. 3).

Zie Catalogus Deel V-ii B.

Een portefeuille, bevattende 22 officiëele bescheiden (aanstellingen, brevetten) van den
Kapitein Jonkheer AUGUST LEOPOLD FREDERIK THEODOOR VAN DER
WIJCK (M.K.)

In bruikleen afgestaan door den i®-Luitenant van het Regiment Grenadiers en Jagers
Jhr. A. L. F. T. VAN DER WIJCK (22 October 1887).

Zie Catalogus Deel V-ii B.

Verschillende uniform-stukken, toebehoord hebbende aan den Majoor Jonkheer GUILLAUME
ALBERT CHARLES HERMAN VON GOEDECKE (E.K. 5) (G. 4) (Z. 4) (J. 2.)

Geschenk van Mevrouw de Douairière VON GOEDECKE geboren Fagel.

Een koppel pistolen, toebehoord hebbende aan den Kolonel Jonkheer COENRAAD
DIDERICK PONTIAAN SINGENDONCK (M.W.0. 4) (N.L. 2) (E.K.)

In bruikleen afgestaan door zijne dochters, Mejonkvrouwen SINGENDONCK te's Gravenhage.

Zie Catalogus Deel V-ii B.

Een brevet tot het dragen van het Metalen Kruis van den Wachtmeester AART BEIJER.
In bruikleen afgestaan door Mejuffrouw de Weduwe BEIJER (2 Sept. 1890).
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