
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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ET voorgaand overzicht van de gebeurtenissen op staatkundig gebied, waarvan de

vermelding noodzakelijk was tot juist begrip van de tijdsomstandigheden, onder welke het

Korps Rijdende Artillerie verkeerde, sloten wij af, een blik werpend op den onzaligen

strijd, die met de April-beweging van het jaar 1853 een aanvang had genomen, i)

Wij wezen er toen reeds op, hoe het Ministerie THORBECKE in 's KONINGS antwoord aan

de Commissie, welke hem het bekende adres der Protestanten had aangeboden, aanleiding had

gevonden om zijn mandaat neer te leggen, waarna het Kabinet VAN HALL was opgetreden.

Nam de eigenlijke April-beweging met den val van het Ministerie THORBECKE haar einde,

toch was de anti-papistische felheid geenszins verflauwd: nog tal van jaren zou het duren, alvorens de

kerkelijke hartstochten bekoelden.

Naast dit struikelblok in de parlementaire ontwikkelingsgeschiedenis kwam zich dra een tweede

voegen: de schoolstrijd^ die met groote verbittering is gevoerd en de liberale partij schier geheel tot

uitputting bracht.

Al mogen de godsdienst- en de onderwijskwesties buiten ons bestek liggen, willen we
omtrent het parlementair verloop een enkel woord in het midden brengen, noodig om de lijn der

geschiedenis te volgen:

Het Kabinet VAN HALL, dat zich zoowel door het tot standbrengen van het Reglement op

het beleid der Regeering in Nederlandsch Indie als door het indienen van het — niet in openbare

behandeling komende — Wetsontwerp op het lager onderwijs kenmerkte, trad weinige dagen na de

verkiezingen van Juni 1856 af.

I) Vergelijk Deel V-m A blz. 107.
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ET de vorming van een nieuw ministerie werd het antirevolutionaire oud-Lid van de
Volksvertegenwoordiging VAN DER BRUGGHEN belast. Aan hem werd door den KONING

de opdracht verstrekt om een middel te zoeken ten einde het onderwijs in dier voege te

regelen, dat niemands geweten zou worden gekwetst, zonder echter van het beginsel der gemengde
school af te wijken. Dat middel is niet gevonden.

Mr. ROCHUSSEN was samensteller van een nieuw gematigd liberaal kabinet, dat zijn naam

heeft verbonden aan een wetsontwerp, hetwelk tot de bekende spoorweg-agitatie aanleiding gaf.

Weer werd Mr, VAN HALL met de formatie van een nieuw ministerie belast, dat aan die

beroering een einde zou maken i); het leefde slechts kort, evenals de daarop volgende combinatie
VAN ZUYLEN VAN NYEVELT.

Eerst daarna trad Mr. THORBECKE weder als Kabinets-formeerder op, het allerwegen erkend

hoofd der liberale partij: de stroom keerde in zijn 7iatuurlijk bed terug.

Onder de belangrijke tot stand gebrachte wetten zijn te noemen, die op het middelbaar onderwijs

van '63 en op het finantiëel beheer in Nederlandsch-Indië.

Het volgende Ministerie FRANSEN VAN DE PUTTE trad voornamelijk op met het doel om

de cultuurwet voor Indië tot stand te brengen. De conservatieven brachten het betreffende wetsontwerp

ten val en het ministerie vroeg zijn ontslag. Samenstelling van een nieuw bewind werd opgedragen
aan Mr. MYER, die weinig tijds na zijn optreden tot Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië
werd benoemd.

Deze uittreding ontlokte in de Vergadering der Tweede Kamer eene afkeurende motie door den
afgevaardigde voor Arnhem, Mr. KEUCHENIUS, die met 39 tegen 23 stemmen werd aangenomen.
Overwegende de Tiveede Kamer met overschrijding van hare grondwettige bevoegdheid,, getreden
was op het gebied der uitvoerende macht,, bij den KONING berustende^ en inbreuk had gemaakt op
het praerogatief der kroon'\ stelde de Regeering Kamerontbinding voor.

1) Op 20 Sept. 1839 was de eerste spoorweg in Nederland (Amsterdam—Haarlem) voor het putliek verkeer opengesteld. Na ongeveer 21 jaren —
in 1860 — waren niet meer dan ± 335 KM. in exploitatie gebracht, zoodat ons land bij de omringende Rijken zeer ten achter stond.

Een voorstel tot ondersteuning van particulieren spoorwegaanleg met rente-garantie werd 8 Febr. 1860 in de le-Kamer verworpen, als gevolg
waarvan het ministerie haar ontslag nam.

Het Kabinet VAN HALL schonk een wetsvoorstel tot aanleg van spoorw^en door den Staat, waarin bepaald werd, dat daarvoor jaarlijks
10 raillioen zouden worden opgebracht. Na geringe wijziging werd de wet den iS®" Aug. 1860 door den KONING bekrachtigd.
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AN alle kiezers werd toen de door Minister HEEMSKERK gecontrasigneerde, op

rood-wit en blauw papier gedrukte Proclamatie toegezonden:

^^Geliefde landgenooten en onderdanen!

^Jk heb het noodig geoordeeld^ gebruik makende van mijn grondwettig regt^

de Tweede Kamer der Staten-Generaal te ontbinden.

.^^Zal ons dierbaar Vaderland vooridzirend orde en eensgezindheid blijven bewaren en

daarmede onder Hoogeren Zegen rzcst en welvaart blijven genieten., dan behoort de Regeering

een middelpimt ie zijn., waarop de blikken des volks zich met vertrouwen kunne7i vestigen.

,^Aan dat vereischie kan geefte Regeering voldoen^ wan7ieer t^isscheii haar en de Volks-

vertegenivoordigi7ig de overee7iste7nming ontbreekt., zonder welke de eendragtige zamenwerking

der grondwettige inagten., zoo onmisbaar voor de behartigi7ig der 7tationale zaak,on7}iogelijkis.

ondervinding der laatste tijden heeft overtuigend bewezen^ dat die overeenstemming

en zamenwerking niet ie verkrijgen zijii met de jongste zavmisielling vaii de Tweede Ka77ier

der Staten-Generaal.

gedurige verwisseling van Mijne veraniivoordelijke Raadsleden zou allengs

schadelijk worden voor de zedelijke e7i stoffelijke belangen der Natie; zij verlamt de kracht

van bestmtr e7i van tiiivoering mede.

daartoe te geraken roep ik thans mijn geliefd Volk op., teneinde van zijne

wenschen te doen blijken.

^^Nederla7iders! beschouwt den October aa7istaande als eeii gewigtigen dag i7t uw

volksleven! Uw KONING., noodigt u allen^ aan zvie de wet de 7dtoefeni7ig van het kiesregt

toekent, tot de stembus: laat uw trouwe opkoinst toonen., dat gij er prijs op stelt aan Zijne

roepstem gehoor te geven!

.,^Gedaan op het Loo., den Öctober 1866.
WILLEMI

Was de Kamer hare grondwettige rechten te buiten gegaan? Ziet daar de vraag, die reeds

onmiddellijk door velen — ook door een twaalftal professoren in de rechten — ontkennend werd

beantwoord. Mr. THORBECKE's redevoering bij de behandeling der Staatsbegrooting voor 1867, in

scherpe lijnen den toestand teekenend, gaf evenzeer antwoord op die vraag.
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IJ de nieuwe verkiezingen kreeg de Regeering geen besliste meerderheid. Een tweede

Kamerontbinding volgde, toen de begrooting van Buitenlandsche zaken naar aanleiding

van een incident bij behandeling der Limburg—Luxemburgsche kwestie (waarover straks

meer) was afgestemd en de KONING het door zijne raadslieden aangevraagde ontslag had geweigerd.

De verhouding der partijen bleef nagenoeg onveranderd. Een nieuwe motie tegen de Regeering

werd in de Kamer door Mr. THORBECKE uitgelokt, „oordeelende, dat geen landsbelang de ontbinding

had gevorderd." Ten tweeden male werd Graaf VAN ZUYLEN's begrooting verworpen (28 April).

De strijd was beslist: het ministerie verkreeg haar ontslag en Mr. THORBECKE vormde een

nieuw neutraal bewind, waarin hij zelf geen zitting nam.

Een weldadige rust trad den lande in, zoodat belangrijke wetsontwerpen werden afgedaan

(armenwet, afschaffing der doodstraf, agrarische wet, enz.)

De kalmte duurde tot na de spannende dagen van '70, toen o.a. de leemten in het defensie

wezen aanleiding gaven tot een ministerieele crisis, die opnieuw Mr. THORBECKE als leider van het

Kabinet naar voren drong. Den Juni 1872, nog alvorens krijgswezen en belastingstelsel, dringend om

hervorming vragend, konden geregeld worden, kwam de groote staatsman aan Nederland te ontvallen.

Mr. THORBECKE's heengaan trof alom verpletterend van alle zijden werd oprechte hulde gebracht aan

deze grootsche persoonlijkheid, die een kwart eeuw de leider geweest was der liberale partij; de man, die

om zijn scherp verstand en helderen blik, zijn buitengemeene talenten, onuitputtelijke energie en bovenal
groote gouvernementeele kracht, door mede- en tegenstanders in gelijke mate werd geacht en geëerbiedigd.

Had het laatste Kabinet THORBECKE met vele teleurstellingen in het Parlement te kampen gehad,

nog namen die toe onder het volgende ministerie van 6 Juli 1872 (DE VRIES—FRANSEN VAN DE PUTTE).
Had de Regeering het wenschelijk geoordeeld om de onderwerpen, welke zeker niet tot eenstemmig
heid zouden leiden — koloniaal beheer, belastingstelsel — te laten rusten, ook andere wetsontwerpen

konden geen meerderheid verkrijgen. Nieuwe tarief-wetten op in- en doorvoer in Nederlandsch-Indië

kwarrien tot stand, evenzoo de vestingivet^ waarbij onze verdedigings-Iiniën waren aangegeven; nog wel
door den Minister WEITZEL, die als officier immer tegen elk overwicht der doode weermiddelen had

gekampt. Onderscheidene andere voorstellen leden schipbreuk waarvan dat op de afschaffing der

plaatsvervanging (43 tegen 25 stemmen), op de rechterlijke organisatie, op de verlaging van den census

en invoering van den gouden standaard de voornaamste waren.
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OG kwam de verantwoordelijkheid van den in 1873 begonnen kostbaren Atjeh-oorfog

de groote bezwaren vermeerderen, die zich reeds op de schouders van het Kabinet hadden

opgehoopt. Scherpe aanvallen werden bij de parlementaire debatten tegen den Minister yan

Koloniën gericht, vooral van conservatieve zijde. Toen een wetsvoorstel tot verlaging van de Kies*

belasting kwam te vallen, ging het Kabinet heen.

Het daarop volgende, dat van Mr. HEEMSKERK, viel bij de wet, die het lager onderwijs zoude

regelen. Den 3^®" Nov. '77 trad Mr. JAN KAPPEIJNE VAN DE COPELLO, die zich als een scherpzinnig

man en groot redenaar had doen kennen, als kabinets-formeerder op. Groot waren de verwachtingen, die van

dit Kabinet, waarin zooveel kundige mannen zitting hadden — o.a. de helaas te vroeg ontslapen DE ROO VAN

ALDERWERELT als oorlogsminister — werden gekoesterd. Aan die verwachtingen werd niet beantwoord.

Wel kwam de wet op het lager onderwijs tot stand (volgens Dr. KUIjPER ,,de scherpe resolutie"), maar

de ^^kanale7iwei\ in Mei '79 in behandeling genomen en door Minister TAK VAN POORTVLIET

verdedigd, was de klip, waarop het schip van staat door deze nieuwe bewindslieden bestuurd, zou stranden.

Aanvankelijk weigerde de KONING het ontslag zijner raadslieden. Doch dit werd onver

mijdelijk, toen de Kroon aan de door KAPPEIJNE gestelde voorwaarde — medewerking te verleenen

tot regeling van kieswet en defensie — niet wenschte te voldoen.

De laatste, op politiek gebied fel bewogen jaren, hadden ook zware slagen gebracht in het

Koninklijk gezin. Den 3^^^" Juni 1877 was 's KONINGS GADE gestorven; 14 Januari 1879 HDz.

broeder WILLEM FREDERIK HENDRIK, PRINS DER NEDERLANDEN, Stadhouder van Luxemburg;

den 11^®" Juni van hetzelfde jaar te Parijs 's KONINGS oudste zoon, de PRINS VAN ORANJE. Vijf

jaren later (den Juni 1884) zou de grijze vader ook zijn jongsten zoon grafwaarts geleiden.

Dan, Gode zij dank, ook zonnestralen vonden hun weg naar het Koninklijk Huis!

Het huwelijk, den 7^®" Januari 1879 te Arolsen voltrokken tusschen KONING WILLEM III en

PRINSES ADELHEID EMMA WILHELMINA THERESIA VAN WALDECK—PYRMONT, de rijk

begaafde Vrouwe, aan wie wij allen zoo oneindig veel dank verschuldigd zijn, was een zegen Gods

voor den KONING en voor het Vaderland. Reeds het volgende jaar werd de verbintenis gezegend

door de geboorte van een PRÏNSESKEN — WILHELMINA HELENA PAULINA MARIA — de

vriendelijk lichtende sterre, naar welke gansch het volk steeds in vereering blijft opzien ....
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A den val van het Ministerie-KAPPEYNE deden zich stemmen hoeren, welke de wensche-

lijkheid eener grondwetsherziening bepleitten. Sedert jaren was reeds daarover gefluisterd;

ja kort na de regeling van '48 had zelfs Mr. GROEN VAN PRINSTERER, schoon niet

met klem, op een nieuwe wijziging aangedrongen.

In den loop der zeventigerjaren, naarmate de sociale kwestie steeds klemmender de aandacht

vorderde, werden die stemmen luider. Daarbij kwam dat vierde stand" zich niet in het Parlement

vértegenwoordigd zag. Gevoelde deze stand, waaraan ook in '48 het kiesrecht niet verleend

was, zich toen één met den zgn. ^^derden stand'\ thans bleken die belangen in vele gevallen, met

elkaar in strijd te zijn. De opgekomen ^^vicrde stand'" eischte zelf het kiesrecht; de fictie, dat de

Staten-Generaal geacht worden, het geheele volk te vertegenwoordigen, was al te zeer een

fictie geworden.

Om den politieken invloed van den vierden stand te verzekeren, zoude nochtans geen grondwets

wijziging noodzakelijk zijn geweest: zulks ware te verkrijgen door een eenvoudige uitbreiding van het

kiesrecht, als in '48 had plaats gehad.

Er deden zich echter belangrijke nevenomstandigheden voor. Zoo bevatte de Constitutie

bepalingen, die een gezonde regeling der levende strijdkrachten, toch sedert jaren urgent, beslist in

den weg stonden. Ook vorderde de troonopvolging deugdelijke regeling.

Den strijd, die gevoerd werd over „partieele" of „generale" herziening, zullen wij stilzwijgend

voorbijgaan; ons overzicht zou anders al te uitgebreid worden. Genoeg zij het aan te geven, dat op

23 April 1883 Mr. HEEMSKERK optrad als hoofd van het Ministerie, hetwelk met 's KONINGS

goedvinden zich de grondwetsherziening tot taak had gesteld; dat op 11 Mei van hetzelfde jaar de

Staatscommissie benoemd werd, en den 5^^^" December, in verband met het overlijden van PRINS

ALEXANDER, PRINS VAN ORANJE, een kleine partieele wijziging (art. 198) plaats had, uitsluitend

bedoelende de verandering in de troonsopvolging gedurende een regentschap.

Den i5<^^" Maart 1885 eindelijk werden de twaalf wetsontwerpen bij Koninklijke Boodschap

ingediend; einde Juli daarop was het onderzoek in de afdeelingen afgeloopen.

Verwerping van het regeeringsvoorstel op art. 194 (lager onderwijs) had in het voorjaar van

'86 ontslagaanvrage van het ministerie ten gevolge; zij werd door den KONING geweigerd; het

gevolg daarvan was, dat de Kamer moest worden ontbonden.
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INISTER HEEMSKERK zette na de nieuwe samenstelling der Staten-Generaal de behandeling

der herzieningsontwerpen voort. Het voorstel van de Katholieke partij (SCHAEPMAN) tot

wijziging van art. 194 werd aangenomen, door de Eerste Kamer nochtans verworpen;

het openbaar onderwijs bleef dientengevolge op de oude leest geschoeid.

Bij Koninklijk Besluit van 6 November 1887 werd de gewijzigde grondwet vastgesteld, den
^Qden (J,a.v. geproclameerd, i)

De beteekenis der herziening is veelal onderschat, o.i. ten onrechte. Men heeft toch den

weg geëffend om aan diepere lagen in de maatschappij staatkundigen invloed te waarborgen, veel

overlatende aan den gewonen wetgever; het kiesrecht zelf werd niet bij de Grondwet geregeld.

Men heeft voorts de mogelijkheid geopend tot regeling eener administratieve rechtspraak, eene

dringende noodzakelijkheid. Eindelijk zijn de beletselen in zake regeling der defensie weggenomen;

terwijl een menigte veranderingen van secundairen aard en vele redactie-verbeteringen hebben

plaats gevonden.

Het laatste tijdvak, waarover dit gedeelte van ons beknopt overzicht loopt is bijzonder rijk

geweest op parlementair gebied; vele belangrijke wetsbepalingen kwamen tot stand, al moesten ook

nog vele, en daaronder die voor ons militairen van het allermeeste gewicht, in ontwerp blijven.

De eerste verkiezingen, volgens de wijzigingen door Art. VII additioneel in de bestaande

kieswet gebracht, waren der anti-revolutionaire partij gunstig: het Ministerie-MACKAY was daarvan

het gevolg, waarin Generaal BERGANSIUS met de portefeuille van Oorlog zitting nam (20 April 1888).

Wijzigingen in de wet op het lager onderwijs van 17 Augustus '78 door haar voorgesteld,

vonden een meerderheid in de Kamers. Het voorstel tot reorganisatie der levende strijdkrachten, door

Generaal BERGANSIUS met warmte en gloed verdedigd, waarin de afschaffing der plaatsvervanging

sommigen een doorn in het oog was, kon evenwel niet tot wet verheven worden. Bij de verkiezingen

van 1891 geraakten de vereenigde kerkelijke partijen in de minderheid. Weder trad een liberaal

Kabinet op (VAN TIENHOVEN).

I) Al hetgeen betrekidng heeft op deze grondwetsherziening, zoowel wat hare uitnemende voorbereiding betreft door de Staatscommissie, als hare

meesterlijke verdediging in de Kamer, vindt men bijeengezameld in het werk door den Secretaris der Commissie (Mr. A. R, ARNTZENIUS) uitgegeven

en tot titel voerend: „Handelingen over de herziening der Grondwet".
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NMIDDELS had een zware slag het Koningshuis en de Natie getroffen. KONING

WILLEM III, onder wiens ruim veertigjarige regeering Nederland een tijdvak van schier

ongestoorde rust en voorspoed gekend had, was heengegaan, door allen diep betreurd.

De feestdag van het 75-jarig bestaan van het Koningschap had den grijzen monarch lijdende gezien

„de meest bittere beslissing, waartoe de Nederlandsche Volksvertegenwoordiging kon geroepen zijn",

moest genomen worden: de Raad van State zou tijdelijk het gezag van den KONING aanvaarden, die

buiten staat was dit waar te nemen (4 April 1889). Wel trad een vleug van beterschap gedurende

een korte spanne tijds in en hernam Z. M. op 2 Mei 1889 de teugels van het bewind. Dan, in de

maand September verergerde de chronische kwaal weder; nogmaals trad de Raad van State op

(30 Oct. 1890). Den 14^®" November werd- een wetsvoorstel, strekkende om het Regentschap aan

HARE MAJESTEIT KONINGIN EMMA aan te bieden, zonder beraadslaging met algemeene

stemmen aangenomen.

Het lijden van den geliefden VORST nam spoedig een einde; zacht en kalm ontsliep ZIJNE

MAJESTEIT in den morgen van Zondag 23 November 1890 op het Loo.

De kroon ging over op WILHELMINA HELENA PAULINE MARIA. ̂JHaar Troon vtnde

zijn hechten steun in de innige trouw en verknochtheid van het Nederlandsche Volk aan het Huis

van Oranje^' zoo smeekte 's KONINGS Weduwe in hare gevoelvolle Proclamatie.

Of zij dat Volk kende!

Als in de jaren, die toen volgden, twee sentimenten in het hart van eiken Nederlander om den

voorrang gestreden hebben, dan zijn het die van innige liefde voor dat Koningskind, „'t PRINSESJE"
thans de bekoorlijke VORSTIN, vol Majesteit, vol vrouwelijke fierheid en deugd — en die van

onbegrensde erkentelijkheid jegens Hare Moeder, welke zoo juist door de Tweede Kamer in haar

adres van antwoord op de Troonrede van 1897 werd vertolkt door de woorden —

„/y hei een dierbare volkswensch^ dat het aan HARE MAJESTEIT DE KONIN GIN

gegeven worde in den loop van dit zittingjaar de Regeering te aanvaarden^ Uwe MAJESTEIT

moge zich verzekerd houden van de innige dankbaarheid van het Nederlandsche volk voor

de liefderijke en wijze zorg^ waarmede Uwe MAJESTEIT Uwe beminde Dochter voor

bereidde tot de gewichtige taak^ die Haar wachtl
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ET Regentschap der KONINGIN-Weduwe heeft in de eerste plaats het kiesrecht zien

regelen. Het talent van den Minister VAN HOUTEN (Kabinet RÖELL) wist dit belangrijke

vraagstuk, bij een vorig ministerie mislukt, gelukkig op te lossen. Ook op het gebied

der belastingen kwam weder veel goeds tot stand (suiker, personeel, invoerrechten); terwijl gedurende

de Regeeringen van WILLEM III en KONINGIN EMMA de bevolking met bijna 2 milUoen zielen

vermeerderde, was de druk der belastingen met ruim 3 millioen verminderd.

De verkiezingen, naar aanleiding van de nieuwe kieswet uitgeschreven, verzekerden nogmaals

het overwicht aan de liberale partij.

Wanneer wij tot slot onzer beschouwingen nog enkele algemeene opmerkingen wensclien

te maken, dan gelden deze in het bijzonder, wat voor den militair in deze periode het meest

belangrijk is geweest. Wij doelen daarbij niet op de verschillende organisatiën, in deze lange

jaren achtereenvolgens vastgesteld; noch op tot stand gekomen wetten, die andere legerbelangen

regelden — deze zullen uit den aard der zaak, voor zoover zij voor ons werk van belang zijn, in de

volgende bladzijden gedetailleerd worden aangegeven.

Wij bepalen ons hier tot de groote lijnen. De groote lijn op militair gebied wijst in deze periode

één constante richting: voortdurenden vrede, met alle goede^ helaas! ook de slechte gevolgen van dien ....

Onze betrekkingen met het buitenland lieten voortdurend, bijna zonder uitzondering, weinig te

wenschen over, al mocht ook de toestand enkele malen aanleiding geven tot bezorgdheid. Aangezien

KONING WILLEM I-den i Augustus 1839 voor de provincie Limburg tot den Duitschen Bond was

toegetreden, v/aardoor toepassing der Bondswetten in het Hertogdom vrijelijk kon plaats hebben,

verkeerde men aldaar in een moeilijken rechtstoestand. Deze verbeterde geenszins na de oplossing van
den Bond in 1848; immers het daaropvolgend jaar (23 November), trad de Nederlandsche Regeering
voor Limburg tot het verdrag toe, tusschen Pruisen en Oostenrijk gesloten, waarbij een nieuw

Centraal Bestuur was gevestigd.

Bij het uitbreken van den oorlog met Italië in 1859, werd het Luxemburgsche Bonds-Contingent

op voet van „Kriegsbereitschaft" gebracht; het kwam gelukkig niet tot ingrijpen, hetwelk onze

neutraliteit aan groot gevaar zou hebben blootgesteld. Twee lichtingen verlofgangers der militie waren

dat jaar tot handhaving dier onzijdigheid onder de wapenen geroepen.
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E oorlog van '66 maakte een einde aan den Duitschen Bond; Limburg trad niet

toe tot den toen gevormden Noord-Duitschen Bond. In Art. 6 van het tractaat

van II Mei 1867, te Londen tusschen Nederland, België, Frankrijk, Groot-Brittanje,

Oostenrijk en Rusland gesloten, werd ten overvloede de erkenning opgenomen, dat de betrekkingen

van Limburg (en Luxemburg) tot den Duitschen Bond hadden opgehouden. Daartegenover stond de

bedenkelijke bepaling, volgens welke de Nederlandsche Regeering evenals alle andere contracteerende

Rijken, de onzijdigheid van het Groothertogdom Luxemburg moest garandeeren. Ook deze garantie

zoude onze onzijdigheid bij mogelijken oorlog in gevaar kunnen brengen. Gelukkig ging in dit opzicht

de Fransch-Duitsche krijg (1870—'71) zonder nadeel voor ons ten einde.

Toch werden toen uitgebreide militaire maatregelen genomen: alle lichtingen werden onder de

wapenen geroepen en de mobilisatie der schutterij voorbereid. Het veldleger werd ingedeeld in drie

divisiën, elk van twee brigades; als Opperbevelhebber trad op de PRINS VAN ORANJE.

Werd Nederland geenszins in een Europeeschen oorlog betrokken, daarentegen hebben onze

wapenen herhaaldelijk in de Koloniën het Nederlandsche gezag weten hoog te houden en uitgebreid.

Het aandeel, door militairen van ons leger in die wapenfeiten genomen, is van overwegend

belang geweest; immers voor de aanvulling van het Nederlandsch Indische leger was men in moeilijke

tijden steeds voor een zeer groot deel van de korpsen hier te lande afhankelijk. Herhaaldelijk heeft

de Rijdende Artillerie gebukt gegaan onder een incompleet aan vrijwilligers, tengevolge van hulp —

hoe gaarne dan ook verleend — aan het zusterleger in Insulinde.

Vooral de gebeurtenissen op Lombok (1894) en Atjeh na den afval van TOEKOE DJOHAN

(1896) stelden aan het Indische leger hooge eischen.

Als militair meenen wij het overzicht van dit tijdperk onzer geschiedenis niet beter te kunnen

besluiten, eerst n^ den eerbiedigen wensch te hebben uitgesproken voor onze geliefde KONINGIN, die

wij in dit jaar (6 September 1898) de teugels van het bewind zagen aanvaarden, dan door onze

onverdeelde hulde te brengen aan den man, die den toestand aan Sumatras noordpunt, sedert tientallen

jaren zoo donker en onheilspellend, met krachtigen arm beheerschend, een toekomst heeft ontsluierd,

die hoe onzeker ook nog in menig opzicht toch schoon en hoopvol lijkt: namelijk aan den Generaal

J. B. VAN HEUTZ.
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ObCIZv ^^Aan de^i KONING.

EEFT met verscJmldigden eerbied te kejinen DE RAAD DER

GEMEENTE LEYDEN;

^fiat het Besttmr en de Ingezeteyien va7i Leyden sedert lajig en ieregt
^  belang hebben gesteld in het vestigen van een Cavallerie-garnizocn binnen

hunne stad en dan ook van deze belangstelling hebben doen blijken;

Dat
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AT^ behalve aan geboitwen^ reeds in de vorige eeuw opgerigt^ zooals

mwiXfmm korten Doelenstal en in lyjó den langen Doelenstal^
bepaaldelijk tot opbouw^ inrigting en verbetering van geschikte Localen

is besteed de kapitale som van f i62.()6i.2i als: (volgt de specificatie)

^^Dat op den staat van caserneering de caserne aan de Witte Poort genoteerd
staat op logies voor man
de caserne aan deri Doele^i 626 „

te zamen = ̂95 man,

,^^Dat de stallen in de Doelen staan voor 226 paarden
die in de Doelensteeg voor ^12 ,,

te zamen = ̂38 paarden.

^.^Dat na de bevrijding van het Fransche juk en de herstelling van ons eigen

volksbestaa7i onder het doorluchtige Stamhuis van Oranje., en wel van 181^ tot November

1842 onafgebroken., de stad Leyden zich in het bezit heeft mogen zien van Cavallerie-

garnisoen., laatstelijk zelfs bestaande 7dt een geheel Regiment;

.,.,Dat dtt dan ook tot de vergrooting der Gebouwen in i8^g en 18^0 aanleiding

had gegeven, van welke vergrooting de kosten meer dan f35000 bedroegen-,

.„Dat het logies der Cavallerie boveiidien op eene gewone jaarlijksche uitgave van

ongeveer f5000 te staan kwam;

,.,Dat al deze koste^i zij^i gedragen met vooruitzigt op de vele geldelijke voordeelen,

die het verblijf van een Cavallerie-garnisoen aanbiedt en de bronnen van welvaart, die

daardoor voor verschillende klassen van Ingezetenen worden geopend;

„Dat de ingezetenen dus met bijzonder leedwezen de Cavallerie hebben zien ver-

trekken tn 18^3, en die tot nu toe niet hebben zien terugkeeren;

„Dat alzoo de f35000, die 3 jaren geleden voor verbeteringen waren uitgegeven,

niet alleen geene werkelijke vruchten hebben gedragen, inaar zelfs al de bovenvermelde

gebouwen tot een dood kapitaal zijn gemaakt-,

„Dat dit echter niet het eenige nadeel is, maar dat de Gemeente nu reeds van

af g malen op de jaarlijksche Begrooting van Uitgaven moet zien vermelden een post

van f 35^^ onderhoud van gebouwen, die voor het grootste deel ledig en verlaten staan;

„Dat de Ingezetenen zich steeds met den terugkeer van Cavallerie-garnizoen hadden

gevleid, dan tot nu in hunne verwachtingen teleurgesteld zijn geworden;

„Dat Leyde7is Gemeentebestuur vernomen hebbe^tde, dat ten opzichte der Cavallerie

nieuwe voorziejiingen op hande^i waren, zich verpligt e7i geroepen heef tgevoeld, in hei belang
der Ingezetenen op gro7td van de met zoovele koste^i gemaakte en onderhoudeneinrigtingen,

eene gunstige beschikkmg des KONINGS in te roepen, waarbij ZIJNE MAJESTEIT

goedvmde te bepalen, dat een gedeelte der Cavallerie garnizoen zal houden binnen Leyden.

V Welk doende, enzl
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LDUS de tekst van een adres, tot welks aanbieding in de zitting van Leiden's

Gemeenteraad van den Januari 1852 besloten werd. Het verzoekschrift dankte het

aanzijn aan een betreffend voorstel, in de vergadering van den t. v. door het

Raadslid GROOS ingediend.

Bij Besluit van den 29^'®" Januari 1852 N. 17 B deelde Z. E. de Minister van Oorlog mede:

„disponeerende op het tot dat einde van wege den KONING bij apostille van den 24^^^" dezer N®. 75,

aan het Departement van Oorlog gerenvoyeerd adres van den Raad der stad Leyden, dat voor het

tegenwoordige het verzoek niet in gunstige overweging kan worden genomen, en bij voorkomende

gelegenheden op de belangen van de stad Leyden zal worden gelet".

Inderdaad zou — en reeds zeer spoedig — op die belangen worden gelet. Leiden zou

weder zijne huzaren binnen de veste zien wederkeeren, en nog wel huzaren met kanonnen! In de

Raadszitting van ló September 1852 kon de Voorzitter mededeelen, ,,dat Burgemeester en

Wethouders op Zondag den 12 dezer maand kennis hebben verkregen, dat in deze gemeente met den

I October aanstaande het Regiment Rijdende Artillerie in bezetting zal komen; dat zij voor dit Korps

de kazerne in den Doelen hebben aangewezen."

De Leydsche Courant van 13 September 1852 bevatte het volgende bericht:

„Wij vernemen van goeder hand, dat de Rijdende Artillerie, thans in bezetting te Amersfoort, met

October in onze stad in garnizoen zal komen. Niet dan hoogst welkom zal voor velen dat berigt wezen,

daar de stad zoolang reeds van de bezetting van ruiterij verstoken was en toch zulke goede kazernen en

stallen bezat, waaraan indertijd zooveel van stadswege is ten koste gelegd."

Zij waren in goeden toestand die kazernes en stallen. Immers de toenmalige i®-Luitenant

Jhr. D. C. M. HOOFT, die tot het houden eener inspectie zich uit 's Gravenhage — waar hij bij de

batterij-CROMMELÏN gedetacheerd was — derwaarts moest begeven, had zich daarvan te voren overtuigd.

Wanneer wij de aanteekeningen van dezen oud-Rijder raadplegen, dan lezen wij daarin o.a. de

volgende zinsnede:

„Aan de groote veranderingen, die weldra bij de Rijdende Artillerie plaats grepen, hadden wij te

danken de verwisseling van ons garnizoen uit Amersfoort naar dat van Leyden...."

Het behoeft natuurlijk geen betoog, dat bij de uitbreiding der bereden wapens moest worden

omgezien naar garnizoenen, welke goede huisvesting zouden bieden en ook in andere opzichten de te
stellen eischen vermochten te vervullen.

Even natuurlijk was het, dat het Ministerie van Oorlog het oog richtte naar de stad Leiden,
die op zoo ondubbelzinnige wijze had doen blijken, hoezeer zij prijs stelde op het huisvesten van een

bereden korps binnen hare wallen.

En zoo kon zich weldra de mare verspreiden, dat de Rijdende Artillerie op den i®'®" October

te Utrecht werd verwacht, en 's Zondags daaraanvolgende den 3^^" tegen het middaguur hare nieuwe

garnizoensplaats zoude binnenrukken (Leydsche Courant Vrijdag i October 1852 N°. ii8).
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S 3 0ctober reeds onder gewone omstandigheden voor de sleutehstad een feestdag, hoeveel
te meer nu! Men weet, hoe telken jare op dien dag het ontzet der vesting gevierd

wordt; hoe men telken male zich weder terugdenkt in dat ongelukkige j'aar I574i toen de

bevolking maanden lang aan honger en dorst ten prooi was — tót BOISOT de stad bereikte en aan

de uitgeputte inwoners, die zich zoo krachtig verweerd hadden, de ̂ ^rijheid kwam brengen.

Is dat schoone feit in Neerland's historie terecht de aanleiding, dat tot op den huldigen tijd

nog de datum van het ontzet hoog in eere wordt gehouden, zooals we reeds zeiden, 3 October van

het jaar 1852 zou een bizondere feestdag zijn.

De dagen, aan dien van den intocht der Rijdende Artillerie voorafgaande, lokten niet tot feestelijke

stemming. Voortdurend woedde een zware storm; zoo hevig — aldus verhaalt een ooggetuige —,

dat men den 2^®", op marsch van Utrecht naar Bodegraven, herhaaldelijk genoodzaakt was om halt te

houden, ten einde den weg vrij te maken van omgewaaide boomstammen. De lijn der trekschuit, waar

mede de recruten en onberedenen vervoerd werden, brak door den feilen wind, zoodat het vaartuig

afdreef en eerst een minuut of tien later, toen het tegen een brug aanliep, in zijn vaart gestuit werd.

Toch had blijkbaar de opgewektheid van Leiden's ingezetenen door het gure weder niet geleden.

Reeds in den vroegen morgen spoedden zich velen de Hoogwoerdsche-poort uit en den Alphenschen weg

op om de „Rijers" te ontmoeten en triomfantelijk binnen te leiden.

Gansche drommen wagen er een nat pak aan. Maar ziet! het geluk dient hen, want nauw is

men ter hoogte van Leiderdorp gekomen, of de storm bedaart en het zonnetje breekt door, dat zich

verder den ganschen dag niet weder achter wolken verschuilt.

De troep houdt halt, bergt de mantels; tuigen en uitrusting worden zoo veel doenlijk in orde

gemaakt; het doorgestane leed is spoedig vergeten.

In de stad zelve heeft men de droge oogenblikken weten te benutten om een laatste hand

te slaan aan de door regen en wind verfomfaaide versieiingen: vlaggen verschijnen in kwistigen

overvloed, kortom het geheel krijgt een recht feestelijk aanzien.

Bijna iedereen is op de been. De ,,man op de straat" weet wonder wat van de „gele Rijers"

te verhalen: ja, men zou haast gelooven, dat het geen gewone menschen zijn. Omtrent de uniform

vooral doen zoovele verhalen, beoordeelingen en beschouwingen de ronde, dat de nieuwsgierigheid

hoe langer hoe meer geprikkeld wordt. Een ander weet van het exerceeren wonderen te vertellen-,

die weer is op de hoogte van hun eten en drinken, hun slapen, kortom van hun geheele bestaan;

elders hoort men de ongelooflijkste verhalen van hun paarden; ook de liefdesgeschiedenissen van

„Rijers", aan enkelen bekend, blijven niet onvermeld. In het kort, men is zich bewust, dat voor de

stad Leiden een ongekende gebeurtenis zal plaats hebben....

Eindelijk, daar komen zij tegen den middag de Hoogwoerdsche-poort binnen! Vóórop de stedelijke

muziek; dan een tweetal kanonniers te paard als éclaireurs: oude snorrebaarden in onberispelijke houding,

het bronzen eermetaal op de breede borst, het pistool omhoog en in de rechtervuist geklemd; daar

achter de muziek van het Regiment met hare schetterende trompetten; de kapelmeester aan het hoofd.
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De intocht der Rijders binnen Leiden's muren — 3 October 1852.
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AN het hoofd der colonne marcheert de nieuw benoemde Regiments-Commandantjhr. C. D.

P. SINGENDONCK met den Majoor F. T. J. H. Baron VAN HEECKEREN VAN DE

CLOESE aan zijn linkerzijde; achter hem de Kapitein-Adjudant A. T. M. d'HAMECOURT

en de i®-Luitenant-Instructeur W. M. DIJCKMEESTER.

De Batterijen in volgorde: i, 3, 4 en depót — de 2® Comp'® was nog te 's Gravenhage

gedetacheerd —, de afdeelingen achter hunne stukken; voorts een onafzienbare rij voertuigen. De

Batterij-Commandanten met hun oudsten Officier marcheeren aan het hoofd der compagnieën: vooraan

de Kapitein Jhr. W. F. VON PESTEL en de i®-Luitenant ]hr. A. L. F. F. VAN DER WIJCK.

Vroolijk weerkaatst de middagzon in de spiegelblanke instrumenten, de getrokken sabels en

in de nog bijna fonkelnieuwe bronzen vuurmonden der Koninklijke Nederlandsche Rijdende Artillerie!

Fier schrijden ze daar voort in hunne sierlijke uniformen met goud gepantserde borsten. En de

Leidenaars, die de eerste oogenblikken door al dat schijn-schoon verblind, als aan de straatsteenen gekluisterd

zijn, barsten weldra uit in een enthousiast hoerah-geroep, dat den ganschen weg over niet verstomt.

Wat meer te bewonderen — men weet het niet — die fraaie dolman of de hooge kolbak,

boven het echt militaire gelaat? De indruk overweldigt....

Zoo gaat het voort langs de Hoogwoerd-Breestraat, alwaar Burgemeester, Wethouders en Gemeente

raadsleden voor het Stadhuis zijn opgesteld, langs het Noord-einde en de Varkensmarkt naar de kazerne.

„De ontvangst in Leyden door de Burgerij was zeer hartelijk" — zegt Kolonel Jhr. HOOFT in

zijne ^^Heriiineringen\ en al voegt nu een ander ooggetuige er ondeugend bij, dat menig aardig

dienstmeisje deuren en blinden sloot uit vrees voor de opgeheven pistolen der éclaireurs, „die eens

af moesten gaan"; al wil ik zelfs aannemen, dat er ook nog andere ovei-wegingen kunnen geweest zijn,

die de schoone sekse een beetje op een afstand hielden van die kletterende sabels.... over het

algemeen werd het nieuwe garnizoen met warmte ingehaald.

De compositie tegenover blz. 14, van de hand van onzen medewerker den Heer J. HOYNCK

VAN PAPENDRECHT, geeft het oogenblik aan, waarop de éclaireurs ter hoogte van het Raadhuis

gekomen zijn. Met verheffende krijgsmuziek wordt de welkomstgroet van Leiden s burgers beantwoord

Niet altijd bleven de batterijen te zamen, zooals zij Leiden binnen marcheerden; herhaaldelijk

hadden in de jaren van '52—'61 detacheeringen van onderdeden plaats. De aanteekeningen van het

Krg. Archief van den Generalen Staf, ̂ ^Uiiireksel uit de maandelijksche kader lijsten der HH. Ojjficieren

van het wapen der artillerie''' bevatten dienaangaande een overzicht, waaraan wij het navolgende ontleenen :

Op den Mei 1853 deed de 2® Comp'®, die, zooals wij zagen bij den intocht ontbroken had,

onder bevel van den Kapitein VAN WICKEVOORT CROMMELIN met de i®-Luitenants MARIS en

Jhr. W. H. C. RIDDER VAN RAPPARD, haar intrede in het garnizoen. De 2®-Luitenant BAGELAAR,

krachtens ZIJNER MAJESTEIT's Besluit van 12 Maart 1853 N°. 88 benoemd tot Ordonnans-officier en

sedert 24 Maart o.a. beschouwd als te zijn gedetacheerd in de Residentie, bleef daar achter; een

vierde Officier ontbrak.
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N plaats van deze compagnie kwam op evengenoemden datum de 3®, gecommandeerd door

den Kapitein Jhr. WTTEWAAL VAN STOETWEGEN in 's Gravenhage garnizoen houden.

Verder vermeldden de Aanteekeningen:

Op ï Mei 1854:

„Op marsch naar Leyden — de 3® Compagnie: Kapitein Jhr. WTTEWAAL VAN STOETWEGEN,

I'-Luitenants Jhr. HOOFT en VAN ORSOY VEEREN (de tweede Luitenants mankeerden).

„Op marsch naar 's Gravenhage — de 4' Compagnie: Kapitein KELLNER, i*-Luitenants

GOUDRIAAN en Jhr, VON GOEDECKE (de tweede Luitenants mankeerden).

„Op den Mei 1856 begaf zich de i' Compagnie — Kapitein d'HAMECOURT — van

Leyden naar 's Hage, om aldaar garnizoen te houden. Hierbij waren ingedeeld de i'-Luitenants

STEENBERGHE en J. ROOSMALE NEPVEU en de z'-Luitenant GERARD VAN SIJSEN.

„Op I Mei 1857 was het geheele Regiment in de stad Leyden vereenigd:

le Conipie. 20 Comp'c, 3c Gompie. 4® Gompie. Depót.

Kapn d'Hamecourt. Kap" Elout. Kap" Wttewaal van Kap" Woortroan Spandaw. Kapt van Tuijll van
I« L* Steenberghe. IC Lt van Rappard. Stoetwegen. IC Lt Goudriaan. Serooskerken.

IC L' Nepveu. 20 L' Alting van Geusau. le L' Hooft. IC Lt Alewijn. le Lt Taetsvan Amei'ongen.

2c L' Gerard van Sijsen. le Lt van Orsoy Veeren. (de 2e Lt mankeerde). le Lt Hovy.
2 e Lt Egter.

De Aanteekeningen van het Krijgsgeschiedkundig Archief geven verder aan, dat op den
^ticn jg^8 de 2' Compagnie onder commando van Kaj^itein ELOUT naar de Residentie vertrok.

Het overige Officiers-kader bij deze batterij bestond uit de i'-Luitenants Jhr. RIDDER VAN

RAPPARD en ALEWIJN en de 2'-Luitenant Jhr. ALTING VAN GEUSAU.

In 1859 rejoigneerde deze compagnie de rest van het Korps weder, dat toen in zijn geheel

te Leiden garnizoen hield.

Op I Mei 1860 vinden wij de volgende indeeling:

re Gompie. 2e Gompie. 3e Gompie. 4e Gompie. Depót.

Kap" d'Hamecourt. Kapt Jhr. Ridder van Kap" Baron van Tuijll Kap" Woortman Spandaw. Kap" Jlir. van der Wijck.
IC Lt Beijerman. Rappard. l) van Serooskerken. le Lt Nepveu. 3) le Lt Baron van Haersolte

le Lt Woortman SpandaM'. re Lt Alewijn. 2) le Lt Egter. IC Lt Gerard \-an Sijsen. van den Doom.
le Lt Alting van Geusau. IC Lt Bentinck.

2e Lt Kool. le Lt Godin de Pesters.

2e Lt Diitry van Haeften. 2e Lt de Casembroot

2e Lt Baron Taets van

Amerongen.

Dé officiersboekjes van die dagen, door ons geraadpleegd, bevatten enkele verschillen met de

hierboven aangegeven opgaven uit de Kaderlijsten. Zoo wordt daarin vermeld, dat op i Mei 1856
de i' Compagnie en op 1 Mei '58 de 2' Compagnie te 's Gravenhage waren. Het behoeft geen
punt van overweging uit te maken, of de gegevens van dit niet officieele boekje, dan wel die uit de

naamlijsten de betrouwbare zijn.

1) In plftats van den Kapitein ELOUT, die den aSs"" Januari 1859 op nonactiviteit werd gesteld.
2) Sedert 26 Februari 1859 gedetacheerd te 's Gravenhage als Ordonnans-officier van Z. M., krachtens Besluit van 25 Februari 1859 No. 87.
3) Sedert 8 November 1857 gedetacheerd als Ordonnans-officier bij Z. M. DEN KONING, krachtens Besluit van 5 November 1857 No. 66.
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IT den aard der zaak levert een negenjarig verblijf in een vredesgarnizoen weinig bouw

stoffen, belangrijk genoeg om in de Annalen der Korpsgeschiedenis te worden opgenomen.

Toch zijn enkele feiten en episodes uit die dagen van genoegzaam gewicht om,

naar ons oordeel, niet in dit werk te mosren ontbreken.
'  O

Deels ontleenden wij deze aan de ̂ .Herinneringen' van Kolonel Jhr. HOOFT, aan de gegevens

verstrekt door de oud-Rijders H, H. J. Baron VAN HAERSOLTE VAN DEN DOORN en Jhr. W. C.

GODIN DE PESTERS, zoomede aan het ,Journaal VON PESTEL", deels aan anderen, die eenmaal

deel van het Korps uitmaakten; voor een niet onbelangrijk deel zijn ze het resultaat van onderzoek in de

stad Leiden, dank zij de welwillende medewerking van den Gemeente-Archivaris Mr. J. C. OVERVOORDE,

aan wien hier ter plaatse voor zijn steun een woord van oprechten dank wordt geweten.

Alvorens wij er echter toe overgaan de vorenbedoelde bijzonderheden te boekstaven, willen

we nog enkele oogenblikken stilstaan bij een paar Koninklijke Besluiten, die met de Geschiedenis van

het Korps verband houden.

Na de vele wijzigingen, welke de organisatie der Artillerie in de laatste jaren ondergaan had,

trad eindelijk te dien opzichte een tijdperk van rust in. Wèl deden de verwikkelingen, die in 1853 in het

Oosten van Europa plaats gi*epen en tot oplossing kwamen in de oorlogsverklaring, op 28 Maart 1854

door Engeland en Frankrijk aan de Porte gezonden, ook hier te lande het oog vestigen op de krijgs

macht; edoch zij leidden geenszins tot ingrijpende veranderingen in den bestaanden toestand.

Voor zoover het jaar '53 betreft kunnen wij alleen vermelden, dat bij Kon. Besluit van 16 Mei

1853 N®. 39 i) werd bepaald, dat de Staf van het Regiment Rijdende Artillerie met den Kapitein

(voor het materieel) en dientengevolge met 2 officierspaarden werd vermeerderd. In verband daarmede

werd het getal Kapiteins der 3® klasse bij het Wapen op 31 vastgesteld.

Daarna bepaalde het Kon. Besluit van 12 October 1854 N®. 72, dat de miliciens, die bij het

wapen tot eerste oefening een jaar onder de wapenen zouden blijven, nu alleen gedurende dat tijds

verloop bij de veld- en rijdende artillerie in dienst zouden worden gehouden.

Werd door dezen maatregel een reeds bij het Korps bestaande gewoonte bestendigd, het Kon.

Besluit van 4 September 1856 deed daarentegen een nieuwen toestand geboren worden. Op voordracht

van Z. Ex. den Minister van Oorlog van den 30^^®" Augustus Kabinet Litt. N®. 16 werd toen nl. door

ZIJNE MAJESTEIT onder N®. 90 bepaald, dat de 2®-Luitenants aan het Regiment Veld- en Rijdende

Artillerie, die tot bevordering in aanmerking kwamen, bij gemis aan vacatures in den rang van

i°-Luitenant bij die Korpsen, in den nieuwen rang daarbij konden verblijven, evenwel op hun vorig

salaris. Zij zouden eerst dan in het genot van het aan hun rang verbonden tractement worden

gesteld, wanneer vacatures bij het Korps kwamen te ontstaan. Het zal onnoodig zijn te vermelden

met hoeveel vreugde deze maatregel door de Rijders werd begroet.

I) Aanschrijving van het Ministerie van Oorlog van den Zjcn d.a.v. onder No. llt» door den Inspecteur der Artillerie ter kennis gebracht van

den Chef van het Regiment Rijdende Artillerie.
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IET minder werd het Koninklijk Besluit toegejuicht van 29 Februari 1860 N®. 73 i).

....„Overwegende, dat er noodzakelijkheid bestaat tot het oprigten van een artillerie

transporttrein, het vermeerderen van het getal der Kompagnieën en der manschappen bij de

Vesting-Artillerie, alsmede van het getal paarden bij de Veld- en Rijdende Artillerie" — zoo luidde

de considerans. — „Gezien" enz.

Verder:

„Bij ieder der vier veld-kompagnieën van het Regiment Rijdende Artillerie wordt het getal

paarden met 21 vermeerd. Het getal der troepenpaarden bij gemeld Korps wordt alzoo 410."

Tengevolge der bevolen vermeerdering kon men nu al dadelijk één batterij van 12-® en ééne

van 6-® uitbrengen. Om vier batterijen uit te brengen zou men nog 407 paarden noodig hebben gehad.

Nog werd bij Koninklijk Besluit van 14 Maart 1S61 N®. 62 voorgeschreven, dat nauwkeurig

V3 gedeelte van de Kapiteins-plaatsen der Artillerie voor elke der drie klassen (i*", 2® en 3® klasse)
beschikbaar werd gesteld; was het getal niet door drie deelbaar, dan zouden de hoogste of de beide

hoogste klassen het sterkst bezet zijn.

Enkele weken te voren, en wel bij Besluit van 27 Februari 1861 N°. 45 B was nog een
bepaling gemaakt omtrent de formatie van het Regiment Rijdende Artillerie betrekking hebbende: n.1.

deze, dat een Kapitein è la suite van dit Korps zou kunnen gevoerd worden.

I) Ree. Mil, 1860, blz. 258 e.v.
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NDIEN we er nu toe overgaan om de bepalingen te doorbladeren, welke gedurende de

periode 1852—'61 aangaande de kleeding, de bewapening, het harnachement, de uitrusting

van de Rijdende Artillerie enz. werden uitgevaardigd, dan treft ' ons allereerst en

allermeest het Koninklijk Besluit van den April 1853, volgens hetwelk aan de Officieren, met

uitzondering van die der orderweek, vergund werd om buiten dienst na 4 ure des namiddags burger-

kleeding te dragen.

Neemt men in aanmerking, hoe vele jaren het dikwerf duurt, eer maatregelen getroffen worden,

waarvan de wenschelijkheid reeds sedert langen tijd boven eenigen twijfel verheven is, dan is het

verklaarbaar, hoe eerst toen bedoelde vergunning werd gegeven.

Voor ons Nederlandsche militairen, hoe streng soldaat we ons ook in den wapenrok gevoelen

mogen, is het een behoefte de jas vol opschik nu en dan te verwisselen voor een kleed, dat meer

eenvoudig de eigenaardigheden van onzen volksaard onthult.

Thans is — wij zijn er van overtuigd — het oogenblik niet verre meer, dat ook het tijdstip

van vier uur, waaraan we door de traditie nog vastklemmen, uit de reglementen verdwijnen zal, om

plaats te maken voor ruimere bepalingen op dit gebied.

Een andere maatregel, in die dagen genomen en voor de Officieren in de Residentie meer in

het bijzonder van groot belang, was de herziening, welke het Kon. Besluit van 18 Januari 1845 N°. 3

onderging. Den ó'i®" Februari 1850 toch werd bepaald, dat voortaan aan alle Officieren, die in de

Residentie verblijf moesten houden, een toelage zou worden toegekend: voor een hoofdofficier ad

/300, voor een kapitein, i®- en 2Muitenant ad ƒ200.

Het Koninklijk Besluit van 24 December 1854 N®. 53, door den Minister van Oorlog dd. 8

Januari d.a.v. onder N°. 76 B, ter kennis gebracht van den Luitenant-Generaal Inspecteur der Artillerie,

hield enkele bepalingen in ten opzichte van de kleeding der Officieren.

Voor de Rijdende Artillerie werd hierbij bepaald, dat de donkerblauwe snoeren of koorden der

gouden kwasten in kleine tenue door de Officieren gedragen, als vervallen moesten worden beschouwd.
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L verder bladerende, doemen voor ons nieuwe bepalingen op aangaande

de modellen der dragons, zoowel voor de opper-, hoofd-officieren en kapiteins,
als ook voor de luitenants, tot de verschillende staven en korpsen van

het leger behoorende.

Met herziening van het Besluit van den SOUVEREINEN VORST in dato

9 Januari 1815 N°. lo, in zoover de daarin voorkomende bepalingen de dragons betrof

(vergelijk Deel V-i blz. 57), werden op de voordracht van den Minister van Oorlog
van den 26®'*=" Mei 1855 N°. 49 B. door ZIJNE MAJESTEIT bij Besluit van den 29^^^"

Mei daaraanvolgende ook deze modellen, zoowel voor groote als voor kleine tenue,

gewijzigd; het kenmerkende verschil tusschen beide soorten dragons bestond in de

samenstelling en het aantal der bouillons en torsades, verder in het koord, dat in

groote tenue van gevlochten zilverdraad moest zijn.

De dragons voor groote tenue werden bij Koninklijk Besluit van 5 Mei 1865

afgeschaft; de thans nog bij het leger gebruikelijke zijn dezelfde als degene, welke

door Z. M. in 1855 voor kleine tenue werden bestemd, i)

Ten slotte nemen wij, voor zooverre de kleeding betreft, kennis van een voor

schrift op het dragen der uniformen door gepensionneerde Officieren. Het Koninklijk Besluit

van 14^^" Augustus 1856 N". 60 2) den 26®'^" d.a.v. onder N°. 9 B. ter kennis van het

leger gebracht, bepaalde dienaangaande:

„De Hoofd- en verdere Officieren, die de actieve dienst met pensioen verlaten,

kunnen voortaan de activiteits-uniform blijven dragen van het wapen of dienstvak,

waartoe zij het laatste behoord hebben .. .

Voor de Rijdende Artillerie bestond het onderscheid in de snoeren en peren der

kwasten, die voor de gepensionneerden van zilver moesten zijn, en het niet gerechtigd
zijn tot het dragen van sjerp en patroontasch.

Ook de Officieren, die met een eervol ontslag den dienst verlieten, en wien het

voortdurend dragen der uniform mocht worden vergund, waren aan dezelfde bepalingen
onderworpen. 3)

De Generaals, die gepensionneerd werden, behielden de vergunning om hunne

activiteits-uniform te blijven dragen, doch zonder sjerp. De Adjudanten van ZIJNE
MAJESTEIT DEN KONING in buitengewonen dienst blijven, gepensionneerd zijnde, de
sjerp en patroontasch dragen. Tot op den huidigen dag zijn evengenoemde bepalingen
van kracht gebleven. -

1) Ree. Mil. 1855 blz. 62 e. v.

2) Ree. Mil. 1856 blz. 120 e. v.

3) Ree. Mil. 1856 blz. 120 en 121. Zie ook „Beschrijving van de nniformen van de Nederlandsclie Landmacht, Schutterij,
Weerbaarheden en Invaliden door E. VAN GENDT 'sGravenhage 18S0", en „Beschrijving van de uniformen bij de Landmacht,
'sGravenhage 1900 blz. 175.
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De ingang der Artillerie-Kazerne te Leiden 1852.
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N de bewapening brachten de jaren '52 tot '6i voor het wapen geene veranderingen.

Wel is waar had bij Kon. Besluit van 17 April 1854 de invoering plaats van een

nieuw model cavalerie-sabel, onder de benaming ^JCavalerie-saöel van inoder\ doch de

invoering was alleen oorzaak, dat de bij de Veld- en de Rijdende Artillerie, sedert 27 September *45

onder den naam van sabel N°. 4 in gebruik zijnde zijdgeweren (voorzien van een Mg. gevest met

voor- en 2 zijbeiigels) voortaan gevoerd moesten worden onderden naam van ̂ ^Kavalei'ie-sabel 07idmodeV\

Voor de Officieren bleef genoemd rapier in gebruik tot den Maart 1862, op welk tijdstip

ook de Rijders het met de cavalerie-sabel „van model" verwisselden.

Terloops merken wij nog op, dat bij Besluit van 4 Juli 1859 de bovenste draagring van de

sabelscheede vervangen werd door een vasten beugel.

De invoering in den jare 1855 van een nieuw Paardentuig voor de Bereden Artillerie,

bespraken wij reeds in een vorig hoofdstuk. Terzelfdertijd en wel bij de Besluiten van 21 Maart en

29 Mei van datzelfde jaar, werd voor de Officieren een nieuw model hoofdstel en veldhalster met

longe vastgesteld.

Wij willen er even op wijzen, dat het nieuwe paardentuig, zoowel bij de oefeningen der batterijen

als bij transport van zwaar materieel, zeer goed voldeed. Enkele kleine bemerkingen leidden tot de

wijzigingen vastgesteld den en 19^®" November 1856 (N®. 44 en 30); zij bepaalden zich tot de

haambengels, paksingels, knielappen en enkele andere vrij onbelangrijke details. Ook werd de witte

paardendeken, die bij de Cavalerie in gebruik was, bij de Artillerie ingevoerd; de kleine blauwe bleef

behouden voor het pakkussen van den paksingel.

In het jaar 1859 werd de zool der stijgbeugels, evenzeer op voorbeeld der Cavalerie, vijlsgewijze

bekapt. Van dat jaar dateert ook de invoering der zadelbokken in vijf tailles.

Met de invoering van het nieuwe paardentuig was het mogelijk geworden om, de handleiding

tot het vervangen van buiten staat gestelde trekpaarden volgende, een achterpaard te verwisselen

— zonder berging der tuigen — in een tijd, tusschen 2 minuten en 3' 50" varieerende.

'sKONINGS belangstelling in het Leger strekte zich in de jaren '52—'61 in ruime mate ook tot
den minderen militair uit ... .,,willende aan de onderofficieren en verdere manschappen van ons leger

een hernieuwd bewijs geven, hoezeer hunne langdurige trouwe diensten door ons op prijs worden

gesteld, en daardoor tevens de vrijwillige dienstneming in het algemeen aanmoedigen en bevorderen . . .

aldus luidde n.l.'s KONINGS considerans tot het Besluit van 11 Februari 1B59, waarbij ,de onderscheidings

teekenen voor langdurigen eerlijken en trouwen dienst van onderofficieren en minderen aanmerkelijk
werden uitgebreid, tevens geldelijke voordeelen daaraan verbonden.

Naast de reeds bestaande bronzen- en zilveren medalje werd aan de chevrons en aan de

gouden medalje het aanzijn geschonken.
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OEZEER de goede bedoelingen van voornoemd Besluit ten volle waardeering hebben

ondervonden, mochten de onderscheidingsteekenen zelf niet op gelijke appreciatie aanspraak

maken. Geheel onbegrijpelijk was het niet; hoe toch het verleenen van den kemelsgaren

chevron zonder eenige sierlijkheid als eene onderscheiding — in gunstigen zin dan — kon worden

beschouwd, heeft met velen ons altijd verbaasd.

Eerst 36 jaren later, n.1. bij Koninklijk Besluit van 12 Augustus 1895 N°. 22 i), nadat één

jaar te voren bij Koninklijk Besluit van 26 April 1894 N°. 37 2) dat voor scherpschutter door een

ster was vervangen, maakten bedoelde distinctieven plaats voor meer bekoorlijke teekenen.

De medaljes bleven onveranderd. Dat moge eenigszins bevreemden. De ronde vorm is voor

eene ^^decoratie'' niet sierlijk. Zelfs het groote gouden eermetaal, hoe kostbaar ook — het Koninklijk

Besluit van 21 October i86i bepaalt, dat erfgenamen bij de inlevering hiervoor eene vergoeding van
/ 25.00 zouden krijgen 3) — geeft o.i. niet, wat het behoort te geven.

Zoolang men nog hecht aan onderscheidingsteekenen, ga men ook den daaraan te stellen eisch

niet voorbij. Dat men den officiersgesp door een kruis verving, schijnt zeer juist gezien; evenzeer
dat men gebroken heeft met eene lang bestaande gewoonte om aan den Inlander slechts eene medalje
te schenken, terwijl aan den Europeaan., die zich even dapper gedragen had, het jndderkruis ten deel viel.
Dat men het edelmoedig hulpbetoon en belangrijke schenkingen aan musea in de hand werkt door
op s menschen zwakheid werkend een sierlijk draagteeken te geven, is practisch en goed: men bewerkt
dikwerf, door met kleine hartstochten rekening te houden, groote daden.

Dat men scherpschutters zal kweeken door de instelling van een officieel kruis, dat zich gaarne
dragen laat., lijdt bij ons geen twijfel....

Waarom — 200 vragen wij ons echter af — bestaan toch beletselen, welke schijnen te
verhinderen, dat de 7nindere militair, die jaren lang Staat en Vorst trouw en eerlijk heeft gediend,
daarvoor een belooning krijgt, die voor hem, wat het uiterlijk teeken betreft, geen belooning zijn kan,
wijl ze wansmakig is? Een ^ï^^^-medailje moet — naar onze meening — in alle opzichten met eere
kunnen worden gedragen, ook ja vooral! — door een minder militair, en dus als eerste eisch
niet door gebrek aan sierlijkheid zondigen.

Houdt men dit in het oog, dan zal hierin een prikkel voor langen trouwen dienst gelegen zijn.

Wij besluiten dit overzicht met te vermelden, dat bij Besluit van 13 Juni r86o bij het Regiment
Rijders het witte ledergoed werd vervangen door zwart tuigleder. In den loop der jaren onderging
ook dit enkele wijzigingen, die het onderwerp van latere besprekingen zullen uitmaken.

1) R. M. 1895, blz. 763 e.v.

2) R. M. 1894, blz. 170 <?.v.; volgens R. M. 1900 blz. 729 is het hier bedoeld besluit buiten werking gesteld.
3) R. M. 1861 blz. 297 e.v.
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EYDEN was in mijn oog een zeer ongeschikt garnizoen" — teekende de Kolonel Jhr.

HOOFT aan in zijne ^^Herinneringe7i\

Voor zoover de Rijdende Artillerie betreft, geloof ik, dat deze zienswijze tm deele

juist is; in mindere mate echter voor de andere bereden troepensoorten. Men kan toch

moeilijk een garnizoen ongeschikt noemen, waar men de troepen alleszins kan oefenen in zoodanige

wijze van oorlogvoering, als welke in hoofdzaak onze taak zal wezen. Het polderland is de kracht

van Nederland; ook in het duinterrein zal eene hardnekkige verdediging mogelijk blijken. Artillerie,

welke geleerd heeft zich in deze streken op hare plaats te gevoelen; cavalerie, die weet, hoe het

behoud van den grond aldaar te steunen — zullen beter voorbereid zijn voor den oorlog, dan bereden

troepen, welke zich slechts op de hei in hun element gevoelen.

Bovendien mogen we niet uit het oog verliezen, dat een in alle opzichten geschikt garnizoen —

namelijk een zoodanig, van waar elk soort van terrein, dat in een oorlog betreden kan worden,

gemakkelijk te bereiken zijn — wel heel moeilijk, zoo al ergens, gevonden wordt.

„Voor de exercitiën met de batterijen" - deelt de Kolonel elders mede - „was een welde tusschen den

Haag en Leyden afgehuurd; voor de jaarlijksche schietoefeningen was het strand bij Noordwijk aangewezen".

Die weide is de bekende Maaldrift, een terreintje aan den grooten weg naar Wassenaar,

gelegen op 5 K.M. afstand van de kazerne, waar nog heden ten dage de oefeningen door de Cavalerie

gehouden worden. Werd er gemarcheerd, en bevond de Kapitein GOUDRIAAN zich bij den troep

— hij was een uitstekend zanger — dan riep deze: ^^Zangers voor\ Oogenblikkelijk kwamen dan

een twaalftal kanonniers uit de afdeelingen, stelden zich aan het hoofd der colonne en hun lustige

krijgszang verlevendigde den marsch. In 1857 behoorde dit zangerskorps reeds tot het verleden.

„De detail-oefeningen, en ook de stukrijderschool" — zoo verhaalde ons de oud-Rijder Kolonel

-H. H. J. Baron VAN HAERSOLTE VAN DEN DOORN — „hadden in Leiden zelf plaats, en wel

op het plein, dat onder den naam van ,,de Ruïne" bekend is. Ook de parades werden daar gehouden.

Het pistoolschieten werd achter de kazerne beoefend".
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ET schietterrein aan het strand te Noordwijk (in de richting van Zandvoort),

was ruim twee uur verwijderd. Elke batterij rukte afzonderlijk uit, terwijl het

slechts mogelijk was om met vier stukken te gelijk te vuren ̂ van taktisch

gebruik van het terrein was natuurlijk geen sprake, i) De grootste afstand bedroeg

1400 passen, terwijl de verschillende stellingen in draf of galop werden ingenomen.

Het doel was een linnen schijf, lang 31, hoog 2.8 Meter, waarop een Infanterie-front

was afgeteekend. =

In het jaar 1857, en nog eenmaal bij zijn Verslag het volgend jaar ingezonden,

vestigde de toenmalige Majoor KELLNER de aandacht op de ongeschiktheid van het

Noordwijksche strand voor de practische oefeningen der Rijdende Artillerie.

Wat de schietoefeningen betreft, vinden wij bovendien vermeld, dat in 1859 bij

het Regiment een onderzoek plaats had naar „den verspreidingskegel van de granaat

kartetsen der veldkalibers, opgenomen op een horizontaal vlak". De commissie met

deze proefneming belast, bestond uit den Majoor KELLNER als Voorzitter, den Kapitein

Jhr. VAN DER WIJCK, de i=-Luitenants Jhr. ALTING VAN GEUSAUen BEIJERMAN.

Een licht Bronzen kanon van 12 duim en een 6 ponder, alsmede houwitsers van 15 en

van 12 duim werden hiertoe gebezigd, terwijl met elk dezer stukken een vijftal schoten

op 1000 en 1400 passen werden afgegeven. Na ieder schot had de opname van het

trefferbeeld plaats.

De Commissie kwam tot het resultaat, dat de Granaatkartets hare gunstigste

werking heeft, indien zij bij een interval van 80 passen en op een hoogte van 5 M.

boven het doel tot springen wordt gebracht.

Na het jaar 1860 vonden wij bij de Rijdende Artillerie geen practische oefeningen

meer vermeld, noch met de zesponders, noch met de houtwitsers van 12 duim.

Dat de komst van het Korps een omkeer bracht in de gewoonten van vele

inwoners, zal niemand verwonderen! Al zij het slechts een halve eeuw geleden, de

tijden zijn geheel veranderd: het leger is niet meer, wat het was in die dagen, toen

de militaire oefeningen een schouwspel vol bekoring voor het publiek vormden! „De
,,exercitiën en parades op de groote Ruïne" — zoo verhaalde ons een oud-Rijder —
,,werden steeds door eene dichte menigte bijgewoond; rukten wij uit naar de Maaldrift,
' men kon er zeker van zijn, dat vele ingezetenen zich daar bevonden. Maar het hoogte

punt van 'belangstelling werd bereikt, wanneer gecombineerde manoeuvres in het yuur
"■ te Waalsdorp plaats hadden, waartoe de garnizoenen van Delft, den Haag en Leyden

hunne contingenten leverden".

I) De afstand van Leiden (kazerne) tot vuurbaak buiten Noordwijk aan Zee is — gemeten op de kaart 1:25000 — 12.I K.M,
Dus heen en weer ruim 24 K.M. ruim 2 uur (afwisselend stap en draf).
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IEMAND onder de ingezetenen, als de werkzaamheden het maar eenigszins toelieten" —

aldus vervolgt onze zegsman — „bleef te huis, rijk en arm, jong en oud togen er heen.

Reeds in den vroegen morgen zag men een file van Leydenaars op den langen weg naar

Waalsdorp om te genieten van de daar uit te voeren evolutiën van hun Korps! 't Was als of er wat

van hun persoonlijke eer meê gemoeid was; menig oog glansde van geestdrift, wanneer er een stout

stukje op rijkunstig gebied werd uitgevoerd."

De lezer gelieve op te merken, dat wij slechts citeeren. Toch kregen ook wij bij het door

bladeren van de Leidsche nieuwsbladen uit die dagen den indruk, dat inderdaad Leiden haar Korps

had lief gekregen, en gaarne getuige was van de militaire verrichtingen.

Zoo lazen wij aangaande een caroussel, dat in de rijschool van den Doelen door de Officieren

van het Korps ten bate der algemeene armen gegeven werd, het volgende verslag in de Leydsche

Courant van 3 Maart 1856.

,,Het ruime locaal was daartoe smaakvol met vlaggedoek versierd en met gas verlicht. Aan beide

einden waren een groot aantal zitplaatsen ingerigt, die digt bezet waren met een aanzienlijk publiek.

„Zoowel het carroussel-rijden als het voltigeren en de gymnastische oefeningen behaalden welverdiende

toejuiching. De bedrevenheid der ruiters en de afgerigtheid der paarden, beide zoo onmisbaar tot een

goede uitvoering, zag men hier op 't gunstigst vereenigd.

„Het voltigeren en de gymnastiek ging den ruiters met zulk een vlugheid en kracht af, als of het

hun dagelijksch bedrijf ware geweest. Met geheel gaf alle reden tot tevredenheid en genoegen aan de

aanschouwers, en voldoening aan de ontwerpers en uitvoerders die zich voor het menschlievend doel al die

inspanning wilden laten welgevallen"

De zuivere opbrengst van het feest bedroeg, blijkens een later bericht, de som van ƒ434.70.

Nog herhaaldelijk vinden v/ij gewag gemaakt van een caroussel, ,door de minderen van het

Korps gereden, meestal op verjaardagen van Leden van het Vorstelijk Hiüs. De vertooning, die

luidens de berichten, altijd zeer in den smaak viel, had in den regel plaats onmiddellijk na afloop

eener — zooals dat heette — luisterrijke parade op het RHine-ple^n.
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I ROEGEN dergelijke „vertooningen" in hooge mate de belangstelling weg, talrijker nog
was de opkomst van het publiek, indien eeji wedren op de Maaldrift was aangekondigd,

j Dat zich het terreintje al bijzonder slecht tot deze sport leende, was geenszins een ver

hindering om bij het schouwspel tegenwoordig te wezen.

In het Archief van het Korps treft men aan het navolgende (ongeteekende) proces-verbaal, het

eenige van dien aard, dat bestaan heeft, of althans bewaard is gebleven.

„PROCES-VERBAAL.

„Op heden den 20®" Juny 1853 heeft de wedren plaats gehad van Heeren i'- en 2®-Luitenants

van het Regiment Rijdende Artillerie, dingende naar den Prijs, door ZIJNE MAJESTEIT DEN KONING

geschonken, en aan het Regiment bij loting te beurt gevallen.

„Het terrein was gekozen op het gewoon Exercitie-veld van het Regiment regts van den

steenweg van Leyden naar 's Rage.

„De geheel te doorloopen afstand was 800 Nederl. Ellen; de baan 400 Ellen lang werd twee

maal doorloopen.

„Van de ingeschreven Heeren Officieren hebben aan de wedren deelgenomen:

„De i®-Luitenants J. GOUDRIAAN,

Jhr. W. H. C. RIDDER VAN RAPPARD

en G. J. VAN ORSOY VEEREN.

„De prijs is behaald door den i "-Luitenant W. H. C. VAN RAPPARD met deszelfs Engelsch

volbloed-paard Jack: donkerbruine merrie met kol, oud 8 jaren.

„Tweede aangekomen was de i"-Luitenant J. GOUDRIAAN, berijdende deszelfs paard Juno,

bruine ruin, bruin met doorloopende bles, oud 7 jaren van Holsteins ras.

,,De afstand is doorloopen in éé^ie minuut.

„Aldus naar waarheid opgemaakt door ons leden der daartoe door den Kommandant van het

Regiment benoemde Jury, dag en jaar als boven."

Na het jaar 1853 hadden te Leiden, volgens mededeeling van Kolonel Baron VAN HAERSOLTE,

geene wedloopen yoor Officieren meer plaats; wel in het Kamp van Milligen. Hier werd in den zomer

van het jaar 1860, in het bijzijn van Z. K, H. DEN PRINS VAN ORANJE, om den prijs gereden;

de afstand was voor volbloedpaarden op 1800 M., voor niet-raspaarden op de helft daarvan vastgesteld.

De PRINS, op een volbloed gezeten, won den prijs, doch was hors concotirs; de i®-Luitenant

H. BEIJERMAN, berijdende de merrie Nora, was dientengevolge de gelukkige; derde aankomende

was de T-Luitenant A. KOOL der Rijdende Artillerie — thans Luitenant-Generaal en Chef van den

Generalen Staf — op zijn zwarten ruin „Calif". Een volgend jaar reed laatstgenoemde weder mee. Op

den baan van den PRINS VAN ORANJE was Z. K. H. winner, doch de PRINS viel: onmiddellijk op den

PRINS volgde de 2"-Luitenant van het 3"^® Regiment Dragonders F. DE BAS op den halfbloed Ino,
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ATER, nl. in 1863 vindt men nog eens gewag gemaakt van het deelnemen van 's KONINGS

ZOON aan een wedren. De Arnhemsche Courant liet zich naar aanleiding daarvan den
16®" Sept. van genoemd jaar uit Roermond melden : „dat Z. K. H. DE PRINS VAN ORANJE,

Inspecteur der Cavallerie, na afloop der manoeuvre bij een wedren op de Reuvensche Heide
met het paard van den i''-Luitenant BEIJERMAN der Rijdende Artillerie van de ingeschreven paarden
den prijs won, welke vervolgens door den PRINS aan den eigenaar van het paard is overhandigd."

Reeds vóór het jaar '53 hadden op het Loo courses plaats gehad. De KONING fokte zelf

bloed-paarden en moedigde het rennen zeer aan. In het Soerensche bosch had ZIJNE MAJESTEIT
een baan doen aanleggen, welke thans nog zeer goed valt te herkennen.

Somtijds werden ook Engelschen (Lords-coursemen) tot de rennen genoodigd; deze brachten
hun eigen paarden, zelfs drinkwater voor hunne rossen mede.

Bij den wedloop op het Loo gedurende de Valkenjacht — inderdaad eene instelling van 's KONINGS
Broeder, PRINS ALEXANDER DER NEDERLANDEN, 20 Februari 1848 te Madeira overleden —

en wel die van het jaar 1S51 was de z^-Luit. VAN ORSOY VEEREN van het Korps de tweede

aankomende: hij ontving als prijs van den KONING een paar pistolen. De afstand was 2000 Ned. ellen.

De i'^-Luitenant Jhr. W. H. C. RIDDER VAN RAPPARD, dezelfde wiens naam wij op het
zoo even genoemde proces-verbaal aantroffen, stond bekend als een der beste ruiters van het korps.

Wij vinden o.a. van hem getuigd, dat hij steeds (op zijn volbloed Jack) in één galop den weg van
Leiden naar 's Hage aflegde en evenzoo terug. Hij had altijd een stel uitstekende paarden op stal en
beoefende geregeld de rensport. In het najaar van 1852 ontmoeten wij hem weder op de wedrennen
op het Loo i). Bij die gelegenheid ontving hij als eersten prijs van ZIJNE MAJESTEIT een compleet

geharnacheerden volbloed, de waltrap met goud omzoomd. Het paard, dat den naam van Hercule
droeg, gaf later overvloedige bewijzen van zeer deugdzaam te zijn; later ging het over in handen van
den I "-Luitenant der Artillerie L. NEPVEU, die het op zijn beurt weder aan den 1° Luitenant van het Korps
Jhr. W. E. HOVY overdeed. Na diens overlijden kwam het paard in het bezit van den i"-Luitenant
A. C. Baron BENTINCK. Deze behield het edele dier gedurende zijn geheelen verderen diensttijd
bij het Korps, tot hij het op 27-jarigen leeftijd het genade-schot deed geven ....

Ook de wetenschappelijke vorming der Officieren werd niet uit het oog verloren. Voor de
jaren '52—'54 werden eenige onderwerpen ter behandeling opgegeven. Het jaar d.a.v. werd de keus
aan den Regt.-Comm' overgelaten. In 1855 wenschte de Minister van Oorlog verslagen te ontvangen
omtrent het in de bijeenkomsten behandelde; later werd de leiding aan de bevelvoerende Officieren

opgedragen; grondige bespreking van eenig onderwerp en de gelegenheid tot discussie moesten hierbij
op den voorgrond staan. Bij aanwijzing van 20 Juni 1857 N". 21 B Personeel werden verder de Chefs

aangeschreven de leiding der Wetenschappelijke Bije€nkomsien^^xsQov\\x^o^nz\iKi\\^x\\^vi. Het inzenden
van notulen en memoriën werd bij kennisgeving van Oct. 1858 (Litt Kab.) verplichtend gesteld.

I) Voor meerdere bijzoncleilieden aangaande dc rensport in die dagen verwijzen wij n.aar het ,Ja.-ir]ioekjc v.iu de Sociëteit lot aanmoediging
der Verbetering van het Paardenras in het Koninkrijk der Nederlanden." Hierait ziet men verder, dat de eerste militaire course hier te lande, na de
geboorte of herleving van deze sport, plaats bad op den juP 1847 en door de Sociëteit was uitgeschreven. Deze had plaats op de Larener-hoogte.
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M:

OGE Leiden als garnizoensplaats voor de Rijdende Artillerie niet volmaakt

zijn geweest, door het Legerbestuur werd in de jaren tusschen 1852 en '61

zooveel mogelijk getracht om aan de gebreken te gemoet te komen door

het Korps geheel of gedeeltelijk te laten deelnemen aan oefeningen in grooter verband,

welke elders plaats vonden.

Straks wezen wij er reeds met een enkel woord op, hoe het Leidsche garnizoen

zich veelal naar de Residentie begaf om daar bij de manoeuvres op de Waalsdorper-

vlakte tegenwoordig te zijn. Zelfs parades, die te 's Gravenhage gehouden werden,

mochten meermalen door de Rijdende Batterijen worden bijgewoond.

Wanneer wij van deze revues spreken, dan is het onmogelijk stilzwijgend voorbij

te gaan, de onthulling van het standbeeld van KONING WILLEM DEN TWEEDE

op den 23^ten Maart 1854, waartoe het gansche garnizoen van 's Gravenhage was onder
de wapenen geroepen. Het stond gedeeltelijk geschaard op den Vijverberg, in gesloten
colonne frontmakende naar ,,de Plaats", voor een deel in carré om het standbeeld. De

troepen, voor deze laatste taak aangewezen, bestonden uit: drie divisiën Schutterij,

Grenadiers en Jagers, een half escadron Cavalerie en sectie Rijdende Artillerie
geschut. Eene der zijden van het carré werd gevormd door de tribune.

Van een volledige beschrijving der plechtigheid moeten wij ons helaas, bij gebrek
aan plaatsruimte, onthouden. Wij bepalen ons daarom, uit de gevoelvolle woorden van
den voorzitter i) der Hoofd-Commissie voor de oprichting van de statue, waaraan
schier elk Nederlander van hier en uit de Koloniën zijn penning had geofferd, de vol
gende teekenende zinsneden aan te voeren.

.... wij beivo^ideren den Held^ die bij de Pyreneeën en in de velden

van Spanje^ de bcivijzen had geleverd, dat beleid en krijgsmansmoed, zoo eigen
aan zijn geslacht, ook zijn erfdeel waren geworden. Wij vereerden den Telg
nit ons Vorstenhuis, die te Qitatre-Bras voor onze belangen streed, en die ie
Waierloo de verknochtheid aan zijn Vaderland bezegelde mei Zijn bloed. Wij
hadden den Vildheei' lief, die te Hasselt en te Leuven aan het Vaderlandsche

leger den weg ter overwinning baa?ide.

„In dat roemr?Échtig tijdperk, eenig in de geschiedenis des Vaderlands,

n c ekende geestdrift op de roepstem des KONINGS, hare

Kinderen naar het strijdperk zond en hare schatten ten offer bracht om de
geschondene regte^i va7t Nederland en die van het Sta?nhuis van Oranje te
verdedigen — in dat roemruchtig tijdperk vooral werd de ba^id van liefde geknoopt,
die de zonen des Vaderlands zoo itmig heeft verbonden aan hunnen glorierjken
voorganger op het pad der eere."

1) De Heer E. W. VAN DAM VAN ISSELT.
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N eindelijk:

.... ,^Dat standbeeld moge dus dienstig zijn^ om den Heldejiroem te verkojidigen

aan het nageslacht: het is vooral bestemd^ om voor inlanders e7i vreemden ee^ie blijvende

getuigenis te zijn van de liefde^ die het Nederlandsche volk zijn tweedeel KONING heeft

toegedragen.

,^Maar dit gedenkteeken., door de Natie opgerigt., heeft nog eene andere hoogstgeiuigtige

beteekejiis^ vooral in de dagen^ die wij beleven. Wij mogeii het beschouwen als eene Imlde^ die

de oprigters brenge^i aan de geschiedkundige herinneringen des Vaderlands. Wij mogen het

aanbieden aa7i den KONING en aa7i de Leden va7i Zij7i Doorluchtig geslacht^ als een bewijs.^

dat de overtuiging iit onze harte7t leeft:

^.jdat de roem e7t dat de welvaart vati Nederland 07tafscheidbaar verbonde7i zijii aa7i

de7t roe77i en aan de welvaart van het Huis van Orafije".

I

r/i

Ruiterstandbeeld van Koning Willem U, op de Wilhelrosplatz te Luxemburg.
(4 November 1884.)
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ELANGRIJK was ook de groote wapenschouwing op den 18^^° Juni 1857 bij gelegenheid
van den verjaardag der KONINGIN. De Leydsche Courant van 19 Juni liet zich dien

aangaande uit 's Gravenhage het volgende melden —

„Op 'gisteren den tweeden dag der feesten, tevens verjaardag van H. M. DE KONINGIN, had de

vroeger aangekondigde wapenschouwing plaats. Ten li ure verscheen Z. M. DE KONING, vergezeld van

den PRINS VAN ORANJE, PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN en PRINS FREDEEJK DER

NEDERLANDEN op het Alexanderplein, alwaar de troepen van de bezetting der residentie, de Infanterie

der bezettingen van Delft en Leyden, alsmede eene batterij Rijdende Artillerie uit laatstgenoemde stad

geschaard stonden.

„Ook H. M. DE KONINGIN en de PRINSESSEN HENDRIK en FREDERIK DER NEDERLANDEN

woonden in rijtuigen gezeten, de plegtigheld bij. Nadat de ter paradeplaats aanwezige Officieren, onder

officieren en manschappen tot de bezetting der Citadel behoord hebbende, alsmede het uit Groningen naar

herwaarts overgebragte vaandel i) van het 7de Regement, door den Generaal-Majoor DUIJCKER aan den

KONING voorgesteld waren, reed Z. M. met den PRINS VAN ORANJE aan zijne zijde, langs de gelederen
der troepen, die vervolgens een groot Carré vormden, binnen hetwelk de KONING, gevolgd door de
Vorstelijke personen, de oud-verdedigers der Citadel en de Officieren zonder troepen, zich begaf."

Alsnu hield Z. K. H. DE PRINS VAN ORANJE de volgende aanspraak;

„Z. M. DE KONING heeft mij de vereerende taak opgedragen, de Medaille der Citadel van Antwerpen,
„gedragen door wijlen den Generaal der Infanterie Baron CHASSÉ, vast te hechten aan het vaandel van

„het 7de Regement Infanterie, van welk Corps een bataillon aan de roemvolle verdediging der Citadel
„heeft deelgenomen. De KONING heeft gewild, dat dit bewijs van aandenken aan een der glorierijkste
„bladzijden in het geschiedboek des Vaderlands, voortdurend zigtbaar zij, opdat het, ook in latere tijden bij
„de Nederlandsche krijgsmagt in levendige herinnering blijve. Hoog waardeer ik het geluk dat mij, op dit
„plegtig oogenblik, en in den aanvang mijner militaire loopbaan, te beurt valt. Moge dat geluk op mijn
„geheelen levensweg een helder licht verspreiden, waarvan mijne warme belangstelling voor Neêrlands Zee- en
„Landmagt, mijne innige liefde voor het dierbaar Vaderland steeds de getrouwe weerschijn zij. Leve de Koning!"

„Na deze toespraak versierde Z. K. H. het vaandel van het 7^® Regement met de Medaille, welke
eenmaal geprijkt heeft op de borst van den grijzen aanvoerder der dapperen, die bij de roemrijke
verdediging van Antwcrpen's Kasteel bloed en leven voor het Vaderland hebben veil gehad.

„Het gebulder van het geschut verkoniigde deze plegtige handeling aan den volke.
„De toespraak van Z. K. H. werd door den gepens. Generaal-Majoor ROCHEL en den Luitenant-

Kolonel ENGELBREGT op gepaste wijze beantwoord, waarna Z. M. DE KONING eenige warme woorden
tot de aanwezigen rigtte.

„Ten slotte defileerden de troepen met Z. K. H. DEN PRINS VAN ORANJE aan het hoofd van
het Regement Grenadiers en Jagers, tweemaal voor den KONING, «Jie na nog een kort en hartelijk
vaarwel gezegd te hebben, onder luide toejuichingen het terrein verliet."

I) Het vaandel was enkele dagen te voren onder geleide van Luitenant-Kolonel ENGELBREGT, vergezeld van den ICapitein HAMMING,
overgekomen. Aan het station \vas liet plegtig ontvangen en onder begeleiding van de muziek der Jagers naar het Ildtel „Groot ICeizcfshor' gebracht'
De Adjiidant-Onderofiicier OLT, die tot de bezetting der Citadel had behoord, genoot de hooge eer het Doek te mogen dragen.

Na de ophening der Afdeelingen Infanterie No. 9 en No. 10, was het 7c Regiment het eenige overgeblevene van de heUdhaftige verdedigers der Citadel.
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AAR wij indertijd niet vermochten na te laten, aan de verdediging der Citadel van

Antwerpen eenige bladzijden te wijden, vermeenden wij evenmin de beschrijving der

plechtigheid, die in het zoo beroemde wapenfeit wortelt, onopgemerkt te laten — te

minder, aangezien het aan ons Korps gegund was, hieraan te mogen deelnemen.

Onder de talrijke oefeningen in groot verband, waarbij ook de Rijders in de besproken jaren

optraden, vestigen wij alleen de aandacht op die in 1854, '55, '57 en '59 gehouden, waaromtrent ons

verschillende bijzonderheden bekend zijn geworden.

In de beide eerste jaren hadden troepenverzamelingen plaats in het ̂ J^amp van Re{je7i'\ waarbij

een gedeelte van het Korps tegenwoordig was. Den Augustus 1854 vertrok namelijk eene

batterij uit Leiden over Ridderkerk en Zwaluwe derwaarts, terwijl ook het Regiment Dragonders op

denzelfden dag zijne kantonnementen in de nabijheid van de legerplaats ging betrekken.

Van 28 Augustus tot 27 September van het volgend jaar nam weder eene batterij (sterk 160

paarden), ditmaal onder commando van den Kapitein d'HAMECOURT, deel aan de Cavalerie-manoeuvres

bij Rijen. Den 14^®" September werd dienaangaande uit Breda bericht:
„De ruiterij in onze omstreken gekantonneerd, is heden voor het eerst op de heide vereenigd

geweest om eene parade te houden ter viering van den verjaardag van den PRINS VAN ORANJE.

Bij die gelegenheid vereenigde de Generaal-Majoor VAN TOLL al de Officieren om zich heen en gaf

zijne tevredenheid te kennen over het fiksch uiterlijk en goed aanzien der troepen, inzonderheid ook die der

batterij^ rijdende artillerie onder bevel van den Kapitein d'HAMECOURT.

„Vervolgens werden eenige manoeuvres uitgevoerd en besloten met voor den Bevelhebber te defileeren".

Voor het jaar 1857 had Z. M. wapenschouwingen in de Vlakte van Waalsdorp bevolen,

waaraan door de omliggende garnizoenen — tot eene brigade onder de bevelen van Generaal VAN

MULKEN vereenigd — zou worden deelgenomen. Ook zou eene batterij Rijdende Artillerie zich

naar 's Hertogenbosch begeven om bij de najaarsoefeningen uit het geretrancheerde kamp tegen

woordig te zijn; verscheidene bataljons van het 4*= en s" Regiment Infanterie, zoomede enkele

eskadrons Dragonders uit Haarlem, behoorden tot de manoeuvreerende troepen. De batterij, die zich

den 2^^^ September op marsch begaf, keerde op den 2^^^ October d.a.v. binnen Leiden's muren

terug, „door het Corps Officieren en de muziek van het Regiment, waarbij zich de Kommandanten

van de beide alhier in bezetting liggende bataillons Infanterie hadden aangesloten, even buiten de

stad opgewacht verwelkomd en vervolgens plegtstatig naar de karzerne geleid." (L. C^ 1857 N°. 1181).
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INDELIJK vestigen wij nog de aandacht op de legeroefeningen, die ingevolge Kon. Besluit dd.

25 Juni 1859 van den 5^®" Aug. tot den Sept. in het Kamp van Zeist plaats vonden.

De halve-rijdende batterij, gecommandeerd door den Kapitein Baron VAN TUYLL

VAN SEROOSKERICEN i), welke zich onder de manoeuvreerenden bevond — zij was te Amersfoort

gekazerneerd — oogstte herhaaldelijk grooten bijval.... „De spoed, waarmede de rijdende Artillerie, na

vollen draf over hoog en laag te zijn gereden, tot vuren gereed is, verdient lof" — aldus een bericht

gever van de Leidsche 'Courant (N°. 109). Elders wordt erkend (N°. 96), dat Z. K. H. PRINS FREDERIK,

die de oefeningen geregeld bijwoonde, zijne tevredenheid over de goede houding der troepen, inzonder

heid over de batterijen Veld- en de halve-batterij Rijdende Artillerie heeft uitgedrukt.

In het ^yBeknopt Overzicht der proeven en werkdadige oefenhigen^ Artillerie-Inspectie

vindt men aangeteekend: „Blijkens de overgelegde algemeene orders voor de vereenigde troepen
heeft de artillerie de hooge goedkeuring mogen wegdragen, en is daarbij inzonderheid melding
gemaakt, van de wijze, waarop de I2®« batterijen opmerkelijke terreinmoeielijkheden wisten te

overwinnen."

Vóór het verlaten van de Legerplaats sprak Z. K. H. PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN

den 3isten Augustus 1859 in een „Algemeene Order voor de vereenigde troepen behoorende tot de

legering nabij Zeist" o.a. de navolgende woorden:

y^Het is mij hoogst aangenaam aan ZIJNE MAJESTEIT een gunstig èerigt

te kunnen geven over den goeden graad van instructie^ de goede houding^ de goede krijgsiticht^

ett den uitmuntenden geest^ goeden wil en ijver^ die mij bij elke gelegenheid gebleken zijn bij
de militairen van alle rangen ie bestaan.

.^.,Met groot genoegen heb ik ontwaard de vorderingen.^ welke de troepen gedurende ons

bijzamen zijn gemaakt hebben., in het uitvoeren van bewegingen in 07iderscheidene soorten

van terrein., de te zamenwerking der drie wapens en in het doorstaan van vermoeienissen.,

en hoeveel zij daardoor in bruikbaarheid gewonnen hebben ...."

Om een denkbeeld te geven van de wijze, waarop de oefeningen toen plaats hadden, laten

wij hieronder enkele aanteekeningen volgen van een der deelnemers aan de bedoelde manoeuvres:

„(dd. 22 Augustus '59) .... Woensdag 1.1. hebben in de legerplaats bij* Zeijst evolutiën in het vuur

plaats gehad, onder bevel van Z. K. H. DEN PRINS-Veldmaarschalk; bij die manoeuvres was de onder

stelling, dat een vijand, van de zijde der piramide komende, het kamp op den regtervleugel aanviel.

„Onze troepen werden op dien vleugel in eene sterke stelling zamengetrolcken; vervolgens rukte de

2« brigade met de batterij a 12 1È, de kavallerie en rijdende artillerie voorwaarts, namen positie en openden

het vuur, terwijl de helft der i®'® brigade met '/« batterij het bosch van Wallenburg doortrok, om den

linkervleugel des vijands te bedreigen, en de andere helft met'7s batterij, aan 'svijands vuur onttrokken,
het bosch bezet hield.

l) De halve-Rijdendc Batterij was samengesteld uit 4 kanons, 2 caissons en i voorraadwagen tot bagage.

De Rijdende Artillerie was gedurende den geheeleii oefeningstijd 139 uren in het tuig geweest.
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ERDER lezen wij nog in het hiervoren besproken verslag:

„Onder sterk bataillons- en tirailleurvuur en geduchte kavallerie-charges sloeg de l®"

brigade den vijand terug. Later drong hij weder voorwaarts, doch werd gestuit door het

vuur, dat zich over en ter zijde' der linie uitstrekte en door bijna alle onderdeden een geruiinen tijd werd

gaande gehouden. Al de bewegingen werden vlug en met juistheid ten uitvoer gebragt, waarover Zijne

Koninklijke Hoogheid zijne hoogste tevredenheid aan de troepen heeft doen betuigen. Een zeer groot aantal

toeschouwers waren op de heide tegenwoordig om deze manoeuvres bij te wonen.

„(dd. 25 Augustus.) ....De troepen, in de legerplaats bij Zeijst vereenigd, hebben Maandag 1.1. op nieuw

groote manoeuvres in het vuur ten uitvoer gebragt; ten 9 ure stonden de troepen in slagorde geschaard.

De 2^® brigade met de batterij 6 S stelde zich dadelijk in beweging, naar den straatweg, die naar Soest

geleidt. De 1®'® brigade met de batterij 12 'S, de rijdende artillerie en de cavallerie vertrokken later, om zich

daarna met de vooruitgegane zoodanig te vereenigen, alsof onze troepen gezamenlijk uit Soest kwamen om

een veronderstelden vijand, die de rij hoogtens achter het kamp gelegen bezet had, van daar te verdrijven.

De slag ving aan, die eerst in ons voordeel was; doch door eene verkeerd uitgevoerde manoeuvre werd

de vijand stouter en drong onze regtervleugel terug, waardoor ook de linkervleugel den terugtogt aannam.

De 2^^ manoeuvre werd later juister uitgevoerd, door spoediger van de behaalde voordeden partij te trekken.

„Na een krachtig artillerie- en bataillonsvuur rukten stormkolonnes voorwaarts, waarbij het vuur

der Artillerie regts en links sterk aanhield, de met den bajonet voortrukkenden bemoedigde en hen met

herhaalde hoera's de steile hoogten deed beklimmen. Een oogenblik na de storm der Infanterie, had ook

de Artillerie de hoogten bezet en opende daar een geducht vuur. De vijand week, doch herstelde zich

nog onder een hevig vuur in de vlakte, van waar hij een weinig daarna door een flank-aanval en charges

der Cavallerie werd verdreven."

(En eindelijk dd, 29 Augustus.) „....De troepen in de Legerplaats nabij Zeijst vereenigd, hebben op

Woensdag 1.1. eene militairen marsch volbragt, waarbij alle verrigtingen uit den kleinen oorlog werden

toegepast en ondersteld werd, dat de vijand de Grebbe-linie aan de zijde van Gelderland zou aanvallen

en overtrekken.

„De Colonne marcheerde door Woudenberg, de 2"^® over de Mof en de 3^^® langs den Heiligenberg

op Aschat. Zij bereikten bijna op hetzelfde tijdstip de Grebbe-linie en stelden zich aldaar ter verdediging op.

Z. K. H. PRINS FREDERIK nam de genomen stelling in oogenschouw en daarna volgde eene algemeene

rust. De Cavallerie, welke tot vóór Woudenberg met verkenningen belast was geweest, bleef daar rusten

en keerde vervolgens naar het kampement terug. Bij de algemeene rust werden Oflicieren onthaald pp

broodjes met vleesch en per hoofd een flesch wijn; terwijl aan onderofficieren en minderen per bataillon

twee tonnen bier werden verstrekt; de rijdende Artillerie naar evenredigheid. Dit alles werd door Z. K. H.

DEN PRINS-Veldmaarschalk aangeboden. Ten 4'/3 ure kwam de Infanterie in het kamp terug; de rijdende

artillerie was op de plaats, waar zij bij de colonnes zich had aangesloten, weder ingerukt. Veel had men

op dien dag van stof en hitte te lijden.

De berichtgever besluit zijn overzicht van dien dag aldus:
„Z. K. H. DE PRÏNS-Veldmaarschalk heeft, betreffende dezen marsch in eene dagorder het volgende

gezegd: De marsch heeft mijne tevredenheid verworven; er is ordelijk en fiksch gemarcheerd, goede wil en

opgewektheid betoond. Ook de schikkingen tot het bezetten en verdedigen van de Grebbe-linie waren

goed genomen; aan de troepen wordt lof toegekend...."
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N het jaar 1860 namen o.a. aan de troepenvereenigingen te Milligen deel:

Eene halve-Batterij Rijdende Artillerie, bestaande uit: 2 houwitsers van 12 d®;

2 kanons van 4 ® zwaar (die bij de manoeuvres in het vuur, vervangen werden door

kanons van 6 K. L*. daartoe in het kamp aangevoerd);

2 Veld-Affuiten tot kanon van 6 ïe K. en kanon van 12 d®;

2  ,, » n 4 ® (vroeger tot kanon van 12 K. L*. en Houwitser van 12 d®);
2 Voorwagens Munitie 12 d®;

2  „ „ 4 (vroeger Munitie 6 tt); en

I Voorraadwagen tot bagage.

Alle voertuigen waren geheel uitgerust, de voorwagens voorzien van de benoodigde munitiën,
de caissons echter alleen bepakt met losse kardoezen van 2 voor de 12 batterijen, en van
I  voor de getrokken 4 tg".

De kanons waren alle bespannen met 6, de overige voertuigen met 4 paarden.

Tot bijzondere opmerkingen gaven ons deze oefeningen geen aanleiding.

Aangaande de in het jaar 1860 op de zoogenaamde „Groote Vlasakkers" te Amersfoort genomen
proeven omtrent de uitwerking van den houwitser van 12 d®, gebezigd als kanon van 12 ® Lt.,

opgedragen aan eene Commissie van Artillerie-Officieren, waarin o.a. ook de oud-Rijder Kapitein
G. J. MARIS en de Kapiteins van het Regiment Rijdende Artillerie Baron VAN TUYLL VAN

'SEROOSKERKEN en Jhr. VAN DER WIJCK als leden zitting hadden, verwijzen wij naar het
^^Behiopt Overzicht der proeven en werkdadige oefenijtgen 1860—'d/" blz. 3.
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EN voorname plaats in het negenjarig tijdperk, gedurende hetwelk de Rijders te Leiden

in garnizoen lagen, wordt ingenomen door de dagen van 8 tot i6 September 1854.

Een deel der taak toch, in tijd van vrede aan het leger opgelegd, is de handhaving

van rust en orde: waar het noodig is, het weder tot rust örengeii van gemoederen, die onverhoopt

mochten zijn in beroering gebracht.

In genoemde herfstdagen werd een detachement van ons Korps tot deze taak geroepen, toen

op kleine schaal binnen de stad Schiedam onlusten waren uitgebroken.

„Op zekeren middag, terwijl AMERONGEN zich gereed maakte om naar tafel te gaan" — aldus

verhaalt Kolonel Baron VAN HAERSOLTE — ,,komt EHRISMANN met een briefje op zijn kamer."

,,Wie was EHRISMANN?" — zal men vragen.

Hij, de in den Tiendaagschen Veldtocht eervol vermelde, was in '54 de eenig overgebleven

Zwitser, die nog bij het Regiment Rijdende Artillerie diendei). Hij was gedetacheerd op den ziekenstal,

waar de i'^-Luitenant J. J. C. Baron TAETS VAN AMERONGEN met het toezicht was belast.

„Leg het er maar neer", zegt VAN AMERONGEN die vermeent, dat het briefje een gewone

opgaaf bevat. „Neen Herr Leit'nant" — is het antwoord in gebroken Duitsch — „Sie müssen gleich

lesen. Sie müssen gleich nach Schiedam, 's Pferd hab' ich schon satteln lassen".

Werkelijk was het de order om onverwijld met een detachement naar Schiedam te gaan.

T) Wij brengen Uer in herinnering dat het Regiment Garde Zwitsers — bij de oprichting der twee Brigades Rijdende Artillerie in den jare

^793» hl dienst van den Staat — op den i8 Febr. 1796 was ontbonden. Dit Regiment was o.a. tegenwoordig geweest bij het gevecht op 20 April 1794,
dat de insluiting van Landrecy voorafging. Twee PARAVICINI's Dl CAPELLI, een Luitenant-Kolonel en oen Kapitein, daarbij dienende, werden in
dien strijd gewond. Onze overige Zwitsersche Regimenten werden van 20 I'ebr. 1796 tot 21 Maart 1797 achtereenvolgens afgedankt: MAY, 20 Febr. 1796,
LOCHMANN 15 Maart 1796, STOCKAR DE NEUFORN 26 Maart 1796, DE GUMOËNS 28 April 1796, SCHMID (Grisons) 21 M.Tart 1797.

Bij de nieuwe regeling van het Krijgswezen (Besluit van den Souvereinen Vorst van 24 Juni 1814 N®. 83) werden andermaal Zwitsers in dienst
genomen. Toen werd nl. met de Zwitsereche Kantons BERN, ZÜRICH en GRAUBUNDERLAND een overeenkomst gesloten voor de levering van
drie Regimenten Infanterie en in 1815 met de zoogenaamde Roomsche Kantons eene dergelijke voor één Regiment. Deze Regimenten N». 29(JENNER
23 Sept. 1814), No. 30 (ZIEGLER 19 Oct. 1814), No. 31 (SPRECIIER 27 Oct. 1814) en No. 32 (d'AUFDERMAUR 7 Mei 1815) werden bij
Kon. Besl. van 31 Dec. 1828 No, 102 weder ontbonden; welk besluit op 31 Dec. 1829 ten uitvoer werd gebracht. Vele Zwitsers bleven daarna toch
in de Nederlandsche gelederen dienen.
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IV

ij vinden aangaande de bedoelde onlusten in de kolommen der Schiedamsche

Courant o.m. het navolgende aangeteekend:

„Schiedam 9 September 1854.... De stad onzer inwoning, wier bevolking
zich steeds door goede gezindheid en orde onderscheidde, is gedurende de laatste dagen,
en inzonderheid des avonds, het tooneel van rustverstoring en wanorde geweest i). Men
is begonnen met zamenscholing, zingen en rumoer maken en jl. Donderdagavond over
geslagen tot baldadigheden, het ingooien der glazen bij de meeste broodbakkers enz.

Ondanks de ijverigste inspanningen van den Burgemeester KNAPPERT, die zich niet ontzag
op de gevaarlijkste plaatsen tegenwoordig te zijn, en daarin getrouw werd bijgestaan door
den Wethouder POORTMAN, den Majoor der Schutterij ROELANTS, den Stads-Secretaris
VERNÈDE, den Commissaris van Politie VERWEV en menig welgezinde, mogt het niet
gelukken de menigte uiteen te drijven en duurden de oploopen tot laat in den nacht voort.

„Gisteren Vrijdag werd een publicatie afgekondigd, waarbij de Ingezetenen werden
aangespoord hunne woningen zonder noodzakelijkheid, in het bijzonder gedurende den avond,
niet te verlaten. Des namiddags rukte een detachement Infanterie uit Delft de stad binnen

en vatte post op de Markt met de Schutterij, die mede onder de wapenen geroepen was.

Tegen het vallen van de duisternis vertoonden zich vooral op de Markt op nieuw onrustige
zamenscholingen, die later een meer dreigende houding aannamen, zoodat bij publicatie werd
afgekondigd, dat alle vereenigingen op de openbare straat van meer dan drie personen stren-

gelijk verboden waren en desnoods door de gewapende magt zouden uiteen gedreven worden.

„Inmiddels was een detachement Rijdende Artillerie uit Leyden aangekomen, dat niet
weinig medewerkte om de volksmenigte uit een te drijven en de orde te herstellen, hetgeen
eerst omstreeks middernacht gelukte. Baldadigheden als den vorigen avond zijn niet gepleegd.

Sterke patrouilles hebben den geheelen nacht de stad doorkruist; een paard van een

artillerist werd bij het maken van een patrouille door een kwaadwillige doodgestoken;

eenige arrestatiën hebben plaats gehad, waaronder ook die van den vermoedelijken dader

van het bovenvermelde snoode feit.

„De heer Inspecteur van de Rijkspolitie NIERSTRASZ, de Officier van Justitie met

den substituut-Griffier van de Arrondissementsregtbank waren tijdig aanwezig.

„De bezadigde, maar niet minder vastberaden houding der Chefs van de militaire

magt en der Schutterij wordt algemeen geroemd, terwijl de manschappen zich uitmuntend

hebben gedragen en nauwgezet de gegeven bevelen hebben opgevolgd (S. C. 11 September).

„Schiedam, 13 September 1854.... als daadzaken kunnen wij melden, dat des

Zaterdags namiddags versterking van het detachement Rijdende Artillerie uit Leiden en

iets later ook van het detachement Infanterie uit Delft zijn aangekomen. De officieren van

het detachement Infanterie zijn de heeren Kapitein FRANCKE, i® Luitenant ANDREE

WILLEMS en de 2® Luitenant KEMPERS; die der Artillerie de heeren Kapitein Jonkheer

VON PESTEL en Luitenants Jonkheer HOOFT en Baron TAETS VAN AMERONGEN.

i) Dc oorzank v.in de opstootjes was een huiselijke twist in de woning van een melkboer aan de Nieuwstraat, tengevolge
waarvan zich samenscholingen aan de deur vormden. Verschil in godsdienst schijnt aanleiding tot aangroeiïng der onger^eldhedeo
te hebben gegeven.
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„Des avonds hebben weder patrouilles de stad doorkruist en werden de gearresteerden door Artillerie

begeleid naar het station en van daar per spoortrein naar Rotterdam overgebragt.

„De rust werd op uitstekende wijze gehandhaafd op alle plaatsen, waar men nog trachtte die te verstoren.

„Zondag waren de militairen in den voormiddag reeds vroegtijdig onder de wapenen; ofschoon er zeer

druk gewandeld werd en vele vreemdelingen in de stad gezien werden, is de rust volkomen bewaard. Des namid

dags arriveerde een adjudant van Z. M. DEN KONING, de Majoor KOCK, die zich nog steeds alhier bevindt.

„Maandag en Dinsdag zijn mede zonder rustverstoring voorbij gegaan, des avonds was het zelfs in

alle wijken der stad buitengemeen stil. Gisteren morgen is de kanonneerboot N°. 12 onder bevel van den

Luitenant Jonkheer DE JONGE op dc Maas voor deze stad gekomen, en is daar geankerd gebleven.

„Hedenmiddag ten twee ure is zij weder vertrokken, na dc ervaring te hebben opgedaan, dat de

breedte der sluizen toelaat, wanneer dit noodig is, haar tot binnen in de stad te doen komen.

„Hoezeer, zooals wij boven zeiden, de rust niet noemenswaardig verstoord werd, is op twee plaatsen

brandend hout, dat aan poging tot brandstichting doet denken, ontdekt, doch zijn die pogingen gelukkig verijdeld.

„Met onvermoeiden ijver doet de politie nasporing; talrijke getuigen zijn en worden steeds gehoord;

gisteren en heden zijn nog meer gearresteerden naar Rotterdam gevoerd, op dezelfde wijze als 11. Zaterdag.

„Reeds tweemalen is de stad bezocht geworden door den Provincialen Kommandant van Noord- en

Zuid-Holland, den Generaal-Majoor DUYCKER.

„Wij kunnen ons niet onthouden, onze hulde te brengen aan alle autoriteiten, die met nauwgezetheid

en ijver de zaken behandelen en onderzoeken; de Militairen gedragen zich voorbeeldig; ook de Schutterij,

welke beurtelings onder de wapenen is, onderscheidt zich door ijverige plichtsbetrachting; wij mogen

hetzelfde van onze politie verklaren; werden wij hierin niet verhinderd door gebrek aan de daartoe gevorderde

plaatsruimte, wij zouden ook van onze politie-agenten menig loffelijk feit kunnen opnoemen (S. C. 14 September).

„Schiedam, 16 September 1854..., Sedert ons vorig berigt omtrent de alhier voorgevallen onordelijk

heden is de rust niet verstoord geworden. De Majoor KOCK is des Donderdags namiddags naar het kamp

bij Zeyst teruggekeerd en bleef het Kommandement alzoo in handen van den Heer Kapitein Commandant

van het detachement Rijdende Artillerie Jonkheer VON PESTEL.

„Wij stemmen volkomen in met het algemeen gevoelen, dat de militaire magt met buitengewoon

overleg is te werk gegaan, niet alleen in het bedwingen, maar ook in het voorkomen van meerdere

rustverstoring. Aan het beleid van bovengenoemden Kommandant en der overige officieren heeft Schiedam

het voor een groot deel te danken, dat de orde op eene voortreffelijke wijze gehandhaafd werd (S. C. 18 Sept.)

„Schiedam, 20 September 1854.... Zondag vóór den middag is het detachement Rijdende Artillerie

naar 's Gravenhage vertrokken en in den vroegen morgen van Maandag ook het detachement Infanterie naar

zijne garnizoensplaats Delft. Aan eiken der Kommandanten van beide detachementen is door Burgemeester

en Wethouders een extract uit het verhandelde in de vergadering van hun collegie van den 16 dezer

uitgereikt, met het verzoek om den inhoud te brengen ter kennisse der officieren, onderofficieren en man

schappen. Burgemeester en Wethouders betuigen daarbij, ook namens de welgezinde ingezetenen der stad,
hunnen dank voor de uitstekende wijze, waarop allen hebben medegewerkt om de verstoorde orde te

herstellen; zij wijzen er op dat de Nederl, krijgsman, steeds gereed om den vijand van zijn vaderland in het
open veld te bestrijden, een bewijs te meer heeft geleverd van de niet minder te schatten bekwaamheid te

bezitten om de rust onder ingezetenen te handhaven, waar die op misdadige wijze verstoord moge worden."

41
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ET verslag eindigt aldus:

„Het uur van het v^trek van het detachement Rijd. Art. gaf aan het bestuur de gelegenheid,
hierbij tegenwoordig te zijn, en de commandant van hetzelve, Kapitein Jonkheer VON PESTEL,

beantwoordde na gedane voorlezing van het bovengemelde extract den inhoud er van, bedankte wederkeerig

voor de medewerking van het stedelijk bestuur voor de goede ontvangst alhier genoten, en eindigde niet luide

verklaring af te leggen, dat hij wanneer het nogmaals gevorderd mocht worden, in zeer korten tijd andermaal

met zijn manschappen zoude hier zijn, om de baloorigen en oproerigen gestrengelijk te straffen. (S. C. 21 Sept.)."

In het ^^Uitvoerig en beredeneerd Verslag van den toestand der gemeente Schiedam over het

jaar door Burgemeester en Wethouders opgemaakt, leest men een résumé der ongeregeldheden,

waarvan we aan de hand van het dagblad — in dit opzicht zeer betrouwbaar — het verloop in de

voorgaande regelen schetsten. Uit bedoeld verslag blijkt nog, dat.... „het Gemeentebestuur in het besef

zijner verplichting om dergelijke tooneelen van wanorde en baldadigheid met kracht en klem tegen te gaan,

en overtuigd, dat het personeel van de alhier aanwezige Politie, ondanks de ijverigste door haar aangewende

pogingen, daartoe niet bij magte was, zag zich in de noodzakelijkheid om den bijstand der militaire magt

in te roepen, waarom een detachement Infanterie uit Delft, sterk 60 man en een detachement Rijdende

Artillerie uit Leyden, sterk 20 man, op den 8®" September alhier aankwamen."

Voorts — blijkt hieruit verder — werd de Schutterij onder de wapenen geroepen, doch de

noodzakelijkheid openbaarde zich om nog sterker macht te vereenigen....
„Den volgenden dag werd een versterking ontvangen van 40 man Infanterie en 50 man Rijdende Artillerie,

welke tegen den avond (van den 9"^®") aankwamen. De ontwikkeling" — luidt het voorts — „van deze

ontzagwekkende militaire magt, gevoegd bij die der Schutterij, had het gewenschte gevolg, zoodat het

spoedig gelukte de rust te herstellen en de openbare orde te handhaven."

Dat ZIJNE MAJESTEIT DE KONING ook thans weder toonde te waardeeren het beleidvol

optreden van de militaire macht, waardoor een opstand in de geboorte gesmoord werd, blijkt wel
hieruit, dat men den 5^^" October 1854 in de Schiedamsche Courant het volgende bericht kon lezen;

„Z. M. heeft benoemd tot Ridders van de Orde van de Eikenkroon:

den Kapitein FRANCKE, den z'^'-Luitenant KEMPERS, beide van het 6^" Regiment Infanterie in

garnizoen te Delft, en den Luitenant Baron TAETS VAN AMERONGEN van het Regiment Rijd. Art. in
garnizoen te Leyden (Ofhcieren van de eerst aangekomen detachementen) voor het door die Heeren
gehouden gedrag tijdens de ongeregeldheden alhier; aan den Sergeant VASTENOU, bij het 6^® Regiment
Inf. is door Z. M., als blijk van goedkeuring te dezer gelegenheid een gouden cylinder-horloge vereerd."

Door de opname dezer regelen hebben wij gemeend te kunnen toonen, hoe de werkelijke dienst
van ons Korps ■—• die, hoezeer de aanleiding daartoe niet dan treurig kan stemmen, toch in tijd van
vrede, in militairen zin^ hoog staat —■ in de korpsgeschiedenis zoo volledig mogelijk geschetst dient
te worden. Dat het ons, afgescheiden alweer van de aanleiding tot het optreden der troepen, in een
ander opzicht aangenaam moest zijn, die schets te geven, is alleszins begrijpelijk, wijl het ons hart
goed doet, door Koninklijke hand eene welverdiende hulde te zien brengen aan het Korps met het
Eerekruis, dat aan één der onzen ten deel mocht vallen.
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'AVEN wij in de voorgaande bladzijden een overzicht omtrent de verrichtingen van ons
Koi*ps, zooverre die van zuiver militairen aard waren, straks zullen wij de Rijders nog

enkele oogenblikken in hun intieme leven gadeslaan. Alvorens moeten wij, aansluitende
vorenvermelde, enkele woorden wijden aan de voorschriften, die bij de oefeningen

gevolgd werden.

Aanstonds wij*zen wij op een circulaire van den Commandant van het Personeel der Artillerie,

dd. 13 December 1850 N". 43, waarbij werd bepaald, dat de 12-ponder bij ongunstig terrein of met
minder dan zes bedieningsmanschappen, met den voorwagen linksomkeert zal maken. Aanleiding tot

o-enoemde circulaire was, dat de affuiten van het Lt. veld-materieel, toen het scheuren en breken

van eenige affuitlijven aan de soliditeit dier onderdeden had doen twijfelen, waren versterkt geworden;
ook had men de vroeger achter het gat voor de stelschroef bestaande uitsnijding doen vervallen,
zoodat het aslijf van daar tot het staartbeslag meer dikte van hout behield. Het gevolg van deze
wijziging was wel, dat de hoofdofficieren, in het jaar '50 met de leiding der practische oefeningen
belast, konden rapporteeren, dat men de affuiten van 12 tC Lt. thans voldoende sterk achtte;
echter was het stuk zwaarder geworden en dikwerf moeilijk door zes man te bedienen. Vandaar
de bedoelde aanschrijving.

Een ander bezwaar had zich voorgedaan met de aftrcktouwen. Nadat daarvan in 49 en 50

verscheidene gebroken waren, werden in 1851 zwaardere verstrekt. Maar ook deze bleken onvoldoende;

^370 schoten toch in '52 en '53 gedaan, braken 29 aftrektouwen.
De Kapitein Jhr. VON PESTEL stelde voor om in plaats van touw een goed bewerkt kettingje

te bezigen; doch het voorstel kwam niet tot proefneming. Later, toen nieuwe slaghamers waren

ingevoerd, deed zich weder hetzelfde ongeval voor met de daartoe benoodigde aftrektouwen (1855),
vooral bij de vuurmonden met ingedreven, zgn. sardinische zundgattappen. De batterijen in Leiden
hadden nochtans een zeer practisch en gemakkelijk toe te passen middel gevonden om het veelvuldige
breken zooveel mogelijk te voorkomen: vóór de oefening bevochtigden zij de touwen.
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VERIGENS kwam gedurende de eerste jaren van het verblijf te Leiden in
de voorschriften weinig of geen verandering. Eerst in het „Recueil Militair"
van 1856 en wel dato 29 Mei N°. 8 B. treffen wij een kennisgeving

van den toenmaligen Minister van Oorlog Baron FORSTNER VAN DAMBENOY
aan de militaire autoriteiten, dat een nieuw Reglement voor de Veld- en de Rijdende

Artillerie was ingevoerd. „Ik heb de eer u te informeeren" — schreef Zijne Excellentie —
„dat het Voorschrift voor de bediening van het Veldgeschut op mijn last is herzien,

„gewijzigd en in verband gebracht met de tegenwoordige organisatie der Veld- en
„Rijdende Artillerie.

„Het eerste gedeelte (de Kanonnierschool) van het aldus gewijzigd Voorschrift
„is thans afgedrukt "

De maand d.a.v. verscheen de vierde herziene druk van de ̂ ^Handleiding tot de

kennis der Artillerie voor de cadettefi van alle wapens", tevens ten dienste van het

wetenschappelijk onderwijs bij de korpsen.

Eene nieuwe handleiding voor het onderwijs in de gymnastiek zag in het begin

van het jaar '57 het licht; zij werd bij Ministerieele Aanschrijving van den Januari

onder N°. 3 B. ter kennis van den Inspecteur der Artillerie gebracht.

Het tweede Gedeelte van het nieuwe voorschrift voor de bediening van het

Veldgeschut, namelijk ^^de Siukkenschool voor de Rijdeizde Artillerie\v!txd bij Ministerieele

Aanschrijving van 12 September van voornoemd jaar onder N°. 9 B. eveneens ter kennis

van den Inspecteur van het wapen gebracht.

^yEene Handleiding voor het vervangen van duiten staat gestelde trekpaarden bij

de batterijen Veld- en Rijdende Artillerie, voorzien van trektziigen model j8j.2, benevens

het „Voorschrift voor het bivoziacqneerejt van batterijen Veld- en Rijdende Artillerie alsmede

van een gedeelte van den pontontrein i), verscheen in hetzelfde jaar, doch werd niet in

het „Recueil Militair" opgenomen.

Evenmin werd daarin aangekondigd een uitgave van „Een velddienst voor onder

officieren en korporaals der Rijdende Artillerie', welke in het jaar 1856 door den toen

maligen Kapitein A. C, W. L. J. F. KELLNER was samengesteld.

Bij Ministerieele Aanschrijving van 11 Augustus 1858 werd verder onder N°. 11 B.

aan den Lt. Generaal President der speciale Commissie van Inspectie voor het Militair

onderwijs, kennis gegeven, dat eenige voorschriften voor de Veld- en Rijdende Artillerie

verschenen waren, betreffende het op- en aftuigen, het aan- en afspannen, het plaatsen

der paarden in den stal, de inrichting der stallen en het bergen der tuigen.

1) Blijkens een aanteekening uit die dagen behoefde eene Rijdende Batterij van i6 voertuigen twaalf minuten tot het
vastzetten van de 157 paarden tusschen de stukken en vier minuten tot het opbreken van het bivouac en voor den afinarscL
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N hetzelfde jaar zag een omgewerkte uitgave van het ^^Voorschrift tot vorming van

den StukrijdeV het licht. Door de invoering van de Cavalerie-scholen en de tuigen V. M.

was de herziening noodzakelijk geworden; deze werd opgedragen aan den Kapitein Jhr. VAN

DER WIJCK en den i^-Luitenant-Instructeur DIJCKMEESTER, Nadat het Regiment Veld-Artillerie

gehoord was, en onder inachtneming der van die zijde gemaakte opmerkingen, werd het den 22^^^»

December onder N°. 44 B. Personeel ingevoerd.

Eindelijk verscheen op den 3^®" Juni 1859 (N®. 63) de ^fienaming van het Paardentuig van

model^ met bijbehoorende plate'd\

Overigens bleef men in die jaren van de thans in ons leger heerschende periodieke reglements

wijzigingen gelukkig verschoond.

De invoering van het getrokken geschut in 1862 zou enkele veranderingen noodzakelijk maken,

waarop wij ter gelegener tijd de aandacht zullen vestigen.

•A* • • •
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1

ANNEER wij thans het „stramme militaire" voor een wijle laten rusten en

de Rijders willen gadeslaan, zooals zij waren in intiemen kring en buiten de

knellende banden van den dienst, dan zullen wij ons naar de Ruïne te

Leiden begeven op een oogenblik, dat de exercitiën reeds lang zijn afgeloopen.

'tis stil op straat; nog stiller dan het in de sleutelstad gewoonlijk pleegt te zijn,

want het is etenstijd en de meeste inwoners bevinden zich aan tafel.

In de Sociëteit zitten nog enkele naplakkers gezellig bijeen, koutend over alles

en nog wat. Eindelijk staan ook zij op, in kleine groepjes druk pratende, mantels

omslaande of zich een sabel om het lijf gordende. Allen gaan één weg; nu verschijnen

ze op het Rtiine-plein^ buigen links af, om voor een groot huis stil te houden....

„Neen, na U, Kapitein!" .... „Kom ga je gang!" — en elkaar zoo voortschuivend

treedt de een na den ander binnen,

Dat is de Officierstafel!

Een paar kinderen blijven kijken naar de heeren, die zoo vroolijk lachend binnen

gaan. „Wat hebben ze weer een schik!" — zeggen ze.

Kan het anders, dan dat men goed geluimd is, wanneer men aan den kameraad-

schappelijken disch gezellig gaat samen zijn? Vermoeienissen, en zorgen misschien,

vergetend onder een gekruid gesprek en een glas fonkelenden wijn.

Het is de tafel, die welhaast het meest tot de vorming van den jongen Officier mede

brengt; de plaats, waar hem het eerst door den Chef gewezen wordt op de plichten, welke

als lid van een roemrijk Regiment op hem komen te rusten; waar oudere kameraden hem

wijzen op veel, wat den nieuwen drager der epauletten onontbeerlijk is. Daar worden die echte,

ware vriendschapsbanden gesloten, die zulk een hecht cement voor een korps zijn. De

officierstafel vormt een der schakels in de keten, die een militair leger eng omsluiten moet.

Het zal u allen zijn als mij, wien de uurtjes aan den Officiersdisch doorgebracht

in mijn jonge luitenants-jaren tot de aangenaamste mijns levens behoord hebben. Wat

ongedwongen hartelijke toon, wat een uitgelatenheid dikwijls, als een der vrienden, die
in het zand gebeten had, zijn misdaad met een fijne flesch moest boeten, of als de beker
rond ging, omdat er „nieuw haar op stal" was gekomen.

De tafel bezat een eigen beker, die zijn eigen geschiedenis had.

In der tijd was door AUGUSTINUS FREDERIK CAREL LIST, die vanOctober 1831
tot April '41 als 2"- en als T-Luitenant bij het Korps diende, een witglazen bokaal geschonken.

Toen de tand des tijds dezen beker niet ontzag, zich hier en daar barsten kwamen

vertoonen, werd een tweede ingewijd: rood met ivijngaardranken. In het jaar 1851 had

deze plechtigheid plaats aan de toen in de Kromme-straat te Amersfoort gevestigde

tafel. Wie de schenker was, is thans niet meer bekend; waarschijnlijk was het

VON GOEDECKE of VON WEILER.
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Naar Ns. Heneman Pinx.

Z. K. H. PRINS VAN ORANJE.
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EN tijdlang heeft men het er voor gehouden, dat de bokaal, welke nog steeds in de

^^Historische Verzameling' bewaard wordt, een geschenk zou geweest zijn van Z. K. H.

PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN. Doch een schrijven van zijn oud-Adjudant

Kolonel A. BARRE dd. 6'^^" October 1893 aan den toenmaligen Korps-Commandant den Majoor

C. DE WIT, behelsde de mededeeling, dat aan hem omtrent een dergelijke schenking niets bekend was.

Toen de roode beker zijn iviiien voorganger kwam vervangen, besloot men daaraan op zijn

rustplaats een rij motto's te wijden, die op het glas zouden worden gegraveerd. Tot uitvoering van

dit plan kwam het niet; maar wel berustte in het bezit van wijlen den Kolonel J. J. C. Baron

TAETS VAN AMERONGEN het biljet — sedert aan de ̂^Historisch Verzameling' welwillend afgestaan —,

toenmaals door den Kapitein VOET aan den i'^-Luitenant-Adjudant d'HAMECOURT ingediend, het

door hem toegedachte motto bevattend:

Onder de hangende twijgen van een treurwilg lezen wij daar de woorden:

^^Dernier souvenir d'un bon camarader

22 Juli 1851. W. V.

In de ̂ yHtstorische Verzameling" berusten de

NAAMLIJSTEN

van de effectieve en van de honoraire leden der Officiers-tafel van de Rijdende Artillerie

opgericht 15 Februari 1840.

Zij zijn samengesteld en geïllustreerd door den toenmaligen i°-Luitenant F. F. STEENBERGHE

in den jare 1859. Bij de oprichting wordt als President der tafel vermeld Kapitein Jhr. VAN DER WIJCK,

als Secretaris de i®-Luitenant G. J. MARIS en als Penningmeester de i°-Luitenant M. A. ELOUT.

De lijsten werden bijgehouden tot het jaar 1861. Sedert het jaar 1852 staat o.m. vermeld als

eerelid Jhr. W. VAN SYPESTEIN en sedert 1859 Z. K. H. de PRINS VAN ORANJE.

De bezittingen, welke de tafel, behalve den beker, haar eigendom mocht noemen — zij had

o.a. eigen servies en zilver — zijn na de opheffing in 1881 gaandeweg verdwenen.

Is het ironie van het lot, dat een paar overgebleven zilveren drie-armige kandelaars i) moeten

wijzen op het lichtende tijdperk in onze geschiedenis, toen het Korps nog een Regiment mocht heeten;

toen zooveel aanwezig was, wat sedert lang helaas verloren ging!

i) Stijl Louis XVI. Zie aangaande den eerebeker ook Deel V-i blz. Ii8.
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AN de Officierstafel naar het Muziekkorps is de sprong niet groot, ja dikwerf behoorden

beide bijeen.

Bij elke bijzonder feestelijke gelegenheid, hetzij dat een nieuw Officier zijn intrede
in het Korps deed, of wel op de geboortedagen der Leden van het Koninklijke Huis, was de muziek

aan den disch aanwezig en werden het Wiihelmns en het Rijders-lied door allen uit volle Jborst aan

geheven, door hare tonen begeleid.

De muziek.... alweer een schakel, die kwam te ontbreken.

De Kapel was in 1817 opgericht onder leiding van den bekenden STUMPH, later door

HARMAN opgevolgd. Na hem bekleedde „Herr" NEUHRENBERG gedurende een reeks van 23 jaren
de betrekking van Kapelmeester. Vooral aan zijne ijverige bemoeiingen en toewijding is het te
danken, dat het muziekkorps dermate in bloei toenam.

Veel hadden de Officieren voor hun muziekkorps over. Toen o.a. nieuwe instrumenten noodig waren,

schonk de Kapitein Baron VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN uit zijn privé-kas 1200 gulden.

Rukten de batterijen uit voor exercitiën op de Maaldrift, dan was het steeds „ClaironSj

mjisique en tèle ....*'

Deze bleef dan op het terrein, waar de trompetters geoefend werden; na afloop der oefening
vergezelden zij den troep weder, 's Zondags was de muziek het weer, die de manschappen in groote
tenue gekleed, met lustigen marsch begeleidde, wanneer zij, voorafgegaan door een dichte menigte

^^Layenaars\ zich opmaakten naar het bedehuis, om Gode te danken voor de genoten weldaden.

Niet slechts het volk, dat de militaire muziek omstuwt, waar het zich ook langs straat of gracht
beweegt, ook de élite van Leiden s burgerij wist het muziekkorps te waardeeren, hetzij dat het zijne geregelde
concerten gaf aan de „Groote Vink", de geliefkoosde uitspanningsplaats voor het toenmalige „uitgaande"

Leiden; dan wel een uitvoering schonk voor een liefdadig doel, of zich deed hooren op de casino's.

Als wij de Leydsche Courant doorbladeren, dan vinden wij tal van waardeerende woorden.

„Op het eerste casino, dat eergisteren op Zomerzorg nabij onze stad plaats had" — zoo lezen wij

in het nummer van 18 Mei 1857 — „zijn onze stadgenooten in de gelegenheid geweest het nieuw

ingerigte Muziek-Corps van het Regiment Rijdende Artillerie alhier in bezetting, te hooren.

„Aan dit Corps zijn kosten noch moeite gespaard om het een plaats onder de beste militaire

Muziek-Corpsen des lands te doen innemen.

„De uitvoering der stukken was keurig en het Corps mogt van al de aanwezigen ruimen lof inoogsten.'*

Bijzonder wel geslaagd werd ook een waterfeest geheeten, dat door het „zoo voortreffelijk

ingerigte Muziek-Corps van het Regiment Rijdende Artillerie" i) bij gelegenheid van den verjaardag in 1857

van Z. K. H. den PRINS VAN ORANJE, toenmaals aan de Hoogeschool te Leyden, werd gegeven.

Niet minder hulde oogstte het muziekkorps door zijn belangrijk deel ter opluistering van de feesten,

bij de viering van het 280-jarig bestaan der Universiteit (Juni 1855); ook bij de uitvoeringen, welke

's Zondags om de veertien dagen op het Rtiine-plein gegeven werden.

i) Zie Leydsche Courant September 1857
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EN oogenblik willen wij ten slotte nog stilstaan bij het berichtje in de Leidsche Courant van

den 3isten Januari 1861, waarin gezegd wordt, dat een concert door het riiuziekkorps der

Rijdende Artillerie, met medewerking van dat der dienstdoende Schutterij „in vele opzigten

„den lof der aanwezigen mogt verwerven' en een zuivere opbrengst had van /644.11. Daarom willen
wij hierbij even"" toeven, aangezien die opbrengst den noodlijdenden door den Watersnood gold, en

wij het negenjarig tijdperk niet mogen voorbijgaan zonder aan die groote ramp, welke ons Vaderland

trof, en blijkens bovenstaande regelen ook ons Korps tot diep medegevoel opwekte, een paar

woorden te .wijden.

Waren reeds enkele jaren te voren, in 1855, door de pogingen van het water om zijn oude

bedding te vinden, groote onheilen gebracht, de rampen van '61 hadden .nog grooter omvang.

In de maand Januari zette zich het ijs op de Waal vast; een dam werd gevormd en de dijk

brak onder den drang van het opgestuwde water bij Brakel door; een weinig verder nogmaals; en

op nog twee andere plaatsen. De geheele Bommelerwaard was in een zee herschapen, die zijn

bruisend water door een nieuwe dijkbreuk bij Poederoyen in de Maas stortte.

De bewoners van meer dan twintig dorpen — 19000 ingezetenen ongeveer — waren zonder dak,

zonder have en goed en zochten een heenkomen naar de drooggebleven gronden van Maas en Waal.

Dan, ook daar lieten de ontboeide elementen hun geen vree. De plotseling intredende dooi deed op

den Februari zulk een ijsgang ontstaan, dat de sterk gekiste kade op den dijk bij Leeuwen

bezweek en ook over die droge strook in het Maas- en Waalsche zich een machtige stortvloed
&  O

ontlastte, alles wat op zijn weg weerstand trachtte te bieden, meedoogenloos voortsleurend ....;

vormend één grootsch tafereel van ontzetting en ellende.

En dan, die heerlijke tochten van den edelen KONING, die storm en gevaar trotseerend, dadr

onder zijne lijdende onderdanen wilde zijn, met milde hand, met vriendelijk woord, met een traan in

het oog hen toonend hoe Hij, ORANJE, één was met NEDERLAND.

Wel waren het glorierijke dagen, toen aan KONING WILLEM III, van die plekken vol diepen

weemoed wedergekeerd, in elke stad, in elk dorp dat hij doortrok, door een zoo innig dankbaar volk

spontaan en uit het diepst der ziel hulde werd gebracht voor Zijne ridderlijkheid en Grootheid!

De stem schort en het oog wordt vochtig, als men de dagblad-kolommen uit die dagen

naleest,... „Toen na 's KONINGS komst op het Loo" — aldus het Handelsblad van 5 Febr.-i 861 —

„de latere onheilen bekend werden en Z. M. zich oogenblikkelijk gereed rnaakte om naar de nieuwe

ramptooneelen te vertrekken, gaf men den KONING in overweging, dat er, naar een verkregen wenk,

geene gelegenheid was tot een voegzaam nachtverblijf.

^^Dan ben ik nog sterk genoeg'' was het antwoord ̂ ^om des noods een nacht op den dijk door te brengen'.

Bij de opmerking, hoe door die nieuwe overstrooming de som van / 45000, onlangs door ZIJNE

MAJESTEIT tot leniging van den nood geschonken, zou kunnen te kort schieten, "was 's KONINGS

antwoord: ,,Dan maar verder stoppen., zooveel wij kunneji en ons een jaar er voor behelpoi'.
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E Staatscourant van 8 Februari 1861 bevatte eene Koninklijke Proclamatie, waarbij eene

algemeene collecte bevolen vrerd op 's KONINGS verjaardag. Voor die collecte stelde

Z. M. weder f 40.000 beschikbaar, tevens zijn uitdrukkelijk verlangen te kennen gevend,

dat nergens eenigerlei feestelijkheid zoude plaats vinden.

Onze teekening tegenover blz. 48 is een reproductie naar de schilderij van B. WIJNVELD Jr.

berustende in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Zij geeft het oogenblik aan dat KONING

WILLEM III, door zijn edel hart gedrongen, zich beweegt te midden zijner lijdende onderdanen.

Dat deze episode niet in ons werk mocht gemist worden, daarop behoeven we zeker niet te

wijzen. Beter dan duizend vellen druks vertolkt deze eenvoudige voorstelling, wat GOEDE WILLEM,

die zoo dikwerf ook een vriend zich toonde van ons Korps, voor het Land geweest is.

Dank en eere aan dien onvergetelijken VORST!



IbEiRIJbENbESnRTILLERIEim LEIbENlZEVENbEHGEbEELTE

i^l552

©)i®l(©I©l©

ILLENDE aan het Leger een nader vernieuwd bewijs geven van onze bijzondere belang

stelling" .... alzoo luidde de aanvang varn 's VORSTEN Besluit van 3 Sept. 1853 N°. 41,

waarbij de PRINS VAN ORANJE tot Greneraal-Majoor werd bevorderd en hem tevens het

commando der Reserve-Brigade werd toevertrouwd.

In den vroegen morgen van den September vereenigden zich in de Maliebaan te 's Gravenhage

het Regiment Grenadiers en Jagers — waaronder het Leidsche bataljon —, het Regiment Dragonders

en de Batterij Rijdende Artillerie, onder bevel van d<en Luitenant-Generaal DUYCKER.

Te 9 ure verscheen Z. K. H. de KROONPRINS 'op het terrein, vergezeld van Graaf VAN LIJNDEN

Chef van HDz. Militair Huis en van Zijne Adjudanten, Majoor VAN DEN BOSCH en Jhr. DE KOCK;

onmiddellijk daarop ving de Inspectie der troepen aaaii

Na afloop hiervan deed Generaal DUYCKEIR het carré formeeren en las met luider stemme

de dagorder voor, waarin de overname der verzamelde Reserve-Brigade aan den KROONPRINS was

omschreven. Een uitbundig „Leve de PRINS" was het antwoord der troepen.

Daarna sprak de oud-Commandant den PRINS ten aanhoore van allen. Officieren en manschappen

toe, het Korps gelukwenschende met de hooge eer, \welke daaraan te beurt mocht vallen. Op minzame

wijze werd die rede beantwoord en weder daverde een driewerf herhaald ,,Leve de PRINS" over de vlakte.

Nadat Z. K. H. eenige oogenblikken tot de inmiddels verzamelde Officieren gesproken had, nam het

défilé voor den nieuwen Bevelhebber een aanvang, waarmede de indrukwekkende plechtigheid besloten werd.

Zooals bekend is, volgde de PRINS VAN ORANJE als student de colleges der Universiteit in
Leiden. Z. K. H. verkeerde aldaar dikwijls in het gezelschap van de Officieren der Rijdende Artillerie,

voor welk Korps hij groote sympathie koesterde. Yan hunne tafel had Zijne Koninklijke Hoogheid

het eerelidmaatschap aanvaard; zijnerzijds noodigde de PRINS nu en dan enkelen aan zijn disch.

Zoo werd b.v. op den Juli 1858 door Z. K. H. aan alle Officieren van het garnizoen Leiden in

de Stads-gehoorzaal een diner aangeboden, door de muziek van het Regiment opgeluisterd.

De PRINS kreeg les in de rijkunst van den P-Luitenant-Instructeur W. H. DYCKMEESTER,

welke Officier na afloop van den cursus als belooxning voor zijne diensten door den KONING tot

Officier in de Orde van de Eikenkroon benoemd werd (3 Sept. 1858).
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NDER de mutatiën, welke in de geschetste periode voor ons Korps van

belang zij'n — wij komen daarop nog nader terug — behoort allereerst de

wisseling in het beheer van het Ministerie van Oorlog.

De Minister Baron FOl^TNER VAN DAMBENOY behield bedoelde functiën

tot den Januari 1858, toen 's KONINGS Adjudant in buitengewonen dienst, Generaal-

Majoor C. T. VAN MEURS, hem tijdelijk opvolgde. Reeds den 1®'®" September 1859

droeg deze de betrekking over aan den Kolonel Jhr. E. A. O. DE CASEMBROOT,

eveneens Adjudant in buitengewonen dienst van ZIJNE MAJESTEIT.

Op denzelfden datum — Kon. Besl, van 18 April 1855 N®. 64 —, dat de Rijder

Jhr. SINGENDONCK benoemd werd tot Kolonel Inspecteur van het wapen, aanvaardde

de Majoor P. A. C. VAN WICKEVOORT CROMMELIN het commando over het

Regiment. Zooals wij dit met allen deden, die eenmaal het commando over ons Korps

gevoerd hebben en thans niet meer in leven zijn, zullen wij straks ook zijn militaire

loopbaan met enkele lijnen schetsen.

Bij Besluit van den 25512" Juni 1854 N°. 53 werd de Majoor Baron VAN HEECKEREN

benoemd tot ZIJNER MAJETEITS Adjudant in buitengewonen dienst; 18 April daaraan

volgende verliet hij met den rang van Luitenant-Kolonel het leger. Toen werden aan

Kapitein KELLNER de functiën van Majoor opgedragen; zijn aanstelling als zoodanig

had eerst op den 4^^®*^ Mei 1857 plaats. Den Januari 1S60, bij zijne bevordering

tot Overste bij het 3® Regiment Vesting-Artillerie, verliet hij het Korps; hem verving de

Majoor Jhr. J. L. TINDAL.

Den 16^^ Mei 1855 werd de i°-Luitenant Jhr. G. A. C. H. VAN GOEDECKE

benoemd tot Adjudant van Z. K. H. PRINS FREDERIK; bij Kon. Besluit van

25 Februari 1859 de i® Luitenant F, M. B. ALEWIJN tot Ordonnans-Officier des KONINGS.

Een volledig overzicht van alle veranderingen, welke zoowel bij het Korps plaats

hadden, als die op de oud-Rijders betrekking hebben, zullen wij aan het einde van dit

hoofdstuk laten volgen.

Met ingenomenheid vermelden wij verder een benoeming van den Kapitein

d'HAMECOURT tot Ridder der Leopolds-orde, hem in het jaar 1857 door ZIJNE

MAJESTEIT DEN KONING der Belgen geschonken; voorts de begiftiging van den

i^-Luitenant J. ROOSMALE NEPVEU in het jaar 1859 met het Ridderkruis der Orde

van Adolph van Nassau met de zwaarden.

En als wij dan de talrijke aanschrijvingen op militair gebied van de jaren'52—'61

de revue laten passeeren, dan blijft nog eene over, die, schoon niet in rechtstreeksch

verband staande met de geschiedenis van ons Korps, in dit werk ongaarne gemist zou

worden. Wij bedoelen het Besluit, door den Minister van Oorlog op 8 Augustus 1859

onder N®, 45 B uitgevaardigd.
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ORENBEDOELD Besluit luidde aldus:

„Ontvangen hebbende eene missive van den Minister van Koloniën van den 30®'^"

der vorige maand N°. 34, houdende mededeeling dat het ZIJNER MAJESTEIT heeft

behaagd HoogstDeszelfs landgoed Bronbeek, gelegen aan den Velperweg nabij Arnhem, ten geschenke

te geven tot Inrigting van een Koloniaal Militair Invaliden-Huis.

„Heeft voor zooveel de Landmagt betreft, het genoegen dit nieuwe en uitstekende bewijs van

's KONINGS hooge belangstelling in alles, wat het militaire betreft, en waardoor aan den ouden en

voor den vijand gewonden soldaat van het leger in 's Rijks overzeesche bezittingen, eene onbezorgde

toekomst wordt bereid, ter kennis van het leger te brengen, in het vertrouwen dat de grootmoedige

schenking van den Koninklijken Beschermheer van het Koninklijk Militair Invalidenhuis, ook bij het

leger hier te lande op hoogen prijs zal worden gesteld, en dat het bemoedigende vooruitzigt, hetwelk

thans voor den Invalide der Koloniale Landmagt, als eene belooning voor bewezen diensten is geopend,

bij het leger den lust levendig zal houden om bij het leger in Indië te gaan dienen, dat zoo menig

vuldige blijken geeft van moed, beleid en trouw ...."

Al is het verband niet onmiddellijk, zooals we zeiden, toch mochten deze woorden niet ontbreken!

Aan het slot der aangehaalde order noodigde de Minister van Oorlog alle Chefs van Korpsen

uit om haar op drie achtereenvolgende appèls aan hunne onderhoorigen te laten voorlezen.

Terecht begreep Zijne Excellentie, welke waardeering deze Koninklijke gave ook bij het

Nederlandsche Leger zou ondervinden; niet enkel wegens het Vorstelijke geschenk, maar vooral omdat

het hier gold eene welverdiende hulde aan de strijdmacht daarginds, die immer met opgewektheid
haar grootsche taak en hooge plichten voor LAND en KONING vervult.

Welhaast viert het Koloniaal Militair Invaliden-Huis zijn gouden feest. Gedurende die lange

jaren heeft die instelling tal van zorgen gelenigd, onder de brandende stralen der tropische zon en op
het oorlogsveld ontkiemd.

Zou niet ons Korps, dat zich steeds ten doelwit stelde om ware militaire begiippen te bevorderen,
dat diepen eerbied gevoelt voor den krijgsman, die getoond heeft zijn leven veil te hebben voor de
grootheid van zijn Vaderland — zou niet ons Korps een open oog, een hartelijk woord van waardeering
hebben voor deze schoone daad van den Koninklijk Goeden WILLEM?

Tirn

I V"
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OG niet lang waren de ^^Rijers" te Leiden in garnizoen, of zij — zoowel Officieren als

minderen — waren geheel ,,ingeburgerd"; er bestond een hartelijke verhouding tusschen hen

en de andere ingezetenen.

Toen op den Mei 1854 de gewone jaarlijksche garnizoensverwisseling plaats had, de uit

en inrukkende troepen te Leiden werden vaarwel gezegd en verwelkomd, kon de berichtgever van de

L. C^. niet nalaten te zeggen, dat dit plaats had „op eene wijze, die getuigt van de vriendschappelijke

gezindheid, zoowel van de verschillende Korpsen, als van de militairen met de burgers onzer stad."

Een joviale omgang was tusschen studenten en Officieren ingetreden; waar zich een gelegenheid

bood, lieten dezen niet na hunnen nieuwen vrienden ter wille te wezen. Was er feest aan de Hoogeschool,

dan was de Rijdende Artillerie daar om te helpen met geleide, met muziek of wat verder kon gegeven

worden. Van militaire vertooningen en concerten voor liefdadige doeleinden spraken wij reeds vroeger.

Toen de kweekschool voor de Zeevaart dringend behoefte had aan een nieuw gebouw, doch het

fonds tot oprichting daarvan onvoldoende bleek, waren het weder de Officieren van het Korps, die

een groot militair waterconcert aan de Groote en de Kleine Vink wisten te organiseeren (26 Mei 1859.

Zie L. N®. 60), waarvan de opbrengst geheel tot stijving van het fonds werd aangewend.

De meeste Officieren van het Regiment waren ongehuwd. Zij woonden „op kamers" en behoorden

allen tot de „uitgaande jongelui", waardoor een intieme omgang met de burgerij spoedig plaats vond.

Een aardig staaltje werd ons daarvan verhaald door een der oud-Rijders, die de goede Leidsche

jaren had medegemaakt: Zeker luitenant werd er eens op het Ruïnepleiii van zijn paard geworpen, en

vrij ernstig gewond. De van alle zijden toegestroomde menigte was het er over eens, dat een Officier

van gezondheid of een burgerdokter hier allicht op zijn plaats zou zijn, en men ging er op uit om

er een te zoeken. Zoo kwam ook de tijding bij den kruidenier, waar onze vriend op kamers woonde:

een kolossale kerel, die door zijn buitengewone lichaamskracht wel Keurvorst AUGUST den Sterke

evenaarde. Zich den tijd niet gunnende om van kleeding te verwisselen, holt hij in zijn witten voorschoot

van achter de toonbank onmiddellijk naar de plaats van het onheil, want hij moet ,,2^Vz helpen.

Zóó vlug ging dit in zijn werk, dat hij aankwam, yóór nog een dokter aanwezig was. Hij pakt den

luitenant — ook niet van de kleinsten — vierkant op, legt hem over den schouder en draagt hem
zonder vefpoozen naar zijn kamer op de Pieterskerk-gracht, waar zijne echtgenoote reeds alles in orde

had gemaakt om den gewonde te ontvangen. Met de grootste liefde en toewijding werd de Officier

door beiden in hunne woning tot zijn volledig herstel verpleegd.

Ook voor de onderofficieren was Leiden een aangenaam garnizoen. Spoedig hadden zij zich
bij de burgerij, niet het minst bij de schoone sexe, weten bemind te maken.

Zij hadden een vereeniging opgericht, die nu en dan uitvoeringen gaf op de plaats ̂ ^Eigenweg'\
In een der bladen vonden wij een zeer aardig verslag van een dier gezellige bijeenkomsten

(24 Juni 1S54): ditmaal ,,eene kleine herinnering" gewijd aan de groote inspectie in de afgeloopen week
gehouden door den Luitenant-Generaal M. H. STEENBERGHE.
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De Rijdende Artillerie bij de maskerade te Leiden — Breedstraat 1855.



f  • '

-  ».

'  • ' <•

.. Tt l.

ft *

t  *' * -
• -it -

■ ksiütf



ZEVENDE GEDEELTE. 59

IET alleen" — heette het verder in het voren vermelde blad — „dat hun zulks door hunne

Chefs, den Luitenant-Kolonel Kommandant van het Regiment, Jhr. SINGENDONCK en den

Kapitein-Adjudant d'HAMECOURT i), ten bewijze van tevredenheid, welwillend was toegezegd;

ook mogten zij het genoegen hebben, verscheidene H.H. Officieren in hun midden te zien. Ten slotte

werd er door den Onder-Adjudant EMBROECK eene toast ingesteld op het welzijn hunner achtbare Chefs,

die bijdroegen hun de herinnering aangenaam te maken; en met een dronk aan KONING, Vaderland

en Corps gewijd, werd het feest besloten, bij allen eene aangename herinnering achterlatende."

Een echt iype uit het onderofficierskorps was de Wachtmeester WUILLEMIN, dien we hier niet

onvermeld mogen laten. Hij was scherm- en gymnastiekmeester,

tevens facteur bij het Regiment. Uitstekend balletmeester zijnde,

dirigeerde hij de meeste bals, die in Leiden gegeven werden.

Viel er iemand in het water, zonder zich te bedenken,

WUILLEMIN hem na; menigeen dankte aan zijn reddende hand

het leven 2). Bij brand zat hij onmiddellijk op het dak; ja overal,

waar het op vlugheid en behendigheid aankwam, was onze wacht

meester nummer één. Hij gaf een kwartje — dat wist men —

aan iedereen, die hem een belangrijk nieuwtje kwam mededeelen.

Hoe hij die wetenschap dan verder productief wist te maken,

wordt niet vermeld. Ja, toch eenmaal, toen het hem in botsing

bracht met een der dienaren van de heilige Hermandad.

Wachtmeester WUILLEMIN, geb. 1806 f 1892. De Gemeenteraad had n.1. een besluit genomen, dat ieder, die

een der vele kraaien schoot, welke zich in de boomen van de groote Ruïne bevonden, recht op eene premie

zoude hebben. Oogenblikkelijk was WUILLEMIN hiervan onderricht en de buks ter hand, toog hij er op uit.
Fluks legt hij aan en reeds tuimelt het eerste slachtoffer voor zijn voeten. Maar nog kan hij

O-een tweede schot doen, of reeds voelt hij de straffende hand der Gerechtigheid op zijn schouder.

Of de straatjeugd ook plezier had, toen WUILLEMIN den „diender" moest uitleggen, dat deze
heelemaal niet op de hoogte was van hetgeen de Raad had gelieven goed te vinden

Zoowel bij zijne Chefs als bij de burgerij was hij zeer gezien, en toen hij in 1859 den dienst
verlaten had, vond hij in Leiden door zijn danslessen en gymnastiek-onderwijs een goed bestaan.

Wie hem op 72-jarigen leeftijd — hij had toen reeds viermaal den sprong in het huwelijks
bootje gewaagd — tiog met jeugdige kracht de horlepijp hebben zien dansen, zullen moeten verklaren,
nimmer zijns gelijke ontmoet te hebben. De eenige wederga van WUILLEMIN was wellicht onze
hoog bejaarde gepruikte dansmeester SPIETS op de Koninklijke Militaire Academie te Breda!

1) Vooral deze Officier was bij de onderofficieren zeer bemind. Bij zijn aftreden als Adjudant in 1855 werd hem een prachtige Turksche
Eeresabel aangeboden.

2) Leiden is een stad van grachten, dat weten wij; maar toch verbaasden ons de vele gevallen van te water gennakten, „die door een Rijer
weer op het droge werden gebracht". — Zoo verhaalt de L. Ct. van 27 Mei 1854 (No. 64), dat HENDRIK VASTENBURG, een kanonnier klasse,

öp één dag uit den singel haalt vier knapen van 13, 12, 10 en 8 jaren; die van 31 Mei prijst de redding van eene drenkelinge door den Adjudant-
onderofficier EMBROECK enz. In de maand Juli d.a.v. werd hem door ZIJNE MAJESTEIT de bronzen medaiUe voor die daad verleend.
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A al het vorenstaande zal men kunnen begrijpen, hoe de tijding werd opgenomen, waarbij

bekend werd, dat de Rijers den i Mei 1861 naar Arnhem zouden vertrekken. De vele en

verschillende banden, waarmee het Korps als het ware met de Leidsche burgerij was samen

gesmeed, waren te hecht om zulk eene tijding niet verpletterend te doen zijn.

Op den avond van den April werd door de Officieren van het Korps aan die der Schutterij

en aan de leden der Sociëteiten „Amicitia" en „Minerva" in de Stadsgehoorzaal een afscheids-concert

aangeboden.

Vier dagen later vertrok het T Gedeelte van het Regiment, den Mei gevolgd door de rest.

Hoe teekende zich de algemeene teleurstelling over het vertrek van het geliefde Regiment op

de dagen van den afmarsch! Ook nu weer was gansch Leiden samengestroomd; maar ditmaal met

droeve gezichten.

Vijftig jaren zijn sinds verstreken; maar nog immer leven de ̂ ^Gele Rijers' bij de inwoners

der sleutelstad in vriendelijke herinnering voort!

Wederkeerig wordt in de Geschiedenis van ons Korps het garnizoen Leiden op de aangenaamste

wijze herdacht.

w
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LVORENS wij de Rijders op hun intocht in het nieuwe garnizoen vergezellen,

zullen de mutatiën bij het Officiers-personeel van ons wapen, gedurende de periode

1852—'61, voor zooverre deze voor ons doel vermelding verdienen, nog enkele oogen-

blikken een onderwerp van bespreking uitmaken.

Reeds gewaagden wij van de benoeming van Z. K. H. den PRINS VAN ORANJE tot

Commandant der Reserve-Brigade; evenzeer HoogstDeszelfs eervolle ontheffing als zoodanig; bij welke

geleg-enheid aan hem de rang van Luitenant-Generaal werd toegekend.

Ook vermeldden wij de veranderingen in het Opperbestuur van het leger, het optreden van een

nieuwen Inspecteur bij het Wapen en de benoeming van den Majoor P. A. C. VAN WICKEVOORT

CROMMELIN als Chef van het Regiment Rijdende Artillerie. Zijn militaire loopbaan zullen wij in een

latere periode dezer Korpsgeschiedenis schetsen.

Nog stipten wij aan, hoe na de pensionneering van den Majoor Baron VAN HEECKEREN,
Adjudant in buitengewonen dienst van Z. M. (Juni 1855), niet dadelijk een nieuwe Majoor bij het Korps
werd benoemd, doch de aan die betrekking verbonden werkzaamheden aanvankelijk werden opgedragen

aan den Kapitein KELLNER. Eerst den 4'^'™ t^57 werd deze tot Majoor benoemd; op i7J'iriuari
1860, bij zijn bevordering tot Luitenant-Kolonel bij het 3° Regiment Vesting-Artillerie, verliet hij het
Korps. De Majoor Jhr. J. L. TINDAL van het Regiment Veld-Artillerie verving hem (20 Januari 1860).

Aansluitende bij de compagnies-gewijze indeeling opblz. 18 aangegeven, zij nog medegedeeld, dat
na de pensionneering van den Kapitein VOET, de Kapitein Jhr. WTTEWAAL VAN STOETWEGEN
het bevel had gekregen over de 3® Batterij, en dat na de benoeming van den Kapitein Jhr. W. F.
VON PESTEL tot Majoor bij het 1'= Regiment Veld-Artillerie (12 Januari 1855), het commando over de
I® Compagnie overging op den Kapitein-Adjudant d'HAMECOURT. Deze werd in Juni d.a.v. eervol
uit die betrekking ontheven en kreeg definitief het commando over genoemde Compagnie; in Mei
1857 en Juli '58 volgden zijne aanstellingen respectievelijk tot Kapitein 2®- en tot Kapitein i® klasse.

Verder diene als aanvulling op bedoelden staat, dat na het optreden van den Kapitein
VAN WICKEVOORT CROMMELIN als Korps-Commandant, hij het bevel zijner Compagnie overdroeg

den Kapitein ELOUT, die den 285ten April 1855 weder bij de Rijdende Artillerie was overgeplaatst.aan
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ET commando over de Compagnie KELLNER kwam in handen van den

sedert 20 Juni overgeplaatsten Kapitein J. WOORTMAN SPANDAW.

Na in Mei 1857 tot Kapitein i® klasse te zijn bevorderd, verliet deze

het Korps bij zijn benoeming tot Majoor bij het 2® Regiment Vesting-Artillerie (dd. 13

Augustus 1860).

Den Kapitein F. C. H. Baron VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN werd, na

de overplaatsing van Jhr. A. J. B. VAN DER WIJCK (September 1852), het bevel

gegeven over de depót-compagnie.

Toen ELOUT dd. 28 Januari 1859 op non-activiteit was gesteld — zijne pension-

neering onder toekenning van den rang van Majoor had in de maand Februari van het

volgende jaar plaats — trad de in Mei '53 tot 3®- en November '56 tot 2® klasse

bevorderde Kapitein Jhr. A. C. J. Ridder VAN RAPPARD in zijne plaats. In Maart 1860

werd hij tot i® klasse bevorderd.

Het commando over de 3® Compagnie ging na de benoeming van Jhr. WTTEWAAL

VAN STOETWEGEN tot Majoor bij het 3® Regiment Vesting-Artillerie (8 Mei '58) op
den Kapitein 2® klasse Baron VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN over; zijn bevor
dering tot Kapitein i® klasse volgde in Juli i8óo.

De Kapitein Jhr. A. L. F. T. VAN DER WIJCK, in November '54 aangesteld

tot 3® klasse bij het i® Regiment Vesting-Artillerie en in Januari '55 weder bij het Korps

teruggeplaatst, werd in Juni d.a.v. benoemd tot Kapitein-Adjudant-, in October 1857 tot

Kapitein 2® klasse; in Mei '58 nam hij het commando over het depót van den Kapitein

Baron VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN over. Hij verwisselde dit met het bevel over

de 4® Compagnie na de benoeming van den Kapitein J. WOORTMAN SPANDAW .tot

Majoor; in Januari '61 werd hij bevorderd tot Kapitein der i® klasse. De Kapitein

3® klasse GOUDRIAAN, die sedert 29 December 1857 als zoodanig bij het 3® Regiment

Vesting-Artillerie was ingedeeld en op 7 Juli 1858 weder bij het Korps was teruggekeerd —

in Augustus 1S60 volgde zijne bevordering tot Kapitein 2® klasse — kreeg op laatst

genoemden datum het commando over het depót.

In December '53 werd de

Kapitein 3® klasse bij het Regiment

Maart '60 eindelijk tot de i® klasse,

verlieten het Regiment bij hunne

Maart en Nov. van het jaar '54;

zij bij het Regiment Veld-Artillerie

viel aan den Kapitein Baron VAN

het jaar '55 ten deel. De Kapitein

i®-Luitenant MARIS van het Korps benoemd tot

Veld-Artillerie; in Nov. '56 tot Kapitein 2® klasse; in

Ook de i®-Luitenants GERLACH en NEDERBURCH

bevordering en wel respectievelijk in de maanden

in de maanden December '56 en Mei '57 werden

bevorderd tot Kapitein 2® klasse. Gelijke promotie

TUYLL VAN SEROOSKERKEN in November van

GERLACH ging in April 'óo tot de i® klasse over.
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EN lóden Mei van bet jaar 1855 was bij den Grooten Staf benoemd tot Adjudant van
Z. K. H. PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, ZIJNER MAJESTEITS Adjudant
in buitengewonen dienst de i®-Luitenant Jhr. VAN GOEDECKE. Na in Juli 1858 bij dien Staf

tot Kapitein te zijn bevorderd, werd de oud-Rijder in Februari 1859 op zijn verzoek tijdelijk op
non-activiteit gesteld, met vergunning om buiten 'slands te gaan. In de maand April van het jaar '60
in actieven dienst hersteld, werd hij weder als Adjudant van Z. K. H. PRINS FREDERIK DER

NEDERLANDEN toegevoegd en in Februari '61 benoemd tot Kapitein 2® klasse.

Kapitein Jhr. F. WTTEWAAL VAN STOETWEGEN verliet het Korps op 8 Mei '58 bij zijne

bevordering tot Majoor bij het 3e Regiment Vesting-Artillerie.

De i®-Luitenant Jhr. HOOFT, die bij benoeming tot Kapitein 3®-klasse d.d. 4 Mei '57 werd

overgeplaatst bij het 3® Regiment Vesting-Artillerie, keerde in de maand Februari van het jaar'59 terug:

hij aanvaardde toen de functiën van Kapitein-Adjudant. Den 20®'®" Juli 1860 benoemd zijnde tot Gouverneur

van Z. K. H. PRINS ALEXANDER DER NEDERLANDEN, werd hem op zijn verzoek eervol ontslag uit

zijn toenmalige betrekking verleend-, hij bleef evenwel beschouwd als te zijn gedetacheerd van het

Regiment Rijdende Artillerie, bij welk Korps hij sedert i Maart 1861 werd gevoerd ci la sitite.

De i®-Luitenant Jhr. W. U. C. Ridder VAN RAPPARD, op 2 November '59 als Kapitein bij het

3® Regiment Vesting-Artillerie overgeplaatst, was eveneens slechts kort afwezig; reeds op 16 Augustus'60

telde hij opnieuw in de sterkte.

De i®-Luitenant F. F. STEENBERGHE, aan wien in November 1853 een eervol ontslag was

verleend als ZIJNER M.AJESTEITS Ordonnans-Officier, en die d.d. 2 Januari d.a.v. bij de Rijdende Artillerie

was overgeplaatst, werd op i Februari 1860 tot Kapitein 3® klasse benoemd en tegelijkertijd gedetacheerd

bij de landmacht in West-Indië. In Februari '60 verliet ook de, d.d. 13 Januari tot Kapitein 3® klasse
bevorderde i® Luitenant-Instructeur DIJCKMEESTER, ons Korps.

Nog benoemde de KONING den 12'^^" Maart 1853 tot Ordonnans-Officier den oud-Rijder
2®-Luitenant G. S. A. BAGELAAR. In October van hetzelfde jaar werd hij ingedeeld bij het 3® en

in Maart 1854 bij het i® Regiment Vesting-Artillerie. Toch bleef hij tot aan zijn helaas vroegtijdigen
dood — in Februari 1859 — als Ordonnans-Officier gehandhaafd. De hem gedurende zijn militaire
loopbaan te beurt gevallen onderscheidingen namen wij reeds op in Bijlage I/. {Naamlijst der Officieren
gedurende het tijdvak 1881—1^00 m Koninklijken Nederlandschen Dienst Deel V-ii B).

Inmiddels deden hun intrede bij de Rijdende Artillerie de i®-Luitenant J. ROOSMALE NEPVEU van
het 3®- (Juni 1853), de 2®-Luitenants F, M. B. ALEWIJN van het 2®- (Nov. 53)1 J- J- E. Baron TAETS
VAN AMERONGEN van het i®- (Maart '54), H. BE VERMAN en Baron H. H. J. VAN HAERSOLTE van
het 2®-(0ct. '57), A. C. Baron BENTINCK van het 3®-en H. A. WOORTMAN SPANDAW — de zoon
van den reeds genoemden oud-Rijder — van het 2®- (Febr. '58), B. DUTRY VAN HAEFTEN en
J. G. Baron TAETS VAN AMERONGEN (beiden van het i®-), Jhr. H.J. M. DE CASEMBROOT van
het 2®-, A. KOOL en Jhr. W. C. GODIN DE PESTERS, beiden van het 3® Regiment Vesting-Artillerie.
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E overplaatsing der vijf laatstgenoemde Officieren dateerde van den November 1859.

Van deze werd de i^-Luitenant ROOSMALE NEPVEU den 5^^^" November 1857
tot Ordonnans-Officier van Z. M. KONING WILLEM III benoemd; hij bleef bij het Korps

ressorteeren en ook na zijne benoeming dd. 27 April 1861 tot Kapitein in dezelfde betrekking werkzaam.

ALEWIJN, in November '54 tot i®-Luitenant bij het Regiment Veld-Artillerie benoemd, keerde
in Juni van het volgende jaar bij de Rijdende Artillerie terug; den pej^j-uari 1859 tot Ordonnans-

Officier van Z. M. benoemd, bleef hij evenals NEPVEU in de sterkte van het Korps tellen. Een eervol
ontslag uit voornoemde betrekking werd hem op 27 April '61 door den KONING verleend; zulks
naar het heette — „ten einde hem met het oog op zijne instructie, in verband met zijne plaatsing op
de ranglijst in de gelegenheid te stellen den dienst bij zijn Korps te hervatten".

De z^^-Luitenants BEIJERMAN en Baron VAN HAERSOLTE VAN DEN DOORN werden beiden

in Juli van het jaar '58 bij het Regiment bevorderd tot i'^-Luitenant. De aanstelling van de Luitenants
A. C. Baron BENTINCK en H. A. WOORTMAN SPANDAW tot dienzelfden rang had plaats in Aug.'59.

Ten slotte kunnen wij nog boekstaven, dat de kadet der Artillerie A. J. F. EGTER de eerste
was, die na het verlaten der K. M. Academie door Z. M. onmiddellijk tot 2"-Luitenant der Rijdende
Artillerie werd benoemd (12 Juli 1854). Eén jaar later geschiedde zulks eveneens met de kadets
Jhr. W. A. ALTING VAN GEUSAU en Jhr. W. G. HOVY. i)

EGTER verliet het Regiment in de maand Juli 1856 bij zijne bevordering tot i''-Luitenant bij het
2" Regiment Vesting-Artillerie, doch keerde reeds op den September d.a.v. terug. Jhr. VON GEUSAU
en Jhr. HOVY bleven bij hunne promotie tot i^-Luitenant bij het Korps ingedeeld (Augustus '57).
Laatstgenoemde overleed in de maand September van het jaar '59 aan de cholera, welke in die
dagen zoo menig offer eischte. Zijn beeltenis wordt in de ^^Historische Verzameling"' bewaard.
(Geschenk van den Kolonel Baron VAN HAERSOLTE VAN DEN DOORN).

Wat de oud-Rijders betreft, merken wij in de eerste plaats nog op, dat de Majoor E. VAN
LÖBEN SELS van den Staf der Artillerie, Adjudant van Z. K. H. PRINS FREDERIK DER
NEDERLANDEN, den I7^en Maart 1853 bij dien Staf tot Luitenant-Kolonel werd bevorderd.

Met zijne promotie tot Kolonel op den achten _/Vpril 1855 werd de oud-Rijder tegelijkertijd
benoemd tot Chef van het Bureau der Artillerie bij het Ministerie van Oorlog. Den 29®'®" Maart '58
werd hem uit deze betrekking op het daartoe door hem te kennen gegeven verlangen eervol ontslag
verleend, onder dankbetuiging voor de vele door hem als zoodanig bewezen diensten. Hij werd toen
op non-activiteit gesteld en bij hetzelfde Besluit tot Generaal-Majoor bevorderd, met bepaling echter,
dat hij in dien verhoogden rang het tractement van Kolonel op non-activiteit zoude blijven genieten.

Eervol werd hij tevens ontheven uit zijne functie van Adjudant in buitengewonen dienst van
Z. K. H. PRINS FREDERIK en in plaats daarvan tot 's KONINGS Buitengewoon Adjudant benoemd.

i) De oud-Rijders, hierboven genoemd, de eersten, wlen de eer te beurt viel om onmiddellijk na het verlaten der K. M. A. bij de Rijdende Artillerie te
worden geplaatst, werden door hunne kameraden later de „pw/- genoemd. (Mededeelingen Kolonel Baron VAN HAERSOLTE VAN DEN DOORN.)
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EZELFDE serie besluiten, waarbij de Majoor VAN LÖBEN SELS tot Luitenant-Kolonel

werd bevorderd, hield in de benoeming van Kolonel F. A. E. MEYL tot Generaal-Majoor

— zie blz. Deel V-iii A blz. 147 — die van den i^-Luitenant S. PIJPERS van het 2"Regiment

Vesting-Artillerie tot Kapitein 3" klasse bij dat Regiment en van den Kapitein 2" klasse R. L. VAN

LEEUWEN van het Regiment Veld-Artillerie tot F klasse bij het 2° Regiment Vesting. De Kapitein

PIJPERS werd in December 1858 overgeplaatst bij de Landmacht in West-Indië.

In de maand November van het jaar '54 werd Majoor W. H. J. Baron VAN WASSENAER

VAN St. PANCRAS van het Regiment Veld-Artiilerie gepensionneerd, onder toekenning van den rang

van Luitenant-Kolonel en de Kapitein 2® klasse R. F. DE BRUIJN van het 3® Regiment Vesting-

Artillerie bij dat Regiment tot Kapitein der klasse bevorderd. Laatstgenoemde werd in Maart '56

op zijn verzoek tijdelijk op non-activiteit gesteld.

Uit het jaar 1855 noemen wij de volgende bevorderingen:

bij het Regiment Veld-Artillerie, tot Kapitein klasse, de Kapitein der 2® klasse W. A.

SODENKAMP van het Korps (Februari 1835); —

tot Generaal-Majoor in de 2® Artillerie-Directie, de Kolonel J. Ph, Baron DE GIRARD DE

MIELET VAN COEHOORN, Adjudant in buitengewonen dienst van Z. M. (April 1855); twee jaar na

dien, en wel op den 4 Mei 1857 (K. B. No, 37), werd deze oud-Rijder op zijn aanvraag gepensionneerd; —

tot Kolonel-Commandant van het Regiment Veld-Artillerie, de Luitenant-Kolonel Jhr. J. L. DE

CASEMBROOT (April 1855); ruim twee jaar daarna (Mei '57) werd hem op zijn verzoek eervol ontslag

uit den dienst verleend; —

bij het 2® Regiment Vesting-Artillerie tot Kapitein 2® kl., tevens tot Instructeur, de Kapitein der 3® kl.

J. W. G. PELS RIJCKEN van het Korps; uit die betrekking werd hij in Juni '59 weder eervol ontheven.

In 1856 werden benoemd:

bij den Grooten Staf tot Kolonel, de Luitenant-Kolonel T. G. T. V, Baron DE CONSTANT

REBECQUE (p-ebruari '56); in November van datzelfde jaar werd de oud-Rijder op zijne aanvrage

gepensionneerd en bij hetzelfde Besluit benoemd tot Adjudant des KONINGS in buitengewonen dienst; —

bij het 3® Regiment Vesting-Artillerie tot Majoor, de Kapitein der i® klasse A. H. DRIJFHOUT VAN
HOOFF van den Staf van het wapen, gedetacheerd bij het D. v. O. (Juli '56); in welken werkkring hij

voorloopig aanbleef, ook toen hij in Mei '57 werd gevoerd bij het 2® Regiment Vesting-Artillerie; ~
bij het 3® Regiment Vesting-Artillerie tot Kapitein 3® klasse, de i®-Luitenant J. C. J. RIDDER van het

Korps; in April '59 ging hij bij de Veld-Art. over; in Januari '60 werd hij benoemd tot Kapitein dei 2 klasse;
bij den Staf der Artillerie tot Kapitein der 2® klasse, de Kapitein van de 3® klasse P.C. SWAVING

van dien Staf, Adjudant van den Inspecteur van het wapen; in het jaar 60 eervol uit die betrekking
ontheven, werd hij toen aan gemelden Inspecteur toegevoegd;

bij het Regiment Veld-Artillerie tot Kapitein i® klasse, de Kapitein 2® klasse C.G.A.VAN GORKUM
van het Korps; hij werd in Juni '59 benoemd tot Majoor bij het i® Regiment Vesting-Aitilleiie,

tot Kapitein 3® klasse bij het i® Regiment Vesting-Artillerie, de i®-Luitenant P. SODPdNKAMP van
het Regiment Veld-Art. (Nov. '56); twee jdar later keerde deze weder bij zijn vorig korps terug. Ter zelfdertijd
werd de Kapitein M. A. PI. SCHERER van het i® Regiment Vesting-Artillerie verplaatst naar het 2® Regiment
Vesting. In de maand Mei van het jaar '58 verliet hij op het daartoe door hem gedaan verzoek de gelederen.
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ET laatste j'aar van het hier behandelde tijdperk, dat nog eenige mutatiën bracht onder de

korpsleden, was 1857. Daaromtrent valt het onderstaande te vermelden;

Bij het 2® Regiment Vesting-Artillerie werd in de maand Mei tot Luitenant-Kolonel

bevorderd, de Majoor Jhr. W. F. VON PESTEL van het Regiment Véld-Artillerie; een maand

later keerde de oud-Rijder bij laatstgenoemd Regiment terug. In Februari '59 verliet hij andermaal

het Korps, thans om het bevel over het i® Regiment Vesting-Artillerie op zich te nemen. Zijn

benoeming tot Kolonel, Regiments-Commandant had plaats in de maand Mei van datzelfde jaar;

terwijl hem in Augustus d.a.v. de hooge eer te beurt viel om benoemd, te worden tot 's KONINGS

Adjudant in buitengewonen dienst.

Ten slotte nog de mededeeling, dat de i®-Luitenant J. J. D. SIKKENS van het Regiment Veld

in de maand Mei van het jaar '57 tot Kapitein 3® klasse werd bevorderd; ook bij zijn bevordering in

Februari '60 tot Majoor 2® klasse bleef hij bij dit korps ingedeeld. De Majoor M. G. VAN RADEN

van het Regiment Veld-Artillerie werd in November d.a.v. tijdelijk op non-activiteit gesteld.

Wij sluiten dit overzicht met enkele regelen te wijden aan de loopbaan van den bij Koninklijk

Besluit van 18 April 1855 N®. 64 nieuw benoemden Inspecteur van het wapen, den toenmaligen

Kolonel der Rijdende Artillerie Jhr. C. D. P. SINGENDONCK.



ACHTSTE GEDEELTE. 67

hr. COENRAAD DIEDERIK PONTIAAN SINGENDONCK sproot uit een geslacht,

waarvan de geregelde stamlijst begint met WILLEM SINGENDONCQ, rechter te Goch
in den jare 1470.

Dit o-eslacht leverde meerdere burgemeesters, secretarissen en rentmeesters aan

het oude Nijmegen, binnen welks wallen den 16'^®" December 179^ onze latere Rijder het levenslicht zag.
Zijn vader, Mr. JOHAN MATTIAS SINGENDONCK, Heer van Dieden en de Maasakkers,

raad, burgemeester en ontvanger der in- en uitgaande rechten en accijnsen in voornoemde veste, werd
bij Koninklijk Besluit van 27 September 1817 met al zijne wettige mannelijke en vrouwelijke afstam
melingen in den Nederlandschen adel verheven met het praedicaat van Jonkheer. Op JOHAN MATTIAS,

zijn tweeden zoon, ging later de titel van Heer van Dieden over i).
De jeugdige COENRAAD was aanvankelijk voor de Academische
studiën bestemd, en bezocht de Latijnsche school zijner geboortestad,

waar hij weldra tot de beste en meest belovende leerlingen gerekend
werd. Nog in later dagen wisten zij, die met hem eenige jaren op

de schoolbanken hadden doorgebracht, te vertellen, hoe hij aan

vlugge en beschaafde jongelingen de eerste plaats wist af te winnen.
Toch werden die studiën, niettegenstaande zijn bijzonderen

§f aanleg, vooral tot het beoefenen der klassieken, niet voortgezet.
De tijdsomstandigheden zouden den oud-leerling der Latijnsche

school tot krijgsman vormen. De burgerplicht, om het in den jare

1814 vrij geworden vaderland te verdedigen, deed hem naar de

wapenen grijpen.

Reeds in den aanvang van genoemd jaar trad hij in dienst

als fourier bij een der vier compagnieën gewapende burgers, welke den 29'''®" Januari van evengenoemd
jaar te Nijmegen waren opgericht, onder het bevel van den Kolonel Jhr. I. N. A. VAN WASSENAER.

Kort daarna, en wel op 18 April d. a. v., werd hij op zijn verzoek, als kadet-kanonnier bij het
nieuw te formeeren Nederlandsche leger ingedeeld. Een half jaar later (17 September 1814), dus
nog vóór i8-jarigen leeftijd, ontving hij zijn aanstelling als 2°-Luitenant bij het ,,3 Bataillon Artillerie
van linie"; twee jaren later verwierf hij den rang van i°-Luitenant (19 Juli 1816). Bij bevordering tot
2®-Kapitein, den 28®'®" December 1826, werd hij geplaatst bij het i Bataljon Veld-Artillerie, alwaai hij
ingevolge Besluit van Z. M. van den 5*^®" Januari 1830 N°. 74 Kapitein werd benoemd.

Als zoodanig heeft hij tot het Mobiele Leger behoord. Als Commandant der Batterij Veld-
Artillerie N°. ga van de Reserve-Divisie, onder het bevel van den Luitenant-Generaal CORT-HEYLIGERS,
nam hij deel aan de krijgsverrichtingen gedurende de roemvolle dagen van 2 tot en met 12 Augustus 1831.
In Deel V-ii B van het ..Historisch Mtiserini' waren wij in de gelegenheid een overzicht te geven
omtrent de verrichtingen dezer batterij.

'■fh ^

I) J. B. RIETSTAP, „Wapenboek van den Nederlandschen adel" 2' Deel blz. 182.
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ET Stamboek van het Korps vermeldt dienaangaande en betreffende de daarop volgende jaren:

„1830 bij het mobiele leger bij gelegenheid van den opstand in België-, 1831, '32,

'33 en '34 idem."

Voor zijne in den jare 1831 bewezen diensten benoemde de Koning den Kapitein Jhr. SINGENDONCK

tot Ridder der Militaire Willemsorde 4" klasse; het Metalen Kruis ontving hij den 5^^" April 1832.

Bij zijn bevordering tot Majoor in 1841, ingevolge ZIJNER MAJESTEITS Besluit van den
2 2st™ Maart N°. 78, werd hij ingedeeld bij het Regiment Vesting-Artillerie, doch reeds een jaar

later (2 Mei 1842 K. B. N°. 64) in rang en anciënniteit overgeplaatst bij het Regiment Rijdende
Artillerie, waarover hij den lo^*^" September 1852, bij zijne bevordering tot Luitenant-Kolonel, tevens
het commando aanvaardde. Zijn benoeming tot Kolonel-Commandant volgde den 18*1^" November

1854 (Koninklijk Besluit N®. 56).

In dezen rang werd hij den 18^®" April 1855 door den KONING geroepen tot de betrekking
van Inspecteur der Artillerie (Koninklijk Besluit N". 60) en Juli d. a. v. benoemd tot gewoon lid der
speciale Commissie van Inspectie voor het Militair Onderwijs — meer bepaaldelijk voor het wapen der
Artillerie —, terwijl hij in de maand September van datzelfde jaar werd aangewezen om zitting te
nemen als gewoon lid van het Comité van Defensie.

Tot weinige jaren vóór zijn dood bleef de oud-Rijder het oppertoezicht over het wapen houden,
waarbij hij achtereenvolgens den rang van Generaal-Majoor en Luitenant-Generaal bekleedde (Koninklijk
Besluit respectievelijk van 19 November 1856 en 19 Februari 1859 N°. 5.)

In de maand Juli van het jaar 1857 viel aan hem de hooge eer te beurt, door ZIJNE MAJESTEIT
benoemd te worden tot HoogstDeszelfs Adjudant in buitengewonen dienst.

Reeds vroeger waren Vorstelijke onderscheidingen zijn deel geworden. Behalve het kruis der
dapperen sierde ook het Virtus-Nobilitat zijn borst. Dit laatste was hem den Mei 1849 toegekend.

Nog verleende in het jaar 1S58 Z. M. aan den Generaal Jhr. SINGENDONCK, als erkenning
zijner groote verdiensten, het Groot-Officierskruis der Luxemburgsche orde van de Eikenkroon.

Het onderscheidingsteeken, ingesteld bij Koninklijk Besluit dd. 19 November 1844, was reeds
bij de eerste plechtige uitreiking der gesp zijn deel geworden.

Een minder crunsticre gezondheidstoestand in de laatste jaren zijns levens, verplichtte den oud-Rijder
& O

pensioen te vragen, dat hem onder dankbetuiging voor de vele, langdurige en gewichtige diensten
aan DEN' KONING en aan den lande bewezen, door Z. M. werd verleend. Tegelijkertijd werd
hij op zijn verzoek eervol ontheven uit zijne betrekkingen als gewoon lid van het Comité van Defensie
en als lid van de speciale Commissie over het Militair Onderwijs. De KONING bevorderde hem bij
het afscheid nemen uit de gelederen tot Kommandeur in de Orde van den Nederlandschen Leeuw.

Niet lang zou het den oud-Rijder, helaas, gegeven zijn van de zoo wel verdiende rust te genieten:
reeds den 2'i™ Juli 1864 overleed hij te 's Gravenhage, dankbare herinneringen achterlatende bij allen,
die den waardigen man hadden leeren hoogachten.



Kolonel Jlir. C. D. P. SIHGENDOKCK.

Commandant van het Regiment Rijdende Aitillen'o

10 September 1852—18 April 1855.
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IET slechts het Korps, maar het geheele wapen der Artillerie, eert in Jhr. COENRAAD
DIEDERIK PONTIAAN SINGENDONCK een zijner groote zonen.

Ware het alleen, dat de geschiedenis van het wapen, aangaande den oud-Inspecteur
te vermelden had zijne volijverige en nauwgezette medewerking tot het oplossen van het zoo hoogst
gewichtige vraagstuk der beweegbaarheid van de Veld-Artillerie, en den mede door hem gegeven
stoot tot de invoering van het getrokken geschut — reeds dan zou hij rechtmatige aanspraak
kunnen maken op de erkentelijkheid van het nageslacht. Doch, hoeveel nog meer was er, waarin
de naam des oud-Rijders tot op den huidigen dag voortleeft.

Dat die naam steeds algemeen een goeden klank had, bewijst wel o.m. de benoeming van den
Kolonel Jhr. C. D. P. SINGENDONCK in het voorjaar van 1855 tot lid der Maatschappij van de

Nederlandsche Letterkunde.

,,Het was niet om zijne letterkundige verdiensten" — zoo lezen wij in het Levensbericht bij

bedoelde Vereeniging berustende — ,,dat deze hoofdofficier door de Maandelijksche Vergadering der

Leidsche Leden was voorgedragen, om met het Lidmaatschap te worden vereerd, maar omdat de

edele telg uit dat aristocratisch Geldersch geslacht herhaalde malen de duidelijke bewijzen had

gegeven van zijn belangstelling in hetgeen op letterkundig gebied voorviel. SINGENDONCK was

namelijk een man van echt wetenschappelijken zin . ..."

Behalve de portretten van den oud-Rijder, die in het Museum, en wel in de galerij der Korps-

Commandanten een plaats innemen, en waarvan wij op blz. 67 en tegenover blz. 68 een reproductie

geven; behalve de reeds vroeger genoemde reliquiën, bezit de ̂ Jiistorische Verzameling' van den oud-

Inspecteur van het wapen nog ,,eene levensbeschrijving", welke door zijne dochters, Mejonkvrouwen van

SINGENDONCK te 's Gravenhage aan de verzameling werd afgestaan. Aan deze biographie, waarnaar

het ons een genoegen is te mogen verwijzen, ontleenden wij enkele der bovengenoemde bijzonderheden

aangaande des oud-Rijders eervolle loopbaan.

Den kwartierstaat aan de achterzijde van het Kabinet-portret voorkomende, vindt men opgenomen

in de „Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Geslachten".
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E Minister van Oorlog wil met het
Gemeentebestuur van Arnhem in minne

lijke regeling komen, ten einde het Regiment
Rijdende Artillerie met i November a.s. aldaar in
garnizoen zal kunnen worden gelegd, hetgeen in
algemeen belang wenschelijk wordt geacht."

Aldus het Leijdsche Dagblad N°. 7 van

Donderdag 8 Maart 1860.
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EEDS geruimen tijd te voren had zich de mare in de oude garnizoens-plaats

verspreid, dat het verblijf der Rijders binnen hare muren ten einde spoedde.

In den aanvang van het jaar 1860 bracht de Minister van Oorlog

ter kennis van Arnhem's Gemeentebestuur, dat het in zijn voornemen lag om het Regiment

eerlang daarheen te verplaatsen.

Uit de ten Gemeente-Archieve berustende stukken blijkt 't, dat o.a. bij schrijven van

I Maart i8óo (onder N®. 65 B) overleg was gepleegd, waarbij de vermoedelijke datum

van aankomst i November d.a.v. was genoemd. Voorts werd aangegeven, dat de

gemeente in den bouw van een stal voor 63 paarden, een wachthuis op het door haar

te pachten parkeer-terrein en een laboratorium zou voorzien. De kosten van aanbouw

werden geraamd op rt /12000, de pachtsom op /250; zoo achtte de Minister,

die de sterkte van het Korps op 400 hoofden stelde, een vergoeding per dag en

per hoofd van cents ten bate van de kas der Gemeente voldoende.

Het voorstel werd aanvaard maar kwam niet tot uitvoering, wijl spoedig daarop

nieuwe plannen bij het Krijgsbestuur rezen. De kazerne-gebouwen met de zich daarin

bevindende meubelen zouden n.1. den Januari 1861 in alle garnizoens-plaatsen kosteloos

door het Rijk worden overgenomen onder verplichting van voortdurend onderhoud.

Tengevolge daarvan werd door het Rijk zelf in de aanvulling van de benoodigde

iTiimte voor het verwachte Regiment voorzien.

Overeenkomstig een Aanschrijving van het D. v. O. van 27 Dec, 1860 N°. 65 B was

het marsch-tableaii voor de garnizoens-verwisselingen in het vóórjaar van '61 vastgesteld.

Het vertrek der verschillende Korps-onderdeelen uit Leiden had — zooals wij reeds

vroeger aangaven — niet op één en denzelfden datum plaats doch hield verband met de

ontruiming door de troepen — het 3® Reg^ Infanterie en het Reg^ Dragonders —,

die tot dusverre in Arnhem in bezetting hadden gelegen; een bezetting, welke Arnhem's

burgerij, luidens berichten in de dagbladen, noode uit haar midden zag heengaan.

De Arnhemsche Courant van 29 April toch bevatte het navolgende bericht:

„Heden morgen is van hier over Apeldoorn naar Deventer vertrokken, om aldaar

garnizoen te houden, het depót van het i® Regiment Dragonders.

„De Generaal-Majoor, Provinciale Commandant, vele Officieren van het garnizoen en

der schutterij, alsmede het stedelijk muziekkorps deden de vertrekkenden tot buiten de stad

uitgeleide. Morgenochtend zullen de Staf en de beide escadrons van hetzelfde Regiment,

die alhier in garnizoen lagen, het depót naar Deventer volgen "

Terwijl men in het nummer van den Mei lezen kon:
,,Hedenmorgen is van hier het depót van het 3®Reg. Infanterie naar Maastricht gemarcheerd.

Het Corps Officieren en het muziekkorps der schutterij deden de vertrekkenden uitgeleide. Velen

zagen dat bataljon, dat zoovele jaren alhier in garnizoen lag, met leedwezen deze stad verlaten...."
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ws.

ET tableau, dat aan den Generaal-Majoor Bevelhebber in de 3° Militaire

Afdeeling tot het verstrekken der inarschorders aan de Rijdende Artillerie

was toegezonden, hield aangaande de beweging van het Regiment de

navolgende bijzonderheden in —

en Kompagnie.

Nachtkwartier: 29 April, Bodegraven-, 30 April, de Bildt; i Mei, Woudenberg;

2 Mei, Ede; 3 Mei, Arnhem.

2^ Kompagnie.

Nachtkwartier: 29 April, Alphen; 30 April, Kamerik, Hondijke en Mijzijde; i Mei,

Zeist; 2 Mei, Scherpenzeel en Renswoude; 3 Mei, Arnhem.

5" Kompagnie.

Nachtkwartier: 6 Mei, Alphen; 7 Mei, Harmeien en Veldhuizen; 8 Mei, Doorn;

9 Mei, Wageningen (Schependom); 10 Mei, Arnhem.

Kompagnie.

Nachtkwartier: 6 Mei, Bodegraven; 7 Mei, de Bildt; 8 Mei, Woudenberg; 9 Mei,

Bennekom; 10 Mei, Arnhem.

Depot.

Nachtkwartier: 29 April, Aarlanderveen; 30 April, Leischoten; i Mei, Houten;

2 Mei, Amerongen; 3 Mei, Renkum; 4 Mei, Arnhem."

Door deze marschregeling kwamen de onderdeelen van het Regiment op

verschillende tijdstippen binnen de nieuwe woonplaats; van een gezamelijke feestelijke

ontvangst kon derhalve geen sprake zijn.

Daarenboven, men kende ze immers nog niet ,,de beerenmutsen" — zoo was

toen hun naam in den volksmond te Arnhem —; opgetogenheid over hunne komst

kon dus moeilijk bestaan. Later, wanneer het Korps voor kortoren of langeren tijd naar

elders vertrok, of als men het na een veeljarige afwezigheid weder binnen de muren der

Rijn-stad zag verschijnen, zou het blijken, in welke mate het aan die .^peerenmtitseii''

gelukt was, zich een goeden naam bij de burgerij te verzekeren!

Maar, al had geen ofhcieele ontvangst georganiseerd kunnen worden, toch was

van heinde en ver het volk te zaam gestroomd om de colonne, die het eerst op den

Amsterdamschen weg in het zicht kwam, te begroeten. Reeds enkele dagen had men

eenige van die nieuwe militairen op straat gezien. Wat hadden ze een bekijk! Menig

voorbijganger bleef een oogenblik stilstaan om de fraaie uniform eens ter dege op te

nemen en te bewonderen. Dat waren de kwartiermakers van het Korps Rijders geweest,

de detachementen, die onder bevel van den Kapitein C. J. VAN ORSOY VEEREN en

van den i°-Luitenant Jhr. W. C. GODIN DE PESTERS waren vooruitgezonden.
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AS het wonder, dat velen brandden van nieuwsgierigheid om, zoodra dit mogelijk was,
den geheelen troep te zien? En bedrogen werden zij niet in hunne verwachtingen. Nog
weten ooggetuigen te verhalen, hoe die binnenrukkende batterijen, de muzikanten op hunne

blinkende vossen i) vóórop, voorafgegaan door de éclaireurs, de stukrijders en kanonniers — onder

welke vele oudgedienden — het bestoven, strakke militaire gelaat van onder de langharige muts te

voorschijn komend.... hoe dat geheel een inderdaad verrassenden indruk maakte.

Zoo komt de colonne langs de Boven-Bergstraat en het Nieuwe Plein de stad binnen.

Op het Willemsplein gekomen, treden de afdeelingen uit, die naar de Willems-kazerne geleid

worden; de stukken marcheeren naar het park aan den Zijpschen weg: hetzelfde terreintje, dat nog

heden ten dage de kanonnen herbergt.

Daags nadat het eerste gedeelte van het Korps vereenigd was, werden de Officieren voorgesteld

aan den Generaal-Majoor Baron VAN GEEN, Provinciaal Commandant, aan den Staatsraad Gouverneur

der Provincie, Graaf VAN LIMBURG STIRUM en aan den Burgemeester Baron VAN PALLANDT.

De Gouverneur, oud-Rijder, noodigde de Hoofdofficieren bij zich aan tafel.

i) Overcenicomstig het voorstel van ZIJNE KOXINIvLIJKE HOOGHEID DEN PRINS VAN ORANJE, Luitenant-Generaal Inspecteur van het
wapen der Cavalerie, werd door den Minister van Oorlog, dd. 's Gravenhage 18 Januari 1862 No. 46 B. bepaald, dat de trompetters bij de bereden
kori)sen van het leger in het vervolg geen schimmels, maai- donkerkleurige paarden zouden berijden. In verband hiermede zouden ■\'oortaan bij de
remonte oolc geen schimmels meer u'orden aangenomen. Bij het Regiment Rijdende Artillerie — zoo verhaalt ons de oud-Kolonel Baron VAN
HAERSOLTE VAN DEN DOORN — waren reeds sedert '57 geen schimmels bij den troep meer aanwezig. Wel bestond bij het korps de gewoonte
om de paarden, naar gelang hunner kleur, over verscliillende batterijen te verdeden. Zoo lazen we uit een der gedenkschriften dat bij den Intocht in
Leiden (1852) de gcheole i® batterij „donkerbruin" was, de 2e „zwart", de 3c „lichtbruin", terwijl de 4« alleen „vossen" bezat.

Die gewoonte is langzamerhand — ook doordat latere inkrimping van het Korps hiertoe noodzaakte — verloopen. Aan het bijeenbrengen der
vossen heeft men nog het langst vastgehouden.
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EDER is voor het Korps een nieuw tijdperk aangebroken: dat der jaren

i86i—'68, gedurende welke liet in Gelre's hoofdstad heeft verblijf gehouden.
Ook deze periode zullen wij als één geheel beschouwen. Gaven wij

bij de bespreking van Leiden een gedetailleerde schets omtrent het leven en streven onzer

voorgangers — een overzicht dat daarom zoo tot in bijzonderheden afdaalde, omdat wij
een vredestijdperk wilden typeeren —, thans zal de lezer zich allicht met eenige hoofd
lijnen willen tevreden stellen. Dit te meer, omdat het verblijf van ons Korps in de schoone
oude veste, mocht het al verscheidene jaren onderbroken zijn, nog steeds voortduurt, en

het geenszins op onzen weg ligt, aangaande datgene, wat nu nog is waar te nemen^ meer te

geven, dan enkele feiten en bijzonderheden, die wij voor het nageslacht wenschen te bewaren:
geenszins eene volledige teekening van het intieme leven der hedendaagsche Rijders.

Xyij zullen dus veel met stilzwijgen voorbijgaan, wat heeft medegewerkt om de

tegenwoordige garnizoens-plaats van het Korps voor ons zoo in hooge mate aantrekkelijk
te maken: aantrekkelijk, als Gelderen's schilderachtige hoofdstad wel voor een ieder zijn

moet. Waarheen men ook zijne schreden wendt, zij het te midden der lachende akkers

van de Betuwe, onder het zware lommer van heerlijk geboomte of op de ruime Veluwsche

heidevelden, overal gelijke bekoring van natuurschoon, aan den machtigen invloed waarvan

vreemdeling noch Nederlander zich vermag te onttrekken.

En de stad zelve met haren kostelijken uitleg, met hare warmgetinte overblijfselen

van vroegere kunst: een Sabels-poort, een St. Eusebius-kerk — in zuiverheid van lijnen schier

zonder wederga —, het ,,Duivelshuis", eenmaal MAARTEN VAN ROSSUM's vorstelijke

woning: dat al vormt Arnhem's trots, de trots harer ingezetenen, ook onze trots!

Maar al laten wij het meer intieme leven ter zijde, geven wij toch met een

enkel woord aan — op zich zelf reeds welsprekend genoeg — dat in Arnhem zelfs een

Officierstafel bij het Korps niet kon bestaan blijven, aangezien de leden voortdurend bij

families worden geïnviteerd i). Wanneer wij ook niet meer dan één enkel oogenblik zullen

stilstaan bij de oude getrouwe onderofficieren, zooals wij hun type schetsten in den Leidschen

WUILLEMIN, dan noemen wij toch in de laatste jaren aller vraagbaak, den schrijver

op het Regimentsbureau MOLTMAKER, inderdaad ,,een wandelend Recueil". Zoo zullen

wij b.v. ook niet speciaal van ,,Herrn" Neuhrenberger's korps gewagen 2) doch alleen

voor enkele feiten voor de artillerie in het algemeen en voor het Korps in het bijzonder

van veel gewicht in de volgende regelen de aandacht vragen.
1) Het Museum ontving van den Kolonel B" VAN HAERSOLTE het laatste tafelhoek van de Officierstafel in 1862 ten geschenke.
2) Slechts zij dienaangaande gewezen op de volgende advertentie in de Arnhemsche Courant van 25 Juni 1864:
„Hulde aan het Korps Muzikanten der Rijdende Artillerie. Eenige personen te Apeldoorn, die op 18 Juni j.1. mede het

genot smaakten van de door genoemd Korps uitgevoerde muziekstukken, gevoelen zich gedrongen bij deze openlijk hulde te doen
aan den uitmuntenden geest, het flinke voorkomen en loffelijke gedrag, die de manschappen kenmerkten van het begin der feest
viering tot op hun terugtocht naar Arnhem. Zoo zij van de heerlijke juist uitgevoerde muziek zelve, benevens van een hoogst
verdienstelijken Kapelmeester zwijgen, is dit alleen, omdat zij het niet wagen willen van een zaak te spreken, die in gansch Nederland
haar roem gevestigd heeft."



76 DE RIJDENDE ARTILLERIE IN ARNIiEM 1861—'68.

M te beginnen wijzen wij er op, dat het Regiment in de jaren 1862—'68 niet voortdurend
vereenigd bleef. Vóór het vertrek uit Leiden, op den voorlaatsten April 1861, was de
samenstelling als volgt.

le Com])agnie.

Kap" d'IIamecourt.

I® L' Keijerman.
I® L> Woortman Spanclaw.

2® L' Taets van Ainerongen.

20 Li (mankeert)

2® Compagnie.

Kap" Jlir. Ridder van
Kapirard.

1® L' Jhr.AllingvanGcusau.
2® LI Dutry van Ilaeften.
2® LI Raron Taets van

Amcrongen.

3® Compagnie.

Kap" Baron van TuijU
van Serooskerken.

l® Lt Egter. 1)

i® Li Baron Bentinck.

2® Li Jhr. de Casembroot.

2® Li (mankeert).

4® Compagnie.

Kapn Jhr. van der Wyck.

I® Li Roosmale Nepveu. 2)

I® LI Gerard van Sijsen.
2® Li Kool.

2® Li Jhr. Godin de Pesters.

DepóL

Kap" Gondriaan.
i® Li Baron van Haersolte

van den Doom.

I® Li Alewijn. 3)

Den 20^^"^" April 1862 begaf zich de 3° Compagnie — Kapitein Baron VAN TUYLL VAN
SEROOSKERKEN, K-Luitenants EGTER en Baron BENTINCK, 2^-Luit. Jhr. DE CASEMBROOT —

op marsch naar 's Gravenhage, ten einde daar voor een jaar garnizoen te houden.

Den Mei 1863 was het geheele Regiment weder in Arnhem vereenigd, geencadreerd zooals

hieronder is aangegeven.

I® Compagnie.

Kap" Goudriaan.
I® LI Beijernian.

1® Li Woortman Spandaw.
l® Li Baron Taets van

Amerongen.

2® Li JJaroii Sirteraa van

Grovestins.

2® Compagnie.

Kap" Jhr. Ridder van
Rappard.

I® L' Jhr. AltingvanGeusau.
i® I.i Dutry van Ilaeften.
2® Li Bierman.

3® Compagnie.

Kap" Baron van Tuijll van
.Serooskerlcen.

I® LI Egter.

I® I.i Baron Bentinck.

2® Li Jhr. de Casembroot.

4® Compagnie.

Kap" Jhr. van der Wijck.
1® LI Baron van Haersolte

van den Doorn.

I® LI Kool.

2® LI Jhr. Godin de Pesters.

Depót.

Kap" Jhr. Ridder van
Rappard.

l® Alewijn.
2® Li Baron Taets van

Amerongen.

Van I Mei 1864 tot i Mei 1865 hield de 4® Compagnie garnizoen in de Residentie. Het commando

voerde toen de Kapitein Jhr. Ridder VAN RAPPARD, wien de i^-Luitenants Baron VAN HAERSOLTE
VAN DEN DOORN en KOOL, de 2''-Luitenant Jhr. GODIN DE PESTERS ter zijde stonden.

%

Van I Mei 1866 tot i Mei 1867 behoorde de i" Compagnie tot de troepenmacht van

's Gravenhage. Op i Mei 1866 waren daarbij ingedeeld de Kapitein GOUDRIAAN, de i''-Luitenants
WOORTMAN SPANDAW en Baron TAETS VAN AMERONGEN, de 2''-Luitenants Jhr. DE

CASEMBROOT en Baron SIRTEMA VAN GROVESTINS; op i Mei '67, Kapitein GOUDRIAAN,

alsmede de i "-Luitenants WOORTMAN SPANDAW en Baron SIRTEMA VAN GROVESTINS en

de 2" Luitenant DE OUERTEMONT.

De garnizoensverwisseling, welke aanvankelijk op i Mei '67 was vastgesteld, moest door de
militaire maatregelen, als gevolg van het heerschen der veeziekte, worden verschoven.

Sinds November '67 lag steeds in de Residentie een batterij Veld-Artillerie in garnizoen.

1) Dezelfde als de latere Generaal EGTER VAN WISSEKERKE; de toenaam werd eerst later aangenomen na het overlijden des Vaders.
2) Sedert 8 November 1857 gedetacheerd ais Ordonnans-Officier bij Z, M. DEN" KONING krachtens K. B. dd. 5 Nov. 1857 N®- 66.
3) Sedert 25 Februari 1859 gedetacheerd als Ordonnans-Officier bij Z. M. DEN KONING.
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' ANGAANDE de mutatiën, voor onze geschiedenis gedurende de te schetsen periode
van belang, zij het volgende opgemerkt.

De chronologische orde verlatende, noemen wij in de eerste plaats het K. B. van
19 Februari 1867 N°. i, waarbij Z. K. H. WILLEM NICOLAAS ALEXANDER FREDERIK

KAREL HENDRIK PRINS VAN ORANJE, Luitenant-Generaal Inspecteur van het wapen der Cavalerie,

tot Generaal der Infanterie werd benoemd. De beschikking werd door Z.Ex. den Minister van Oorlog d.d.
19 Febr. onder N°. i F ter kennis van de verschillende autoriteiten gebracht. De Minister mocht constateeren,

dat deze benoeming een vernieuwd blijk gaf van ZIJNER MAJESTEITS belangstelling in het leger.
Vervolgens zij gewezen op het Koninklijk Besluit van 18 Juni '67, waarbij Z. K. H. WILLEM

ALEXANDER KAREL HENDRIK FREDERIK PRINS DER NEDERLANDEN benoemd werd tot

i®-Luitenant bij het Regiment Rijdende Artillerie en bij het 4" Regiment Huzaren. Het geheele Korps
werd in verband met deze aanstelling voor den 28®^®"^ Juni op een ten Paleize het Loo door Z. M.

gegeven diner geïnviteerd. Bij die gelegenheid werd door den Regiments-commandant, Luitenant-
Kolonel Jhr. L. J. TINDAL, een welkomstwoord tot den nieuwen wapenbroeder gericht.

Het beheer van het Departement van Oorlog was met ingang van i Februari 1862 overgegaan

op den Kolonel J. W. BLANKEN van den Staf der Artillerie, Directeur der Stapel- en Constructie
magazijnen te Delft. Deze, achtereenvolgens bevorderd tot Generaal-Majoor, tot Luitenant-Generaal en
Adjudant in buitengewonen dienst van Z. M., behield de portefeuille tot i Juni 1866, toen hij werd
opgevolgd door den Kolonel van den Generalen Staf J. A. VAN DEN BOSCH, Adjudant van Z. M.
KONING WILLEM III, later Generaal-Majoor en Adjudant in buitengewonen dienst van Z. M.

De Directie bij het Wapen der Artillerie werd van 27 April '61 tot 22 Maart '64 gevoerd door den
Luitenant-Generaal C. DANEELS VAN WIJKHUIJZE. In zijn plaats trad de Luitenant-Generaal C. H. G.

STEUERWALD, die in dato 12 Juli 1867 door den Generaal-Majoor J. A. LECLERCQ, oud-Commandant

van het 2= Reg'Vestins;-Artillerie werd vervangen. Deze bleef Inspecteur tot 15 Maart '68, op welk tijdstip de
0 0

oud-Rijder, Kolonel A. C. W. L. J. F. VON KELLNER, sinds September '63 Commandant derVeld-Artillerie
en sedert Maart'64Kolonel, tot Inspecteur van hetWapen werd benoemd. Zijn bevordering tot Generaal-Majoor
volgde op 22 April '68. Nog tijdens hij als Kolonel het bevel over het Reg' Veld-Artillerie voerde, was VON
KELLNER door Z. M. bevorderd tot Commandeur in de Luxemburgsche Orde van de Eikenkroon (Maart'64).
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ET commando over ons Korps bleef tot den October 1864 in handen van

den Kolonel F. A. C.'VAN WICKEVOORT CROMMELIN, op welk tijdstip deze

werd benoemd tot Generaal-Majoor en Bevelhebber in de 6" Militaire Afdeeling.

Overste Jhr. L. J. TïNDAL — sedert 25 Mei 1862 dien rang bekleedende ■—
verving hem. Zijn bevordering tot Kolonel volgde op den 22^^"^" April 1866. Nog twee
jaren bleef Kolonel TINDAL het commando voeren; hij werd bjj zijn pensionneering op
den 2 2^'*^" ^pril i8ö8 vervangen door den Luitenant-Kolonel J. WOORTMAN SPANDAW
— sedert Maart 1864 bij het 2® Regiment Vesting-Artillerie —, die tegelijk met zijne
benoeming tot Regimcnts-commandant ook den hoogeren rang mocht aanvaarden.

In Jhr. TINDAL's plaats kwam de Majoor F. C. H. Baron VAN TUYLL VAN
SEROOSKERKEN, dato 10 October '64 als d.d. hoofdofficier bij het Regiment geplaatst.
Op 8 Juni van het vorige jaar was hij bij het 3® Regiment Vesting-Artillerie tot Majoor
bevorderd. Zijn aanstelling tot Luitenant-Kolonel bij de Rijdende Artillerie volgde op
30 Augustus 1866. Den 22^^°" April i8óS werd hij overgeplaatst bij de Veld-Artillerie;
hem verving de tot Majoor benoemde Kapitein-Adjudant van laatstgemeld Regiment,
W. DE VILLENEUVE, wiens naam wij nog niet op de rollen van het Korps aantroffen.
Gelijktijdig met hem werd ook de KajjiteinJhr. D. C.M. HOOFT, Gouverneur van s KONINGS
tweeden Zoon PRINS ALEXANDER — sinds Sept. '63 Kapitein H kl. — tot Majoor bevor
derd, met bepaling, dat hij in dien rang ^ /a snile van het Korps zou worden gevoerd.

Verder zij vermeld, dat aan den Kapitein 2" klasse C. J. VAN ORSOY VEEREN
— sedert Februari '63 als zoodanig benoemd — op het door hem te kennen
gegeven verlangen door Z.Exc. den Minister van Oorlog in de maand December d.a.v.
eervol ontslag werd verleend uit zijn betrekking van Adjudant bij het Regiment; de
Kapitein J. J. C. Baron TAETS VAN AMERONGEN aanvaardde deze functie in zijne plaats.
Als Instructeurs in de rijkunst ontmoeten wij gedurende het hier behandelde tijdvak
achtereenvolgens de i^-Luitenants J. J. C. Baron TAETS VAN AMERONGEN, J. W.
L. GERARD VAN SIJSEN, H. BEIJERMAN en B. DUTRY VAN HAEFTEN.

Nieuw deden hun intrede bij het Korps: de 2''-Luitcnants W. H. BIERMAN en J. E. N.
Baron SIRTEMA VAN GROVESTINS van het 3" Regiment Vesting-Artillerie (14 April '63);
de 2'=-Luitenant C. G. S. Baron VAN HEEMSTRA, afkomstig van de Kon. Mil. Akad.
(18 Juni '63); de z'^-Luitenants M. J. E. VIRULY VAN POUDEROYEN en H. C. A. DE
BRACONIER VAN NES, mede van voornoemde inrichting aflcomstig (27 Juni '64); de
2"-Luitenants S. J. A. DE QUERTEMONT en P. HAITSMA MULIER van het 2-= Vesting
(15 Juli '65); de 2'=-Luitenants Jhr. J. R. STORM VAN 'sGRAVESANDE en Jhr. M. W.
DE JONGE VAN ELLEMEET. afkomstig van de Kon. Mil. Acad. (2 Juli '66); benevens de
2'^-Luitenant C. M. E. VAN LÖBEN SELS van het 1= Regk Vest. Art" (28 April '68).
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EIDE eerstgenoemde Officieren werden respectievelijk dd. 3 Juli '64 en 23 October '65 tot

i®-Luitenant bevorderd. VAN HEEMSTRA ging den April '65 op het daartoe door

hem gedaan verzoek voor den tijd van een jaar op non-activiteit; doch werd reeds den
j2cten October d.a.v. bij de Rijdende Artillerie in activiteit hersteld; DE BRACONIER VAN NES

verliet den 14^611 Maart '67 het leger. De 2®-Luitenants DE QUERTEMONT en HAITSMA MULIER

ontvingen respectievelijk op 18 April '66 en 29 December '67 hunne aanstelling tot 1 "-Luitenant.

Nog werden aangesteld in dien rang; de 2"-Luitenants A. KOOLJhr. H. J. M. DE CASEMBROOT,

Jhr. W. C. GODIN DE PESTERS, B. DUTRY VAN HAEFTEN en J. G. Baron TAETS VAN

AMERONGEN (2 Augustus 1861,)

De Kapitein 2" klasse J. GOUDRIAAN en C. J. VAN ORSOY VEEREN werden in de jaren

'65 en '67 benoemd tot Kapitein der i" klasse; de Kapitein der 3" klasse Jhr. W. U. C. Ridder

VAN RAPPARD, in Mei '61 en Mei '66 achtereenvolgens tot Kapitein 2" en i" klasse.

De Kapitein J. ROOSMALE NEPVEU, ingevolge Kon. Besluit van den 25 Juli 1862 N°. 76

eervol ontslagen als Ordonnans-Officier, keerde op den 25®'"" dierzelfde maand weder bij het Regiment

terug en werd in Maart '66 bevorderd tot Kapitein 2" klasse. De Kapitein 3" klasse M. L. V. Baron

DE GIRARD DE MIELET VAN COEHOORN van het i" Regiment Vesting-Artillerie, in Mei '6-1

van het 2° Regiment Vesting naar het i" overgeplaatst, kwam op 8 December '63 weder in de sterkte

van het Korps; in Augustus '65 werd hij bevorderd tot Kapitein 2" klasse.

Afscheid namen van het Korps de Kapitein der i" klasse Jhr. A. L. F. T. VAN DERWIJCK,

aan wien op de daartoe door hem gedane aanvrage pensioen werd verleend en zulks onder toekenning

van den rang van Majoor (5 December '63); zoomede de Kapiteins der 1" klasse A. F. M. d'HAMECOURT,

F. C. H. Baron VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN en Jhr. A. C. J. Ridder VAN RAPPARD,

bij bevordering tot Majoor, respectievelijk ingedeeld bij het Regiment Veld — (25 Juli '62), het

3° Regiment Vesting — (8 Juni '63) en het Regiment Veld-Artillerie (3 Juni '64).

Zooals wij reeds boekstaafden, keerde de Majoor Baron VAN TCJYLL VAN SEROOSKERKEN

spoedig bij het Regiment terug. De Majoor d'HAMECOURT werd in de maand Juli '62 op non-activiteit

gesteld en den 20®'®" Augustus d.a.v. gepensionneerd; de Majoor Jhr. Ridder VAN RAPPARD in

April '68 bij het Regiment Veld tot Luitenant-Kolonel bevorderd.

Verder werden van de rollen der Rijdende Artillerie afgevoerd: de i"-Luitenants Instructeur J. J. C.

Baron TAETS VAN AMERONGEN, J. W. L. GERARD VAN SIJSEN en H. BEYERMAN, bij hunne

benoeming tot Kapitein 3" klasse, respectievelijk bij het 3" Regiment Vesting — (23 Mei '61), het i" Regiment

Vesting — (22 Maart'64) en het 2® Regiment Vesting-Artillerie (12 Juli'67); alsmede de i"-Luitenants F. M.

B. ALEWIJN, A. J. F. EGTER VAN WISSEKERKE, Jhr. W. A. ALTING VAN GEUSAU, H.H.J.

Baron VAN HAERSOLTE VAN DEN DOORN en A. C. Baron BENTINCK, bij hunne bevordering

tot dien rang respectievelijk bij het 2" Vesting — (22 Maart '64), bij het i'Vesting — (23 October '65), bij

het 3" Vesting —■ (5 Januari '66 en 12 Juli '67) en bij het i" Regiment Vesting-Artillerie (22 April '68).
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E Kapitein Baron TAETS VAN AMERONGEN keerde den 12^^" Juni '63 bij het Korps

terug en werd, zooals wij reeds zagen, in December d.a.v. benoemd tot Regiments-

Adjudant, in de maand Mei van het jaar '66 bevorderd tot Kapitein 2" klasse.

De Kapitein ALEWIJN ontving op 10 October '64 zijn overplaatsing bij de Veld-Artillerie •,

zijn bevordering tot Kapitein 2° klasse volgde op 18 Juli 1867.

De Kapitein EGTER VAN WISSEKERKE verliet het Korps in Mei '67, terwijl in de maand

Juli d.a.v. de Kapitein Jhr. ALTING VAN GEUSAU werd overgeplaatst bij de Veld-Artillerie.

De i®-Luitenant A. KOOL ging den Juli '66 over bij den Generalen Staf. De 2®-Luitenant

Jhr. H. J. M. DE CASEMBROOT werd op het daartoe door hem gedaan verzoek dd. 21 Maart '67

op non-activiteit gesteld.

Ten slotte zij nog vermeld, dat aan den i^-Luitenant J. F. Baron TAETS VAN AMERONGEN

de eer te beurt viel, dato 4 Augustus 'ói benoemd te worden tot Ordonnans-Officier van Z. M.

KONING WILLEM III. Ook de i®-Luitenant A. C. Baron BENTINCK werd den 27^^^" November '63

tot die betrekking geroepen; beiden bleven in de sterkte van het Korps tellen. BENTINCK werd in

April '68 bevorderd tot Kapitein 3® klasse bij het i® Regiment Vesting-Artillerie.

De Kapitein J. GOUDRIAAN werd in de maand Juli 1867 benoemd tot Officier in de Orde

van de Eikenkroon. . De Kapitein Jhr. D. C. M. HOOFT, reeds den 25^^^" Augustus benoemd tot

Officier in dezelfde Orde, en aan wien bij Z. M.'s Besluit d.d. 8 September '62 N". 70 vergunning was

verleend tot het aannemen en dragen der versierselen van Ridder der Orde van de Wurtembergsche

Kroon, ontving op 25 Augustus '67 (N". 76) van den KONING het „Virtus Nobilitat".

Aan den Kapitein J. ROOSMALE NEPVEU werd bij Z. M.'s Besluit van 5 October '61 N^ 59

toestemming verleend tot het aannemen en dragen der versierselen der Orde van St, Michaël van Beyeren.
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IJ vullen het vorenstaande aan met enkele mutatiën, op oud-Rijders betrekking hebbende.

In de volgorde der data blijvende, noemen wij het eerst de benoeming van den

Kapitein i® klasse J. W. G. PELS RIJCKEN van het 2® Regiment Vesting-Artillerie tot

Adjudant van den Inspecteur van het Wapen (Juli '61). In Januari '63 tot Majoor en in Mei '66 tot

Luitenant-Kolonel bevorderd zijnde, bleef de oud-Rijder in die rangen bij de Inspectie werkzaam; in

April '68 ontving hij zijn benoeming tot Kolonel en Commandant van het 3® Regiment Vesting-Artillerie.

Het Ridderkruis van den Nederlandschen Leeuw was hem in Juli '66 toegekend.

De Kapitein 2® klasse S. PIJPERS, tijdelijk gedetacheerd bij de landmacht in West-Indië, werd in

Juli '61 weder bij het 2® Regiment Vesting-Artillerie ingedeeld en tevens benoemd tot Kapitein i® klasse.

In Sept. '65 volgde zijn benoeming tot Majoor en Onder-Directeur bij het wapen-depót te Gorinchem,

Onder toekenning van den rang van Luitenant-Kolonel en onder genot van pensioen, verliet hij in

April '68 de gelederen.

Terwijl het jaar '62 geen bijzonderheden bracht, noteeren wij in 1863 het navolgende:

Tot Kapitein der i® klasse werd in de maand Januari bevorderd de Kapitein der 2® klasse J. C. R.

RIDDER van het Regiment Veld-Artillerie; zijn benoeming tot Majoor bij het 3® Regiment Vesting-Art.

had in Juli '67 plaats; in April van het jaar d.a.v. werd hij bij de Veld-Artillerie teruggeplaatst.

De Kapitein 3® klasse W. H. DIJCKMEESTER van het 2® Regiment Vesting ontving in Januari'63

zijn aanstelling tot Kapitein 2® klasse.

De Kapitein i® klasse J. C. S WA VING, sedert April '61 op non-activiteit, werd in actieven

dienst hersteld bij het 2® Regiment Vesting-Artillerie (Mei '63). Zijn benoeming tot hoofdofficier bij

hetzelfde Regiment had plaats in Maart '64; in April '68 volgde zijn bevordering tot Luitenant-Kolonel

bij het I® Regiment Vesting-Artillerie.

In de maand Juli van bovengenoemd jaar verleende Z. M. den rang van Generaal-Majoor aan den

Gep'* Kolonel Jhr. J. L. DE CASEMBROOT, laatstelijk Commandant van het Regiment Veld-Artillerie.

Eindelijk zij nog vermeld, dat Majoor Jhr. F. WTTWAAL VAN STOETWEGEN in Mei 1861

overging bij het Regiment Veld-Artillerie. In Juli van het volgende jaar werd hij bevorderd tot Luitenant-

Kolonel en ingedeeld bij de Vesting-Artillerie (i® Regiment), terwijl hij ook bij zijn benoeming tot Kolonel

— in April '66 — bij dit deel van het wapen bleef en het commando van het 3® Regiment aanvaardde.

Twee jaren later werd de oud-Rijder op pensioen gesteld (April 1868).

Ten slotte wijzen wij op de bevordering tot de 2® klasse van den Kapitein A. J. F. MEYL

van het i® Regiment Vesting-Artillerie (December 1863); zijn benoeming tot Kapitein der i® klasse

had plaats in Juli '67.

Uit het jaar 1864 stippen wij het volgende aan:

In Maart, de benoeming van den Kolonel Jhr. W. F. VON PESTEL, Adjudant in buitengewonen dienst

van ZIJNE MAJESTEIT DEN KONING, Commandant van het i® Regiment Vesting-Artillerie, tot Generaal-

Majoor en Directeur in de 2® Artillerie-Directie; in Juli '67 behaagde het aan ZIJNE MAJESTEIT om

dien oud-Rijder op pensioen te stellen en wel onder toekenning van den rang van Luitenant-Generaal.
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N de maand Maart 1864 werd de Majoor der Veld-Artillerie C. G. A. VAN GORKUMgepen-

sionneerd; de Kapitein W. H. DIJCKMEESTER in de maand d.a.v. op non-activiteit gesteld.

In Mei noteeren wij de plaatsing bij het i' Regiment Vesting-Artillerie van den uit

West-Indie teruggekeerden Kapitein F. F. STEENBERGHE, die tevens in verband met zijn anciënniteit

tot de 2" klasse bevorderd werd. In Januari '66 ontving STEENBERGHE zijn overplaatsing bij het

Regiment Veld-Artillerie en werd in November van hetzelfde jaar benoemd tot Kapitein der i" klasse.

Uit October is de promotie tot den Majoorsrang te melden van den Kapitein op non-activiteit

G. J. MARIS. Op zijn aanvrage werd de oud-Rijder reeds in Februari '65 op pensioen gesteld.

De benoeming van A. J. A. GERLACH van het Regiment Veld-Artillerie tot Majoor bij het

3' Regiment Vesting-Artillerie viel voor in de maand October, In '67 trad hij op als Commandant der

Koninklijke Militaire Academie en werd in Mei '68 bevorderd tot Luitenant-Kolonel. Betreffende de in

Het tijdvak 1860—'68 aan den oud-Rijder ten deel gevallen onderscheidingen, als gevolg van het door

hem geschreven, reeds vermelde Prachtwerk .,Fasics inilitaires des Indes Oricntalcs Néerlandaises\
O  '

vermeenen wij te mogen verwijzen naar het gestelde in de kolom ^^Gcvcchtcn^ Veldslagen en Onder

scheidingen van de Naamlijst der Officieren gedurende het tijdvak 1831—1900 in Koninklijken

Nederlandschen Dienst (Deel V-ii B. Bijlage I/j.

Het jaar 1865 bracht, voor zooverre de oud-Rijders betreft, .slechts een drietal mutatiën, n.1.: de

benoeming tot de 2" klasse van den Kapitein der Veld-Artillerie W. Graaf VAN LIMBURG STIRUM

(Aug. '65); de pensionneering met den rang van Majoor van den Kapitein V klasse L. P. D. NEDERBURGH

van het 3® Regiment Vesting-Artillerie; eindelijk de benoeming tot 1"= klasse van den Kapitein Jhr.

G. A. C, H. VAN GOEDECKE van den Grooten Staf, Adjudant in buitengewonen dienst van Z. M. en

Adjudant van Z. K. H. PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN. Graaf VAN STIRUM werd in

Mei '68 gepromoveerd tot Kapitein der 1° klasse-, Jhr. VAN GOEDECKE in Januari '67 tot Majoor. Laatst
genoemde werd tegelijkertijd door Z. M. op verzoek eervol ontslagen uit den militairen dienst met vergunning
om de uniform te blijven dragen en onder handhaving der betrekking als 's KONINGS Adjudant.
Omtrent aan dezen oud-Rijder te beurt gevallen onderscheidingen verwijzen wij kortheidshalve naar de

zoo even genoemde Bijlage 1/ van Deel V-ii B. Wij moeten hieraan toevoegen de hem in de maanden
Juli '61 en '63 verleende vergunning tot het aannemen en dragen der versierselen, respectievelijk van
Ridder der Orde van den Rooden Adelaar 3" klasse en van Ridder 2' klasse der Pruisische Kroonorde.

Behalve de reeds vroeger genoemde voorwerpen (Zie Deel V-iii A Bijlage 11^), bezit de
^Jdistorische Verzameling'" nog: een portret in olieverf, voorstellende den Tweede-Luitenant Jhr. G.
A. C. H. VAN GOEDECKE in de uniform van de Rijdende Artillerie, geschilderd door Z. K. H. DEN
PRINS VON WIED, geschenk van J. J. Baron FAGEL te Ellecom-, zoomede de versierselen der Orde
van het Zwaard, die van Commandeur in de Orde van St. Olaf met de ster (Zweden en Noorwegen)

en van Ridder 3° klasse in de orde van St. Stanislaus van Rusland, die hem door HH. MM. den KONING
VAN ZWEDEN EN NOORWEGEN en den KEIZER VAN RUSLAND waren geschonken.

Van het portret bieden wij onzen lezers tegenover blz, 82 een reproductie (aquarel) aan.
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Jhr. G. A. C. H. VAN GOEDECKE, 2''-Luitenant der Rijdende Artillerie.
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IT de benoemingen van het jaar 1866 teekenen wij nog aan: die van den Kolonel
A. H. DRIJFHOUT VAN HOOFF, Chef van het Bui*eau Materieel bij het Departement

van Oorlog, tot Generaal-Majoor Directeur in de F Artillerie-Directie. Door den Minister

van Oorlog werd aan den oud-Rijder bij zijn verlaten van het Departement tevredenheid betuigd voor

de „even gewichtige als veelzijdige en ijverige diensten, door hem gedurende een reeks van jaren bewezen

als Chef van het Bureatt Materieel der Artillerier

Bij gelegenheid van de opheffing dier Artillerie-Directie in Juli'67 werd de Generaal DRIJFHOUT

VAN HOOFF aangesteld tot Directeur in de Directie voor het Materieel van het Wapen, Zijn

pensionneering had plaats in Mei van het volgende jaar, en zulks „onder dankbetuiging voor de vele

en gewichtige diensten, door hem in zijne verschillende betrekkingen aan het leger bewezen."

Het jaar 1867 bracht de benoeming van den Kapitein der 1° klasse P. SODENKAMP van het

Regiment Veld-Artillerie — hij bekleedde dien rang sedert Februari '63 — tot Majoor bij het

Regiment Vesting-Artillerie.

Wij besluiten de mutatiën uit het tijdvak '61—'68 met de promotie van den Kapitein der

1° klasse J. J. D. SIKKENS tot hoofdofficier bij de Veld-Artillerie. Hem viel in de maand November

van datzelfde jaar de onderscheiding te beurt om door ZIJNE MAJESTEIT KONING WILLEM III

te worden benoemd tot Officier in de Orde van de Eikenkroon.

1
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NGAARNE zouden wij de geschiedenis van ons Korps gedurende de jaren 1861—'68

voortzetten, zonder een wijle te verpoozen bij een der edelste figuren, welke in dit tijdperk

aan het Leger ontviel: namelijk bij den oud-Rijder ERNST VAN LÖBEN SELS, die
den 27^^®" December 1863 ten grave daalde.

Een man, dien de Generaal KNOOP afschilderde als: „een opregt, trouw en degelijk karakter;

een regtschapen man in den volsten zin des woords, die een lange levensloop heeft gewijd aan de

stiptste volbrenging zijner maatschappelijke plichten; die als krijgsman, in vrede zoowel als in oorlog,

zich de achting en vriendschap zijner wapenbroeders heeft weten te verwerven-, die als burger een

warm hart had voor alles wat het welzijn en de eer van zijn

vaderland betrof; die lang aan het hof had verkeerd, zonder

immer hoveling te zijn geworden; eenvoudig van taal, warsch

van vleijerij en uitmuntende in onafhankelijkheid van oordeel en

meening; een man, in één woord, voor wien ieder eerbied en

sympathie koesterde, omdat iedereen wist, dat die man altijd

vreemd was gebleven aan alles wat laag of slecht is, dat hij op

geen zijner daden met berouw behoefde terug te zien, en dat,

toen hij de kroon des ouderdoms droeg, men van hem kon zeggen,

wat VONDEL eenmaal zeide van Amstel's burgervader:

„Een hoofd vol kreuken, een geweten zonder rimpel".

Aan dit oordeel, dat zooals Generaal KNOOP getuigt,

niet door vriendschap was ingegeven, maar omlijnd door de

„onpartijdige hand der strenge waarheid" — behoeven wij

eigenlijk niets te voegen. Hij toch, die den grooten voorganger van nabij gekend heeft, is
beter dan wij — die zijne groote verdiensten in hoofdzaak naar zijn werken erkennen — in staat om
VAN LÖBEN SELS der waarheid getrouw te teekenen. Toch is er een reden, die ons dringt om

nog een enkel woord te spreken.

Toen KNOOP de verdiensten van den overledene huldigde, wees hij op VAN LÖBEN SELS'

voornaamste schepping: de krijgsgeschiedenis van NAPOLEON BONAPARTE: een werk, dat toen
25 jaren oud was en niettegenstaande dien leeftijd nog gold als een wetenschappelijke arbeid van
hooge beteekenis Thans zijn meer dan zestig jaren heengegaan, en wanneer het ons gegeven
mag zijn een bescheiden twijg te binden aan den lauwerkrans, door KNOOP gevlochten, dan zij t de
verklaring, dat ook nu nog des oud-Rijders studie — al zij sedert door anderen omtrent meerdere
krijgsverrichtingen, vooral aangaande de jaren 1799 en 1815, meer licht verspreid — hare hooge
waarde geenszins heeft verloren, dat zij den naam van den Schrijver hoog blijft houden en dit naar
onze vaste overtuiging, zal blijvejt doen, ook als het oordeel over VAN LÖBEN SELS, door anderen
uitgesproken, reeds lang niet meei* zal weerklinken —

Zijn eigen werk is zijn beste lof!

21

W

mUÊBi



TWËEDE GEDEELTE. 87

RNST VAN LÖBEN SELS werd den 12^®" October 1800 te Zutphen geboren.
In 1815 in dienst getreden zijnde als kadet bij de Artillerie- en GeQieschool te Delft,

verwierf hij reeds op 17 jarigen leeftijd den officiersrang: op 17 Juni 1818 werd hij ingedeeld
als 2^-Luitenant bij het 2' Bataillon Veld-Artillerie. De lagere rangen doorliep hij niet snel; immers eerst

in Juli 1824 werd hij tot i®-Luitenant, den 4"^^" October 1836 tot Kapitein bevorderd. Daarna volgde
zijn bevordering tot den hoofdofficiersrang reeds op 2 Mei 1842; terwijl zijne promotie tot Overste, Kolonel

en Generaal-Majoor achtereenvolgens op 17 Maart 1853, 3° April '55 en 29 Maart '58 plaats had.

Dat VAN LÖBEN SELS deel nam aan de krijgsverrichtingen in '31 — hij was bij het Mobiele
leger ingedeeld als Adjudant van den Generaal-Majoor HENDRIK RUDOLPH TRIP, belast met het

Opperbeleid over den dienst der Artillerie te Velde — wij vonden reeds in den loop van ons verhaal
gelegenheid daarop de aandacht te vestigen (Deel V-n B blz. 19 e.v.). Naar aanleiding van zijne
verrichtingen te velde, werd hij op 31 Augustus 1831 versierd met het kruis voor moed, beleid en

trouw. Het Metalen Kruis verwierf hij dd. 13 Juli 1832.

Bij de ongelukkige wapenfeiten van het jaar '30 was hij te Mons in krijgsgevangenschap (Deel
V-ii A blz. 130 e.v.)

VAN LÖBEN SELS verkeerde vele jaren aan het Hof. Hij was langen tijd Adjudant van
Z. K. H. PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN en genoot 29 Maart 1858 de hooge eer tot
's KONINGS Adjudant in buitengewonen dienst te worden benoemd.

Niet slechts in het leger had zijn naam goeden klank — hij werd b.v. om zijne groote
bekwaamheid tot buitengewoon lid van het Comité der Artillerie en van dat van Defensie benoemd—,
maar ook daarhciten gold hij als een man van buitengewone kundigheden. De „Maatschappij der
Nederlandsche letterkunde" telde hem onder hare leden; bij zijn verscheiden werd een zeer waar-

deerend levensbericht in de ^^Handelmgen e?i Mededeelingen" van het Genootschap opgenomen.
In den vreemde werden zijne gaven en talenten op niet minder teekenende wijze gehuldigd;

talrijke ridderkruizen, die des oud-Rijders borst sierden, strekten daarvan ten bewijze. Naast de Militaire
Willemsorde en het „Virtus Nobilitat" — welke laatste onderscheiding hem 28 Februari 1842 ten deel
werd —, het Metalen Kruis en de gesp, ingesteld bij Koninklijk Besluit d.d. 19 November 1844,
prijkten de Pruisische Roode Adelaar, de Guelphen-orde van Hannover, het Zwaard van Zweden, de
St. Anna-orde met diamanten van Rusland en de Zweedsche St. Olaf-orde (i® klasse) op zijn borst.

„De dood heeft" — zoo luidde de aanhef van het Leidsche levensbericht, waarop we zooeven
doelden — „een verdienstelijk en rechtschapen man uit ons midden weggenomen. De Generaal ERNST
VAN LOBEN SELS is in de laatste dagen van het afgeloopen jaar ontrukt aan zijne treurende gade, aan
de vele vrienden, wier hoogachting hem omgaf, aan het leger, waarvan hij een sieraad was, aan het vaderland
dat in hem een dier zonen betreurt, die zijne sterkte uitmaken en waarop het met recht roem draagt."

Het Korps, waarvan hij eenmaal een sieraad was, onderschrijft die woorden ten volle; daarom
deze regelen, den ontslapene ter eere. Zijn voorbeeld werke bezielend op zijn nakomelingschap ....
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E besluiten, die gedurende het zevenjarige tijdvak 1861 tot'68 voor onze geschiedenis van

belang zijn, werden ingeleid met dat van 11 Mei 1862 N°. 51, waarbij ZIJNE MAJESTEIT,

^fverwcgejide dat het noodzakelijk is^ dat er maatregelen worden genomen^ ter voorziening in

de toekomst in de behoefte aan onderofficieren en korporaals bij het wapen der Artillerie

het aanzijn schonk aan de Artillerie Instructie-Compagnie, standplaats Schoonhoven.

In verband met de oprichting van gemelde compagnie verviel het aannemen van jongelingen

tusschen 16 en 18 jarigen leeftijd bij de Korpsen Artillerie,

Van belang was ook het Kon. Besluit van 8 Mei 1867 N°, 66, luidende:

„overwegende, dat het noodzakelijk is eenige wijzigingen daar te stellen in de samenstellingen van den

Staf en der Korpsen van het wapen der Artillerie,

„Herzien Ons Besluit van 8 Scpt. i8g2 N°. j8, betreffende de samenstelling en indeeling van het

wapen der artillerie, benevens de later daarin gebragte wijzigingen enz.

„Hebben besloten en besluiten:

Art. I. „Het Regiment Veld-Artillerie wordt met drie Kompagnieën vermeerderd.

Art. 2. „Bij de Veld- en Rijdende Artillerie nemen de Veld-Kompagnieën den naam aan van batterij.

Elke batterij is bestemd om in tijd van vrede vier- en in tijd van oorlog zes vuurmonden uit te brengen.

Art. 3. „Elk der drie Regimenten Ve.sting-Artillerie bestaat uit veertien kompagnieën. De depót-

kompagnieën worden opgeheven.

Art. 4. „....De verdeeling van het rijk in twee artillerie-directiën wordt opgeheven, i)

„De Directeur voor het Materieel der Artillerie heeft zijne standplaats te Utrecht."

Art. 5. „De Kapiteins blijven tot dusverre in drie klassen verdeeld met dien verstande, dat bij een

niet door drie deelbaar getal de hoogste of de beide hoogste klassen, de uitgebreidste zullen wezen "

Aan het hoofd der Regimenten Veld- en Rijdende Artillerie werd bij hetzelfde Besluit een Generaal-

Majoor of Kolonel gesteld met een i=-Luitenant-Adjudant, welk commando bij het Koninklijk Besluit van

7 April 1869 weder werd opgeheven.

Als gevolg van het sub 2 bepaalde, behield elke batterij slechts 76-, de depót-compagnie 70-, het

geheele Regiment 377 paarden (vergelijk die aangaande het gestelde op blz. 20).

I) Bij Kon. Besluit van 27 April 1864 was bepaald dat de i® Artillerie-Directie zou worden verdeeld in 6-, de 2<ï in 5 commandementen, en

dat de commandeerende Officier der Vesting-Artillerie in de hoofdplaats van ieder commandement gestationneerd, in tijd van vrede tevens commandant
zou zijn van het materieel in dat gebied. In eenige commandementen werden Kapiteins der Artillerie onder den naam van Adjudant van het materieel
aan de commandanten toegevoegd.

Wa
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OLLEDIG geformeerd bestond het Regiment uit den Staf, vier Batterijen en

een depót, volgens onderstaande sterkte:

Staf: I Luitenant-Kolonel of Kolonel-Commandant, i Majoor, i

Kapitein-Adjudant, i Kapitein v/h materieel, i Kapitein a la suite, i i®-Luitenant-Instructeur,

I Kapitein-Kwartiermeester, i Kapitein, i®- of 2®-Luitenant Administrateur van kleeding,

I Officier van Gezondheid i® klasse, i idem 3® klasse, i Paardenarts i® klasse, i idem

3® klasse, i Adjudant-onderofficier, i Adjudant-pikeur, i staftrompetter, 3 schrijvers, i

mr. kleedermaker, i mr. laarzenmaker, i mr. zwaardveger.

Totaal: 5 Kapiteins i®, 2® of 3® klasse, 8 Eerste- en 7 Tweede-Luitenants, 5

opperwachtmeesters, 30 wachtmeesters, 5 fouriers, 34 korporaals, 10 trompetters, 4 timmer

lieden, 4 wagenmakers, 5 hoefsmeden, 5 zadelmakers, 72 kanonniers vrijwilligers i® klasse,

189 idem 2® klasse; 260 miliciens.

Totaal-Generaal: 32 Officieren, 636 onderofficieren en minderen, 54 Officiers- en

377 troepenpaarden.

De samenstelling der compagnieën was de volgende:

Batterij: i Kapitein, 3 i®- of 2®-Luitenants, i opperwachtmeester, 6 wachtmeesters,

I fourier, 7 korporaals, 2 trompetters, i timmerman, i wagenmaker, i smid, i hoefsmid,

I zadelmaker; kanonniers: 15 vrijwilligers i® klasse, 39 idem 2® klasse; 60 miliciens.

Totaal: 4 Officieren, 136 onderofficieren en manschappen, 8 Officiers- en 76

troepenpaarden.

Depot-Compagnie: i Kapitein i®- 2®- of 3® klasse, 3 1®- of 2®-Luitenants, i opper

wachtmeester, 6 wachtmeesters, i fourier, 6 korporaals, 2 trompetters, i hoefsmid, i

zadelmaker; kanonniers: 12 vrijwilligers i® klasse, 33 idem 2® klasse; 20 miliciens.

Totaal: 4 Officieren, 83 onderofficieren en manschappen, 8 Officiers- en 70

troepenpaarden.

Later werd bepaald, dat bij spoedig opkomend oorlogsgevaar, de batterijen

moesten uitrukken met 4 vuurmonden, elk bespannen met zes paarden, benevens de

reserve-affuiten, een voorraadwagen, ieder door 4 paarden getrokken; waren er nog paarden

bij de depóts beschikbaar, dan ook een smidswagen met 2 of 4 paarden voor elke twee

batterijen. Het personeel moest dan bestaan uit: één Kapitein, 2 Luitenants, i opper

wachtmeester of fourier, 4 onderofficieren stukscommandanten, 4 korporaals, i trompetter,

benevens de daarbij behoorende manschappen.

Twee of meer batterijen werden onder het bevel van een Majoor gesteld
(Ministerieele Aanschrijving van 15 Februari 1868).



DERDE GEDEELTE. 91

EN andere maatregel van organisatorischen aard voor het wapen werd in bedoelde
periode genomen bij Koninklijk Besluit van 22 April 1868, dd. 14 Mei d.a.v. door den
Minister van Oorlog ter kennis van het Leger gebracht; het betrof de aanwijzing der

Artillerie-Kommandementen, waarin de Directie voor het Materieel der Artillerie werd verdeeld.

Wat betreft de remonteering, kleeding en bezoldiging, wijzen wij op de navolgende bepalingen:
Bij Koninklijk Besluit van 29 Juli 1862 N°. 35 werd aan de Officieren der Veld-Artillerie,

Kapiteins, i®- en 2®-Luitenants vergund ,,een jong paard op te kweeken en voor de dienst af te

richten, hetwelk als tweede dienstpaard in de sterkte van het korps zal worden opgenomen."
„Gelet op Onze besluiten van den Mei N", 58 en den Jtmi 1862 N°. houdende

maatregelen^ ten einde de Officieren der Cavalerie en Veld-Artillerie^ onder anderen in de gelegenheid te stellen,

om zich met de minste kosten, van goede dienstpaarden te voorzien" — aldus 's KONINGS considerans van

een nieuw Besluit, den 12^'" September i866 onder N°. 56 genomen op voordracht van den Minister van

Oorlog dd. II t. v, N°. 807.

ZIJNE MAJESTEIT keurde hierbij goed „dat het bepaalde bij punt i litt. b. van eerstgenoemd

Besluit voortaan van toepassing zal zijn op de Officieren (Kapiteins, i®- en 2®-Luitenants) van het Regiment

Rijdende Artillerie, aan wie de vergunning kan worden verleend om een jong paard op te kweeken en voor

de dienst af te richten, hetwelk als derde dienstpaard in de sterkte van het Korps zal worden opgenomen."

Wij hebben het steeds betreurd, dat deze gunstige bepaling later, onder den Minister BEIJEN,

om zuinigheidsredenen weder is ingetrokken. Heeft niet daarbij, met het oog op de rijkundige belangen,

de zuinigheid de wijsheid bedrogen ?
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IJ een nieuw besluit van 25 Juni 1867 N®. 87 I. werd door den Minister van Oorlog

^^willende voor zooveel doenlijk te gemoet komen in de bezwaren van geldelijken aard^ welke bij

voortduriiig bestaan voor de Officieren tot het honden van dienstpaarden gerechtigd^ wanneer zij

in het geval komen om zich van paarden te voorzien:

Gelet op Art. 23 van het Reglement van inrichtings beheer en administratie van het officierskleeding-

fonds^ vastgesteld bij de dezerzijdsche beschikking van den yuni 1831 No. 6^ B'\...

.^.^Goedgevonden met uitbreiding en wijziging van dit artikel te bepalen., dat het daarbij bedoelde voorschot

tot het aankoopen van paarden., onder de gewone borgstelling van twee of meer Officieren., den geheelen koopprijs

van het paard zal hinnen bedragen,"

Nog wijzen wij op een maatregel betreffende de fourage, mede in deze dagen door den

Minister BLANKEN getroffen, waarbij werd bepaald, dat aan de Officieren na hunne pensionneering

nog 90 dagen fourage zou worden te goed gedaan (Kon. Besluit van 23 April 1866 N". 52. i)

ZIJNER MAJESTEITS Besluit van 27 Maart 1865 N°. 57 bracht enkele wijzigingen in de

kleeding, door te bepalen „dat de kolbak bij het Regiment Rijdende Artillerie in gebruik, van

voren en ter hoogte van den bovenrand voorzien zoude zijn van een cocarde-pompon van ovalen

vorm, vervaardigd voor de onderofficieren en manschappen van oranje-wol en voor de Officieren van

oranje-zijden koord met vijf rijen gouden torsade." Het was n.1. den KONING bij eene audiëntie

opgevallen, dat de Kapitein Jhr. Ridder VAN RAPPARD en zijne Officieren, die toen in den Haag

gedetacheerd waren, de cocarde misten. .„Hoe mt\ vroeg ZIJNE MAJESTEIT genoemden Kapitein,

yfieeft de Rijdende Artillerie geen pompon En als het antwoord ontkennend luidde: „De Rijdettde

Artillerie zal haar cocarde hebben T — Spoedig daarop volgde het bovenvermelde besluit.

Verder bepaalde een Kon. Besluit van 5 Mei 1865 N®. 51:

„De kwartier- of politiemuts voor de Officieren is van donkerblauw laken, met ovaal ronde bol van

18 bij 20 duimen en hoog 8 duimen, vallende klep van verlakt leder; van onderen een band ter breedte

van 1.5 dm., de bol gebiesd met laken gelijk aan de kleur der uitmonstering van de uniform; de band van

effen goud of zilver galon; van voren aan de bovenzijde eene kleine oranje-zijden cocarde, omzet met vier

rijen gouden of zilveren torsade; daaronder een goud of zilver lisje met vergulde of zilveren knop.

„De biezen en banden voor de Hoofd-Officieren zijn van gouden en zilveren koord en effen goud of zilver galon.

„Voor de onderofficieren en manschappen blijft het tegenwoordig model van kwartiermuts bestaan."

Nieuwe bepalingen, op de distinctieven der minderen betrekking hebbende, werden met uitbreiding

en gedeeltelijke wijziging van het Besluit dd. 11 Februari 1859 N®.'40, den 2^®" October 1867 onder

N®. 64 door den KONING vastgesteld.
a. dat na zes jaren onafgebroken trouwen eerlijken dienst zoude worden toegekend een chevron, te

dragen op den linker bovenarm (2'/, cents soldij verhooging per dag);

b. na twaalf dienstjaren, de bronzen medaille;

c. na achttien dienstjaren, een tweede chevron;

d. na vierentwintig dienstjaren, de zilveren medaille;

e. na dertig dienstjaren, een derde chevron.

1) Zie Art. III sub 1> van het Reglement van Adm. bij de Landmacht van 7 Febr. 1886 biz. 58 en 59 eo Ree. MU. 1886 blz. 93 en 94.
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INDELIJK kwam een verandering ten goede in de bezoldiging der Luitenants. Het

Koninklijk Besluit van 6 Januari 1866 N°. 85 schreef dienaangaande voor:

„De jaarlijksche tractementen van de i®- en de 2®-Luitenants, mitsgaders van de militaire

personen, wier betrekking met die rangen zijn gelijk gesteld, voor zooverre de bedragen daarvan thans voor

de i®-Luitenants op ƒ1000 en voor de 2®-Luitenants op ƒ800 of minder zijn vastgesteld, de verhooging

wegens 20- en lo-jarigen officiersdienst, toegekend bij Kon. Besluit van den 19 November 1844 N°. 96

daaronder niet begrepen, worden verhoogd met honderd gulden.

„Voor genoemde Officieren worden de Residentie-toelagen, zoo zij zich daar mogten bevinden,

verminderd met ƒ100."

Bij Koninklijk Besluit van 12 Juli 1873 N°. 47 werd laatstgemelde vermindering echter weder

ingetrokken.

Enkele voorschriften van algemeenen aard waren vervat in de Ministerieele Aanschrijvingen

van 25 Januari 1866 N°. 53 P en 29 December van hetzelfde jaar N°. 47 I.

In eerstgenoemde werd voorgeschreven, dat tevredenheidsbetuigingen des Ministers voortaan

openlijk per legerorder zouden geschieden. Tevens zou daarbij worden aangewezen of van die onder

scheiding in de conduite-staten aanteekening moest worden gehouden.

De laatst vermelde aanschrijving regelde de uitgave en verstrekking der ,,Verslagen, rapporten
en memoriën omtrent militaire onderwerpen".

Wij besluiten dit overzicht met de aandacht te vestigen op een poging, die werd aangewend om in

de vermindering van het aantal vrijwilligers bij het Regiment Rijdende Artillerie te gemoet te komen.

Te rekenen van den 1='®" Juli 1864 zou, ingevolge Koninklijk Besluit van 18 Juni N°. 109 te

voren, bij ons Korps, zoo voor kosten van aanwerving van iederen recruut, als voor lederen milicien,

die zich verbond daarbij als vrijwilliger te dienen, te goed gedaan worden /115, waarvan / 100 aan
den aangeworvene kon worden uitbetaald.
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AT de oefeningen van den troep in een garnizoen als Arnhem met eene zoo groote

verscheidenheid van terreinen in den omtrek, meer dan elders tot haar recht moesten

komen, behoeft geen betoog.

Voor de exercitiën werd in den aanvang beschikt over een kleine strook heide bij de Tol van

de Lichtenbeek, het terrein van den Galgenberg en de Kemperheide; dit laatste werd door de

Gemeente voorshands kosteloos aan het Rijk afgestaan.

Later (i November 1899) werd de heide door het Rijk van de Gemeente gehuurd voor

een jaarlijksch bedrag van /1200. Het contract werd aangegaan tot den 3rsten October 1950, met

dien verstande,' dat zoo het garnizoen op kleiner sterkte dan 2 Bataljons Infanterie en 2 Batterijen

of daarmede overeenkomende troepenmacht zou worden teruggebracht, de Gemeente het recht zal

bezitten om de verbintenis met de zes maanden op te zeggen.

Detail-oefeningen hadden soms plaats in het Park, maar gewoonlijk op een der heide-terreinen.

Meestal werd er driemalen 's weeks te paard uitgerukt, waarvan gedurende het winterseizoen een dag

voor een militairen marsch bestemd was. De overige oefeningsdagen waren meestal bestemd voor

wandelrijden. Reeds toen bleek één manege voor het Korps onvoldoende.

Wat den duur der oefeningen betreft, zij gewezen op een Aanschrijving van den Minister van

Oorlog in de maand Maart 1861, waarbij aan de Chefs van Korpsen werd aanbevolen om de

oefeningen van een troep in het algemeen steeds zoodanig te regelen, dat ze vóór het middageten

zouden zijn afgeloopen; alzoo den man ook eenigen tijd voor uitspanning te laten.

Parades hadden niet altijd met aangespannen stukken plaats; soms traden de rijders op als
cavalerie en werd geparadeerd met eene afdeeling ter sterkte van ongeveer een escadron.

Zoo verhaalt de oud-Kolonel Baron VAN HAERSOLTE VAN DEN DOORN, hoe de oud-Rijder

Generaal J. W. VERKOUTEREN, die op het Willemsplein woonde, eenmaal de troepen op dat plein

voor een parade ziende opgesteld tot den Commandant van het Escadron Rijdende Artillerie zeide:

,,V /s goed dat ge op dit terrein maar met één escadron zijt gekomen"

Het geheim zat daarin — voegt de oud-Rijder er ondeugend aan toe — „dat het Korps op

dat tijdstip niet meer kon uitbrengen ...
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E laatste jaren van het verblijf in Leiden en de eerste daarna te Arnhem,

werden rusteloos gewijd aan proefnemingen op artilleristisch gebied.

De toenmalige Kapitein — latere Korps-Commandant ,JAN AMERON-

GEN", dien wij eerlang in zijne biographie zullen leeren kennen, wiens piquante en

kernachtige gezegden nog steeds bij zijne tijdgenooten voortleven — zeide eens in

den kring der officieren: ,,iV« zou ik ook wel eens een proef willen nemend — y^Welke

daiil'" — vroeg men hem. ,yTVel, eenvo7idig om ee7ts in het geheel geen proeven meer te

doen. Wellicht zou me7i dan tot eene betere oplossing komeny dan mi het geval is"

Die uitdrukking uit den mond van een VAN AMERONGEN's vrienden opge-

teekend, moge hier nog minder den spreker, dan wel het tijdperk kenmerken.

Wanneer wij de ..^Beknopte Overzichten der proeven en werkdadige ocfenmgeyi"

van die jaren opslaan, dan treft ons de groote vruchtbaarheid op dit gebied.

Nog steeds hadden de proeven met het nieuwe getrokken geschut voortgang.

Was reeds in 1859 de Kapitein Jhr. DE BRAUW van de Commissie van proefneming

bij de oefeningen aan het Noordwijksche strand tot het geven van onderricht aanwezig

(de proeven geschiedden daar met één kanon), nog in de jaren'61 en'62 had detacheering

van Officieren der Rijdende Artillerie in 's Gravenhage plaats om bij de genoemde

Commissie met het getrokken geschut bekend te worden gemaakt: in '61 was de
0 0 O

Luitenant A. J. F. EGTER VAN WÏSSEKERKE, het volgende jaar H. H. J. Baron

VAN HAERSOLTE VAN DEN DOORN (Februari tot Juni) aan de beurt.

Ofschoon de resultaten, door Frankrijk met zijn getrokken 4 ponder (8 cM.) kanon in

den oorlog met Italië verkregen, verrassend mochten heeten, waren die goede uitkomsten

toch niet voldoende om het conservatisme, dat, als bekend, nieuwe maatregelen steeds

tegenhoudt, zoo maar voetstoots te overwinnen. Edoch de overwinning moest komen; bij

Koninklijk Besluit van 20 Mei 1861 N®. 61 werd het nieuwe Veldgeschut ingevoerd.

Het was ook in die dagen, dat het vraagstuk der beweegbaarheid van de Veld-

Artillei'ie weder ter sprake en tot oplossing kwam.

Het dienaangaande in het Beknopt Overzigt 1860—'61 en '62 vermelde, achten

wij zoo belangrijk voor het vormen van een denkbeeld over den stand van dit hoogst

gewichtige vraagstuk in dien tijd, dat wij het hieronder laten volgen.

„Z.Exc. de Minister van Oorlog, dit vraagstuk in het belang van het Leger wenschende

opgelost te zien, gaf met het oog op het feit dat, tengevolge der algemeene invoering van

verdragende juistheidswapencn in bijna alle rijken van Europa, aan de batterijen Veld-

Artillerie eene meerdere beweegbaarheid, dan tot dusverre, was gegeven, — in de maand

April 1860 het verlangen te kennen, dat ook bij dit wapen hier te lande een onderzoek

zou worden ingesteld naar de meest geschikte middelen, om bij voormelde batterijen gezegde,

in sommige gevallen zoo hoog noodige snelheid, te verkrygen."
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Rijdende Artillerie op het manoeuvre-veld. Tijdvak 1861—'68.
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„2^

ET ̂ ^Beknopt Overzicht" vermeldt, dat bij het bedoelde onderzoek zou worden uitgegaan

van de navolgende gezichtspunten:

„I®. dat het kenmerkende der Veld-batterijen is en moet blijven, te zijn voet-artillerie, dat wil

zeggen; dat de kanonniers in den regel te voet gaan, en dat alleen naar middelen moet worden

omgezien, om hen bij snelle marschen tegen vermoeienissen te vrijwaren;

dat de Veld-batterijen, bij op- en afmarschen voor den vijand, zoo kort mogelijk aan het vuur

(vooral der scherpschutters) mogen blootgesteld worden;

dat geen grooter aantal met munitiën bepakte voertuigen, dan volstrekt noodig, in 't bereik van

de vijandelijke, uit getrokken geweren geschoten brandkogels, gebragt worden;

dat, ter verkrijging der beoogde meerdere beweegbaarheid, geen belangrijke of kostbare

wijzigingen aan het bestaande materieel en paardentuig mogen aangebragt worden.

„Naar aanleiding van een en ander" — lezen wij verder — „werd in het begin der maand Mei 1860

aan den kommandant van het Regement Veld-Artillerie de last opgedragen, te Utrecht, onder zijne

persoonlijke leiding, een proefneming te doen instellen, in hoe verre, onder inachtneming van de boven

aangehaalde vier punten, het voorgestelde oogmerk zou kunnen bereikt worden, door:

„I®. den korporaal bereden te maken;

„2®. twee bedieningsmanschappen te plaatsen op den voorwagen, de drie overigen op de vande-

handsche paarden;

„3®. in verband daarmede, de bespanningen der 6-®®'' batterijen van 4 op 6 paarden te brengen.

„Reeds den 30 Junij daaraanvolgende werd door den Kolonel WAGNER, kommandant van het

Regement Veld-Artillerie, een verslag uitgebragt omtrent het op bovenvermelden voet ingesteld onderzoek,

waaruit bleek, dat — voor zooverre daaromtrent na een kort tijdsverloop kon geoordeeld worden —, het

aan geen twijfel onderhevig werd geacht, dat, met in achtneming van eenige bij dat verslag opgegeven

wijzigingen aan kleeding, wapening en paardentuig en in de exercitie-reglementen, het voorgestelde doel

door de opgegeven middelen te bereiken was.

„In dat verslag werd nog opgemerkt, dat niet uit het oog moest worden verloren, dat het voorgestelde

slechts als een tijdelijk hulpmiddel, voor eenige in den oorlog voorkomende gevallen, kon beschouwd worden.

Een batterij-kommandant toch, die zijne roeping begrijpt, zou zich wel wachten, door het ontijdig belasten

der vandehandsche paarden, te veel van de bespanningen te vergen, en van het voorgestelde middel alleen

gebruik maken voor het geval, dat de noodzakelijkheid die meerdere krachtsinspanning regtvaardigen kon.

„In het begin der maand Augustus 1860 werden door eene batterij getrokken 4-®®", welke bestemd

was om de troepenvereeniging te Milligen bij te wonen, en waarbij alles was ingerigt om ook in gemeld

kamp de onderwerpelijke proef te kunnen voortzetten, in tegenwoordigheid van den Inspecteur van het

wapen, eenige bewegingen in bedoelden zin, zoo in stap als in draf uitgevoerd.

„Het bleek daarbij, dat de zit der manschappen op de vandehandsche paarden voldoende was, en
dat die der kanonniers op den voorwagen geen aanleiding tot bezwaar gaf. In het algemeen scheen het te

blijken, dat de in beproeving genomen middelen om meer beweegbaarheid aan de veld-batterijen te geven,
aan de verwachting zouden kunnen beantwoorden.

„Deze verwachtingen, bij de oefeningen waaraan bovenbedoelde veld-batterij in het kamp te Milligen
had deelgenomen, nader bevestigd zijnde, werd dientengevolge door het Ministerie van Oorlog bepaald, dat
de hierbedoelde proefnemingen over het geheele Regement Veld-Artillerie zouden worden-uitgestrekt".
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N het voren vermelde ^^Beknopt Oversichf' lezen wij alsnog:

„Na afloop der zomeroefeningen van het jaar 1861, werden door de kommandanten der

Detachementen Veld-Artillerie rapporten betreffende deze aangelegenheid uitgebragt. Het

gevoelen der verslaggevers was, dat het in beproeving zijnde stelsel aan het beoogde doel wel

zou kunnen beantwoorden, doch dat de kleeding en de wapening der kanonniers, zoo mede de inrigting

der tuigen, om het berijden der vandehandsche paarden doeltreffend te maken, daartoe nog eenige wijzigingen

zouden behoeven.

„Verder hebben de kommandanten der veld-batterijen, die de oefeningen in de legerplaats te Milligen

bijwoonden, almede de Luitenant-Kolonel DIJCKMEESTER van het i® Regement Vesting-Artillerie, die

in het jaar 1861 het bevel over de Artillerie in gemeld kamp voerde, een rapport hunner bevindingen

uitgebragt, waaruit alsmede de doeltrefiendheid van het stelsel kan afgeleid worden.

„Deze proefnemingen worden intusschen op de meest vrijgevige schaal voortgezet, en daarbij die

wijzigingen onderzocht, welke men vermeent, dat tot bereiking van het doel kunnen leiden." (B. O.

1860/61 blz. 8 en 9)"....

Nader ervaren wij aangaande de proeven, dat deze in 1862 werden voortgezet, dat bij

's KONINGS machtiging voorloopig eenige wijzigingen aan kleeding en materieel werden aangebracht

en dat eindelijk bij Min. Besch. van 11 November 1862 N°. 52 B definitief werd bepaald:

„1°. dat aan de veld-batterijen de noodige middelen verschaft zullen worden om bij langdurige

marschen, en in de gevallen, waar zulks voor den vijand noodig mogt worden geoordeeld,

meerdere beweegbaarheid te verkrijgen;

„2°. dat deze beweegbaarheid zal verkregen worden door het plaatsen van drie der bedienings

manschappen op de vandehandsche paarden, en twee op den voorwagen, en door het bereden

maken van den korporaal der bediening;

dat in verband hiermede al de kanonniers der Veld-Artillerie zóóver in het rijden zullen

geoefend worden, dat zij een vasten zit verkregen hebben;

dat bij de veld-batterijen van 4 ® de bespanning uit 6 paarden zal bestaan;

dat aan de munitie-voorwagens van 12 en 4 ® scepters en treden van het onderzochte model

zullen aangebragt worden;

dat de pakkussens op de vandehandsche paarden zullen worden vervangen door zadels V M.,

zonder pistoolholsters, poetszakken, borsttuigen en waltrappen, waaronder voorloopig de dekens

zullen worden geplaatst;

dat de sabelkoppels der kanonniers van de Veld-Artillerie, naar het model bij de Infanterie in

gebruik, zullen gewijzigd worden, en des noodig de sabel met een riempje aan de scheede zal

kunnen worden bevestigd;

dat de pantalons dier kanonniers aan het ondereinde van binnen met leder bezet en daaraan

losse souspieds zullen gebragt worden;

dat de schoenen der manschappen in de mantelzaldcen zullen geborgen blijven;

dat, in afwachting van nader te maken reglementaire bepalingen op de oefeningen, deze

voorloopig zullen geschieden op de wijze als bij de proeven het beste bevonden is.

„Deze bepalingen zijn dadelijk in toepassing gebragt."

)»
10®
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ATO 3 Mei 1862 Bureau der Artillerie N°. 54 B verscheen de eerste ̂ ^Aamvijzing omtrent

de inrigting en het gebrtdk der getrokken kanons va7i ^ welke als leiddraad bij de

oefening met dien vuurmond moest worden gevolgd. In het „Recueil Militair", dat sinds

genoemd jaar de uitgekomen voorschriften getrouw opnam, vindt men de aandacht op dit Reglement

gevestigd.

Den 2^e" Augustus (onder N°. 8 B) volgt daarop vierde Les tot de Siukkcnschool voor

de Veld- en Rijdende Artillerie'^ eindelijk den 24^'"=" December van datzelfde jaar (onder N°. 44 B)

een herzien en in verband met het toenmalige veldgeschut gebracht ^^Reglement op de exercitiën der

Veld- en Rijde^ide Artillerie met het Veldgeschut^ kanonriierschooli

Enkele jaren later, t.w. bij Ministerieele Beschikking van 10 October i864-N''. 24 A, zag een

herziene ^^Aatiwijzi^ig omtrent de inrigting en het gebriiik vati het getrokken kajion van /iO" het licht.

I
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EWICHTIG is de plaats, welke in de oefeningen van het Korps gedurende de jaren

1861—'68 de troepen-vereenigingen in de permanente legerplaatsen hebben ingenomen.

Had reeds in het jaar te voren Rijdende Batterij (2 kanons van 4-®) aan de

oefeningen in het kamp van Milligen i) deelgenomen, ook de beide kampen van 1861 —het Cavalerie-

en het Infanterie-kamp aldaar — werden door een detachement van ons Korps betrokken.

Aan beide oefeningen (13 Juli—12 Augustus) en (17 Augustus—16 September) namen Batterijen

van zes 12-ponders deel; de eerste stond onder aanvoering van Kapitein d'HAMECOURT, de laatste

onder commando van Kapitein Jhr. Ridder VAN RAPPARD.

In 1862 werd een halve Rijdende Batterij (4 kanons van 4-®) onder Kapitein Jhr. VAN DER

WIJCK aangewezen om de oefeningen te volgen; terwijl ook in 1864 het kamp van Milligen door

een halve Batterij werd betrokken.

En dan treft in de allereerste plaats de groote belangstelling, welke ZIJNE MAJESTEIT immer

in de manoeuvres stelde. Dikwerf was de KONING in het kamp en bij de oefeningen aanwezig; soms

verscheen Hij er te paard, op een Zijner schoone volbloeds. Zijn gevolg had dan moeite den VORST

bij te houden, die, zooals de Arnhemsche Courant van 21 Juni 1861 getuigt, den afstand van het Loo

soms in den ongeloofelijk korten tijd van vijf-en-dertig minuten aflegde.

Somwijlen verbleef de KONING ook in zijn tent nabij het Uddeler-meer, een plekje dat Hem

zeer bekoorde; dikwerf nam de VORST op warme dagen een bad in het frissche water.

Maakten de troepen een militaire wandeling en passeerde men het Paleis H Loo^ dan kon men

er zeker van zijn, den KONING daar te zien, die zijn vorschend oog op de voorbijtrekkenden richtte.

Men kende langzamerhand 's VORSTEN begeerten, en wist bijvoorbeeld dat ZIJNE MAJESTEIT

verlangde, indien eene batterij opgelost was, toch den batterij-chef bij een der sectiën te zien.

Zoo gebeurde' het eens — 't was tijdens het kamp van '60 —, dat bij een marsch langs het

Paleis de Kapitein GOUDRIAAN bij VAN HAERSOLTE, een zijner sectie-commandanten komt,

zeggender „//& blijf maar bij jongeheertje^ ge weet^ Z. M. heeft dat graag'. Hoe het nu kwam is

onbekend, misschien wel doordat GOUDRIAAN zeer slecht zag.... maar de sectie passeerde het

hek, in de nabijheid waarvan zich ook nu weder de KONING had opgesteld, zonder dat de batterij

commandant tijdig het saluut toebracht.

Met zwaren stentorstem, gekruid door veelzeggende woorden, weerklinkt het daar opeens:

.^.^Salneeren de Ojfficieren der Rijdejide Artillerie 7iiet meer! Veertien dagen streng arrest!"....

De marsch wordt voortgezet en het kamp bereikt. ,,Kapitein," zegt VAN HAERSOLTE,

.,jk zal maar in mijn te7it blijven: veertien dageti strengt' — .^tfongeheertje" — 't was GOUDRIAAN's

stopwoord — y^kalmpjes.^ we wachten eerst op het drieka^itje van den Generaalt'"

Het driekantje is nimmer verschenen

1) Eenc „Algemeene Instnicde betrekkelijk het kampcorcn der troepen op de legerplaats bij Milligen" werd ingevoerd, ingevolge 's KONINGS
goedkeuring van 8 December 1864 No. 29.

2) Voor meerder verwijzen wij naar het „Beknopt Overzicht der Proeven en werkdadige oefeningen."



\po^ sp\v.^l

'^if'fflTrnnTTfn/pigïïnwniTjiTrfmiYiïïïiniwiTQï^

sOS

tóifr I i iiii
ö
JOl

P

£_!ia.' 'gj
1, J'^=^ f''«~;^'JS^- tvï»<<«r *na. -_=__ ■ S

/^'<^-i4l J-

ü^liH
i li iii

RP

r?mii''ujji^
\\\\\\iiih

I df.i'ffUU
-^"'

^ vi'v j p ij"ij; ̂« \jjj , i-i - !..i.ti 1 l'H h ti i ■

' 'SS^^jSÊS^THSiwiirSw^



n



VIERDE GEDEELTE. IO5

NKELE eigenaardige bijzonderheden geeft de Arnhemsche Courant in haar relaas omtrent
het kamp in 1861. In het nummer van 18 Juli lezen wij, hoe de godsdienstoefeningen

op den i4den door de bereden troepen ook te paard werden bijgewoond, hetgeen een

eigenaardig schouwspel opleverde. „Die der Protestanten" — zoo vervolgt het blad — ,,werd geleid
door Ds. ERDBRINK te Zutfen. Ook Z. K. H. DE PRINS VAN ORANJE was hierbij tegenwoordig.

Na de kerk begaven de troepen zich naar het parade-plein, waar door hen voor den Opperbevelhebber
zoowel stapvoets als in draf, vervolgens in galop werd gedefileerd.

Aangaande het treurige ongeval, dat zich bij een der oefeningen in het vuur voordeed : een
kanonnier, die tengevolge van het vuurvatten eener kardoes bij het laden doodelijk gewond werd,
meldde het N°. van 30 Juli 1861 het navolgende:

„Z. M. DE KONING en Z. K. H. DE PRINS VAN ORANJE, bij dat ongeval tegenwoordig,

waren zichtbaar aangedaan; terwijl de zoo spoedige als ongedachte dood des wapenbroeders de verdere

oefeningen deed staken en allen vol deelneming naar de veldtenten deed wederkeeren. Des namiddags

werd aan de manschappen, die wegens kleine vergrijpen ligte straffen waren opgelegd, pardon verleend."

Gedurende het kamp van 1864 — Overste Jhr. L. J. TINDAL voerde toen het bevel over de

Artillerie — geschiedden proeven betreffende de al of niet wenschelijkheid van het behoud der borst

riemen, welk onderwerp reeds het jaar te voren was ter sprake gebracht.

Voor deze proef werden de paarden der halve Rijdende Batterij van borstriemen ontdaan; die

van een der batterijen Veld- werden met., die van de andere batterij zonder borstriemen opgetuigd.

Behalve den Regiments-Commandant verklaarde men zich bij de Rijdende Artillerie algemeen

voor het behoud der borstriemen; bij de Veld-Artillerie waren de gevoelens verdeeld. Zoodoende

werd toenmaals dienaangaande nog geen beslissing genomen.

Later werd er bij aanschrijving van den 21 Maart 1894 N". 43 bepaald, dat het aantal borst

riemen per batterij 4 of 6 zou bedragen i).

Ten slotte maken wij melding van het kampeeren der Rijdende Artillerie in de Legerplaats

van Zeist, waartoe blijkens Koninklijk Besluit van 15 Mei 1867 (N°. 53) voor dat jaar een tweetal

batterijen van 8 kanons (4-ffi) onder aanvoering van den Luitenant-Kolonel Baron VAN TUYLL VAN

SEROOSKERKEN waren bestemd. Zij werden in Amersfoort gekazerneerd en begaven zich viermaal

's weeks tot het houden der oefeningen naar het Kamp.

De „Amersfoortsche Courant" van 20 Augustus 1867 vermeldde dienaangaande —

„Vrijdagmiddag j.1. zijn aangekomen de 2 batterijen Rijdende Artillerie uit 's Gravenhage en

Arnhem om alhier garnizoen te houden gedurende den tijd, dat zij zullen deelnemen aan de manoeuvres

in het kamp bij Zeist, hetwelk reeds sedert begin dezer maand door de mineurs, sappeurs en vesting

artillerie is betrokken."

i) Op blz. 46 van Hoofdstuk X van den Instructie Inventaris staat als noot 8 in de kolom aanmerkingen: „6 borstriemen per batterij".
Op het oogenblik en reeds sedert 1894 zijn er dan ook slechts 6 borstriemen bij de Rijdende Batterijen, die alleen gebruikt worden voor paarden

welke de borstriem tegen het naar achteren schuiven van den zadel noodig hebben.
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ERDER lezen wij in genoemde Courant —

„Bij de batterij uit Arnhem bevond zich de Luitenant-Kolonel F. C. H. Baron VAN

TUYLL VAN SEROOSKERKEN, alsmede een Officier van Gezondheid,

„De I® Batterij staat onder commando van den Kapitein J. GOUDRIAAN, waarbij zijn ingedeeld de

i<=-Luitenants J. E. N. Baron SIRTEMA VAN GROVESTINS en S. J. A. DE QUERTENMONT; de

2° batterij onder commando van den Kapitein M. L. V. Baron DE GIRARD DE MIELET VAN COEHOORN,

waarbij zijn ingedeeld de 1®-Luitenant W. H. BIERMAN en de 2®-Luitenants C. G. S. Baron VAN

HEEMSTRA, M. J, E. VIRULY VAN POUDEROYEN, Jhr. J. R. STORM VAN 'sGRAVESANDE en

Jhr. M. W. DE JONGE VAN ELLEMEET.

„De Officieren der Veld-Artillerie waren hen te gemoet gegaan en vergezelden hen stadwaarts.

„Vrijdagnamiddag vereenigden zich in „Amicitia" alhier aan een uitmuntend diner van 44 couverts

de nieuw aangekomen en verder aanwezige Officieren der Veld-, der Rijdende Artillerie en der Genie.

„Zaterdagmorgen j.1. te 10 uren verzamelden zich de Hoofd- en verdere Officieren der Veld- en

Rijdende Artillerie, alhier in garnizoen bestemd om in het Kamp bij Zeist te manoeuvreeren, te paard

buiten de Utrechtsche barrière, van daar naar het Kamp marcheerende, alwaar zij door den Luitenant-

Kolonel der Veld-Artillerie Jhr, H. W. A. GEVERS DEIJNOOT aan den bevelhebber van het Kamp,

den Kolonel J. C. LAUNSPACH, werden voorgesteld.

„Naar men verneemt zal Z. K. H. PRINS ALEXANDER, Luitenant bij de Rijdende Artillerie en

bij het 4® Regiment Huzaren, het Kamp komen bezoeken."

De Amersfoortsche Courant van 5 September deelde eindelijk mede:

„De batterijen Rijdende Artillerie van Arnhem en 's Gravenhage, naar Amersfoort gedetacheerd tot

deelneming aan de gecombineerde artillerie-oefeningen in het Kamp bij Zeist, zullen morgen naar hunne

garnizoensplaatsen terugkeeren".

Afgescheiden van de oefeningen in de legerplaats, welke in de voorgaande bladzijden ter

sprake kwamen, hadden in deze periode nog detacheeringen naar elders plaats van kleinere afdeelingen

tot het Regiment behoorende.

Zoo werd gedurende verscheidene jaren — 1861, '64, '65 en '67 — een detachement onder een

Luitenant naar Breda gezonden ten behoeve der practische oefeningen van de cadetten der Koninklijke

Militaire Academie in het kamp van Teteringen.

Verder vinden wij gewag gemaakt van een detacheering onder den i®-Luitenant Jhr. GODIN

DE PESTERS gedurende de maanden November '67 tot en met April '68 naar Nijmegen. Dit verblijf

had plaats in verband met het geven van rijkunstig onderricht aan de Officieren van onbereden

wapens daar ter plaatse.
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EBBEN wij bij vroegere gelegenheden meermalen de aandacht gevestigd,

hoe de oefeningen van ons Korps in den vreemde waardeering en bewondering

vonden, ook deze periode onzer korps-geschiedenis kan daarvoor hernieuwde

bewijzen aanvoeren.

Het meest sprekende voorbeeld was wel de detacheering van den Japanschen

Luitenant HARADA. Deze Officier maakte deel uit van een Detachement der Japansche

Marine, dat in den jare 1865 in onze wateren verblijf hield tot het verkrijgen van de

noodige kennis en bekwaamheid in verschillende vakken. De Commandant OETIDA

TSNEDIROO had tot Zijne Excellentie den Minister van Oorlog het verzoek gericht,

dat een zijner onderhebbende Officieren, genoemde Luitenant HARADA, den theoretischen

en practischen dienst der Rijdende Artillerie zou mogen volgen.

Na overleg over deze zaak tusschen den Minister en zijn ambtgenoot van Marine,

waarbij laatstgenoemde de detacheering in warme bewoordingen had aanbevolen, werd

op het verzoek met machtiging van ZIJNE MAJESTEIT DEN KONING goedgunstig

beschikt. Op den 19"^®" Maart van hetzelfde jaar meldde zich de Japansche Officier bij

den Generaal-Majoor Bevelhebber in de 2" Militaire Afdeeling en trad in de sterkte van

ons Korps. Door genoemden bevelhebber werd hij den volgenden dag aan de vereenigde

Officieren van het Garnizoen voorgesteld.

Dadelijk nam het onderricht een aanvang, dat — aangezien HARADA noch met

de bijzonderheden van het wapen practisch of theoretisch bekend was, noch ook

bedrevenheid bezat in het paardrijden — veelomvattend mocht heeten.

Daar hij zich er met den meesten ijver en de grootste belangstelling op toelegde

om zooveel mogelijk vruchten van de detacheering te plukken, moeite noch zorgen

daartoe ontzag, alle exercitiën en inwendige diensten volgde, persoonlijk rij- en trek

paarden in het tuig zette enz. enz.; aangezien hij bovendien zeer intelligent was, een

bijzonder sterk geheugen en een groot opmerkingsvermogen bezat, kon zijn mentor, de

I"-Luitenant J. E. N. Baron SIRTEMA VAN GROVESTINS — door den Adjudant

pikeur SCHUURING en wachtmeester VAN STRIJ bijgestaan — reeds in den

aanvang van de maand Juli rapporteeren, dat HARADA's vorderingen de stoutste ver

wachtingen overtroffen.

Helaas was hij toen verplicht het Korps te verlaten, daar de Keizer hem naar

Japan ontboden had. Bij zijn vertrek nam hij een volledige bespanning voor zes paarden

mede, vervaardigd door den Regiments-Zadelmaker LEDEL.

Dat de goede indruk, dien het Korps van den jongen man bewaarde, juist was,

moge blijken uit de schitterende loopbaan, welke in later jaren zijn deel is geworden;

wij verwijzen onze lezers daartoe naar den in Bijlage m opgenomen, in de Engelsche

taal opgestelden Staat van Dienst van Baron HARADA.
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EN weet dat het Japansche Eilanden-Rijk in de laatste tientallen jaren een zoo hooge vlucht

heeft genomen, dat het thans op ééne lijn staat met de Europeesche Mogendheden.

Geldt die ontwikkeling op elk gebied, niet het minst op dat der Landsverdediging.

Terwijl de Admiraal BELKNAP der Vereenigde Staten naar aanleiding van den oorlog van '94/95

omtrent de Japansche zee-Officieren getuigde, dat zij persoonlijken moed, strategisch beleid en een

„esprit de corps" bezitten, dat hun elke andere natie mag benijden: leest men in een van VON LÖBELL's

Jahresberichte aangaande het Japansche leger: ̂ fiurch das Japaniscke Heer gekt ein idealer Zug^ es glüht

von Vaierlandsliebe und jeder EinzeIne ist bereit^ Gut und Blut zum Ruhme des Ganzen zu lassen...."

Wij vermeenen niet te mogen nalaten, in onze Korpsgescliiedenis de beeldtenis op te nemen

van Baron K. H. HARADA — tegenwoordig Generaal-Majoor en Lid van het Huis der Pairs in Japan —

die de verdiensten van de Nederlandsche Rijdende Artillerie zoo dikwerf in den vreemde verkondigde,

als bewijs van onze sympathie en eerbied voor de militaire eigenschappen van het energieke volk,

dat zijn stem zoo krachtig doet gelden in de gebeurtenissen van het Oosten.

J
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ET verblijf van een deel van het Korps in de Vorstelijke Residentie vormt uit den aard

der zaak een belangrijke schakel in zijne geschiedenis; zoo ook weder in dit tijdsverloop.

Aangaande de oefeningen te 'sGravenhage die door de eigenaardigheid der beschik

bare terreinen een zekeren stempel voerden, deelde de oud-Majoor Jhr. W. C. GODIN DE PESTERS

het navolgende mede:

„Eenmaal 's weeks werd er in vereeniging met de Cavalerie geëxerceerd op Waalsdorp; men bleef

echter steeds in de vlakte en de oefeningen bepaalden zich tot zuivere toepassing van het reglement.

„Het vuren geschiedde op het strand bij Scheveningen. Voor het houden der gewone exercitiën was

het Alexandersveld bestemd; de oefening, die meestal niet lang duurde, werd steeds gekroond door een

frontmarsch in galop en met een militairen marsch besloten."

De paradevormige opleiding in die dagen, vooral in de Residentie, behoeve niemand te ver

wonderen. Te minder, indien men in aanmerking neemt, hoe de toestand te dien opzichte in onzen

tijd nog is. ,,ïVïe eine Trtippe besichtigt wird, wird sie auch einexercirt" — zeggen onze naburen.

Een feit is het, dat de eischen van netheid en gelijkmatigheid, die bij parades gesteld worden —

doch die de werkelijke oorlog niet kennen wil — de gewone exercitiën dikwerf dringen in eene

richting, welke niet immer rechtstreeks dient als oorlogsvoorbereiding.

Eigenaardig is het, hoe aan oud-Rijders uit die dagen de Haagsche parades en de vorming
daartoe nu nog helder voor den geest staan. Uit den mond van een hunner teekenden wij aan, hoe
na afloop der parade — meestal gehouden op het Malieveld — de Kapitein Jhr. Ridder VAN
RAPPARD, alvorens het terrein te verlaten, steeds een frontmarsch in galop deed uitvoeren, waarbij

aan het rechterstuk der rechtersectie tot richtingspunt het huis van den oud-Rijder den Luitenant-

Generaal DE LA SARRAZ op de Koninginne-gracht werd aangewezen. Het publiek wist dit en het*
bleef op deze vertooning altijd in spanning wachten.

De batterij kwam steeds precies in één rechte lijn aan. Haar Commandant commandeerde,
nadat in draf was overgegaan „Sectiën links" en daarna „rechts breekt de sectiën": de rechterstukken
namen den galop aan, zwenkten langs het wachthuis aan de Boschbrug; daar gekomen werd de stap
aangenomen en gemarcheerd langs het Paleis van Z. K. H. PRINS FREDERIK, die dikwijls de Batterij
zag langs trekken en voor wien dan de eerbewijzen werden verricht.
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ENSCHETSEND is het ook, wat de gepensionneerde Opperwachtmeester

VINK, in de jaren '62 en '63 behoorende tot de 3® Compagnie (Kapitein

Baron VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN) — welke toen in de

Residentie lag — ons verhaalde omtrent het bezoek van het vroeger vermelde Japansche

Gezantschap (zie blz. 107), dat enkele malen bij de oefeningen tegenwoordig was.

„Alle bewegingen" — aldus onze zegsman — „geschiedden in versnelden gang,

het meest in galop. In één half uur werd een twintig maal in batterij gekomen en het

gezantschap was bij het einde der oefening zoo opgetogen over het nog nooit geziene

militaire schouwspel, dat de chef van het gezantschap uit het rijtuig steeg en met uitge

stoken handen naar den Kapitein Baron VAN TUYL liep om hem te complimenteeren."

Onder de episoden uit het verblijf te 's Gravenhage vindt men ook vermeld de

treurige plechtigheid betreffende het ter laatste rustplaats voeren van de KONINGIN

MOEDER ANNA PAULOWNA.

Den Maart,i865 deed Zijne Excellentie de Minister van Oorlog W. J. BLANKEN

de navolgende kennisgeving aan de verschillende autoriteiten der Landmacht verzenden —

„/Z' kwijt mij van ecne zeer droevige taak door U.H.E.G''-. bij deze kennis

te geven, dat H. M. DE KONINGIN- WED UWE, geboren GROOTVORSTIN

VAN RUSLAND, gisteren namiddag omstreeks uur is overleden.

„Dit hoogst smartelijk verlies zal vooral ook door het leger diep gevoeld

worden, bij de herinnering aan de belangstellende toegenegenheid door H.M.

aan het krijgsvolk betoond. Getuigen inzonderheid hetgeene door HoogstDezelve

in de jaren 18^0 en 18^1 door het stichten van een hospitaal op eigen kosten,

voor gekwetste militairen ingerigt.

„Ik vervtil dan ook een zeer treurige pligt door aan U.H.E.G^. op te

dragen, het smartelijk afsterven van de zoo geliefde en weldoende VORSTIN

aan uwe onderhorigen bekend te makend voegende ik dadelijk hierbij, dat als blijk

van hulde en diepe erkentelijkheid van het leger voor hetgeen de Hoogvereerde

VORSTIN daarvoor bij haar leven was, al de Korpsen van hei leger bij de

ter aarde bestelling va7i haar stoffelijk overschot zullen worden vertegenwoordigd.

„Inmiddels zullen de Officieren va7i het leger al dadelijk de rouw

aa7ineme7i, bestaande in ee7i floers of rouwband 0171 den linkerarm, terwijl de

dragon alsmede door floers zal zijn overirokke7i.

„De tijd va7i duur der rouw zal later worden i7iedegedeeldl^

De oud-Kolonel der Artillerie H. H. J. Baron VAN HAERSOLTE VAN DEN DOORN

was in het bezit van vorenstaande order, ook van de garnizoensorder N®. 24, naar aan

leiding der smartelijke gebeurtenis uitgevaardigd, en stond ze aan schrijver dezes op de
meest bereidwillige wijze ter inzage af.
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E geheele Batterij Rijdende Artillerie, waarbij alle Officieren waren ingedeeld, deed

ingevolge vorenbedoelde garnizoensorder N°. 24 op 2 Maart 1865 dienst als eerewacht

te voet bij het Paleis „Buitenrust" aan den Scheveningschen weg.

Het weder was schrikkelijk guur; toen het 's namiddags tegen vijf uur begon te sneeuwen, werd

door den Kamerheer van dienst aan den Commandant medegedeeld, dat aan de Batterij — ze was

gekleed in groote tenue zonder mantel — vergund werd in te rukken.

De begrafenis had plaats op den 17"^^" Maart. Ook daarbij was het Korps tegenwoordig. Als

gedelegeerde bevond zich de toenmalige Luitenant Baron VAN HAERSOLTE VAN DEN DOORN in

den stoet, terwijl de Batterij, tot twee bereden pelotons geformeerd, bij het militair escorte was ingedeeld.

Ook nu was het zóo koud, dat op den langen weg van het sterfhuis naar Delft, de beenen

van enkele koetsiers bevroren.

Wanneer wij omtrent meerdere bijzonderheden der begrafenis verwijzen naar een bij den uitgever

H. C. SUSAN C.Hzn. verschenen „ Volledige Beschrijving" dier plechtigheid, dan maken wij tevens de

woorden tot de onzen, waarmede een inzender in het Dagblad van Zuid-Holland en 's Gravenhage

van 21 Maart 1865 zijn treurdicht Neder land aan ANNA PAULOWNA" inleidde —

ANNA PAULOWNA, eedle telg

Van Romanof aan Nederland geschonken!

Wat ooit vergetelheid verdelg,

De deugden, die zoo glansrijk in U blonken.

Wordt door een dankbaar nageslacht

Een onverwelkbre roem ten huldbewijs gebracht. '

\\Vu/£/ X \Wlfr//A W
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NVOLLEDIG zou de bespreking der militaire verrichtingen van ons Korps gedurende de

jaren '6i tot '68 blijven, indien wij niet wezen op de diensten tijdens de veetyphus-epidemie

tot beteugeling dezer ziekte betoond.

Sedert de maand September 1865 werd onder 's KONINGS goedkeuring tot dit doel over de

troepen beschikt, zoowel voor het verleenen van militairen bijstand tot handhaving der wet, als voor

den dienst van maréchaussée in de afsluitingslijnen.

Aan den Kapitein der Rijdende Artillerie C. J. VAN ORSOY VEEREN was het bevel over de ver

schillende detachementen opgedragen, waardoor zeer veel moeite en inspanning van hem gevergd werden.

Toen in October 1867 de epidemie eindelijk als geweken kon worden beschouwd, werd den

28s'«" dier maand door den Minister van Oorlog (onder N°. 79 B) aan debetrokken korpsen's KONINGS

tevredenheid betuigd voor de gedurende de afgeloopen twee jaren ter zake bewezen goede diensten.

Wij besluiten ons overzicht der oefeningen in dit tijdvak met een opmerking van algemeenen aard.

De oorlogen, die in de jaren '64 en '66 in Europa hadden gewoed, vonden in zooverre

terugslag in ons Vaderland, dat veler oogen werden geopend voor de te geringe weerbaarheid van

ons Volk: een gelijken terugslag, als zich onlangs weer door den strijd in Zuid-Afrika kenbaar maakte.

Wij stipten reeds een der maatregelen aan, namelijk de reorganisatie der Veld-Artillerie
(zie blz. 89), die als een gevolg van de door den Duitschen oorlog opgewekte belangstelling kan

worden beschouwd i).

Na '66 zijn het de Vereenigingen tot vrijwillige oefeningen in den wapenhandel^ waaromtrent

voorschriften werden gegeven bij Koninklijk Besluit dd. 12 Mei 1867 N°. 43, zooals de considerans luidde:

„Lettende op den prijzenswaardigen ijver, welke zich bij vele ingezetenen heeft geopenbaard,

om zich in het hanteeren der wapenen en bijzonder in het schieten te oefenen."

Aan goede voornemens heeft het in benarde tijden nimmer ten onzent ontbroken!

I) Men zie o.a. „L'armée Danoise en 1864, Ie Danncwirke et Dybb£5l. Etude historique et militaire, basée sur des documents ofliciels par
F. DE BAS, liciitenant de l'état-major g^n^ral de rarraée des Pays-Bas. Arnhem, J. VAN EGMOND Jr. 1897. Aangekondigd in de Militaire Spectator
van het jaar 1868, blz. 240 e. v.
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AGEN wij ons ter wille van de beknoptheid meermalen verplicht om het overzicht te

bekorten, toch zouden wij dit ongaarne sluiten zonder eenige oogenblikken te verwijlen bij

enkele militaire, tevens echt nationale gebeurtenissen, die hebben plaats gegrepen gedurende

het zevenjarige tijdvak, dat met de komst der Rijders te Arnhem aanving.

Wij meenen allereerst de feesten op 30 November 1863 ter herdenking van Neerland's Vijftigjarige

Onafhankelijkheid, die ook door Arnhem's ingezetenen met groote geestdrift werden gevierd. Het daarin

door het Korps genomen aandeel was overwegend; de Arnhemsche Courant bracht in haar uitgebreid

verslag omtrent de festiviteiten ^Jmlde aan alle militairen^ die getoond hebben met de burgerij tot een

goed doel te willen samenwerken e7i daardoor den baftd van broederschap namver hebben toegehaald".

Grootscher nog was de omvang der feestviering, welke in de maand Juni 1865 te Leiden plaats

greep, nam. .,jiet oficieele Waterloofeest" — aldus getuigt de correspondent van het Haagsche Dagblad —

,,dat evenwel tengevolge van politieke consideratien werd gemetamorphoseerd in het gouden feest der

Willemsorde e7i als vriendschapsfeest der krijgers van i8ig—'15 zonde ivorde7i gevierd."

Den 2'^®" Mei t.v. richtte de Minister van Oorlog de volgende circulaire tot de Commissarissen

des KONINGS in de provinciën:

.,fndachtig aa7i hetgee7i door Nee7'lands 07id-strijders i7t de altijd gede7ikwaardige

jare7i va7i 18—18ig is verrigt, heeft het ZIJNER MAJESTEIT 07ize7i ge'èe7'biedigden

KONING behaagd 7nij te 7nagtigen., om de oiide krijgslieden., die aan de kr ijgsver richting e7i

in die jaren een werkzaam aa7ideel hebben gehad, i7i de 7naa7id JtUi a.s. feestelijk te vei'-

eenigen en van rijkswege te onthale7i op eene wijze die getuigt, dat hunne goede dienste7i toe7i

bewezen, nu nog door de regeering hoog worden gewaardeerd."

De medewerking van voornoemde autoriteiten ter zake werd door den Minister ingeroepen;

terwijl de circulaire in het Ree. Mil. geplaatst werd, opdat de militaire autoriteiten, voor zoover zij

daartoe in de gelegenheid zouden zijn, de oud-strijders van de jaren 1813—'15, die zich nog in het leger

mochten bevinden, behulpzaam konden wezen, om bij het bedoelde feest tegenwoordig te zijn.
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ET is ons niet mogen gelukken te weten te komen, in hoeverre bij de feest

viering onder de Ridders ook oud-Officieren der Rijdende Artillerie tegenwoordig

waren. Wij vonden alleen vermeld, dat de Generaal F. C. LIST, Lid van het

Kapittel der Militaire Willemsorde, door ziekte verhinderd was daaraan deel te nemen.

Van de mi7ideren namen aan het feest deel de wachtmeester H. C. CLEMENT,

de trompetters VAN HEUMEN, HIJKOOP en DE VROEDE, de kanonniers DELDIK,

KRAAK, DE LAMAAR, PEX, RISSEL en DE ROOS; allen stonden gedurende het tijdvak

1813—'15 in Koninklijken Nederlandschen Dienst en namen deel aan de krijgsverrichtingen.

Straten en grachten in weelderigen dos, rijke versieringen en een drukke, blijde menigte

door een heerlijken Juni-zon beschenen, schonken aan Leiden dien 27^"° van zomermaand

1865 een verrassenden aanblik. Zelden is een luisterrijker feest gevierd in de grijze

Academie-stad, dan de herdenking der gewichtige gebeurtenissen van 1813 tot '15.

Aan den Leidschen predikant D. A. RUTGERS VAN DER LOEFF, zelf oud-strijder,

was door den KONING de vereerende opdracht verstrekt, om de feestrede uit te spreken,

waartoe de Pieterskerk bestemd was. ZIJNE MAJESTEIT en vele Leden van 's Konings

Huis waren daarbij tegenwoordig. Wanneer men thans nog die schitterende rede naleest,

dan kan men gevoelen, hoe machtig de indruk dier talentvol gekozen woorden moet

geweest zijn op de in het Godshuis vergaderden.

Eerst wijdde de spreker eenige woorden aan den oorsprong der Militaire Willemsorde,

mededeelende, hoe „in den jare 1815 op den laatsten van Grasmaand onze EERSTE

KONING te Brussel de wet der orde gal "5 hoe „daarna den 25®^®° Juni het besluit van

uitvoering door Z. M. werd geteekend", en hoe vervolgens „in het hart van Frankrijk

op de borst van tachtig Nederlandsche dapperen de decoratie werd vastgehecht ter

belooning van 7noed^ beleid en irouzv".

Na het historisch overzicht sprak de redenaar den KONING toe.

„Voorwaar Sire! niemand heeft sedert getwijfeld óf de geboorte eener Ridderorde,

die onder zulke omstandigheden plaats greep, wel gedenkwaardig genoeg zou wezen

om er een feestviering aan te wijden, waarin de gansche Natie belang stelt. Immers, wat

is nu het Militaire Willemskruis voor Nederland geworden? Niets minder dan het eerste

en oudste monument van de meest gezegende en roemrijke gebeurtenis; een monument

sprekender en onvergankelijker dan de leeuw van graniet op het slagveld zelf "

Toen de feestrede ten einde was, verhief de KONING zich van zijn zetel en uitte

deze hartelijke, gevoelvolle woorden: ^.Uitdrukken kan ik niet, wat mijn kart op dit

oogenblik gevoelt; — dit alleen kan ik zeggen: ik heb u lief gelijk gij mij lief hebt."

Die woorden van den geliefden VORST vonden weerklank: Een spontaan „LEVE

DE KONING" was het welsprekende antwoord der talrijke schare....
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AN het slot gekomen zijnde van de besprekingen der verrichtingen van onze voorgangers

gedurende het eerste verblijf der Rijdende Artillerie in het garnizoen Arnhem, zij het ons

vergund nog in het bijzonder te gedenken aan de Korps-Commandanten, die in dit

tijdvak de eer van het Regiment hebben hoog gehouden.

Onder de van ouds bekende Hollandsche families, ook door den Heer A. A. VORSTERMAN

VAN OYEN in zijn en Wapenboek van aanzietilijke Nederlandsche geslachten'' opgenomen, treft

men o.a. aan de VAN WICKEVOORT CROMMELINS, die hierbij een voorname plaats bekleeden i).

Reeds in den jare 1533 komt de naam van WALTER CROMMELIN in officieele stukken voor.

KONING HENDRIK IV van Frankrijk gaf aan een van zijn afstammelingen PIERRE, die op het

Kasteel Mony St. Far den 28 Nov. 1596 geboren werd, het recht om zijn wapen te deelen en in het

bijgevoegde rechterdeel te voeren: „in blauw omzoomd door een blokzoom van goud en blauw een

gouden lelie", hetgeen door al zijne nakomelingen gevolgd is.

Zijn kleinzoon HENRY SAMUEL huwde voor de tweede maal met JACOBA SOPHIA VAN

WICKEVOORT. De uit dit huwelijk geboren zoon JAN nam op verzoek zijns ooms JAN VAN

WICKEVOORT, den laatsten mannelijken afstammeling van zijn geslacht, mede den naam en het

wapen zijner moeder aan.

In rechte lijn van dezen JAN VAN WICKEVOORT CROMMELIN, welke in 1740 op den

Arentsbei'g aan de Bildt overleed, stamde af PETRUS ALIDUS CORNELIUS, op den 25®^^° Maart 1802

geboren te Hoorn; de man, die zoo vele jaren aan de Rijdende Artillerie tot sieraad strekte.

Op i6-jarigen leeftijd (17 Juni 1818) aangesteld als kadet bij de Militaire Artillerie- en

Genie-school te Delft, deed CROMMELIN reeds vier jaren later zijn intrede in ons Korps, waarbij hij

den September 1822, ingevolge Z. M.'s Besluit van 22 Juli t. v. tot 2'=-Luitenant werd benoemd.

Bij Z. M. Besluit van 21 Juli 1828 N°. 16 volgde zijne bevordering tot i®-Luitenant a Ia suite;
het jaar daarop, zijne aanstelling tot Instructeur bij de Rijdende Artillerie (Koninklijk Besluit van
16 Augustus 1829 N®. 11).

Als zoodanig werd CROMMELIN ingedeeld bij de Depót-Compagnie van het Korps. Zooals
men zich zal herinneren, bestond het Korps toenmaals uit acht compagnieën, waai-van sedert 1818 één

tot depót was aangewezen. Sinds tal van jaren was dit laatste in Breda gevestigd, alwaar de nieuw
benoemde luitenant-instructeur den kring zijner werkzaamheden vond.

Gevormd zijnde in de school van onzen grooten voorganger Kolonel FREDERIK CAREL LIST,
kweet VAN WICKEVOORT CROMMELIN zich op uitnemende wijze van zijn taak. Meerendeels viel

het te danken aan zijne goede zorgen — hij stond toen onder de onmiddellijke bevelen van Kapitein
DELECOURT —, dat het in dien tijd opgeleide personeel, in 1830 en '31 bij de batterijen te velde
zoo goed in staat bleek om aan zijne roeping te beantwoorden.

I) Men zie Deel I van genoemd werk, bladzijde 176.
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Commandant van het Regiment Rijdende Artillerie

18 April 1855—8 October 1864.

II I I' ■



\ yi

-  *-■ -

» ♦ ♦

tt,-



LEVENSBESCHRIJVIISG VAN WICKEVOORT CROMMELIN. II7

ROMMELIN bleef zijne werkzaamheden voortzetten, toen in het najaar van 1830 een

gedeelte van het Korps zich bij het opereerende Leger aansloot. In het stamboek vinden

wij aangeteekend: „/5jo. In de vesting Breda bij gelegenheid van den opstand in BelgieB

Onder de bevelen van den Commandant van het Korps, den Luitenant-Kolonel P. R.

FALTER, verliet hij op den 2'^'=" November de stad, en marcheerde met het achtergebleven gedeelte

naar Amersfoort, welke plaats den 6'^^" d.a.v. werd bereikt. Hij bleef aan de vorming van het

personeel en aan de africhting der paarden zijn beste krachten wijden. Hier was het, dat hem

door den KONING het bronzen eeremetaal werd toegekend : ^^Metalen Kruis 5 April iSgd"

(Stamboek).

Gedurende den kantonnementstijd (1831—'39) en nog eenige jaren later, verbleef de oud-

Rijder in de Eemstad; hij werd aldaar bij Besluit van Z. M. van den 22®'™ Maart 1841 N°. 78

bevorderd tot Kapitein 3® klasse, en verliet op den 23®'^" April 1844 dit garnizoen aan het hoofd der

2" Compagnie, waarover hij toenmaals het bevel voerde, om zich naar 's Gravenhage te begeven

(Zie Deel V-iii A blz. 166).

Bij gelegenheid van een groote Revue op het Alexanderveld ter eere van KEIZER NICOLAAS

van Rusland had de 2® Compagnie de eer, op uitdrukkelijk verlangen van den CZAAR, afzonderlijk

voor hem te manoeuvreeren; naar aanleiding van dat Keizerlijk bezoek werd CROMMELIN met de

orde van St. Wladimir 4® kl. begiftigd. (Vergelijk Deel V-iii A blz. 169). Het stamboek vermeldt

dienaangaande: ^^BiJ Z. Mis Beshdt het aawiemen eri dragen vergund van het Versiersel der orde

van St. Wladimir klasse., hem door Z. M. den KEIZER VAN RUSLAND geschonken. — Zie

de Order van het Leger van den 5®" Jtili 184^ Af deeling Personeel N° 40 B".

Het onderscheidingsteeken voor langdurigen dienst als Officier werd hem bij de Groote Parade

op 6 December van hetzelfde jaar in de Residentie plechtig uitgereikt.

In Mei '45 met de Compagnie te Amersfoort teruggekeerd zijnde, werd CROMMELIN den

jsten ]viei '^6 bevorderd tot Kapitein 2° klasse; 10 Mei 1849 viel hem de eer te beurt door

ZIJNE MAJESTEIT KONING WILLEM III te worden benoemd tot Ridder der Lu.xemburgsche Orde

van de Eikenkroon.

Bij de gewone garnizoensverwisseling in Mei van het jaar 1852 vertrok CROMMELIN andermaal

met de 2® Compagnie naar de Vorstelijke Residentie, waar hij weldra tot Kapitein der i" klasse

bevorderd werd (Min. Besluit dd. 10 September 1852).

Dit verblijf te 's Gravenhage was in vele opzichten hoogst gewichtig; niet enkel voor de

geschiedenis (wij herinneren o.a. aan de proeven, in Deel V-iii blz. 225 e. v. vermeld), maar zelfs voor

het voortbestaan der Rijdende Artillerie.

Op I Mei 1853 voegde de compagnie zich weder bij het Regiment, dat sedert October '52 te

Leiden garnizoen hield. Toen de Kolonel Regiments-Commandant Jhr. SINGENDONCK twee jaren

later tot Inspecteur van het wapen benoemd werd, nam CROMMELIN het bevel van het Korps

van hem over. (Koninklijk Besluit van 15 April 1855 N°. 64).
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CHTEREENVOLGENS bij de Besluiten van Z. M. dd. 4 Mei 1875 (N®. 88} en van

BMH den 17 Januari 1860 (N®. 73) tot Luitenant-Kolonel en Kolonel bevorderd zijnde, verliet
CROMMELIN op den 29^'^'=" April 1S61 met den Staf en de i® Compagnie de Sleutelstad

^  om zich naar Arnhem te begeven.

Daar voerde hij nog tot den ó"!®" October 1864 het Commando, tot hij bij Besluit van ZIJNE

MAJESTEIT N®. 58 werd benoemd tot Generaal-Majoor en Bevelhebber in de 6® Militaire Afdeeling.

Het bevel over het Regiment ging over op den Luitenant-Kolonel Jhr. L. J. TINDAL.

Onder eervolle ontheffing uit voornoemde betrekking werd de oud-Rijder in de maand Mei

van het jaar '66 benoemd tot Bevelhebber in de 3® Militaire Afdeeling, standplaats 's Gravenhage;

in de maand November daaraanvolgende werden hem de functiön opgedragen van Gouveneur der

Residentie. In September t. v. had het Z. M. behaagd hem te bevorderen tot Commandeur in de

Luxemburgsche Orde van de Eikenkroon; zijn benoeming tot Groot-Officier dier Orde volgde drie

jaren later (Februari '69).

In den aanvang van 1867 bij de opheffing der 3® Militaire Afdeeling verwisselde Generaal

CROMMELIN dit commando tegen dat over de i® Militaire Afdeeling en bekleedde deze functiën
O  O

tot zijn overlijden op den S^^en September 1870 te 's Gravenhage.

Het Museum bevat in de Historische Galerij der Korps-Commandanten ook de beeltenis van

wijlen Generaal-Majoor P. A. C. VAN WICKEVOORT CROMMELIN, gekleed in de uniform van

Kolonel der Rijdende Artillerie; eene reproductie daarvan namen wij op tegenover blz. 116.

Andere Souvenirs, die ons aan zijn eervolle loopbaan herinneren, bezit onze Verzameling helaas

niet. Dientengevolge bezit het portret dubbele waarde; een waarde, die wij te hooger op prijs stellen,

wanneer wij bedenken, dat CROMMELIN het overgrootste deel zijns levens en van zijn schoone

militaire carrière aan de belangen van ons Korps heeft gewijd. Gedurende een tijdvak toch van 42

onafgebroken jaren, waarvan 9 jaar als Commandant — siert CROMMELIN's naam de rollen van

het Regiment.

Starende op die beeltenis, is 't ons alsof wij VAN WICKEVOORT's kloeke, kranige gestalte

weer voor ons zien: den „BEAU CROMMELIN", zooals het schoone geslacht hem noemde, aan het

hoofd van zijn Regiment langs Arnhem's straten; dan wel op de heide, door een ieder bewonderd

om de wijze, hoe zijn geest en zijn persoonlijkheid de batterijen bij de oefeningen wisten te bezielen....

RegimentS'Conwiandant zal zich plaatsen op de ^,mo7itécule" in het Westen! — CROMMELIN

hield veel van een Fransch woord — deze aanwijzing was voldoende om de exercitie door een

onberispelijk défilé te laten besluiten.

Zoo zien wij hem voor ons, altijd goed gehumeurd, altijd flink, uitstekend ruiter — als Hoofd

officier bereed hij steeds jonge paarden en richtte deze persoonlijk af —, onberispelijk gekleed; den

man, die iedereen mocht; den man ook, wien met het kon aanzien, dat zijn levensweg steeds breed

en effen geweest was; een dier zeldzame stervelingen, dien Fortuna in alle opzichten genegen scheen.
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OOALS CROMMELIN zelf was, zag hij ook gaarne zijne ondergeschikten; zoo was o.a.'

een minder fraai dienstpaard van een zijner Officieren een doorn in zijn oog.

Op zekeren dag verkocht de Luitenant Baron VAN HAERSOLTE VAN DEN
DOORN een zijner paarden — een mooi model — voor iioo gulden, welk bedrag aan den Regiments

commandant bekend was. Toen nu VAN HAERSOLTE zijn nieuwkoop kwam presenteeren, werd dit

wel goedgekeurd, doch de Chef kon niet nalaten hem toe te voegen: „waar Mijnheer^ ik had

stellig gedacht dat ge u nu ten mmste een Arabier zoudt hebben aangeschaft".

Bij den KONING stond CROMMELIN in hooge gunst. Toen hij te Arnhem in garnizoen was,

noodigde ZIJNE MAJESTEIT hem meermalen ter hertenjacht. Het was bij een dezer gelegenheden,

dat de oud-Chef als blijk van sympathie het portret van ZIJNE MAJESTEIT ten geschenke ontving,

voorzien van 's VORSTEN eigen handteekening.

Al wees VAN WICKEVOORT CROMMELIN's stamboek geen diensten te Velde aan, vonden

zijne werkzaamheden in het Garnizoen waardeering en dikwerf belooning: getuigen de hooge onder

scheidingen, die hem bij herhaling ten deel vielen. Een enkele maal wilde het voorkomen, dat collega's,

die in 1830—'31 een werkdadig aandeel aan de krijgsverrichtingen genomen hadden, hem op minder

aangename wijze wilden doen gevoelen, dat hij geen oorlogssoldaat was. Toch heeft alleen de

gelegenheid ontbroken, om die betweters te beschamen.

Bij een der drijfjachten op de goederen van den Heer VAN DER OUDERMEULEN onder

Wassenaer, waaraan CROMMELIN gedurende zijn verblijf te Leiden deel nam, werd hij licht aangeschoten.

„Zze soo" — zei zijn zwager VON KELLNER, toen hij hem na het ongeval ontmoette — „mi hebt

ge ten minste ook eens kruit geroken!'.

VON KELLNER had, dit weten wij, den Tiendaagschen Veldtocht medegemaakt en was

versierd met de Militaire Willemsorde.

Hoe dit zij, al kende CROMMELIN den werkelijken oorlog niet — hoe weinigen onzer mogen

zich thans daarop laten voorstaan — toch leeft hij voort in onze herinnering als een onzer meest

verdienstelijke Korps-Commandanten. Wij, in artilleristischen zin zijn nageslacht, zullen steeds met

dankbare piëteit gedenken aan een beminden voorganger, wiens naam zoo lange jaren aan dien van

ons Korps verbonden is geweest.
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EONARD JEAN TINDAL, zoon van RALPH DUNDAS TINDAL, Dïvisïe-Generaal in

Franschen-, later Luitenant-Generaal in Nederlandschen Dienst i), aanschouwde den
gden Juli 1807 te 'sGravenhage het levenslicht.

Zijn vader was door NAPOLEON tot Baron de TEmpire benoemd, en door KONING

WILLEM I bij Besluit van 16 September 1815 met diploma van 31 Januari 1819 in den Nederlandschen

Adelstand verheven met den titel van Baron, overgaande op zijne wettige mannelijke afstammelingen

bij recht van eerstgeboorte. Dit praedicaat werd dientengevolge aan den oudsten zoon DANIËL

toegekend: den lateren oud-Rijder, geboren in 1803, wiens eervolle militaire loopbaan wij reeds volgden.

De drie andere zoons, door den Generaal nagelaten, werden als Jonkheer in de registers van den

Nederlandschen adel opgenomen 2). Ook deze drie wijdden hun leven aan de Landsverdediging: één

verkoos de marine en werd als Kapitein ter zee gepensioneerd, de beide anderen traden, evenals de

oudste broeder, in krijgsdienst.

LEONARD JEAN droeg reeds op 15-jarigen leeftijd de uniform van volontair bij het 2® Bataljon

Veld-ArtilIerie, welk Korps hem den 3isten juü 1822 in de gelederen opnam; op 31 Maart van het

volgend jaar werd hij daarbij tot Kadet benoemd. Snel doorliep hij de lagere graden van den

militairen dienst; hij werd reeds dd. 23 Juni '23 tot Korporaal-titulair en op i September d.a.v. tot

Sergeant-titulair bevorderd. In dezen graad diende hij ongeveer drie jaren, tot hij bij ZIJNER

MAJESTEITS Besluit van den i®" Augustus 1826 N°. 14 de epauletten verwierf.

Hij bleef ingedeeld bij hetzelfde Bataljon, dat toen deel uitmaakte van de bezetting der

vesting Bergen (Mons).

Het verblijf aldaar moest den jeugdigen Officier noodlottig wezen. In het voor onze wapenen

zoo ongelukkige jaar '30 toch geraakte hij bij het verraad van 29 September met de gansche

HoUandsche bezetting van Mons in krijgsgevangenschap „29 September 1830 krijgsgevangen in

Belgi'ê' (Stamboek).

Den 11^®" October naar Doornik overgebracht zijnde, gelukte het aan TINDAL, nadat vruchte

loos alle middelen waren beproefd om op wettige wijze de vrijheid te verkrijgen, den 3isten Januari

1831 om met nog twaalf andere Officieren uit de krijgsgevangenschap te ontsnappen. Rijssel werd ter

middernacht bereikt, en op Woensdag 2 Februari de reis voortgezet over Cassel. Op 7 Februari

uit Duinkerken vertrokken zijnde, kwamen allen na vele wederwaardigheden ondervonden te hebben,

den 10®" Februari daaraanvolgende te 'sGravenhage terug 3).

Nog gedurende zijn verblijf te Doornik, nl. d.d. 14 December 1830 was TINDAL, ingevolge

^ysnrpressié' van het 2® Bataljon Veld-Artillerie, gevoerd a la suite van den staf der Artillerie; op den

18®" Februari werd hij bij het i® Bataljon Veld-Artillerie ingedeeld. Spoedig zou aan hem de gelegenheid

worden geboden om den geleden smaad roemrijk uit te wisschen.

1) Vergelijk Deel V-l bladzijde 6i.

2) Men zie voor meerdere bijzonderheden, het geslacht TINDAL betreffende, o.a. I. B. RIETSTAP „Wapenboek van den Nederlandschen Adel"
Deel II bladzijde 222.

3) Men zie aangaande de gebeurtenissen te Mons in het jaar 1830 Deel V-n A bladzijde 129 e.7.
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Kolonel Jlir. L J. TINDAL.

Commandant van het Kegiment Rijdende Artillerie

8 October 1864—22 April 1868.
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ET Noord-Nederlandsche Leger maakte zich op ten strijd; ingedeeld zijnde bij de Divisie
SAKSEN—WEIMAR, nam TINDAL met de Veld-Batterij N°. 5" — 3' Compagnie, Kapitein
J. VAN DER BEEK — deel aan den Tiendaagschen Veldtocht. Hij werd op den

Augustus voor Thienen door een matten geweerkogel op de borst getroffen, en ontving na afloop der
krijgsverrichtingen bij Koninklijk Besluit van 12 October 1831 N°. 92 het Ridderkruis der Militaire
Willemsorde 4® klasse. Het Metalen Kruis kwam op 13 Juli 1832 zijn borst sieren.

Gedurende den ganschen Kantonnementstijd bleef TINDAL tot het Leger te Velde behooren.
Zijn stamboek vermeldt: gelegenheid van den opstand in België i8jo—'j/—'^2— bij het
Mobiele Leger . ..."

Inmiddels was hij bij Koninklijk Besluit dd. 8 Januari 1832 N". 11 tot i®-Luitenant benoemd;
zonder echter van Korps te veranderen. Dit had eerst plaats den 28®'™ November 1839, toen hij
volgens Besluit des KONINGS (N°. 104) bij het 3° Bataljon Veld-Artillerie overging.

Twee jaren lang vervulde hij daar zijne functiën, welke hij in '41 verwisselde tegen die van
Kapitein-Commandant der Artillerie bij het Luxemburgsch Bondscontingent, tot welke betrekking hij
door ZIJNE MAJESTEIT bij Besluit van 25 October N°. 50 werd geroepen.

Overweegt men, hoe weinig schitterend in die jaren de vooruitzichten waren van den Neder-

landschen Officier — het gevolg zoowel van het demobiliseeren van het leger als van den reeds vroeger
door ons geschetsten noodlottigen toestand der geldmiddelen —, dan mag ons TINDAL's besluit
om tijdelijk in Luxemburgschen Dienst over te gaan geenszins verwonderen.

Kort na zijn benoeming door den KONING-GROOTHERTOG tot Hoofdofficier, ging TINDAL
definitief in dezen dienst over. Hij werd nl. 8 Februari 1847 tot Majoor en Commandant van het

I® Luxemburgsche Jagerbataljon bevorderd; den 3'^^" Maart d.a.v. N°. 71 ontving hij zijn eervol
ontslag als Officier bij het Nederlandsche Leger; welk ontslag zooals wij hierna zullen zien, slechts
van zeer korten duur was.

Na gedurende drie jaren voornoemd commando te hebben gevoerd, werd TINDAL bij 's KONINGS

Besluit van 20 Januari 1850 onder N°. 185 op non-activiteit gesteld, te rekenen van den i^'e^Juni; den
i4den Mei daaraan voorafgaande werd hij op eervolle wijze uit den Luxemburgschen dienst ontslagen,

met bepaling dat het hem werd vergund om het aankomende pensioen uit de Groothertogelijke

Staatskas te blijven genieten, indien hem in Nederland een gesalarieerde betrekking mocht worden

toegekend; verder met vergunning om zich in Nederland te vestigen. (Besluit van den KONING

GROOTHERTOG N°. 1020).

Terwijl hij eerst den i5den Mei uit de sterkte der Bonds-troepen werd afgevoerd, was reeds bij
ZIJNER MAJESTEIT'S Besluit van 24 April 1850 N°. 19 bepaald, dat met intrekking en wijziging der
Koninklijke Besluiten respectievelijk van den 25=^'®" October 1841 N°. 50 en van den 3'^®" Maart 1847
N°. 71 TINDAL benoemd werd tot Kapitein 3° klasse bij den Staf der Artillerie, gerekend als te zijn
geschied op den 2^^®" November 1848, wordende hem in de ,,Naam- en ranglijst der Officieren" een

plaats aangegeven boven den Kapitein van de 3" klasse NUY.

F":
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AAR de Kolonel TINDAL ons geene „Mémoires" naliet — alle bescheiden op zijn militaire

loopbaan betrekking hebbende, werden door hem na zijne pensionneering vernietigd —

staan ons geene gegevens ten dienste, betreffende des oud-Rijders verblijf binnen

Luxemburg's veste, hoe interessant deze bijzonderheden van den dienst allicht zouden geweest zijn.

Wij kunnen alleen mededeelen, dat het den KONING GROOTHERTOG behaagde, om TINDAL

bij Besluit van den Mei 1849 te benoemen tot Commandeur der Orde van de Eikenkroon en

dat het onderscheidingsteeken voor langdurigen en trouwen dienst als Officier bij het Luxemburgsche

Contingent — van dit Kruis gaven wij reeds in Deel V-ii op bladzijde 53 een afbeelding — hem

bij Besluit van den April 1850 N°. 712 werd toegekend. De gesp voor langdurigen dienst als

Nederlandsch Officier droeg TINDAL sedert den December 1844.

Vier en dertig jaren, in Koninklijken Nederlandschen Dienst doorgebracht, zouden voorbijgaan

alvorens TINDAL tot Majoor bij het 1° Regiment Vesting-Artillerie werd benoemd (23 Nov, 1857 N°. 31).

De betrekkingen tot aan dit tijdstip door hem bekleed, vinden wij in zijn stamboek aangeteekend:

„26 April 1850. Belast met de functie van Adjudant voor het Materieel der Artillerie in de

Vesting 's Bosch bij dispositie Departement van Oorlog N®. 43 B.

„22 December 1850. Eervol uit voornoemde betrekking ontslagen en overgeplaatst bij het

Regiment Veld-Artillerie bij dispositie van het Departement van Oorlog N®. 12 B.

„II September 1852. Benoemd tot Kapitein 2® klasse bij dispositie van het Departement van

Oorlog N®. 43 B.

„I November 1855. Benoemd tot Kapitein i® klasse bij dispositie van het D. v. O. N®. 61 B".

Na op 22 Februari 1859 bij het Regiment Veld-Artillerie te zijn overgeplaatst — „dispositie van

het Departement van Oorlog N°. 49 B" — deed Majoor TINDAL op den 20^^®" Januari van het daarop

volgende jaar zijn intrede bij het Korps Rijders — dispositie N°. 32 B —, waarover hij den 8^^®"

October 1864 ingevolge Koninklijk Besluit N°. 43 als Luitenant-Kolonel het commando aanvaardde.

Reeds in '62 was hij tot den rang van Overste bevorderd (Kon. Besluit van 25 Juli N®. 75)5

vier jaren later (18 April 1866 N®. 85) volgde zijn benoeming tot Kolonel.

Het bevel over het Korps rustte nog tot i8ó8 in TlNDAL's handen, toen hij ingevolgé Z. M.'s

Besluit van 22 April (N°. 53) het leger met pensioen vaarwel zeide: twee-en-veertig jaren had hij

onafgebroken den KONING GROOTHERTOG als Officier gediend.

Het commando over het Korps Rijd. Artillerie ging over op den Kolonel J.WOORTMAN SPANDAW.

De oud-Chef bleef te Arnhem met ter woon gevestigd en overleed aldaar den 4.^^^ Mei 1881

op bijna 74-jarigen leeftijd.

Met den Kolonel Jhr. LEONARD JEAN TINDAL daalde weder een der oude bekende figuren

van het Nederlandsche Leger ten grave: de militair bij uitnemendheid, het type van den beroepsofficier

uit den aristocratischen legertijd. Het gezag was bij hem absoluut^ groot de kloof, die in zijne oogen

meerderen en minderen van elkander scheidde.
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Luxemburgsche Èonds-troepen. ICorporaal der Veld-Artiilerie 1844.
„Nach einem alten Bilde aus derselben Zeit."
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ARE het niet, dat TINDAL als een strikt rechtvaardig Chef bekend stond, in zooverre

dat hij zich door niets en door niemand liet influenceeren; dat hij met dezelfde strenge

onpartijdigheid een ieder te woord stond, onverminderd de positie door dien mindere

bekleed, dan zouden waarschijnlijk zijne ondergeschikten niet die achting voor hem gekoesterd hebben,

welke immer zijn deel bleef: dat autocratische gezagsbegrip, geworteld in de legers der 17® en der

18® eeuw, was in ons klassieke land der vrijheid reeds lang in de fundamenten aangetast.

Men noemde TINDAL een lastige Chef: niemand, die zijn ruw vermanende stem niet kende,

kwetsend dikwerf als die vermaning werd toegediend in tegenwoordigheid van talrijke getuigen.

Geen vergrijp, hoe onschuldig ook, vond bij hem genade-, zelfs de hoogstgeplaatsten, die onder

TINDAL's bevelen dienden, gingen somtijds van het Korpsbureau met een traan in het oog, afgeperst

bij besef van machteloosheid. De discipline, zoo toegepast, geleek een knellend ijzeren band, die den

mindere omsluit, hem elke beweging belet

Noemden wij TINDAL het type van den Officier uit het oudere legerstelsel, voor zooverre

gezagsopvatting betreft, ook in andere opzichten werd die lijn door hem met de grootste stiptheid

gevolgd. Ook bij hem diezelfde gevoelens van ridderlijkheid, welke eertijds de zonen der eerste families

leidden om zich in den wapenhandel te bekwamen; ook bij hem hetzelfde bewustzijn, te behooren tot
eene elite-kaste in — beter nog misschien — buiten de maatschappij.

Kwamen die denkbeelden enkele malen in botsing met andere, toch moge het allerminst

worden ontkend, dat hij immer een waardige drager van zulke denkbeelden was.

Steeds keurig gekleed, imponeerend door zijn forsche gestalte, beminnelijk in gezelschap, vooral

tegenover het schoone geslacht; hooghoudende den stand, waartoe hij de eer had te behooi"en, hoog

houdende de traditiën van zijn Korps, deze verdedigende met alle kracht, die in hem was; ook zijne

ondergeschikten, wanneer hun naam door derden mocht worden aangetast.... zelfs indien hij van hun

schuld overtuigd was en het voornemen bij zich droeg om die zienswijze op ondubbelzinnige wijze

tegenover hen te doen blijken. Nooit zou TINDAL zijn mindere het tegen-saluut onthouden; al ware

zijn groet die van den „strammen" militair. Hij was echter slecht van gezicht en herkende moeilijk.

Reed hij alleen uit, dan vergezelde hem steeds zijn ordonnans, de kanonnier i® klasse UNDERSEE,

die in opdracht had om den Chef te waarschuwen, zoo dikwerf een mindere passeerde.

De militaire stand had in zijne oogen dat abstracte, onaantastbare, bijzondere, hetwelk vooral

bij het begrip van militaire eer tot uitdrukking komt.

Eens hadden twee zijner onderofficieren geduelleerd; TINDAL deed hen in dezelfde provoost

opsluiten: hij wilde de twist voor goed uit de wereld hebben. Toen na verloop van den straftijd

béiden op het rapport kwamen zeide de Korps-Commandant tot hem die had uitgedaagd: „Ik heb

u moeten straffen^ maar in uwe plaats had ik niet anders gehandeld".

TINDAL was ten slotte een autocraat, onder wiens ijzeren wil men zich leerde bukken, omdat

hij alles vereenigde, wat de drager van zulk gezagsbegrip behoort te bezitten; omdat hij was een
.^ychef par excellence" zooals een zijner ondergeschikten hem nog onlangs schetste.
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OK van den Kolonel Jhr. LEONARD JEAN TINDAL wordt het portret, een geschenk van

zijn-zoon Jhr. F. J. K. TINDAL te Arnhem, waarvan wij tegenover blz. 120 eene reproductie

gavèn, in het Museum van het Korps bewaard. Behalve deze beeltenis, welke ons de kranige

persoonlijkheid des oud-Rijders voor oogen brengt, herinneren ons nog enkele andere zaken aan zijn

eervolle, veel bewogen militaire loopbaan. Steeds zullen deze der ̂ ^Historische Verzameling'' tot sieraad

blijven strekken: het eerekruis voor moed, beleid en trouw; de bronzen medalje, in den Veldtocht

tegen Belgiö verdiend; het Commandeurs-kruis van de Luxemburgsche Orde van de Eikenkroon

(zonder lint); het Kruis voor 40-jarigen dienst als Nederlandsch Officier en dat in Luxemburgschen dienst

verworven; alle eenmaal door hem gedragen en van den zoon des oud-Rijders ten geschenke ontvangen.

Ook een koppel pistolen en verscheidene sabels, welke wapenen aan het slot van ons werk

nader omschreven zullen worden, sieren de collectie van het Korps, waarvan de traditiën door den

drager met onwelkbaren luister zijn gehandhaafd.

Den lillen September 1866 kon men in de Arnhemsche Courant lezen: Te Amersfoort is
algemeen sprake^ dat de Rijde7ide Artillerie daarheen zal worden verplaatst.

Het waren de loopende geruchten, die dikwijls eene gebeurtenis voorafgaan.
Nog zou het ruim een jaar duren, alvorens de Minister van Oorlog in de Staatscourant (van

II November 1867) deed plaatsen, dat „de staf, 4 Batterijen en het depót van het Regiment Rijdende
Artillerie" in de garnizoensverwisseling van Mei d.a.v. waren begrepen, te Arnhem plaats makende
voor de 5 batterijen en i trein-compagnie van het Regiment Veld-Artillerie, welke uit Amersfoort

derwaarts werden gedirigeerd.

Zoo spoedde het verblijf in de Rijnstad ten einde. Den 2^^^" Mei bevatten de kolommen van-

Arnhems dagblad het volgend bericht, een mededeeling, waaraan wij niets zullen toevoegen:
„Heden morgen den 1^'=" Mei ten 6 uur heeft het Regiment Rijdende Artillerie onze stad verlaten

en zich naar Amersfoort begeven. Een talrijke menigte deed het uitgeleiden, want evenals de Officieren
zich achting hadden verworven in hun kring, genoten ook de onderofficieren en manschappen groote

genegenheid in de hunne, wat bij verlaten van het garnizoen, waarin zij zoovele jaren doorbrachten,
zeer merkbaar was."

Het vaarwel beteekende — gelukkig zeggen wij — tot weerziens!
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E onderlinge garnizoensverwisseling der Batterijen Veld- en Rijdende Artillerie,
'  door Z.Ex. den Minister van Oorlog in de Staats-Courant van 11 November

bevolen, kwam tot uitvoering.
Weder zou het Korps de garnizoensplaats betrekken, die het zoo langen

waarvan het zulk een vriendelijk aandenken had behouden. . . .
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IO

VERLEG met de Gemeente-besturen had — zooals ons mt onderzoek in de

betreffende archieven bleek — voor de garnizoensverandering, waarbij ons

Korps betrokken was, niet behoeven plaats te vinden.
Overeenkomstig de Aanschrijvingen van het Departement van Oorlog van 14

November 1867 N°. 66 P en van 9 Januari 1868 N°. 51 P, was het marschtableau voor de
verwisselingen in het voorjaar van '68 vastgesteld, en d.d. i April d.a.v. uit 's Grayenhage
door den Chef van den Generalen Staf aan Z.Ex. den Minister van Oorlog toegezonden.

Het bevatte aangaande de bewegingen van het Regiment de navolgende bijzonderheden.

Regimentsstaf en ̂  Batterijen:

Op I Mei marcheeren van Arnhem naar Amersfoort (44,9 K.M.)

Depot:

Alsvoren, doch de onberedenen, ter sterkte van ongeveer 96 man, den i Mei

per spoortrein naar Maarsbergen, verder marcheeren naar Amersfoort (13,7 K.M.).

Detachement Nijmege7i:

Op I Mei marcheeren naar Ede (36,1 K.M.); 2 Mei naar Amersfoort (25,8 K.M.).

Laatstgenoemd detachement stond — zooals wij reeds op biz. 106 aangaven —

onder de bevelen van den i ̂-Luitenant Jhr. W. C. GODIN DE PESTERS. Deze had

bereids op i April te Arnhem moeten terugkeeren; zijne detacheering was echter op

het door hem gedaan verzoek, door Z.Ex. den Minister van Oorlog tot i Mei verlengd.

Op hetzelfde uur in den vroegen morgen van den Mei verlieten de Batterijen,

die onderling van garnizoen zouden verwisselen, door schoon voorjaarsweder begunstigd,

hunne standplaatsen. Voor die der Rijdende Artillerie was de Luitenant-Kolonel F. C. Baron

VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN als geleider aangewezen; de nieuw benoemde

Regiments-Commandant was nog niet te Arnhem aangekomen.

De beide colonnes — die uit Arnhem naar Amersfoort en die van Amersfoort

naar Arnhem — ontmoetten elkaar onder weg niet. Zonder meldenswaardige voorvallen

werd in den namiddasr van dienzelfden dag de oude Eemstad bereikt.
^  O

Vele gedachten welden.op uit het hart van menigen Rijder, toen de ̂ jange fan\

dat prachtige monument van stouten middeneeuwschen bouw, eindelijk in 't zicht kwam,

in sierlijke lijnen zich verheffend boven de omgeving van jong geboomte; met zijn

voortreffelijk carillon, dat reeds uit de verte den naderenden een vroolijk welkom toeriep.

Twee en twintig lange jaren had het Korps vroeger te Amersfoort garnizoen
gehouden. Verscheidene oud-gedienden herinnerden zich nog den hartelijken omgang met

de Amersfoorters; zooals het altijd gaat, waren alleen de aangename herinneringen
levendig gebleven. Hunne verhalen waren lang te voren op de chambrée te Arnhem rond

gegaan en hadden de gemoederen der jongen met blijde verwachting vervuld.
Zij zouden niet worden teleurgesteld.
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'A HANS nog deelden ons de in Amersfoort metterwoon gevestigde oud-Rijders —

de gepensionneerde Adjudant-onderofficier pikeur SCHUURING en Wacht

meester DUMOULIN — mede, hoe gaarne ook de minderen van het Korps

daar verblijf hielden.

Warm was de ontvangst, door de burgerij aan het korps bereid, die levendig van

hare zijde toonde, dat het vroegere verblijf der „Rijers" bij haar de aangenaamste herinneringen

had achtergelaten. Voorafgegaan door de muziek op de welbekende vossen, trekt het

Regiment door de Langestraat en over de Varkenmarkt naar het Kalfsveld — sedert

tengevolge der uitbreiding van de stad verdwenen, en in een plein herschapen —, dat

tot parkeerterrein was bestemd en waar de stukken worden achtergelaten. Verder wordt

gemarcheerd naar de A^nge' en de stallen", in de nabijheid der St. Andries-

Poort gelegen; ten laatste worden de beide kazernes — die aan „de Munrhnizen' en

de kazerne „Werkhnis" betroklcen i).

De paarden der Batterijen werden als volgt ondergebracht in de „la^ige stallen"

de I®-, de 2®- en de 4® Batterij, in de „vierkante stallen", de 3® Batterij en het depót.

Het Detachement uit Nijmegen kwam eerst in den namiddag van den 2'^®" Mei

aan; het had uit Arnhem de zieke paarden medegenomen en kon dientengevolge slechts

uiterst langzaam marcheeren.

De Amersfoortsche Courant van 5 Mei 1868 behelsde aangaande de eerste dagen
van het verblijf het volgende —

„Vrijdagmiddag deed het Regiment Rijdende Artillerie, uit Arnhem naar hier in

garnizoen gelegd, met zijn muziekkorps zijn intrede en gaf gisteren tusschen den middag

dit verdienstelijk korps" — d. i. Zondag 3 Mei — „zijn eerste matinée musicale in

Amicitia, als aangename en zeer gewaardeerde welwillendheid van den hooggeachten

Kolonel Commandant (J. WOORTMAN SPANDAW) van het Regiment, die reeds van

vroeger jaren hier vele hoogschatters telt; en mag alzoo de burgerij zich met veel vertrouwen

voorspiegelen, dat het nieuwe garnizoen allengskens veel zal vergoeden van hetgeen in het

vertrekkende werd verloren."

Nader deelde het nummer van 8 Mei d.a.v. mede:

„Maandag jl. hebben de Heer Kolonel Commandant met het Korps Officieren van

het Regiment Rijdende Artillerie, i Mei alhier in garnizoen gekomen, ten Raadhuize hunne

opwachting bij den Heer Burgemeester dezer gemeente gemaakt."

Des namiddags vereenigden zich al de Officieren aan een kameraadschappelijken
maaltijd, alwaar als gasten aanzaten de Luitenant-Kolonel Baron VAN TUYLL VAN

SEROOSKERKEN, Majoor DE VILLENEUVE en de 2®-Luitenant VAN LÖBEN SELS.

Beide laatstgenoemden hadden zich dienzelfden morgen bij den Chef gemeld.

I) De éclaireurs behoorden toen reeds tot het verleden. De daartoe aangewezen oude snorreliaarden als korporaal VAN OPSTALL ,
de kanonniers klasse KJRONE, WINDE en UNDERSEE hadden achtereenvolgens het Korps verlaten en werden niet vervangen.
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E Kolonel WOORTMAN SPANDAW, die na aankomst der Batterijen het commando

over het Regiment van den Overste Baron VAN TUYLL had overgenomen, bracht aan

dezen een dronk en riep aan de nieuw aangekomen leden het welkom toe. Later hadden

de intieme bijeenkomsten plaats aan de Officierstafel, die weder in een daarvoor gehuurd huis op de

^^Appeleninarkr werd opgericht. De echtgenoote van een der onderofficieren — den reeds genoemden,

thans gepensionneerden opperwachtmeester VINK — kweet zich op verdienstelijke wijze van haar taak

om het middagmaal voor de Heeren te bereiden. De tafel was voor de Officieren een plaats van

gezellig verkeer, waaraan zij, die het voorrecht hadden éénmaal lid daarvan te zijn, steeds met genoegen

terugdenken. Somwijlen werd men verrast door een Vorstelijk geschenk. Nog treft men in de Amers-

foortsche Courant van den 17^®" November 1879 het bericht:

„Z. M. DE KONING heeft een reebout ten geschenke gezonden aan de tafel van de Officieren der

Rijdende Artillerie alhier."

Dat toen een extra glas schuimende champagne geledigd werd op het heil van den door het

Korps zoo geliefden VORST, behoeft zeker geen vermelding.
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E nieuwe periode onzer Korpsgeschiedenis — het garnizoen Amersfoort 1868 tot 1881—,

waarvan de beschrijving nu onze aandacht bezig houdt, wordt door het zoo gewichtige

jaar 1870 in twee deelen gesplitst. In dat jaar stond de oorlogsfakkel ook in ons

Vaderland te ontbranden; ofschoon het gelukkig zoover niet kwam, warert alle voorbereidselen

getroffen. Op Nederland rustte in die dagen de taak om ter handhaving zijner neutraliteit het leger

te mobiliseeren. Zoo vormt het jaar 1870 een uit een militair oogpunt hoogst gewichtig tijdvak, aan

de bespreking waarvan wij een afzonderlijk hoofdstuk zullen wijden. Hierdoor 'wordt de stof verdeeld

in drie tijdperken, die achtereenvolgens behandeld zullen worden, op overeenkomstige wijze als het

verblijf in de vorige garnizoenen. Allereerst eenige woorden over de jaren 1868 en '69.

Bij aankomst te Amersfoort was de samenstelling van het Korps als volgt —

Kolonel J. WOORTMAN SPANDAW, Commandant;

Majoor W. DE VILLENEUVE;

Kapitein J. J. C. Baron TAETS VAN AMERONGEN, Regiments-Adjudant;

Kapitein J. W. C. GERARD VAN SIJSEN, Kapitein van het materieel;

i^-Luitenant Z. K. H. WILLEM ALEXANDER KAREL HENDRIK FREDERIK PRINS DER

NEDERLANDEN;en

i®-Luitenant B. DUTRY VAN HAEFTEN, i®-Luitenant-Instructeur.

De Kapitein Jhr. D. C. M. HOOFT, Gouverneur van 's KONINGS tweeden Zoon, Z. K. H.

PRINS ALEXANDER, werd gevoerd a la suite.

03

l« Batterij.

Kap" J. Goudriaan.

le-Lt H. A. Woortman
Spandaw.

I«-Lt J. E. N. Baron Sirtema
van Grovestins.

2® Batterij.

Kap" M. L.V. Baron de Girard
de Mieiet van Coehoom.

I«-Lt P. Haitsma Muiier.

2«-Lt Jhr. J. R. Storm van
's Gravesande.

2sLt C. M. E. van Löben
Seis I).

3® Batterij.

Kapn C. J. van Orsoy Veeren.
le-Lt W. H. Bierman.

le-Lt S. J.A. de Quertenmont.

2«-Lt M. J. E. Viruly van
Pouderoyen.

4® Batterij.

Kapn Jhr. W. U. C. Ridder
van Rappard.

i®-Lt (mankeert).

2e-Lt C. G. S. Baron van

Heemstra.

2®-Lt Jhr. M. W. de Jonge
van ÉUemeet.

Depót;

Kap" J. J. Roosmale Nepveu.

I®-Lt J. F. Baron Taets
van Amerongen 2).

1®-Lt Jhr. W. C. Godin
de Pesters.

2®-Lt J. G. Baron Taets
van Amerongen 3).

In dit eerste tijdperk, hoe kort ook, mocht het Korps niet vereenigd blijven.

De groote ramp van 7 September '68, die een der smartelijke gebeurtenissen in onze korps

geschiedenis vormt, waarop we straks terugkomen, was n.1. oorzaak, dat op den 27='®" November de

4' Batterij zonder materieel, ter sterkte van 3 Officieren, 69 onderofficieren en manschappen, 6 Officiers-

en 120 troepenpaarden, naar Zutphen vertrok om aldaar tot nader order garnizoen te houden.

„Tot tijd en wijle" — meldde de Amersfoortsche Courant — „de afgebrande stal alhier zal zijn

herbouwd, om reden het aantal verbrande paarden door 113 nieuw aangekochte en successievelijk aan te

komen paarden wordt vervangen, waarvoor hier ter stede geen voldoende stalling is."

Op I Sept. '69 keerde de Batterij te Amersfoort terug en was het geheele Regiment weder hereenigd.

Verder hadden in deze jaren, behalve tot het houden van oefeningen, geen detacheeringen van

onderdeelen naar elders plaats.

I) VAN LÖBEN SELS, sedert 28 April 1868 van het l® Regiment Vesting-Artillerie uit Delft bij het Regiment overgeplaatst, meldde zich eerst
den 4den Mei te Amersfoort. Aanvankelijk ingedeeld bij de 2® Batterij, werd hij enkele dagen later bij de 4® Batterij overgeplaatst.

2} Sedert het jaar 1861 gedetacheerd als Ordonnans-Officier van Z. M. DEN KONING. 3) Aanteekeningen Krijgskundig Archief van den Generalen Staf.
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E mutatiën van het jaar 1868 leiden wij in met een verlies, dat het leger zwaar moest

treffen, en per o.s. Algemeene Order ter kennis van het leger werd gebracht.

^^Personeel en Militaire Zaken

53 P. Gravenhage^ den 4.^ Juli 1868,

^^Algemeene Order wor het Leger,

,„Chitvangen hebbende ZIJNER MAJESTEITS Kabinets-Rescript jvan den ̂ 8"^ der vorige maand^

onder anderen inhoudende:

^,,Beschikkende op een door Onzen beminden Oom den Veldmaarschalk PRINS FREDERIK DER

NEDERLANDEN onder dagteekening van 12^^ dezer aan ons gedaan verzoek^ strekkende om op daarvoor

aangevoerde gronden ontheven te worden van het op den 4^'*" April 184^ aan Hem, in voornoefnde hoedanigheid

van Veldmaarschalk door ons opgedragen Oppertoezigt over de verschilletide wapenkorpsen van het Leger,, van

het materieel der genie, in het bijzonder van al hetgeen met het Grootmeesterschap der Artillerie in betrekking

staat, mitsgaders van het Oppertoezigt over de Koninklijke Militaire Academie,, zoo hebben wij goedgeacht het

voorschreven verzoek in te willigen en onzen beminden Oom den PRINS-Veldmaarschalk onder dankbetuiging

voor de uitstekende wijze, waarop dat Oppertoezigt door hem gedurende zoovele jaren is uitgeoefend, en voor de

vele en gewichtige diensten, aan Ons en aan het Leger bewezen, van bedoeld Oppertoezigt te ontheffen.

„Brengt voorschreven Beschikkmg des KONINGS mits deze ter kennis van het Leger,

„De Minister van Oorlog
fget.J VAN MÜLKENP

Zag het geheele leger met diep leedwezen den beminden PRINS-Veldmaarschalk zijne 200

gewichtige, gedurende tal van jaren vervulde betrekkingen nederleggen, zeker niet het minst het Wapen

der Artillerie, dat zijn hooggewaardeerden Grootmeester verloor.

Met de grootste dankbaarheid bleef ook de Rijdende Artillerie vervuld jegens haar PRINS,

met wien zij steeds lief en leed had gedeeld.

Gejubeld had het Korps van ganscher harte, wanneer zonnige dagen voor den Vorstenzoon

aanbraken, als de geboorte van 's PRINSEN telgen een blijde toekomst ook voor Nederland openden,-

gejuicht was door de onzen, toen op 19 Juni 1850 het huwelijk tusschen PRINSES WILHELMINA

FREDERIKA ALEXANDRINA ANNA LOUISE met den KROONPRINS van Zweden en Noorwegen —

later KONING KAREL XV — was voltrokken.

Getreurd had het Korps, wanneer donkere wolken zich boven den PRINS en zijn gezin samen

pakten; bij het overlijden op i November 1834 op zeer jeugdigen leeftijd van WILLEM FREDERIK

NICOLAAS KAREL; wel het meest den 2 3^^®° Januari 1846, toen bij het verscheiden van den blozenden

WILLEM FREDERIK NICOLAAS ALBERT een liefelijke toekomstmuziek verstomde, de hoop werd

uitgebluscht, die tien jaren lang het hart der Vorstelijke Ouders had vervuld!

De PRINS verliet het leger, doch ging niet voor het leger verloren. Met onverflauwde belang

stelling bleef hij tot zijn dood de militaire gebeurtenissen en lotswisselingen der verschillende korpsen volgen i).

I) Het is ons hier een genoegen weder te mogen verwijzen naar het volledige standaardwerk over den PRINS: „PRINS FREDERIK DER
NEDERLANDEN en zijn tijd" door F. DE BAS, waarin zoo menige bijzonderlieid uit dit welbesteede leven staat opgeteekend. Ook noemen wij het

voorloopige geschrift van denzelfden schrijver: „PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN", Schiedam i88l.
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OK het beheer van het Departement van Oorlog onderging in het jaar '68 weder een
verandering. Aan den Generaal-Majoor J. A. VAN DEN BOSCH, Adjudant in buitengewonen
dienst van Z. M., werd n.1. op het daartoe door hem gedaan verzoek, dato 3 Juni bij

Koninklijk Besluit N°. 29 eervol ontslag verleend als Minister van Oorlog. In zijn plaats werd benoemd
de Generaal-Majoor J. J. VAN MULKEN, Lid van den Raad van State.

In het eerste jaar vielen overigens weinig mutatiën voor, die het Korps rechtstreeks betroffen,
In September '68 was de z'-Luitenant C. G. S. Baron VAN HEEMSTRA bevorderd tot i^-Luitenant,
in de maand d.a.v. de C-Luitenant J. F. Baron TAETS VAN AMERONGEN, Ordonnans-Officier van
Z. M., wegens ziekte op non-activiteit gesteld.

Het voorjaar van '69 bracht echter groote veranderingen.

Wij noemen in de eerste plaats de pensionneering van den Commandant van het Regiment
Rijdende Artillerie]. WOORTMAN SPANDAW, ingevolge Koninklijk Besluit van den 29^'®" Maart N°. 12.
Het commando ging over op den Luitenant-Kolonel F. C. H. Baron VAN TUYLL VAN .SEROOS-
KERKEN (Kon. Besluit van denzelfden datum N°. 13). Deze werd tevens bevorderd tot Kolonel en
aanvaardde den 3^^" April het commando.

De volgende regelen ter herdenking van eerst vermelden oud-Chef mogen hier eene plaats vinden.

In zooverre wij aan het eind van elke periode dezer Korpsgeschiedenis enkele woorden wijden
aan de nagedachtenis der voorgangers, wier naam meer dan die van anderen aan het Korps
verbonden blijft, wijl het opperbevel aan hunne handen was toevertrouwd, aanvaardden wij telkens
daarmede een taak, die — hoe zwaar ook op zich zelf — ons om haar belang veelal licht voorkwam.
Toch is die taak inderdaad zwaar!

Wij weten het, dat onze zwakke krachten bij lange niet toereikend kunnen zijn om hen, die
zoo veel waren voor het Korps, ons zoo lief, alle eer te geven, waarop zij aanspraak mogen maken;

wij weten het, dat wij niet altijd volledig kunnen zijn, waar wij slechts enkele grepen deden uit een
leven, zóo rijk en zóo welbesteed, waarmede een gansch boekdeel ware te vullen.

En toch noemden wij die zware taak licht....

Licht, omdat het een genot is te spreken van hen, tegen wie wij vol vereering, vol dank
baarheid opzien; omdat wij diep doordrongen zijn van de beteekenis van het gevleugelde woord
,,/e Chef c'est Ie Regiment.. .."

Gaarne aanvaarden wij die taak, omdat — hoe moeilijk en veelomvattend ook het Korps-
Commando veelal geweest zij — de meesten, in wier handen het heeft berust, zich mochten verheugen

in waardeering van superieuren en ondergeschikten, zoodat de militaire loopbaan, waarlangs zij voort
schreden, breed en effen was. Kan het anders dan aangenaam zijn om zulk een carrière te schetsen?

Dan, die taak valt zwaar, als donkere wolken het levenspad verduisteren; te zwaarder bij

enkelen, voor wie het zonlicht schaars doordrong!
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LS wij de pen opnemen om een paar regelen ter herinnering van dea Kolonel JACOB

WOORTMAN SPANDAW neder te schrijven, dan gevoelen wij hoe nuoeitevol onze taak

vooral ditmaal moet vallen.

Daarom verzoeken wij den lezer, dat hij uit deze inleiding ai^vuHe, wat onze

pen onbeschreven liet. Want SPANDAW's carrière was niet als die van de meestem zijner collega's ̂

voor hem maakten noch welwillendheid van hoogere autoriteiten, noch bijzonder waardeerende gevoelens

zijner mede-Officieren, het bevel gemakkelijk.

Toch was hij een flinke aanvoerder, een zelfstandige Chef — ie zelfstandig misschien. Hij
exerceerde vlot, gaf korte krachtige bevelen en wist wat hij wilde. Maar hij was niet bemind, zóóals

velen van hen, die hem voorgingen of die nog zouden volgen. Was misschien de reden hiervan, dat

hij eenmaal den moed gehad had om zich boven een vooroordeel te verheffen, dat vooral in die

dagen als een nog bij uitstek militair vooroordeel moest worden beschouwd; was het, omdat hij later,
den eenmaal gekozen weg verlatende, toch den sabel kruiste? Wij weten het niet. ïm elk geval moest

die zaak hoogst pijnlijk wezen, te pijnlijker omdat de lange jaren, gedurende welke ze liep, ten bewijze
kunnen strekken, hoe velen — ten onrechte waarschijnlijk — SPANDAW's optredea veroordeelden.

De strijd tegen vooroordeelen is zwaar; men moet zich wel sterk bewust zijn era dien; aan te binden.

Maar heeft men eenmaal dien strijd aangebonden, dan zij de leus ook ^^advienne pmtrrd\ Bij

SPANDAW kwam weifeling, dan toegeven.

Dat was jammer.

SPANDAW duelleerde in '6i naar aanleiding van eene gebeurtenis, die vele jaren vroeger
had plaats gegrepen; de publieke opinie was niet aan zijne zijde, zooals onder meer de Ambemsche

Courant van 6 Mei 1861 getuigen kon.
O  &

Ziet, dat ten slotte zwichten voor het vooroordeel, dat afwijken van de eenmaal gevolgde lijn —
hoe verre het ook van ons blijve om daarover den staf te breken — dat noemen wij jammer;

niet onverklaarbaar evenwel. SPANDAW was een figuur è la TINDAL: minder consequent — de

bedoelde geschiedenis bewijst het, — maar hij was eveneens het type van den Officier,, wien de oude

opvattingen heilig waren ....

JACOB SPANDAW — later werd hem vergund zijns moedersnaam WOORTMAN bij den zijne

te voegen — was den Juli 1809 te Zuidbroek, een dorpje in de Provincie Groningen, geboren.

Van de familie SPANDAW zijn ons weinig genealogische bijzonderheden bekemd. M^ij weten

alleen dat des oud-Rijders grootvader in de 2"^® helft der eeuw predikant was te Vriies in Drenthe.

Zijn Vader, HAJO ALBERT SPANDAW — geboren 23 October 1777, overleden 28 October 1855,

gehuwd met HENRICA WOORTMAN — was in 1813 Lid van Gedeputeerde Staten van Groningen,

in 1846 Raadsheer in het Gerechtshof te Groningen, Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw

en Commandeur in de Orde van de Eikenkroon.
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Commandant van het Regiment Rijdende Artillerie

22 April 1868-24 Maart 18G9.
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P 15-jarigen leeftijd als kadet van de Artillerie- en Genie-school te Delft toegelaten (x8 Juli 1824)

deed SPANDAW vier jaren later zijn intrede bij het Korps Rijdende Artillerie, waarbij hij den
2isten Juli 1828, ingevolge Z. M.'s Besluit N°. 23 tot 2®-Luitenant werd benoemd. Zijn stand

plaats was aanvankelijk 's-Hertogenbosch, welk garnizoen hij in den loop der maand September van het
jaar 1830 met Breda verwisselde, toen vier Batterijen van het Regiment zich bij het mobiele leger hadden
aangesloten. In evengemelde plaats werkte hij mede tot het in staat van verdediging brengen der vesting.

Onder de bevelen van den Luitenant-Kolonel P. R. FALTER maakte SPANDAW op den
2den November van hetzelfde jaar met den staf en vier compagnieën Rijdende Artillerie den marsch

naar Amersfoort mede, welke plaats den 6'^®" daaraanvolgende werd bereikt. Weldra mocht voor den
jeugdigen Officier het oogenblik aanbreken om op het slagveld zijn sporen te verdienen.

Den 25®'™ Februari 1831 in Boxtel geplaatst bij de 3® Rijdende Batterij, Kapitein KOPS, deel
uitmakende van de 1° Brigade Infanterie — Kolonel DE FAVAUGE — behoorde hij tot het mobiele
leger, en was op 23 Juli van hetzelfde jaar bij de groote wapenschouwing te Rijen tegenwoordig.
Met de Reserve-Artillerie, waartoe zooals men zich zal herinneren ook de Rijdende Batterijen N". i

en N°. 2 behoorden, maakte SPANDAW den Tiendaagschen Veldtocht mede.

In den vroegen morgen van den gedenkwaardigen 12*^®" Augustus-dag 1831 ontving de
3® Batterij bij nadering yan het dorp Bautersem den last om zich te voegen bij de Derde Divisie
Infanterie, die den vijand uit het dorp verdreven had.

Nadat deze Divisie er in geslaagd was om de hoogten bij Leuven te bezetten, kwam de Rechter halve-
Batterij N°. 3 — i"-Luitenant Baron VAN HEECKEREN en 2"-Luilenant WOORTMAN SPANDAW —
rechts van den weg naar Leuven in de vlakte voor die hoogten in batterij. Op dit oogenblik reed
Zijn Koninklijke Hoogheid DE PRINS VAN ORANJE langs de stukken, gelastende dat de manschappen
zouden afstijgen, daar een wapenstilstand was gesloten.

En dan volgt de tragische afwikkeling van den strijd, welke onze lezers zich nog herinneren i),
het krachtige antwoord door de Rechter halve-Batterij N°. 3 op het hevige kanonvuur, plotseling uit
Leuven losgebarsten; forsch duel, dat aan SPANDAW's Sectie zullen beduidende verliezen veroorzaakte.

Bij Kon. Besluit van 12 October 1832 N°. 92 werd de jonge Rijder begiftigd met het Kruis
voor Moed, Beleid en Trouw. Het Metalen Kruis ontving hij reeds den 13^®" Juli te voren. Zijne
bevordering tot i"-Luitenant bij het Korps volgde op 23 November 1833.

Na enkele der kantonnementsjaren (1831—'35) met de 3" Rijdende Batterij in de dorpen Vught,
Stratum en Haren te hebben doorgebracht, marcheerde SPANDAW in November van laatstgenoemd
jaar met dezelfde batterij naar Deventer, alwaar deze van 18 November 1835 tot 24 Juli 1836
ofarnizoen kwam houden.

Daarna keerde hij weder naar Noordbrabants kantonnementen, aanvankelijk te Oisterwijk,
vervolgens te Veghel. Den 25®'®" Juli 1836 vertrok de Batterij naar Amersfoort, welke plaats den
28®'®" daaraanvolgende werd bereikt.

I) Men vergelijke Deel V-n E blz. 206.
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OEN bij de reorganisatie van 1843 het Regiment Rijdende Artillerie was teruggebracht
tot vijf Compagnieën, werd SPANDAW bij Z. M.s Besluit van hetzelfde jaar N°. 55 op
non-activiteit gesteld in afwachting eener nadere.beschikking; hij vestigde zich met zijne

familie terwoon te Kleef. Niet lang behoefde hij daar evenwel te verblijven. Het Koninklijk Besluit
van 9 Augustus 1844 N°. 70 riep hem weder in actieven dienst, ditmaal in de gelederen van het

I® Regiment Vesting Artillerie te Nijmegen, waar hij te rekenen van den Sept. werd opgenomen.

In 1848 werd hij naar Venlo verplaatst; bij de reorganisatie van '48 ging hij over bij het
nieuw geformeerde Regiment Veld-Artillerie (i Mei); bleef echter in hetzelfde garnizoen, waar hij tegen
woordig was bij de proeven ter verkrijging van meerdere beweegbaarheid.

Weder te Nijmegen teruggekeerd zijnde, ontving hij de onderscheiding van Ridder in de Orde

der Eikenkroon, waartoe het Z. M. behaagd had den oud-Rijder in dato 10 Mei 1849 te benoemen.

Reeds sedert 6 December '44 sierde het eereteeken (XV) zijne borst.

Tot zijne benoeming tot Kapitein 3® klasse, ingevolge ZIJNER MAJESTEITS Besluit van

10 September 1852 N°. 2 — zijn bevordering tot de 2® klasse volgde op i Januari '54 bij dispositie
van het Departement van Oorlog dd. 27 December N". 113 — bleef SPANDAW te Nijmegen.
Nu werd hij overgeplaatst naar Amersfoort en voerde aldaar tot zijne indeeling bij het Regiment
Rijdende Artillerie (dispositie van het Departement van Oorlog dd. 20 Juni '55 N°. 16 B) het bevel

over de batterij behoorende tot het Limburgsche Bonds-Contingent.

Te Leiden, waar hij de 4' Rijdende Batterij commandeerde, werd hij bij dispositie van het

Departement van Oorlog dd. 12 Mei '57 N°. 54 B bevorderd tot kapitein der i® klasse. Zijn benoeming

tot Majoor bij het 2' Regiment Artillerie volgde op den 13^^" Augustus 1860 (Besluit van Z. M. N°. 53).

Slechts kort bleef hij bij het niet-bereden gedeelte van het wapen: reeds den 23®^®" Januari

van het jaar '61 ontving hij, ingevolge dispositie van het Departement van Oorlog N". 23 B, zijn

overplaatsing bij het Regiment Veld-Artillerie.

Op den 22®'^" Maart 1S64 door ZIJNE MAJESTEIT bevorderd tot Luitenant-Kolonel, verliet

hij andermaal het bereden gedeelte, ditmaal om als oudste hoofdofficier bij het 2® Regiment Vesting-

Artillerie terug te keeren. Vier jaar daarna bevorderde KONING WILLEM III den Luitenant-Kolonel

J. WOORTMAN SPANDAW bij HoogstDeszelfs Besluit van 2 2 April 1868 N°. 54 tot Kolonel en Commandant

van het Regiment Rijdende Artillerie. Niet lang voerde hij evenwel het commando. De ongelukkige brand

te Amersfoort had voor SPANDAW hoogst pijnlijke gevolgen. Het legerbestuur desavoueerde hem

volkomen, toen hij naar aanleiding van het gebeurde eenige militaire maatregelen had noodig geoordeeld.

Enkele maanden later gaf de Inspecteur van het wapen zijne ontevredenheid te kennen over een

paar min belangrijke wijzigingen, die de Korps-Commandant in de Exercitie-Reglementen had noodig geoor

deeld. Kort daarop werd SPANDAW op pensioen gesteld (Z. M. Besluit van 24 Maart 1869 N°. 12). Het bevel

over het Regiment ging over op den Luitenant-Kolonel F. C. H. Baron VAN TUYL VAN SEROOSKERKEN.

Na zijne pensioneering vestigde zich de oud-Rijder te Zutphen en overleed aldaar den
14^611 September 1873 op 64-jarigen leeftijd.
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EHALVE het Portret van wijlen den Kolonel JACOB WOORTMAN SPANDAW, dat in

de Historische Galerij der Korps-Commandanten wordt bewaard — vervaardigd naar een

portret in pastel, den oud-Rijder voorstellende als Kolonel der Rijdende Artillerie, in het

bezit van des oud-Rijders schoonzoon, den gepensioneerden Kolonel der Ai-tillerie H. H. J. Baron VAN

HAERSOLTE VAN DEN DOORN — heeft de ̂ ^Historische Verzameling" geene souvenirs, die ons

herinneren aan de militaire loopbaan van den oud-Chef. Tegenover blz. 134. boden wij onzen lezers

een reproductie van die beeltenis, aan de keerzijde voorzien van des oud-Rijders familiewapen.

Moge de Kolonel SPANDAW in zijn militaire leven met tal van moeilijkheden te kampen hebben

gehad, en de waardeering door zijne tijdgenooten — wij wezen daarop — niet zoo groot geweest zijn

als wij betreffende velen der oud-Commandanten vreugdevol mochten boekstaven, voor ons, zijne nazaten,

zal hij steeds blijven een der krijgslieden, die het hunne hebben bijgebracht om door hunne militaire

deugden, door den roem, dien zij op het slagveld verwierven, den naam van ons Korps te verheffen.

SPANDAW sluit de rij der aanvoerders, wier borst met het Kruis voor militaire verdiensten

bij uitnemendheid gesierd was. Dit alleen dwingt ons, die den oorlog slechts uit de boeken kennen,

rechtmatige bewondering af en woorden van hoogen lof.

Gelijktijdig met den Kolonel SPANDAW verliet ook de Kapitein GOUDRIAAN het Korps;

hij werd bevorderd tot Majoor bij het Regiment Veld-Artillerie en in het bevel over zijn batterij

vervangen door den Kapitein J. ROOSMALE NEPVEU.

Aan den Kapitein-Adjudant J. J. C. Baron TAETS VAN AMERONGEN werd, op het daartoe

door hem gedaan verzoek, dd. 27 Maart een eervol ontslag uit die betrekking verleend en tevens het

commando over het depót opgedragen. De Kapitein A. C. Baron BENTINCK, Ordonnans-Officier van

Z. M., werd dd. 27 Maart in zijne plaats tot Regiments-Adjudant benoemd. De Kapiteins 2" klasse

ROOSMALE NEPVEU en VAN AMERONGEN werden in de maand d.a.v. tot de i" klasse bevorderd.

In diezelfde maand en wel op 3 April werd de i°-Luitenant J. E. N. Baron SIRTEMA VAN

GROVESTINS benoemd tot Ordonnans-Officier van Z. M.; doch hij bleef in de sterkte gevoerd. In diezelfde

maand, den 22='®", overleed te Amersfoort de 2"'-Luitenant J. G. Baron TAETS VAN AMERONGEN.

Voorts werd de i®-Luitenant H, A. WOORTMAN SPANDAW, zoon van den oud-Chef, op

het daartoe door hem gedaan verzoek, den 30^'®° April op non-activiteit gesteld.

De achtereenvolgens bij het Regiment ontstane vacatures in den luitenants-rang werden dd.
4 Juni ingenomen door den i®-Luitenant L. F. MAAS GEESTERANUS, den 2°-Luitenant W. P.

VEEREN van het Regiment Veld-Artillerie en den i^-Luitenant J. H. Baron VAN SLINGELANDT

van het 2= Regiment Vesting-Artillerie. Laatstgenoemde telde slechts kort in onze gelederen. Hij had

het ongeluk om bij de exercitie een arm te breken en werd op zijn verzoek dd. 11 September weder

bij zijn oude Regiment teruggeplaatst.

De i®-Luitenant C. DE WIT van het Regiment Veld-Artillerie; die eenmaal geroepen zou worden

het commando over het Korps te voeren, verving hem.



140 DE RIJDENDE ARTILLERIE IN AMERSFOORT 1868—'81.

IJNE MAJESTEIT DE KONING nam den 8^^^° Augustus r868 onder

N°. 53 een zeer gewichtig besluit, regelende de opleiding van den

Nederlandschen Officier voor den dienst bij den Generalen Staf.

Nadat reeds het jaar te voren in Haarlem — in de Korte Houtstraat boven een

slagerij, waar nota bene een groote ossenkop uithing! — de eerste stafschool was gevestigd

geweest, alwaar aan een viertal Officieren onderricht gegeven werd in tactische oefeningen

op de kaart en in stafdienst, had thans de reorganisatie van voormelde dienstvak plaats,

waarbij tevens de opleiding en de bevordering nader geregeld werden. Met de Luitenants,

die toen bij den Generalen Staf dienden, werd de nieuwe stafschool te Breda geopend.
Dit waren de i'-Luitenants A. KOOL van de Rijdende Artillerie, F. DE BAS

en W. H. NOLTHENIUS van de Cavalerie en Jhr. H. LAMAN TRIP van het wapen

der Infanterie.

De instelling, waaraan een vierjarige cursus verbonden was, beoogde eenvoudig

de vorming van Staf-Officieren en behield deze richting tot in 1875, toen het Koninklijk

Besluit van den 28^'^° Juli N°. 10 aan de Stafschool tevens verbond de gelegenheid tot

opleiding voor de hoogere rangen in het Leger en voor- speciale dienstbetrekkingen.

Nadien hadden verscheidene reorganisatien plaats in het hooger militair onderwijs.

De laatste regeling, welke grootendeels steunt op de zienswijze van het toenmalige

kamerlid Majoor ROOSEBOOM 1), was die van den Juli 1890 (St.bl. N°. 126).

Hoe interessant het onderwerp ook wezen moge, en hoezeer het ons ook tot

verdere bespreking uitlokt, plaatsruimte gebiedt ons om het bij dit weinige te laten; het

groote gewicht, dat de hooge vorming van den Officier in het leger bezit, en het feit,,

dat verschillende oud-Rijders de ,,Krijgsschool" bezochten — wij noemen den tegenwoordigen

Chef van den Generalen Staf Luitenant-Generaal A. KOOL, de beide laatste Korps-

Commandanten Kolonel C. DE WIT en Majoor L. H. F. VAN HASSELT — leidden ons

er toe om aan ZIJNER MAJESTEITs Besluit eenige oogenblikken aandacht te wijden..

Het Koninklijk Besluit van 7 April 1869 N°. 16, door Z.Ex. den Minister van

Oorlog dd. 14 April d.a.v. onder N°. 53 P ter kennis gebracht, hield in een wijziging

van de organisatie der Artillerie. Bij elke der veertien veld-batterijen werd het getal
troepenpaarden met vijf vermeerderd en op 47 gebracht; voorts werd het Regiment

vermeerderd met eene compagnie transport-trein.

Deze was bestemd voor de te verwachten transporten ten behoeve van den administra

tieven dienst bij het leger en om de kern uit te maken van een in tijd van oorlog op

te richten bataljon transport-trein, dat alsdan ter beschikking zou staan van den Chef
der administratie bij het leger te Velde.

1) Men zie tlaartoc zijn hoo^jst ])elaiignjke Nota bij het Voorloopig Verslag overgelegd. Handelingen bijl. IV 1889 '9°
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Kapitein der Rijdende Artillerie in marschtenue. 1869.
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ET aantal artillerie-commandementen werd op acht bepaald, wordende het 9* met het

3® vereenigd. Verder werd bij hetzelfde Kon. Besluit de staf van het Regiment Rijdende

Artillerie vermeerderd met één majoor- en verminderd met één kapitein ii la suite.

Belangrijk voor de bereden korpsen in het algemeen en voor alle bereden Officieren waren de

bepalingen betreffende het Paardetuig bij Min. Aanschrijving van 31 Juli 1869 N°. 87 F ter kennis

van het leger gebracht. (Ree. Mil. blz. 871).

Voor zoover het wapen der artillerie betrof werd daarbij bepaald —

i«. de waltrap, bijgevolg ook de oversingel vervielen;

2®. de witte paardendekens en de grauw linnen mondzakken bij de Veld- en Rijdende Artillerie

werden vervangen door gelijke voorwerpen van donkerblauwe kleur; de riemen der mondzakken

voortaan ongekleurd of van bruin- inplaats van zwart leder;

3®. de dekensingel, waarvan het lederwerk alsmede van bruin leder moest wezen, behoorde voortaan

niet meer tot de uitrusting van den man, maar tot het Paardentuig.

Voor de bereden Officieren bleef de bestaande zadel met singels van donkerblauwe geweven

stof, doch zonder vóórtuig, staartriem en foedraal om den lepel, gehandhaafd, met dien verstande, dat

al het lederwerk aan den zadel, zoomede aan den mantelzak, ongekleurd of bruin moest zijn.

Inplaats van de pistool-holsters werden twee sacochen, in vorm gelijk aan de poetszakken van

den nieuw-model cavalerie-zadel, doch kleiner, op dezelfde wijze aan den zadel bevestigd; de linker-

sacoche voorzien van een losse revolver-holster of tasch met klep voor het pistool of de revolver,

waarmede de Officier zoude zijn bewapend en om het vuurwapen ook aan den lijfriem van den

sabelkoppel te kunnen dragen. In de sacoche werd die holster of tasch door een riempje met

gesp bevestigd.

Voorts kregen de zichtbare voorwerpen van metaal aan het Paardetuig in het algemeen,

gelijke kleur als de uniform-knoopen en schoudersnoeren; terwijl de Officieren voorzien moesten zijn

van een mantelzak, gelijk aan die der Cavalerie-Officieren, met dit verschil, dat de bies om de zijstukken

moest zijn van de kleur der uitmonstering van de kleeding, het galon van de kleur der uniform-
knoopen en schoudersnoeren.

Het gebruik van den model-zadel werd verplichtend gesteld in groote- en in marsch-tenue.
Alsdan moest de zadel gepakt wezen met de opgerolde overjas en den mantelzak; onder den zadel,
een zadeldek van donkerblauw laken of andere wollen of vilten stof; in den vorm van schabrak

zonder uitmonstering, met of zonder deken daaronder: in het eerste geval in dier voege, dat de deken
niet zichtbaar was.

Bij alle diensten in daagsch tenue stond het aan de Officieren vrij om in plaats van den model

zadel, een zoogenaamd Engelsch zadel te gebruiken.

Het hoofdstel met halsband compleet moest bij alle diensten in groote-, marsch- en dagelijksche

tenue worden gebruikt.
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lEUWE bepalingen omtrent de onderscheidingsteekenen voor de minderen werden nader

vastgesteld bij Koninklijk Besluit van i September 1869 N®. 10, waarbij ZIJNE MAJESTEIT

^^overwegende^ dat het wenschclijk is de grondslagen^ waarnaar de voorschreven militaire belooningen

worden toegekend te herzien; en ^^willende tevens door eene meer vrijgevige regeling van het

onderwerp een vernieuwd bewijs geven^ hoezeer langdurige trouwe diensten door Ons op prijs worden gesteld*\

bepaalde, dat in het vervolg zouden worden toegekend:

a. na zes jaren dienst, een chevron, benevens een soldij-verhooging' — voor onderofficieren van 5 cents

en voor mindere militairen van z'/s cents per dag;

b. na twaalf dienstjaren, eene bronzen medaille en op nieuw een soldijverhooging als voren;

c. na achttien dienstjaren, een tweede chevron;

d. na vierentwintig dienstjaren, een zilveren medaille;

e. na dertig dienstjaren, een derde chevron; — en

/. na zes en dertig dienstjaren, een gouden medaille met vijftig gulden gratificatie

In verband met 's KONINGS besluit bepaalde Z.Ex. de Minister van Oorlog o. m. nader:
I®. dat het inleveren der medailles door de erven van daarmede begiftigd geweest zijnde militairen,

niet meer plaats behoefde te hebben;

2®. dat aan de militairen, die met eene medaille voor trouwen dienst waren begiftigd, werd toegestaan

om dat onderscheidingsteeken buiten dienst van klein formaat te dragen.

Wij besluiten de serie der besluiten uit dit tijdvak met het onderstaande, ook voor ons Korps van

veel gewicht, behelzende n.1. de instelling van een algemeen eereteeken voor belangrijke krijgsverrichtingen.

Tot 19 Februari '69 — 's KONINGS twee en vijftigsten verjaardag —- was het Koninklijk Besluit

van 31 Mei 1833, waarbij een algemeen onderscheidingsteeken voor het deelnemen aan belangrijke

krijgsbedrijven in uitzicht werd gesteld (vergelijk Deel V-iii A), niet in toepassing gebracht.

Nu echter bepaalde het Koninklijk Besluit van 19 Februari 1869 (Staatsblad N®. 64), door

Z.Ex. den Minister van Oorlog op dienzelfden dag ter kennis van het leger gebracht —

„Art. r. Voor hen, die deelgenomen hebben aan belangrijke krijgsbedrijven, door Ons aan te wijzen,

wordt een eereteeken ingesteld,

„Art. 2. Het eereteeken bestaat uit een kruis van Berlijnsch zilver met vier armen, op welks yóórzijde

's KONINGS beeltenis voorkomt, omgeven van een jarretière, waarop de woorden ̂ ^voor Krijgsverrigtingen*

te midden van een krans van eikenloof, dragende elk der vier armen van het kruis eene W.

„Het kruis wordt op de linkerborst gedragen aan een lint ter breedte van 3.8 Nederlandsche duimen,

bestaande uit verticale strepen, waarvan de middelste de helft en iedere zijstreep een vierde gedeelte der

geheele breedte beslaat. De middelste streep is groen, de beide zijstrepen oranje. Het lint wordt niet

zonder het eereteeken gedragen.

„Over het lint wordt een gesp gedragen, waarop de naam en het jaartal van het krijgsbedrijf,

waarvoor het eereteeken wordt uitgereikt, vermeld staan.

„Hij, die meer dan één krijgsbedrijf heeft bijgewoond, waarvoor het eereteeken wordt uitgereikt, draagt

de verschillende gespen, de namen en jaartallen der krijgsbedrijven bevattende, aan het lint boven elkander.

„Het kruis wordt slechts éénmaal uitgereikt.
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LS krijgsbedrijven bij Art. i hiervoren bedoeld, werden voorshands door ZIJNE

MAJESTEIT aangewezen de expeditiën:

in 1846, 1B48 en 1849 naar Bali (i, 2 en 3),

in 1850 tot 1854 naar Borneo's Westkust (4),

in 1859 naar Boni (5), en

in 1859 tot 1863 naar de Zuid-Oostkust van Borneo (6).

Later kwamen daarbij: een gesp voor de Kust van Guinea '69—'70 (7), een voor Deli '72 (8),

Atjeh 1873—1896 (9), Samalangan 1877 (10), Tamiang 1893 (11) en eindelijk een afzonderlijke voor

de operatiën tegen TOEKOE-OEMAR 29 Maart 1896—1900 (12).

Over het aandeel, door korpsleden aan deze expeditiën genomen, stellen wij ons voor later

met enkele regelen terug te komen.

Wij eindigen dit overzicht met onze hulde te brengen aan allen, die éénmaal deel uitmaakten

van het overzeesche leger, wier borst het herinneringskruis mag dragen, dat — wij betreuren het —

door zijn onsierlijkheid van vorm zulk een schril contrast vormt met de schoone daden en de volijverige

plichtsbetrachting, als loon waarvoor het ontvangen wordt.

-  ■
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IE zich van Amersfoort in de richting van Utrecht beweegt, moet aanvankelijk

een heel eind klimmen. Maar wanneer men zich die inspanning eenmaal

getroost en b.v. onder het lommer der een rustpunt gevonden

heeft op den Amersfoortschen Berg^ dan wordt de moeite ruimschoots beloond door

het verrukkelijke panorama, dat zich aan de voeten ontrolt.

De liefelijk roode daken der dorpjes en alleenstaande hoeven wisselen met zacht-

getinte heidevelden; wijde akkers zijn getooid met hun gouden dos; het groen vertoont

duizend schakeeringen tusschen de helle van bloeiende boekweit en de donkere, bij
zwart af, der statige sparrewouden.

Tal van geestige torenspitsjes breken de strakke lijn van den horizon. Eerst Eemnes,

zoo vriendelijk gelegen; dan het landelijke Soest; Baarn omgeven door natuurpracht en

praal; het Vorstelijke Soestdijk; Zeist, nauw zich teekenend tusschen het geboomte;
eindelijk eenzaam en stil, schoon van lijn en kleur, het torentje van Leusden

Daar in zulke bekoorlijke omgeving, vol verscheidenheid, was het aan de Rijdende
Artillerie gegeven om zich andermaal voor haar taak te bekwamen.

Was het wonder, dat in de volksvertegenwoordiging (Zitting van 16 November'68)

verklaard werd, dat voor de Rijdende Artillerie, wat de oefeningen betreft, eigenlijk geen
betere garnizoensplaats bestaat dan Amersfoort? Was het wonder, dat reeds in die dagen

bij den M. v. O. het plan kiemde om daar een sterke infanterie-bezetting te disloceeren?

Omtrent de oefeningen zullen wij, na hetgeen daarvan in vroegere hoofdstukken

gezegd werd, niet veel meer behoeven te gewagen.

Op het Kalfsveld hadden plaats de kanonnier-school, zoomede de oefeningen der

recruten te paard en te voet. Somwijlen werd daar ook de sectie-school beoefend.

Ook de parades werden op het Kalfsveld gehouden, altijd met de stukken.

Wanneer er gedefileerd moest worden, werd het veld aan de zijde van het spoor ver

laten ; men marcheerde voorbij de — thans verdwenen — molen en langs de Utrechtsche
straat; bij de Utrechtsche poort werd weder op het Veld gedeboucheerd en alsdan

in draf en in galop gedefileerd. De laatste parade met alle batterijen werd op den
igden Februari 1881 gehouden voor den KolonelJ.J. C. Baron TAETS VAN AMERONGEN.

Op de Vlasakkers werden de stukrijder-school, de sectie- en de batterij-school

beoefend, benevens de oefeningen met de vereenigde batterijen gehouden. Daar hadden

ook de eerste schietoefeningen plaats, zoomede het pistoolschieten; de laatste schiet

oefeningen van het Programma werden gehouden op de y^Zeisterheidi\

Later (in November '75), toen VAN LOBEN SELS uit Hannover was teruggekomen,

legde deze — onder goedkeuring van den Chef — op de Vlasakkers een springtuin aan,

waarin de vóóroefeningen voor het jacht- en terreinrijden werden gehouden. Ook was

een sloot gegraven, die bij de stukrijder-school met de stukken werd gesprongen.
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Oefening in het springen met de Stukken. Tijdvak 1868—'81.
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OMWIJLEN werd gedurende den zomer op de Leusdensche heide geëxerceerd, een zeer

ongelijk terrein met vele gaten; ook was een natuurlijke sloot voorhanden, die altijd

genomen werd. (Aanteekeningen Majoor A. M. A. VAN DEN WALL BAKE).
In het jaar '68 werd door een der batterijen deel genomen aan de oefeningen in het

kamp bij Milligen; het was de 3^ (4 stukken) onder de bevelen van den Kapitein' VAN ORSOY VEEREN.

Het Koninklijk Besluit van den 17^*^ Juni N®. 54 had aangaande de manoeuvres bepaald:
„In de maanden Augustus en September worden tot het houden van wapenoefeningen in de leger

plaats te Milligen vereenigd.... eene batterij Rijdende Artillerie van 4 stukken;

„de Cavalerie (4 Veld-Escadrons van het i®- en 4 van het 3® Regiment Huzaren) worden tot eene

brigade samengevoegd en is met de artillerie ter onmiddellijke beschikking van den bevelhebber van het

kamp, ten einde naar mate van de omstandigheden afzonderlijk nu en dan gedeeltelijk aan de brigade

Infanterie toegevoegd of wel met samengestelde brigades te manoeuvreeren.

„Het opperbevel over de troepen wordt opgedragen aan Z. K. H, den PRINS VAN ORANJE."

Aangaande het Kamp van '68 deelde de oud-Rijder de i''-Luitenant Jhr. M. W. DE JONGE

VAN ELLEMEET ons het navolgende mede:

„Ik voor mijn persoon werd gedurende het Kamp gedetacheerd van de 4®- bij de 3® Batterij.

„De KONING bezocht meermalen het Kamp," en was gedurende dien tijd de Artillerie zeer in de

gunst van Z. M., getuige de verwisseling van sabel met den toenmaligen Kolonel Jhr. A. H. A. GEVERS

DEYNOOT (Commandant der Artillerie in het Kamp, 3 Veld- en i Rijdende Batterij, eigenlijk „Kompagnieën)

bij gelegenheid van een diner in de tent van den Opperbevelhebber, Z. K. H. den PRINS VAN ORANJE.

„Eenmaal reed de KONING in een panier om zes uur 's morgens het Kamp binnen, steeg te paard en

nam het bevel over de troepen (i 7000 nam) op een marsch naar het Loo, alwaar aan alle Hoofd-Officieren

in het Paleis een déjeuner werd aangeboden.

„De Rijdende Artillerie was op die marsch ingedeeld met een Bat" en een Reg' Huzaren bij de achter

hoede. Om 6 uur uitgerukt, marcheerden de laatste troepen om 5 uur namiddags het Kamp weder binnen, i)

In '69 nam het Korps niet aan groote oefeningen deel.

De in deze jaren gehouden practische oefeningen geven geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen;

of het moest zijn, dat in het jaar '68, tengevolge van de voortdurend gunstige uitkomsten, de

wrijvingspijpjes als hoofdaanvuursel werden aangenomen, en in het voorjaar daarop als eenig ontstekings

middel bij de Veld- en Rijdende Artillerie werden ingevoerd.

Aangaande de reglementen moeten wij er de aandacht op vestigen, dat bij Aanschr. van het

M. V. O. dd. 9 Juni 1868 N°. 45 A aan den Inspecteur der Artillerie, Generaal VON KELLNER,

de machtiging was verleend tot herziening der Reglementen voor het bereden gedeelte van het wapen.

Dientengevolge zag een gansche serie voorschriften het licht (zie de Ree. Mil. '68 en 69),

waarin meer of minder belangrijke wijzigingen waren aangebracht: de meeste meer het gevolg van

technische veranderingen, dan wel van tactische inzichten of beginselen. Eerst na den oorlog van

'70—'71 zouden Duitsche invloeden de tactische richting der reglementen scherper gaan bepalen.

i) Aan Z. K. H. den PRINS VAN ORANJE werd, evenals in i86i door de Cavalerie-Brigade, door alle Officieren der kampeerende troepen een

rijk gemonteerd album met hunne portretten aangeboden, waarin natuurlijk ook onze „Rijers" voorkomen. Dit album is zorgvulffig door Z. K. H. bewaard.
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OEMDEN wij reeds hiervoor de brand te Amersfoort een der smartelijkste gebeurtenissen onzer

Korpsgeschiedenis, waar we thans staan aan den aanvang der bespreking van hetgeen in de

jaren '68 en '69 meldenswaardig voorviel, dringt dit onheil zich in de eerste plaats naar voren.

In vervolg op een onmiddellijk verzonden telegram, diende de Korps-Commandant dd. i Sep

tember 1868 N°. 193 bij Zijne Excellentie den Minister van Oorlog het navolgende rapport in:

„Zè haast mij Uwe Excellentie bij deze meer gedetailleerd op te geven, het fatale ongeluk, dat ons

getroffen heeft, reeds bij telegram vermeld,

„Gisterenavond ten d'/a uur is in de stallen afgevoederd door den Kapitein van politie en den Officier der

orderweek; daarna is door den hakselsnijder der /® en 2® Batterij het hooi in de ruif gedaan, alles zonder lantaarns,

waarop de hakselsnijders de zolders hebben verlaten, de luiken op slot gedaan en de sleutels gebragt bij den

kommandant der stalwacht; alles volgens de bestaande voorschrifteti; toen was het ruim 7 tiren; eenigen tijd

daarna heeft men de lantaarns in de stal opgehangen en teji 7'/a ure heeft de onder-adjudant zijne ronde

door de stal gedaan. Alles in volmaakte orde bevindende, heeft hij de stal rond gegaapt en iveder verlaten,

toen hij bij het heengaan op ongeveer go passen zich omkeerende, in het midden der stal de vlam uit het dak

zag slaan; terstond werden alle deuren geopend om de paarden te redden; maar de brand verspreidde zich

zoo snel over de zolders, en het vuur viel door de reten van de sterk gedroogde plajiken zoo in de daar onder

liggende paillas, dat in weinige minuten de geheele stal in vuur was en aan redden niet meer te denken viel,

„Daar de wind echter in de rigting van de andere stal was, en een verschrikkelijke vuurregen op

dezelve viel, besloot men te trachten deze te redden; alle paardeel werden losgemaakt en de stal uitgedreven

en de tuigm uitgedragen, terwijl de afkomende brandspuiten op de daketi der stal en belendende huizen
spoten; het is dan ook gelukt deze te redden. Hoe is echter de hooizolder in bra^id geraakt, daar er niemand
in de laatste drie kwartier of ruim half uur op was en de luiken op slot ware7i, niemand weet dtt; alleen

kan het gebeurd zijn door dat de hakselsnijders der /® oj 2® Batterij tegen alle orders in gerookt hebben en
vtiur hebben lateii vallen, zonder dit te merken, toen zij de zolder verlieten.

„Zij ontkennen dit echter ten sterkste. Intusschen zijn wij allen in droefheid gedompeld. Terwijl ik
Uwe Excellentie deze schrijf is men bezig de paarden weder op te zoeken; er moeten een 20-tal gered zijti,
maar velen liepen weer op den brand in en enkele van de paarden zijn deerlijk gewond. Het getal verbrande
Officier spaarden met alle bagage zal vermoedelijk 12 zijn. Het is een steett, welke op ons hoofd valt. Aan
moedwil is niet te denken, daar ik zeer stellig weet, dat het Regiment alhier zeer tevreden is.

„Het aantal verbrande paarden zal ±z 160 zijn, waarbij 20 tot de transporttrein behoorende.
„Zoodra ik meerdere details zal hebben verkregen, zal ik de eer hebben mij in persoon bij Uïve .

Excellentie te vervoegeii'.
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OK in het plaatselijke orgaan (Amersfoortsche Courant ii September) ver
scheen een verslag van de ramp, met dat van den Commandeerenden Officier
overeenstemmend.

Dit bevatte bovendien als aanvulling —
.... „Heden is eene commissie van Officieren vergaderd ten einde in verhoor te nemen

alle militairen, die Maandag met de dienst in, aan en nabij de stallen waren belast.
„Gisteren is de KoIonelWOORTMAN SPANDAW, Commandant der Rijdende Artillerie,

te 's Hage in conferentie met Z.Exc. den Minister van Oorlog geweest en werd na terug
komst alhier door Z.H.E.G. eene premie uitgeloofd van duizend guldens aan dengene, die
hem de oorzaak van den brand kon opgeven. Dit is heden morgen te 6 uren op het
appel voorgelezen."

De verslaggever eindigt met de volgende verzuchting:
„Evenals bij alle branden in ons vaderland werd aan de brandweer jenever uitgereikt.

Ja, de eerste paar borrels geven misschien, zooals de Engelschen eigenaardig uitdrukken;
^^Dutch courage^' om ferm te pompen, te spuiten enz.; doch volgt matheid, ongeschiktheid,
meermalen dronkenschap.

„Des zomers goed bier, des winters warme koffie, die toch ook spoedig ter plaatse
kunnen verkregen worden, en als het werken wat lang duurt, boterhammen daarbij aan de
manschappen der spuiten uitgereikt, zullen zeker beter en gezonder resultaat bewerken
dan de jenever.

„Als maar ernstig en met oordeel, vooral door verstandige overreding, waarvoor toch
ook velen uit den minderen stand vatbaar zijn, de maatregel van bier, koffie en boterhammen
wordt ingevoerd en eene kleine premie wordt beloofd, voor wie tijdens de brandwerkzaam-
heden geen jenever drinken, dan houden wij ons overtuigd, dat de mogelijkheid om de
jenever bij branden te weren eene werkelijkheid zal worden en welligt sommigen ten goede
zal verleiden om het dagelijksche gebruik van sterken drank na te laten en daardoor meer
orde en welvaart in menig gezin zal kiemen."

Het gehouden onderzoek bracht weinig aan het licht. Wel werd een der haksel-
snijders verdacht op den hooizolder te hebben gerookt, doch verder dan tot een verdenking
kwam het niet.

De zomer van '68 was buitengewoon warm geweest en arm aan regen, zoodat
de oude stal — ze was omstreeks '36 gebouwd — kurkdroog was en de vlammen zich
gemakkelijk verspreidden.

Toen de gebeurtenissen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal ter sprake
kwamen, zeide de Minister van Oorlog:

„Volgens het rapport van den Commandant der Rijdende Artillerie en dat van de
commissie van onderzoek omtrent den brand, werden de sleutels bewaard door den commandant
der politiewacht. Omdat die stallen zeer lang waren en daarin des nachts wel eens gestolen
was, had men gemeend de stallen te moeten doen sluiten en de sleutels bij den commandant
der politiewacht te bewaren . . ,
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E bedoelde Commandant der politiewacht was een wachtmeester, die pas zeer kort bij *

het Korps aanwezig, van de Vesting-Artillerie was overgenomen. Volgens mededeeling

van een der ooggetuigen, den gepensioneerden Opperwachtmeester VINK, moesten de
deuren worden opengebroken, hetgeen tijd vorderde.

Dit was dus ook een der redenen, waarom zooveel paarden het slachtoffer zijn geworden. In den

stal waren alleen de Commandant en de stalwachts over, d. i. één man op ongeveer 14 a 16 paarden.

„Er was dus" — zoo verhalen de gepensionneerde Adjudant-onderofficier-pikeur SCHUURING

en de oud-Wachtmeester DUMOULIN, beiden bij den brand aanwezig — „niet direct voldoende

hulp, zoodat dit eerst door de stalwachten moest geschieden, welke zoo spoedig mogelijk de paarden

losmaakten en deze naar de manége geleidden, welke ongeveer 100 passen van de stallen verwijderd was.

Al spoedig kwam meer personeel opdagen, waardoor het reddingswerk zoo snel mogelijk geschiedde; doch

daar alles zoo kurkdroog en de zolder al spoedig doorgebrand was, deelde het vuur zich ook mede aan

het benedengedeelte, waar de paarden gestald waren, die op goed droog stroo stonden, dat ook direct

vuur vatte; men kon dus niet meer in de stallen dringen.

„Het was treurig de dieren te zien, welke losgebroken waren, waarvan sommige nog door de vlammen

op en neer liepen, tot dat ze eindelijk vielen, ze dan nog te hooren kreunen; andere, welke nog vaststonden

te hooren slaan en springen tegen de krib op, tot ze eindelijk neervielen: het was ijzingwekkend.

„De vierkante stal, welke ook was bezet met paarden, op ± 10 passen van de brandende stal
verwijderd, liep mede groot gevaar, aangezien de pannen met stroo waren gedekt, en vonken over de
stallen heenvlogen. Door den Adjudant-onderofficier-pikeur SCHUURING met behulp der stalwachten en
bijkomende onderofficieren en manschappen, zijn de paarden in dien stal losgemaakt en in de buitenmanege
gebracht, waaruit ze alle vluchtten. Sommigen liepen de stad in, doch de meesten naar buiteih-de St. Andries-
poort uit; den volgenden morgen werden weer vele paarden teruggebracht, welke buiten waren opgevangen
door landbouwers, die de paarden zoolang in de weide hadden gezet of gestald.

„Ook waren in de stad paarden opgevangen en gestald en sommige, toen het gevaar geweken was,
werden al bijtijds teruggebracht; enkele paarden zijn i a 2 dagen weggebleven, die opgevangen zijn
I a i'/s uur boven Hoevelaken.

„Bij die ramp kwamen zh 125 paarden in de vlammen om; dz 10 paarden zijn aan de wonden
gestorven of afgemaakt moeten worden, waaronder 2 Officierspaarden.

„De ramp had nog grooter kunnen zijn, wanneer niet, tot groot geluk, de 3= Batterij, welke ook de
paarden in de lange stal had, naar het Kamp bij Milligen ware vertrokken om te manoeuvreeren onder
commando van den Kapitein van ORSOY VEEREN.

„Op de plaats in den langen-stal, waar de paarden der 3-= Batterij gestald waren geweest, stonden
op dien nacht 19 paarden van de trein van het Regiment Veld-Artillerie: allen zijn omgekomen....
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AAR aanleiding van den brand ontspon zich een polemiek in verschillende bladen, zoowel

naar aanleiding van de vermoedelijke oorzaken als in verband met neventoestanden, die

gedurende of kort na den ramp aan het licht zouden zijn getreden.

In een Vereeniging, nog wel zoo ernstig als die ter Beoefening van de Krijgswetenschap, den
30sten October 1868 gehouden (Zie Verslagen '68—'69 bladzijde 40), zeide de Voorzitter Jlir. C. M.

STORM VAN 's GRAVESANDE, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en Staatsraad in

Buitengewonen Dienst, bij een discussie ter verbetering van het lot van den soldaat, dat het zijns
inziens wenschelijk was, daarin een middel te zoeken om meer vrijwilligers te verkrijgen, maar

iHcn zich aan telenrstclhugen blootstelt^ wanneey men ineent^ dat men tegelijk met of

kort na het invoeren dier verbeteringen ook meer vrijxvilligers zal verkrijgen. In een land waar handel en

nijverheid bloeien., verkiest men de vrijheid boven de dienst. Hoe gaarne hij tot verbetermgen zal medewerken^
zoo stelt hij zich toch niet voor., dat daardoor de vrijwillige dienstneming aanmerkelijk zal worden bevorderd.

IS slechts etu middel" — zoo sprak hij — „om een goed leger te verkrijgen, en dat is invoering
van het Pruisische stelsel. Maar daartoe zal men in ons land wel niet overgaan. Op dit oogenblik is het
zedelijke gehalte van onze vrijivilligers zeer slecht, althans bij de bereden wapens. Dit is o.a. nog onlangs
duidelijk gebleken bij den brand te Amersfoort. Dat ligt in den aard der zaak', het zijn meestal menschen
die geen beter middel van bestaan weten te vinden. Het is een treurig verschijnsel, maar dat zich ook in
andere landen voordoet. .

De afgevaardigde lichtte zijne meening nader toe bij de bespreking van het wetsontwerp tot
verhooging van Hoofdstuk VIII der Staatsbegrooting voor 1868 met /127.603 en een post voor
schadeloosstellingen i).

.... „Sprekende over het mijns inziens zeer slecht zedelijke gehalte van het meercndeel der vrijwilligers
bij ons leger en vooral bij de bereden wapens, heb ik tot voorbeeld aangehaald het gedrag der vrijwilligers
van de R. A. bij den brand te Amersfoort. Uit nadere inlichtingen is mij echter gebleken, dat ik mij toen
niet juist heb uitgedrukt, en dat het niet geweest is bij, maar onmiddellijk na den brand, dat die vrijwilligers
zich hebben aangesteld op een zvijze, die algemeene afkeuring moest verwekken.

„Ik heb gemeend dat 7net een enkel zvoord hier te mogen en te snoeten rectificeeren. Het heeft gee^i
oogenblik in 7nijnc bedoeling gelegen om een blaam te werpen op het Coi-ps der rijdende artillerie. Dit zal ook
zeker niemand van mij verzuachten, om meer ' dan ééne reden. Doch overigens iieem ik niets terug'van het
oordeel, dat ik vroeger zoo hier als elders heb geveld over het ojigunstig zedelijk gehalte van het meerendeel
der vrijwilligers, speciaal bij de bereden wapens...."

De afgevaardigde TAETS VAN AMERONGEN, zich in het debat mengende, verklaarde:
„Omtrent hetgeen de Heer STORM gezegd heeft over het gehalte van de manschappen der rijdende

artillerie, kan tk mij niet bepaald uitlaten, inaar ik kan wel zeggen, dat toen het Corps te Leiden in garnizoen
was, ik wel eens dronken manschappen gezien heb, maar geenszins was dit regel. Bij den brand te Amersfoort
zijn slechts twee manschappen dronken geweest; eerst na den brand waren er 7neer en dit was geen wonder,
watit het gemeentebestuur heeft de gewoonte bij brand hij iedere spuit eeltige flessclmi jetiever te geve7i. En 7iu
is het wel te veronderstellen, dat wanneer de 7nanschappen mee gespoten hebben, zij ook mee gedronken hebbe7ip

I) Zie Halldelingen 2# Kamer 1868- -'69 bladzijde 246 e. v.
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AAROP diende de Minister van Oorlog (VAN MULKEN) als volgt het Kamerlid van
bescheid —

.... „In de eerste plaats zal ik den Heer STORM VAN 's GRA VESANDE beant

woorden, die heeft gesproken over het zedelijke gehalte der rijdende artillerie en cavalerie. Ik zal niet bijzonder
aandringen op het leveren van bewijzen, tvaarom die manschappen zooveel minder zouden zijn dan die van de
andere wapens. Alleen wil ik zeggen, dat de rapporten van de inspecteurs dier wapens volstrekt niet inhouden
dat het zedelijk gehalte bij de bereden wapens minder is dan dat bij de andere wapens. Het is waar, in den

regel zijn de vrijwilligers niet van het best gedeelte der natie, zij worden meestal aangeworven uit den stand

der maatschappij, die niet door zedelijkheid uitmunt. Doch hierin moet de discipline bij corpsen voorzien;

en het zou dus een bewijs zijn, dat bij de bereden wapens eene minder goede discipline bestaat, dan bij de

infanterie, wanneer gene zich door minder zedelijk gehalte kenmerken "

De algemeene beraadslaging werd gesloten met de volgende repliek van den Heer STORM
VAN 's GRAVESANDE —

„Ik vraag alleen het woord om, in antwoord op een gedeelte der rede van den Minister van Oorlog te

verklaren, dat het mijne bedoelmg niet is geweest hier eene discussie te openen over het gehalte der vrijwilligers

in het algemee7i. Dan toch zou ik buiten de orde zijn gegaaJi. Ik heb alleen willen rectificeeren hetgeen door

mij elders gezegd was. En nu de Minister zelf daarover gesproken heeft, zal het wel niet buiten de orde zijn,

wanneer ik nog dit zeg, dat ik gaarne geloof, dat de inspecteurs dikwijls met lof over de vrijwilligers spreken,

ook bij de rijdende artillerie. Juist onder die vrijwilligers van minder goed zedelijk gehalte vindt men er die

uitnemende soldaten zijn. Maar oin te weten óf het zedelijk gehalte van het ̂ neerendeel der vrijwilligers slecht

is, behoeft meii slechts aa?t de officieren te vragen en van hen te vernemen, hoe groote itioeite ze hebben om een

oppasser te verkrijgeii, die eerlijk is "

Wij hebben gemeend vorenstaande ge dacht en wisseling aan onze lezers niet te mogen onthouden.

Een werk als het onze leent zich uit den aard niet, om wijsgeerige en psychologische beschouwingen

te houden, waartoe anders het hiervoren aangehaalde rijkelijk bouwstof zou leveren.

Van groot belang — stel, wij veroorloofden ons zulk eene uitweiding — zou het dan wezen,

om eens helder uiteen te zetten, welke de positie heden ten dage moei zijn van den vrijwilliger, welke

verhouding noodwendig moei bestaan tusschen den beroepssoldaat en den milicien. Beziet men toch

de kwestie der legerorganisatie met philosophischen blik, dan vindt men inderdaad verklaring voor veel,
wat schijnbaar verbijsterend lijkt. En wanneer men leert begrijpen, hoe oneindig de opvattingen
van den loteling moeten verschillen met die van den ouderwetschen soldenier, dan wordt het duidelijk,
hoe met het verdwijnen van het beroep van soldaal allengs ook het eigen psychisch leven van de
krijgsmacht zal eindigen. Dan wordt de strijd duidelijk, die steeds — zoo lang dat leger nog niet één
geworden is met het volk — tusschen beide voormelde bestanddeelen zal gestreden worden; dan zal
men begrijpen, hoe zelfs het geringste, wat in het — laten wij zeggen „typisch militaire" — stuitend
voorkomt, verouderd of minder juist schijnt, door andersdenkenden breed wordt uitgemeten.

Is dit verklaarbaar, dan is het van de andere zijde evenzeer begrijpelijk, hoe een dergelijke

aanval door het militaire type wordt beantwoord, namelijk: schouderophalend, met minachtenden
grijnslach, soms met booze verontwaardiging ....
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ÓÓ is het tooneel, dat zich telkenmale afspeelt, wanneer beide tegenstanders naast
elkander verschijnen. Zóó ging het lange jaren bij de aanvallen, die de beroepssoldaat te
verduren had; zóó, sinds het militie-kader bestaat ̂ toen de militie-officieren werden ingesteld;

op gelijke wijze wordt heden ten dage de strijd voortgezet tegen het reserve-kader. Aan welke zijde
de overwinning moet wezen is voor den diepzinnigen denker niet twijfelachtig....

De di'onkenschap van eenige vrijwilligers bij gelegenheid van den brand vormde thans ook

weer een wapen, waarvan gretig gebruik werd gemaakt; een heftig debat opende zich: ter eene zijde,

wijzende op toestanden, die herziening behoefden, ten andere geloochend, verzacht, goed gepraat.
Natuurlijk was er gedronken, dus ook misbruik gemaakt: door burger en militair, spuitgast en rijder.

Vooral in die dagen was de gewoonte, welke gelukkig sinds de laatste tientallen jaren

belangrijk afneemt, nog een volkseigenschap. Had men zich in het natuurlijke verloop der dingen
willen indenken dan had men den toestand, zooals die moet zijn geweest, toch niet zoo krenkend

behoeven te vinden.

Men meende echter — haast overbodig te zeggen geheel ten onrechte —, dat de eer van het

Korps door de beschuldigingen was aangetast. De slotrede van Jhr. STORM VAN *s GRAVESANDE

in de Kamerzitting van i6 November bewijst dat ten overvloede. En inderdaad had men in de gansche

polemiek niets anders mogen lezen, dan een hernieuwde aanduiding van de philosophische waarheid

op militair-organisatorisch gebied, dat de beroepssoldaat staat buiten het volk: en consequent deze lijn

volgende, dat vrijwilliger en milicien zich in eenzelfde leger slecht of niet verdragen.

Zooals wij reeds vroeger vermeldden, had de brand ten gevolge, dat een deel van het Korps

tijdelijk in Zutphen garnizoen ging houden.

Aanvankelijk lag het in 's Ministers voornemen om de legerplaats te Milligen als tijdelijk verblijf

aan te wijzen; doch meergemelde afgevaardigde Jhr. STORM VAN 's GRAVESANDE had bij

besprekingen in de Kamer Zijne Excellentie gewezen op de plaatsruimte in Zutphen, alwaar vroeger

steeds twee veld-escadrons en één depót der cavalerie gelegerd waren, nu slechts een depot en een

zeer zwak reserve-escadron.

„Des Maandags" — aldus deelt de oud-Rijder Kolonel C. M. E. VAN LÖBEN SELS mede —
„hoorde ik op het onverwachts, dat de 4* Batterij naar Zutphen zoude gaan en wel met een zoo gering

mogelijk aantal kanonniers en een zoo groot mogelijk aantal paarden. Het verblijf zou slechts van korten

duur zijn; toch duurde het tot i September '69.

,,De Batterij vertrok op 27 November zonder stukken, onder den Kapitein Jhr. Ridder VAN RAPPARD

met de 2 jongste Officieren — DE JONGE VAN ELLEMEET en de ondergeteekende — naar hare nieuwe

bestemming. De Officieren met de muziek deden ons uitgeleide.

„Wij hielden nachtkwartier te Apeldoorn en marcheerden den Zutphen binnen.

„Bij aankomst werd ons als park aangewezen een terreintje binnen de omwalling der stad, onmiddellijk

grenzende aan de manége. Wij werden gehuisvest in de Cavalerie-kazerne".
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„Met het oog op het gering aantal manschappen bij de Batterij bestonden de voornaamste bezigheden ,
in het geven van beweging aan de paarden. Er werd slechts weinig geëxerceerd.

„Daar te Zutphen geen terreinen waren, geschikt om te vuren, konden aldaar geen practische
oefeningen gehouden worden.

„Allerhartelijkst was de ontvangst, die ons door Zutphen's familiën werd bereid. De aristocratie, het

middelpunt van het oude Graafschap Zutphen, deed alles om ons het verblijf aangenaam te maken. Men

had de Rijdende Artillerie gaarne langer gehouden."

De i®-Luitenant Jhr. M. W. DE JONGE VAN ELLEMEET vult bovenstaande mededeelingen

als volgt aan —

„Den 26®''° November 1868 marcheerde ik af naar Apeldoorn als kwartiermaker voor de 4° Kompagnie,

den 27"=° naar Zutphen, alwaar den 28='=° d.a.v. de Kapitein Jhr. W, A. C. Ridder VAN RAPPARD en

de 2®-Luitenant C. M. E. VAN LÖBEN SELS met de batterij, sterk 65 onderofficieren en manschappen

en 120 troepenpaarden, aankwamen zonder geschut; iedere kanonnier met een paard aan de hand, eveneens

de korporaals. Het verblijf te Zutphen duurde negen maanden.

„Beide keeren op heen- en terugmarsch werd te Apeldoorn nachtkwartier gehouden.

„De ontvangst te Zutphen was niet genoeg te roemen, zoowel van de zijde van de Cavalerie als van

de Vesting-Artillerie, daar in garnizoen, respectievelijk onder commando van den Luitenant-Kolonel

J. T. VAN BARNEVELD en den Majoor H. J. R. BEIJEN. Die verhouding — evenals met de burgerij —

bleef alleraangenaamst.

„Een deel van de kazerne en van de daarbij gelegen stallen van de cavalerie waren gesteld ter

beschikking van de Rijdende Artillerie.

„Van de Vesting-Artillerie ontving de Rijdende Artillerie ten gebruike vier stukken uitvalgeschut,

waarmede wekelijks op „de Wolzak" driemaal Batterij-school werd beoefend onder Kapitein VAN RAPPARD,

gevolgd door een Militairen Marsch, en twee dagen op een open ruimte tusschen de stallen, alwaar ook

de kanonnen geparkeerd waren. Exercitie te voet, Peleton- en Escadronschool werden van tijd tot tijd ook

uitgevoerd. Met de cavalerie werd niet geëxerceerd: in Zutphen waren alleen het Depot- en het Reserve-

Escadron in garnizoen. Oefening in het pistoolschieten werd niet gehouden.

„Uit Zutphen ging ik met één wachtmeester, een korporaal en twee losse bespanningen naar Neder-

Hemert (eiland) om proeven te nemen op nieuwe landhoofden en marschen te doen met voertuigen uit het

Kamp der Pontonniers, die onder commando van Majoor L. Z. VEECKENS onder Pouderoyen kampeerden.
Mijn detachement werd in dien tijd minitieus geïnspecteerd door den oud-Rijder toen Generaal-Majoor
A. C. W. L. J. T. VON KELLNER, die als Inspecteur de Pontonniers kwam zien.

„N.B. Ik zou hier nog bij kunnen voegen dat naar Zutphen had moeten medegaan de i'-Luitenant
J. G. Baron TAETS VAN AMERONGEN als oudste Luitenant der 4' Compagnie. Deze werd door ziekte
daarin verhinderd, aan welke ziekte ZEd. den 22='" April 1869 is overleden, nog geen 30 jaren oud."

De beide nieuwe stallen, waarvan de bouw den 19<^en December '68 was aanbesteed voor/61.000

(Amersfoortsche Courant), waren in Augustus opgeleverd en tegen het einde der maand betrokken.
Den September '69 keerde de Batterij binnen de wallen der Eem-stad weder en bleef daar,

tot zij den 22s'en Juli van het volgend jaar des nachts naar Heilo zou vertrekken
Alleraano-enaamst waren de souvenirs, die zij van haar verblijf te Zutphen bewaarde.
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EEDS kort na hunne aankomst te Amersfoort werden de Officieren tot het

bijwonen eener treurige plechtigheid geroepen.

In den zomer van het jaar '68 overleed namelijk aldaar de oud-Rijder

Luitenant-Generaal P. R. FALTER (Vergelijk Deel V-i bladzijde i). Ofschoon deze bij

zijn sterven had verlangd om zonder praal te worden begraven, wachtte toch op den

voor de begrafenis bepaalden dag het Officiers- en Muziekkorps der Rijdende Artillerie

het lijk op van den oud-Chef, die zich bij het Korps zoo bemind had weten te maken.

Een onafzienbare schare van vrienden en stadgenooten was op den doodenakker

saamgestroomd om aan den overledene de laatste eer te bewijzen.

Nadat de kist in de groeve was neergedaald, werd FALTER als mensch, als

vriend en als krijgsman op waardige wijze herdacht door den gepensioneerden Luitenant-

Generaal der Artillerie Jhr. W. F. VON PESTEL en door den Commandant van het

Regiment, den Kolonel J. WOORTMAN SPANDAW.

De oud-Burgemeester METHORST richtte bij het einde der plechtigheid uit naam

van de betrekkingen van den overledene een woord van dank tot allen, daarbij tegenwoordig.

In het volgend vóórjaar (24 April 1869) deden het Officiers- en het Muziekkorps

van het Regiment andermaal denzelfden gang, ditmaal om de laatste eer te bewijzen aan

den beminden kameraad, den i®-Luitenant JOOST GODERT Baron TAETS VAN

AMERONGEN, oud-Ordonnans-Officier van ZIJNE MAJESTEIT DEN KONING, die

den te voren was overleden.

Ook nu hadden geene militaire eerbewijzen plaats; doch een plechtig choraal-muziek

deed zich in de verte hooren en met een hartelijk woord nam men van den te vroeg

ontslapen krijgsmakker afscheid.

Bij deze gelegenheden waren de Officieren in daagsch tenue, droegen echter de

kolbak, zooals steeds bij' het Korps gebruikelijk was.

Kenmerkten vele droeve gebeurtenissen het verblijf van het Korps in Amersfoort,

toch ontbrak het gedurende deze eerste jaren, evenmin aan blijde gebeurtenissen.

Daaronder is allereerst te rangschikken het hernieuwde gunstbetoon, dat aan het

Korps van de zijde van het Doorluchtige Koningshuis ten deel viel. In de eerste regelen

van onze beschrijving noemden wij daarvan een sprekend bewijs. Overtuigend bleek

het ook uit het bezoek, dat ZIJNE MAJESTEIT KONING WILLEM III op den 8^'^

September 1869 bracht aan het Kamp van Milligen, de kleeding dragende van Kolonel

der Rijdende Artillerie.

Het bleek ook uit het feit, dat beide PRINSEN, zoowel 's KONINGS oudste

Zoon Z. K. H. DE PRINS VAN ORANJE, als Z. K. H. PRINS ALEXANDER, het

Korps te Amersfoort met een bezoek vereerden.
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ANGAANDE laatstbedoelde gebeurtenis bevatte de Amersfoortsche Courant van ,

22 September 1868 het navolgende bericht:

„ .... Zaterdagmorgen j.1. (19 September) is Zijne Koninklijke Hoogheid de PRINS

VAN ORANJE, vergezeld van HoogstDeszelfs Adjudant, den Majoor Jhr. H. W. DE KOCK,

en van den Engelschen Majoor CORDON uit het Kamp van Milligen vertrokken, kwam tegen half elf

te Amersfoort, alwaar vele ingezetenen de vlaggen hadden uitgestoken, en bezigtigde de manége en den

afgebranden langen stal.

„Tegen 12 uren nam Z. K. H. met gemelde Heeren deel aan een déjeuner van 8 couverts H. D. aan

geboden door een der Heeren Officieren van het garnizoen. De meest aangename toon heerschte aldaar en

Z. K. H. was zoo tevreden, dat H. D. het plan opgaf om reeds des middags naar 's Hage af te reizen.

Het déjeuner duurde tot half drie; het muziekkorps der Rijdende Artillerie voerde op het terras eenige

nommers uit. Daarna reed Z. K. PI. met drie Heeren in een open rijtuig door de stad en environs

en nam toen deel aan een uitmuntend diner, Z. K. H. aangeboden door de Officieren van het garnizoen,

van waar het volgende telegram aan den KONING werd gezonden:

„Het Corps Officieren van het Regiment Rijdende Artillerie met Z. K. H. den PRINS VAN ORANJE

in deszelfs midden, drinkt op het welzijn van UWE MAJESTEIT."

„Na afloop van het diner bleef Z. K. H. het verdere gedeelte van den avond met de Officieren en

logeerde des nachts bij den Kapitein-Adjudant der Rijdende Artillerie J. J. C. Baron TAETS VAN
AMERONGEN, terwijl de Majoor Jhr. DE KOCK op Berg-en-Dal bij den Minister van Staat, Baron

NEPVEU, en de Majoor CORDON op Nederberg bij een der Officieren van het garnizoen logeerden.
„Zondagmorgen tegen half tien vertrok Z. K. H. te paard, met de andere Pleeren, en vergezeld van

eenige Officieren van hier tot het bezoeken der environs en om van het station Soest" — tegenwoordig
station Soesterberg — „in den middag per centraaltrein op Utrecht en verder naar 's Hage te reizen."

Noo- deelt de Kolonel VAN LÖBEN SELS mede, dat het doel van 's PRINSEN komst ook

gelegen was in zijn wensch om de vos van den Kapitein Jhr. Ridder VAN RAPPARD te koopen,
die in het Kamp van '68 gewonnen had.

Een ander bezoek aan de Rijdende Artillerie betrof op den 16^'^ Augustus 1869 dat
van den Russischen PRINS van Vorstelijken bloede, METCHERSKY. Hij was vergezeld door den
toenmaligen U-Luitenant Jhr. V. A. DE PESTERS, Ordonnans-Officier van ZIJNE MAJESTEIT
KONING WILLEM III, die gedurende het verblijf des PRINSEN in Nederland, dat een paar weken
duurde, aan hem was toegevoegd.

De Amersfoortsche Courant van 16 Augustus 1869 bevatte nog de mededeeling, dat de
oefeningen van het Korps op de Vlasakkers door den Vorstelijken bezoeker werden bijgewoond, terwijl
na afloop een collation bij den Kolonel Regiments-Commandant gebruikt werd en de PRINS in den
middag weder naar Utrecht vertrok.

Het was naar aanleiding van dit bezoek, dat de U-Luitenant Jhr. V. A. DE PESTERS van
den KEIZER aller Russen de St. Stanislaus-Orde 3' klasse ontving. Het aannemen en dragen van de
versierselen van dit ordeteeken werden hem toegestaan bij Kon. Besluit van 11 Februari 1870 N°. 17.
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EN feest van zeer bijzonderen aard viel voor op den Augustus 1869.

De Regimentskinderen van het Korps gaven toen een assaut in het Kamp bij de

Bildt, in tegenwoordigheid van Z. M. DEN KONING, H.H. K.K. H.H. DE PRINSEN,

tal van hoofd- en verdere OfEcieren en een groote schare toeschouwers. Zij sloegen een baton carré

onder commando van den Wachtmeester DUMOULIN en vemierven daarbij in hooge mate den

bijval der aanwezigen.

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING was zeer voldaan, stelde verschillende vragen aan de kinderen

en zeide ten slotte, zich tot den Wachtmeester wendende: vormt goede soldaten voor mip% leger

Om dit overzicht te besluiten, wijzen wij op de wedstrijden van scherpschutters, waarvan door

leden van het Korps gedurende het tijdvak „Amersfoort" werd deelgenomen. Deze feesten hadden

plaats op de Waalsdorper-vlakte, in de Büdt en op de Wiesselsche Heide achter het Loo.
Soms werd een scherm-concours aan den schietwedstrijd verbonden, waarheen ook het Korps

zijne deelnemers zond. Tweemaal mochten zij zoo gelukkig zijn den prijs te veroveren; de eereteekenen
der overwinning worden nog in het Museum bewaard. Dit geschiedde den eersten keer op de Bildt, den

Augustus 1869, toen het Korps met het pistool met 5 punten — namelijk rozen — op 25 passen

den 2^^" prijs won, een bronzen medaille, die door den Weerbaarheidsbond ten geschenke was gegeven.

Het brevet, daarbij uitgereikt, prijkt met de beeltenissen van ZIJNE MAJESTEIT KONING WILLEM III

en van de beide PRINSEN. Later, het was in 1872, zou het Korps nog gelukkiger wezen. Het bracht

toen den Korpsprijs mede, als bewijs waarvan het Museum gesierd wordt door onderstaand diploma,

dat, ofschoon geen tropée der jaren '68 en '69, toch hier onzen lezers wordt aangeboden.

Het zij als zoodanig een waardige sluitsteen.

REGIMENT RIJDENDE ARTILLERIE

NEDERLANDSCHE WEERBAARHEIDSBOND

KORPS PRIJS

SCHERPSCHUTTERS WEDSTRIJD

op de Wiesselsche heide achter het Loo 12—// Augustus 18/2
W. J. P: fan den BOSCH

2^-L2dtenant.
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VERWEGENDE, dat het, met het oog op de tegen

woordige tijdsomstandigheden, noodzakelijk is om eenige
buitengewone maatregelen te nemen, tot handhaving zoo

noodig der neutraliteit van den Staat aldus sprak
ZIJNE MAJESTEIT in HoogstDeszelfs Besluit van 20 Juli 1870
N°. 30, waarbij op de voordracht van den Minister van Oorlog dd,
19 t. V. N°. 85 P. werd bevolen, dat een gedeelte van Neerlands
strijdmiddelen onder aanvoering van Z. K. H. den PRINS VAN
ORANJE tot een Veldleger zou worden vereenigd.



i6o DE RIJDENDE ARTILLERIE IN AMERSFOORT 1868—'81.

E zomer van het j'aar 1870 was onder gelukkige voorteekenen

ingetreden. Zoo ver men kon zien, was nergens eenig gevaar voor

dadelijken oorlog te ontdekken. De gespannen verhouding, die ten

gevolge der gebeurtenissen van 1866 en 1867 tusschen Frankrijk en Duitschland was

ontstaan, scheen zich onder de werking van den tijd, die alle wonden heelt, in een

meer welwillende gezindheid op te lossen. Wél bestond bij sommigen eenige vrees, dat

de noodzakelijke voltooiing der éénheid van Duitschland niet zonder een nieuwen oorlog

zou te bereiken zijn \ maar niemand dacht dien oorlog nabij of aanstaande....

Plotseling komt in dien rustigen toestand verandering. Een oorlog, de geduchtste

die zich denken liet, de strijd tusschen Galliërs en Germanen, daagt, verrassend als een

donderbui, aan den horizont i).

Den 15^®" Juli werd in Frankrijk het bevel tot mobilisatie gegeven. In den nacht

van 15 op 16 Juli volgde de order tot mobielmaking van het geheele Noord-Duitsche

Bondsleger. De Zuid-Duitsche Staten deden spoedig eveneens (16—19).

Hier te lande werd op den jujj het mobilisatie-telegram verzonden (K. B.

16 Juli N®. 42). Alle lichtingen verlofgangers der militie werden tegen den onder

de wapenen geroepen 2). Zij konden tot 20 October in werkelijken dienst blijven (Wet

van 24 Juli Staatsblad N®. 139). .

De totale sterkte van de militie te land bedroeg 45390 man, als volgt verdeeld —

Lichting

van

Bedrag der

lichting.

Werkelijk

afgeleverd.

In de sterkte der korpsen

begrepen op 20 Juli 1870.

1866 lOIOO 10030 8349

00

10500 10202 8516

1868 10400 10282 9145

1869 10400 10343 9536

1870 10400 10330 9844

Totaal 51800 51187 45390

1) De ondergang van het Tweede Keizerrijk door den Majoor J. K. H. DE ROG VAN ALDERWERELT, Lid van de
Tweede Kamer der Statcn-Generaal, 1876. Deel I bladzijde 4.

2) Bij Min. Besl. van 23 Juli 1870 No. 61 P. had de oproeping van het Reserve-kader plaats. Het Kon. Besl. van 27 Juli
No. 74 I. regelde deu bijslag op de tractementen, de velduitrusting, de bureau-kosten en de soldij-verhoogingen.
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NDER de wapens bevonden zich de tusschen i en 15 Mei ingelijfde miliciens van 1870, *

alsmede eenige miliciens der lichting van 1869 gezamenlijk 14898 man. De overige

30500 miliciens met onbepaald verlof werden opgeroepen, uitgezonderd 667 lotelingen der

lichting van het loopende jaar (van de Cavalerie, de Veld- en de Rijdende Artillerie), die zich met

verlof tot I October in hunne haardsteden bevonden en dus nog ongeoefend waren-, alsmede 333

miliciens, ingevolge artikel 127 der militiewet van werkelijken dienst ontslagen (geestelijken, bedienaren

van den godsdienst, studenten in de godgeleerdheid enz.).

Van de 29500 verlofgangers voldeden 28854 dadelijk, 434 na enkele dagen, 212 piet aan de

oproeping; onder de laatste waren er 47, die geen geldige reden van verzuim konden bijbrengen.

Alles te zamen voorwaar een schoon resultaat!

Bij Koninklijk Besluit van 19 Juli werd de mobilisatie van den eersten ban der schutterij voor

bereid. Deze werd samengevoegd tot 25 bataljons Infanterie (481 officieren en 14697 minderen) en

21 compagnieën Vesting-Artillerie (93 officieren en 2023 minderen).

De vrijwillige dienstneming was op 18 Juli opengesteld; deze leverde tot 15 September slechts

in het geheel 296 man.

Den 18'^'^" Juli 1870 werd bij het Departement van Oorlog vanwege het Centraal-Comité van

den Nederlandschen Weerbaarheidsbond bericht ontvangen, dat in de algemeene vergadering van de

weerbaarheid bij acclamatie besloten was:

,,dat de weerbaarheid zich onmiddellijk stelt ter beschikking van het Vaderland om op de

eerste roepstem des KONINGS zich individueel of corpsgewijs aan te sluiten bij leger of schutterij."

Omstreeks dienzelfden tijd werd mededeeling ontvangen, dat de leden van het Korps Koninklijke

Scherpschutters van 's Gravenhage den KONING hunne diensten hadden aangeboden.

De Officieren van het Korps Koninklijke Scherpschutters van Rotterdam stelden zich in den

ruimsten zin des woords ter beschikking, in'welken rang ook, desnoods als gewoon soldaat.

De leden van de Zeister-vereeniging stelden zich, voor zoover zij niet bij militie of schutterij

dienstplichtig waren, ter beschikking.

Het Amsterdamsch Scherpschutterscorps Oranje-Nassau gaf bericht, bereid te zijn om de

Amsterdamsche linie te helpen verdedigen.

De vereenigingen te Groningen en te Veendam verklaarden zich bereid tei verdediging van de
vesting Groningen.

Een gedeelte der vereeniging te Woerden wenschte de Utrechtsche linie te helpen verdedigen.
De Utrechtsche Studenten-vereeniging wilde ingelijfd worden bij een der compagnieën van het

7' Regiment Infanterie.

De leden der Gorinchemsche vereeniging waren bereid mede de vesting te verdedigen.
Verder verklaarden zich geheel of gedeeltelijk tot de taak der landsverdediging bereid; het

Korps Koninklijke Scherpschutters der Veluwe — als corps —, de vereenigingen Burgerplicht te
Gouda, Gelre te Putten, Frederik Hendrik te Velsen, zoomede die te Hoorn, Dordrecht en Beesterzwaag.
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EN Juli werd last gegeven om onverwijld alle vestingen, forten en versterkte
stellingen des Rijks in staat van verdediging brengen, uitgezonderd die langs de

Wester Schelde en tot de Grebbe-linie behoorende (tusschen den Rijn en de Zuiderzee).

Voor het stellen van inundatiën en enkele andere voorbereidingen — volgens de alinea

van artikel 29 der wet van 21 December 1853 — moesten te voren bevelen van het Hoofdbestuur

worden gevraagd.

Gelijktijdig werden bezettingen gelegd in die verdedigingswerken, welke in tijd van vrede
ontbloot waren.

Wat de zeemacht betreft, werd slechts één lichting (die van 1869) tegen den 26^'^° opgeroepen.

De KONING wees Zijne Koninklijke Hoogheid PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN aan om

met het opperbevel der vloot, indien dat noodig mocht wezen, belast te worden.
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P den 22sten Juli aanvaardde de PRINS VAN ORANJE het Opperbevel over het Leger te

Velde en vestigde Zij'ne Koninklijke Hoogheid het Hoofdkwartier te Utrecht. Zijne onder

hebbenden heette hij met de volgende woorden welkom:

Mobiele Leger

Legerorder

N°. I

^^Hoofdkwartier

Utrecht 22 Jidi iS'jo.

„Door het vertrouiven van den KONING aan het hoofd geroepen van het Leger^ aanvaard ik heden

dit bevel in het volle betvustzijn van de zware verantivoording^ die het vif vooral in deze tijden^ oplegt. Ik

hoïid 7nij overtuigd.! ieder Uwer het gezvicht en de ernst van het oogenblik met mij zal beseffen.

„Geplaatst tusschen twee met ons bevriende mogendheden., die vijandig tegenover elkander staan., heeft

KONINGS Regeering besloteyi om in dien strijd een strikte zieutraliteit aan te nemen en te handhaven.

„Tot het handhaven van die onzijdigheid, die met onze nationaliteit in nauw verband staat, zijn wij te

wapen geroepen, en bevinden ons dus in een toestand van voorbereiding en observatie.

„Mogt onze onzijdigheid onverhoopt aangerand worden, dan willen wij ons de trotiwe verdedigers toonen

vait Neerlands onafhankelijkheid, en betrouwende op God, den strijd voor KONING en VADERLAND aan

vaarden, hoe ongelijk die ook wezen mogt.

„Leve het VADERLAND

„Leve de KONING.

„De Opperbevelhebber van het mobiele leger

(get.) VAN oranje:'

Het „Leger te Velde" werd ingedeeld in drie Divisien — elke van twee Brigades —, daaren

boven drie afzonderlijke Brigades.

Aan de Inspecteurs van de Infanterie en de Artillerie, Luitenant-Generaal ENGELBRECHT

en Generaal-Majoor A. C. H. L. J. F. VON KELLNER, werd het commando eener Divisie opgedi'agen,

terwijl de inspectiën tijdelijk buiten werking werden gesteld.

De regeling der aanvoering van het mobiele Leger moge blijken uit den hier achter volgenden
Indeeling-Staat.
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Indeeling-Staat.

Hoofdkwartier Utrecht,

Opperbevelhebber: Z. K. H. de PRINS VAN ORANJE, Generaal der Infanterie.

Aan den Staf van Z. K. H. toegevoegd:

Z. K. H. WILLEM ALEXANDER KAREL HENDRIK FREDERIK, PRINS DER NEDERLANDEN,
Kapitein a Ia suite van het Regiment Grenadiers en Jagers, van het Regiment Rijdende Artillerie

en Ritmeester h. la suite van het 4® Regiment Huzaren,

Voorts aan den staf van Z. K. H. den PRINS VAN ORANJE, de Majoor GRISART.

Adjudanlen:

Majoor Jhr. DE KOCK,

Ritmeester Jhr, VAN RAPPARD,

Ritmeester Baron BENTINCK TOT SCHOONBETEN,

Kapitein ROOSMALE NEPVEU en

de Luitenant ter Zee 1® klasse Baron VAN HAERSOLTE VAN DEN DOORN.

Algemeen Hoofdkwartier Utrecht.

Chef van den Generalen Staf: Kolonel BOOMS.

Adjudant: Kapitein KROMHOUT.

Sous-chef van den Staf: Luitenant-Kolonel RODI DE LOG.

Ordonnans-Officier: i®-Luitenant DUYCKER.

Afdeeling operatiën:

Luitenant-Kolonel ENDERLEIN. Kapitein VAN DER SCHRIECK i) Kapitein Baron TAETS VAN AMERONGEN 2).
Afdeeling Kanselarij:

Kapitein DEN BEER POORTUGAEL 3).

registratie: 1

Afdeeling expeditie: > Kapitein KROMHOUT.

telegraphie:)

Commandant van de Artillerie: Kolonel Baron VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN.

Adjudant: de l®-Luitenant der Rijdende Artillerie DE QUERTENMONT.

Commandant van de Genie: Majoor TUTEIN NOLTHENIUS.

Adjudant: de i®-Luitenant Ingenieur VAN PANTHALEON Baron VAN ECK.

Intendance,

Hoofd-<Intendant HARDENBERG (voorloopig 's Hage),

Militaire Intendant i® klasse BOERS,

Onder-Intendant 2® klasse FRANTZMANN,

Kapitein-Kwartiermeester HERKENRATH,

i®-Luitenant-Kwartiermeester EYSSELL,

I "-Luitenant-Kwartiermeester VAN GENDT en

i®-Luitenant Directeur-Hospitaal SCHOEVERS.
1) Voor de mouvementen, marsclien en dislocatiün.
2) Voor hetgeen betrekking lieeft op verkenningen, voorposten- en kondschapsdienst.
3) Legerorders, correspondentie met andere takken van bestuur en met civiele autoriteiten — voor zooveel dit geen betrekking heeft op de oorlogs-

hande ing zelve corrtspondentie met het buitenland en de tegenpartij, overeenkomsten, uitwisseling van krijgsgevangenen enz., wapenstilstanden,
capmilatien enz. Voorts bij de Kanselarij: i diplomatiek ambtenaar, i ambtenaar van BLnnenlandsche zaken en j translateur.
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Gmeesktindige Dienst.

Eerste Officier van Gezondheid i® klasse VAN HASSELT,

Eerste Officier van Gezondheid 2« klasse VAN RAALTEN (adjunct).

Commandant van het Hoofdkwartier.

Kapitein Plaatselijk Adjudant: GROENEWOUD SWEYS.

Eerste Divisie.

Hoofdkwartier Haarlem.

Bevelhebber: Luitenant-Generaal ENGELBREGT.

Adjudant: Kapitein SIEREVELT.

Chef van den Staf: Majoor SCHUURMAN.

Adjtinct: i«-Luitenant EYSSONIUS DE WAAL.

Intendance.

Onder-Intendant 2® klasse MEYL,

I '-Luitenant-Kwartiermeester BRONNER.

Geneeshindige Dienst.

Eerste Officier van Gezondheid 2' klasse VAN HEES.

P Brigade.

Hoofdkwartier 's Hage.

Commandant: Kolonel LE MAÏTRE. ( Regiment Grenadiers en Jagers,
1  7' en 9® Veld-Batterij,

Adjtidant: i®-Luitenant DE BOCK. 3, Rijdende Batterij en
Chef van den Staf: Kapitein SCHNEIDER. ( 1= Regiment Huzaren.

httendance.

Kapitein-Kwartiermeester VAN SPENGLER.

Geneeskundige Diëtist.

Officier van Gezondheid i® klasse VAN PELT.

2" Brigade.

Hoofdkwartier Alkmaar.

Ccnnmandant: Kolonel Jhr, VON WRANGEL ( 4° Regiment Infanterie,
1 3® Regiment Huzaren,

Adjudant: i®-Luitenant BIRNIE ge j^e Veld-Batterij en
Chef van den Staf: Kapitein PABST I 4® Rijdende Batterij.

Intendance.

Onder-Intendant 2® klasse RIJNBENDE.

Geneeshindige Dienst.

Officier van Gezondheid i® klasse ENGELHART.
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Tweede Divisie.

Hoofdkwartier Utrecht.

Bevelhebber: Generaal-Majoor VON KELLNER.

Adjudant: i®-Luitenant BOOGAARD.

Chef van den Staf: Majoor DITTLINGER.

Adjunct: i®-Luitenant NOLTHENIÜS.

Intendance.

Onder-Intendant 2® klasse DE HAART.

Geneeskundige Dienst.

Eerste Officier van Gezondheid klasse VAN DEN BROEK.

7® Brigade.

Hoofdkwartier Utrecht.

Conmandant: Kolonel SCHÖNSTEDT.

Adjudant: Kapitein VAN AERSSEN BEIJEREN VAN VOSHOL.

Chef van den Staf: Kapitein VON JEETZE.

Intendance.

Kapitein-Kwartiermeester VAN ERP TAALMAN KIP.

Geneeskundige Dienst.

Officier van Gezondheid i« klasse TIMMERMAN.

7® Regiment Infanterie. ^ >5

Brigade.

Hoofdkwartier Utrecht.

Commandant: Kolonel AMIOT. \

Adjudant: Kapitein BRUNINGS. I Infanterie,
Chef van den Staf: Kapitein DOMMERS.) Veld-Batterij.

Intoidance.

Kapitein-Kwartiermeester WESTERBAAN SCHMIDT.

Geneeskundige Dienst.

Officier van Gezondheid i® klasse FLES.

Derde Divisie.

Hoofdkwartier Arnhem,

Bevelhebber: Luitenant-Generaal KNOOP.

Adjudant: P-Luitenant Baron TAETS VAN AMERONGEN (H. W. J. E.)
Chef van den Staf: Majoor VAN DER STAR.

Adjunct: i®-Luitenant DE BAS.

Intendance.

Militair Intendant 2® klasse DE RAS.

Geneeskundige Dienst,
Eerste Officier van Gezondheid 2® klasse WOLTERSOM.
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7® Brigade.

Hoofdkwartier Arnhem.

Commandant: Kolonel WEITZEL. (

l®-Luitcnant Baron SLOET VAN ZWANENBURG I Infanterie,
Chef ve,,, ie,e Staf: Kapitein WALTHER. |

Inteiidance.

Kapitein-Kwartiermeester VAN THIEL.

Geneeskundige Dienst.

Officier van Gezondheid i« klasse VAN BREDA KOLFF.

2® Brigade.

Hoofdkwartier Arnhem.

y- T ^ tr ^ , -r, f 8® Regiment Infanterie,Commatalant: Kolonel Jhr. BOREEL. Huzaren,
.(4^^V/^/««/;i®-LuitenantMAASGEESTERANUS. < n® Veld-Batterij,
Chef van den Staf: Kapitein VAN HELDEN. | R'jdende Batterij en

I  5® Compagnie Mineurs.
hitendanee, '

Kapitein-Kwartiermeester VAN HARREVELDT.

Geiteeskundige Dierist.

Officier van Gezondheid i® klasse Dr. DE MEYER.

Eerste afzonderlijke Brigade.

Hoofdkwartier 's Bosch.

Conwiandaiit: Kolonel VAN DER SCHRIECK. l 5® Regiment Infanterie,
Adjudant: Kapitein GOUDRIAAN. j i®, 3® en 4® Escadron 2® Regiment Huzaren,

\  Vcld-Bs-ttGriiMajoor VAN HELLENBERGHUBAR. 3= Rijdende Batterij en
Adjunct: Luitenant A. KOOL. ' 4® Kompagnie Mineurs.

Intendance.

Onder-Intendant i® klasse VAN HUET.

Geneeskundige Dienst.

Officier van Gezondheid i® klasse WILSON.

Tweede afzonderlijke Brigade.

Hoofdkwartier Hellevoetsluis.

Commandant: Kolonel ISSELS. /
I  3° Regiment Infanterie,Adjudant: Kapitein LEERS. |

n e n c e ir ■ Trvncm { Escadron 2® Regiment Huzaren,Chef van den btaf: Kapitein jOObl.j
•r . I 3® en 12® Veld-Batterij.Adjunct: Luitenant PFEIFFER. |

Intendance.

Onder-Intendant 2® klasse MULLER.

t  Geneesktindige Dienst.
1

Officier van Gezondheid i® klasse DE BROUWER.
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Derde afzoriderlijke Brigade.

Hoofdkwartier Groningen.

Commandant: Generaal-Majoor SCHUAK.

Adjtidant: i®-Luitenant BACKER VAN LEUVEN.

Chef van den Staf: Kapitein NOLTHENIUS DE MAN.

Adjunct: i®-Luitenant VAN DER MARK.
Intendance.

Onder-Intendant klasse SCHMIER.

Geneeskundige Dienst.

Officier van Gezondheid i" klasse VAN DER GRIJP.

Inspecteur van het remontewezen bij het leger:

De Kolonel Jhr. DES TOMBE.

I® Regiment Infanterie,

(3® Bataljon en depót) en

14® Veld-Batterij.

Ten einde een zoo sprekend mogelijk overzicht te geven omtrent de opstelling van het Veldleger,

vermeenden wij niet beter te kunnen doen dan de dislocatie graphisch voor te stellen. De kaart

volgende op blz. 170 verkreeg hierdoor het aanzijn; voor zoover ons bekend, kwam een dergelijke

in geen enkel werk voor.

De beweging der troepen op den 22ste" juU begonnen, was den daaropvolgenden dag geëindigd;

op welken datum de Chef van den Gèneralen Staf, Generaal BOOMS, aan den Opperbevelhebber

kon melden, dat het Veldleger op zijne bestemming was aangekomen.

De sterkte bedroeg:

35 bataljons Infanterie,

16 escadrons Huzaren,

14 batterijen Veld-Artillerie,

4  „ Rijdende Artillerie en

2 Compagnieën Mineurs.

De sterkte van het aantal manschappen en paarden moge blijken uit de als Bijlagen n en 0

hierachter gevoegde staten, betrekking hebbende op den datum van den 25sten Augustus.
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E Veld- en de Rijdende Batterijen waren volgenderwijs ingedeeld;

Commandant der Artillerie bij het Hoofdkwartier (Commandant der Artillerie te Velde)
Kolonel F. C. H. Baron VAN TUYLL VAN SKROOSKKRKENj Adjudant in buitengewonen dienst

van ZIJNE MAJESTEIT DEN KONING.

Adjudant de i=-Luitenant der Rijdende Artillerie DE QUERTENMONT. ;

Bij de B Divisie.
/e Brigade: Commandant der Artillerie — Majoor K. H. VAN DIEPENBRUGGE.

7* Batterij Veld-Artillerie-Kapitein RAMAER, 12 ÏÈ later 4 "ffi

9"= „ „ „ „ EGTER VAN WISSEKERKE, 4 «
„  Rijdende „ „ VAN ORSOY VEEREN, 4 tÈ later 12

Brigade: Commandant der Artillerie — Majoor J. C. VAN GHEEL RÖELL.

3® Batterij Veld-Artillerie-Kapitein KNOOTE, 12 later 4 ÏÈ )
j Alkmaar.

10® „ „ „ „ STEENBERGHE, 4 "SI |
4® „ Rijdende „ „ Baron TAETS VAN AMERONGEN, 4 ID later 12 lÊ, Heilo.

Bij de 2® Divisie.

7® Brigade: Geen Artillerie. 2® Brigade: Commandant der Artillerie — Luitenant-Kolonel M. W. G. DE MAN.

2® Batterij Veld-Artillerie-Kapitein Jhr. VON PESTEL, 12 later 4 ffi |
4® „ „ „ „ SCHWARTZ, 12 "ffi later 4 ffi ( Utrecht.
I® ,. „ „ „ VAN OTTERLGO, 4 18 )

Bij de Divisie.

Commandant der Artillerie — Majoor J. C. R. RIDDER.

7® Brigade: i® Batterij Veld-Artillerie-Kapitein SUY, 12 18, Arnhem.

6® „ „ „ „ VAN WALCHEREN, 4 18, Eist.

2® Brigade: 11® „ „ „ „ ALEWIJN, 4 18, Arnhem.

I® „ „ „ „ GERARD VAN SYSEN, 12 ffi, Rosendaal.

Bij de 7® Afzonderlijke Brigade.

13® Batterij Veld-Artillerie-Kapitein GREVE, 4 'ffi. Boxtel—Vught.

2® „ Rijdende „ ,, Baron VAN COEHOORN, 12 18, Haren—Boxtel.

Bij de 2® Afzonderlijke Brigade.

3® Batterij Veld-Artillerie-Kapitein CROMHOUT, 4 ffi, Oostvoorne.

12® „ „ „ „ BERAIL, 12 ®, Zevenbergen en Nieuw-Helvoet.

Bij de f Afzonderlijke Brigade.

14e Batterij Veld-Artillerie-Kapitein ZEGERS RIJSER, 12 18, Groningen, Zuidlaren en Holweerde.

De meeste batterijen waren uitgerukt met 4 stukken, elk met 6 paarden, één caisson en één voorraadaffuit,

elk met 4 paarden bespannen; enkele waren met 6 stukken a 4 paarden uitgerukt. Gebrek aan paarden en tuigen

was oorzaak, dat de batterijen van zoo onvolledige en verschillende sterkte waren. De Rijders rukten uit volgens

eerstgenoemde indeeling. In plaats van 108 bevonden zich aanvankelijk slechts 86 vuurmonden bij het Veldleger.

Eerst op den lo"^®" Augustus konden de Veld-Batterijen van 8 cM. en op den 22"®" dier maand ook de Veld- en

de Rijdende Batterijen van 12 cM., 6 stukken uitbrengen, terwijl sedert met de aanvulling van reserve-voertuigen

werd voortgegaan. Zelfs bij de demobilisatie, d. i. 75 dagen later, was de uitrusting der batterijen nog niet geheel

compleet. Deze was op den 25®'®° Augustus 1870, zooals in Bijlage p is aangegeven.
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LLE niet tot het mobiele leger behoorende troepen maakten het bezettingsleger uit.

Op 15 September, toen de krijgsmacht geacht kon worden hare grootste sterkte te

hebben bereikt, bestond deze uit 1969 Officieren, 59258 onderofficieren en manschappen

en 5522 paarden. Hierbij moet worden aangeteekend dat, zoolang de schutterijen niet

mobiel waren, een deel van het veldleger de vestingen en forten moest bezetten.

Het in staat van verdediging brengen der vestingen kostte veel tijdj eerst den i5«ien September

stonden aldaar 1850 vuurmonden in batterij.

Verschillende gescliutstellingen, epaulementen en nieuwe gesloten werken werden aangelegd

ter afsluiting van de Amsterdamsche stelling, tot dekking van de spoonvegknoopen, van den IJssel-

overgang bij Zwolle (Katerveer) en tot verzekering der oever-verwisseling (gemeenschap Zuider- en

Ooster-frontier) bij Nijmegen.

Telegrafische gemeenschap werd op ruime schaal aangelegd, zoowel in de positie van den

Helder en te Utrecht als ten dienste van het Veldleger (Hoofdkwartier en langs den linker IJssehoever).

De bezettingstroepen (depót- en reservetroepen) waren als volgt gedisloceerd —

Depot Regiment Grenadiers en Jagers te Maassluis en Delft.

2® Bataljon i® Regiment Infanterie te Zutphen en Voorst.

Depót „ „ Groningen en Leeuwarden.

„  2® „ „ Grave.

„  3® ,, „ Brielle, Helder, Middelburg.

„  4® „ „ Gouda, Honswijk, Everdingen, Jutphaas.

„  .5® „ „ 's Hertogenbosch.

„  6® „ „ Gorinchem, Asperen, Vuren, Woudrichem, Loevestein en Altena.

„  7® „ „ Amsterdam, Naarden en Leiden.

„  8® „ Utrecht en Zwolle.

Instructie-Bataljon Deventer en Katerveer.

Algemeen Depót van Discipline, Koloniaal Werfdepot te Helder.

Reserve en Depót Escadrons i® Regiment Huzaren te Leiden.

„  „ 2® „ „ Amersfoort.

„  „ 3® „ „ Haarlem.

„  4® „ „ Zutphen.

Depót, 2® Compagnie Artillerie Transporttrein en Transporttrein van het Regiment, Veld-Artillerie; Utrecht en Arnhem.

te Delft, Brielle, Amsterdam, Helder, Hellevoetsluis, Willemstad,
-14® Compagnie i® RegimentVesting-Artillerie

Geertruidenberg.

I®—13® Compagnie j ( te Utrecht, Willemstad, Heusden, Gorinchem, Muiden,'s Bosch,
12 Regiment Vesting-Artillerie 1

Instructie „ J ( Naarden, Nieuwesluis, Vossegat, Honswijk en de Bildtstraat.

I te Nijmegen, Deventer, Doesborgh, Zutfen, Delfzijl, Groningen,
Grave, Woudrichem en hort bij Westervoort.

Depót Regiment Rijdende Artillerie te Amersfoort.

I® en 2® Compagnie Korps Pontonniers te Dordrecht, Hedel, Nijmegen, Woudrichem, Loevestein.

I®, 2® en 3® Compagnie Bataljon Mineurs en Sappeurs te Utrecht en Amsterdam.
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I' OMMANDANTEN werden aangewezen om het bevel te voeren in de voornaamste

vestingen en liniën, terwijl bovendien Bevelhebbers werden benoemd voor het Westelijk-,

het Zuidelijk- en het Oostelijk Frontier.

Het Westelijk Frontier strekte zich uit van en met Willemstad tot en met den Helder, het

Zuidelijk van Grave tot en met Geertruidenberg, het Oostelijk van Grave tot en met de positie bij Zwolle.

De bevelhebbers dezer Frontieren waren respectievelijk Commandanten in de i°-, de 2®- en de

3® Militaire Afdeeling, die als zoodanig bleven fungeeren, voor zooveel het personeel en materieel

betrof niet behoorende tot het mobiele Leger of de bezettingen in de Nieuwe Hollandsche en

Amsterdamsche Liniën, en in hunne afdeeling aanwezig. Zij waren dus èn frontier-commandant èn

bevelhebber in een Militaire Afdeeling, terwijl die in de 4® Militaire Afdeeling behalve als bevelhebber

ook fungeerde als Commandant der 3® Afzonderlijke Brigade.

5,
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NZACHT was ons Vaderland wakker geschud uit den dommel, waarin het na de gebeurte

nissen van 1866 en de politieke verwikkelingen van het daarop volgende jaar was geraakt.

Er was — er kon ten minste zijn — periadum in mora — De leeuw ontwaakte....

Aldus de toenmalige Artillerie-Luitenant N. BOSBOOM in zijn bekroond geschrift, handelende

over Neerlands gewapende neutraliteit i).

Inderdaad moest men op ernstige gebeurtenissen zijn voorbereid, zonder te weten, waar het

bloedige drama zich zou gaan afspelen.

Al mochten de krijgsbedrijven verre blijven van de eigen grenzen, dan nog was — gelet

op de krachtige sympathie van velen in den lande voor een der beide oorlogvoerende partijen —

het handhaven eeiiei' strikte onzijdigheid geen eenvoudige taak.

Treffend juist zette onze Berlijnsche Gezant in een aan den Minister van Buitenlandsche Zaken

gericht schrijven uiteen, welke Nederland's gedraglijn in den ontbranden strijd behoorde te wezen. Dezen

brief, welke van zeer geringe bekendheid is, willen wij aan onze lezers niet onthouden. Het schrijven

van Zijne Excellentie den Graaf C. VAN BIJLANDT luidde —

No. 28^.

„Neutralité des Pays-Bas.

Berlin, Ie ip Juillet iSjo.

Son Excellence Monsieur

ROEST VAN LIMBURG

Ministre des affaires étrangères.

la Haye.
Monsieur Ie Ministre.

„A^i inilieu des nombreuses occupations que la crise actueUe nous apporte^e n'ai guere eu Ie te^nps de rendre

compte a voire Excellence de l'effet produit ici par Vattitude si nette que vient de prendre Ie gouverneinerit du Roi.

„Cette iinpression est des plus satisfaisantes,

y,Tai rencontré hier en rue Ie comte DE BISMARCK, qui contre son habitude m^a accosté en me serrant

cordialement la main et nia dit:

„ „Eh bien^ nous voila en règle^ fespère que vous avcz reett ma rêponse et que vous Hes satisfaitP

„Te remerciais Ie Chancelier fédéral et lui dit que je fiavais jamais douté que nous serions en règle,

mais que je me réjouissais surtout que nous avions été nn des pre^niers h nous déclarer et a prendre la seule

attitude qu'on fut en droit d'attendre de nous.

„Le Comte .DE BISMARCK me serra encore une fois la main et rentra dans son ministère devant

la portc duqitel nous êtions arrivés,

y^Dans des circonstances aussi graves, je puis me dispenser d'exposer franchement mon opinion sur le

vrai caractère que doit avoir notre neutralité,

„II ne faut pas qiCelle soit seulement matérielle, mais aussi morale.

I) Uitgegeven door de Vereenigüig ter beoefening van de Krijgswetenschap 1887/88, blz. 47.
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,,11 ne suffit pas de s'abstenir d'actes dhostilitê 011 de complaisance envers l'un ou l'atitre des deux belli-

gérants,, il faut aiissi savoir s'abstenir de foute démonstration, de Vexpression de toute opinion de sympathie

OU d'antipathie pendant Ie cours des graves évhiements qui vont se dérouler sous vos yeux et dont Ie sort de

notre chère patrie peut dépendre. Sous ce rapport la presse Necrlandatse a un rble vraiment patriotique a

retyiplir SA VOIR SE TAIRE: de mhne que tous ceux parmi les habitants du pays qui par leur position

sont dans Ie cas d'exercer une influence quelconque sur l'opinion publique. Le vrai patriotisme consiste au-

jourd'hui dans le sacrifice de tout esprit de parti,, et a s'occuper exclusivement de pourvoir résolument a la

dêfense du pays en cas d'attaque, du reste peu probable,, et h garder pour soi son opinion et ses impressions sur

le cours des évènements tant quHls ne seront pas irrévocablement accompUs. Nous ne sommes pas assez forts

pour dire hau.tement notre opinmi et nos mipressions sur des faits que nous ne pouvons provoqjier,, ni empccher.

„ Oest h l'hnprudence de langage de notre presse et de beaucoup de mes compatriotes pendant les années

1861 et iSój que fai êté redevable des moments les plus difficiles que j'ai passés ici, Aujourd'hui on a confi-

ance ici dayis la loyauté de notre neutralité; il s'agit de ne faire naitre auctm doute a eet égard, quoiqu'il

arrivél Qtie votre Excellence me pardonne cette expression si franche de ma pensee, mais dans des moments

si graves il est du devoir de chacun d'apporter son cojitingent de ce qu'il croit utile au bien du pays en laissant

au jugonent éclairê de nos gouvernements d'en faire l'usage qu'ils croiront le phis convenable.

„ Veuillez agréer. Monsieur le Mhiistre, les assurances renouvelées de ma plus haute considération,

(signé) C. DE BiyLANDT,"

t'
i-
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FSCHOON de Nederlandsche Regeering des Gezanten zienswijze deelde, gaf zij daaraan

geen uiting door — zooals Zweden in die dagen deed — de dagbladen te wijzen op de

wenschelijkheid om geene berichten te verspreiden, die het vertrouwen van het Buitenland

op de bedoelingen der Regeering zouden kunnen schokken i).

Wel wendde onze Minister van Binnenlandsche Zaken zich reeds den Juli tot de Redactiën

der verschillende Couranten, doch alleen met het doel om publiciteit te voorkomen omtrent de

bewegingen van Land- en Zeemacht. Dat schrijven, o.a. opgenomen in de Amersfoortsche Courant

van den 22^^^", luidde —

„In de gewigtige omstandigheden, waarin ons Vaderland thans verkeert, is het van het hoogste belang,

dat aan de maatregelen, die door de Departementen van Oorlog en Marine genomen worden, geene

openbaarheid worde gegeven.

„Ik meen daarom een beroep te mogen doen op Uwe Vaderlandsliefde en U beleefdelijk te verzoeken

van nu af geene melding in Uw blad te maken omtrent bewegingen van Nederlandsche troepen en andere

maatregelen van militairen aard, die binnen onze grenzen door de omstandigheden mogten geboden worden.

„Ik houd mij overtuigd, dat de publieke pers hier te lande, die hare gewichtige roeping begrijpt,

geredelijk aan dit verzoek zal willen voldoen".

Zooals we hierna zullen zien werd ook bij Legerorder gewezen op vereischte voorzichtigheid bij

particuliere correspondentiën, terwijl verslaggevers van dagbladen niet werden toegelaten.
Hiermede toonde onze Regeering een open oog te hebben voor het ontzettende gevaai*, dat

bij een oorlog voor de eigen partij in hare dagbladen gelegen is. Deze toch vormen een der vrucht
baarste bronnen voor den kondschapsdienst des vijands.

In onze dagen is dat gevaar haast onafwendbaar 2) geworden; op de oorlogvoerende partij

rust de plicht door practische maatregelen de daaruit voortvloeiende nadeelen zooveel mogelijk te
beperken en onschadelijk te maken.

Welke taak aan het Mobiele Leger werd toegedacht, was omschreven in een vijftal vertrouwelijke

Instructiën, door den Opperbevelhebber aan de Commandanten der Divisiën en AfzonderlijkeBrigades verstrekt.
De i" Divisie was bestemd voor Kustverdediging; het Hoofdkwartier was, zooals wij reeds

aangaven, Haarlem, dat der en 2= Brigades respectievelijk 's Gravenhage en Alkmaar.
Aangaande de beveiligings- en verdedigingsmaatregelen was in de Instructie het volgende bepaald —

„Het doel van de opstelling dezer Divisie is hoofdzakelijk om te beletten, dat eene landing plaats heeft
op de kust, of, dat eene vreemde macht zich van een onzer havens aan de zeegaten meester maakt; met
oen woord: om schending onzer neutraliteit op de Hollandsche Kust te voorkomen en aanslagen af te wyzen.

1) Ook Spanje en Zwitserland gaven circulaires met gelijke strekking De pen is een der machtigste middelen van propaganda der strijdvoerende
partijen: dit bleek ook weder in den laatsten Zuid-Afrikaanschen oorlog.

In 1870 wendde zich Graaf VON BISMARCK tot DE PERPONCHER, zijne goede gezindheid betuigende tegenover Nederland, dat in het
Franschgeziude dagblad, „the Daily Tclegraph", tegen Duitschland werd opgezet. (Schrijven van 31 Juli 1870).

2) Tijdens den laatsten gevoerdcn oorlog in Zuid-Afrika bereikte het eerste bericht betreffende de overgave van Generaal CRONJÉ de Boeren-
regeeringen over Loreïifo-Marquez.
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E i' Divisie — aldus was voorgeschreven — zou moeten medewerken met de vaste

bezettingen der versterkte plaatsen en met de marine... „zij zal dus, voor zooveel noodig

in overleg moeten treden met den Bevelhebber op het Westelijk frontier. De i' Brigade,

te Gravenhage vereenigd, heeft te bewaken de kust, gerekend van den Nieuwen Waterweg van Rotterdam

tot nabij Noordzvijk aan Zee^ met medewerking van het reserve- en depót-escadron van het i® Regiment

Huzaren uit Leyden^ zoolang als die daar verblijven. De 2= Brigade ten Zuiden en ten Noorden van Alkmaar

gestationeerd, bewaakt de kust van Noordwijk aan Zee, tot voorbij Petten naar Calansoog. Plalfweg wordt

bezet door Amsterdam.

„De zaken, die beide brigaden voornamelijk in het oog te houden hebben, zijn: het waarnemen van

schepen, inzonderheid eskaders, langs de kust en het gadeslaan van hunne bewegingen; het nemen van

maatregelen om spoedig berichten naar het hoofdkwartier en naar de onderdeelen te kunnen overbrengen;

te zorgen dat op een bedreigd punt, ten snelste zooveel magt als mogelijk is, kan worden gebragt. Daartoe

moeten op geschikte punten, langs de kusttorens, vuurbakens en uitstekende duinen, observatie-posten

worden gesteld — op de belangrijkste punten onder bevel van een officier — en op de anderen onder

een geschikt onderofficier; deze posten komen onderling seinen overeen; bestaande telegraaflijnen worden

ten nutte gemaakt.

„Het terrein moet goed verkend worden, vooral de wegen en daarbij nagegaan, welke punten geschikt

zijn om den voortgang eener gelande magt te stuiten.

„Petten en Ter Heyde verdienen inzonderheid de aandacht, omdat zij door hunne ligging en omdat

de duinstrook daar zeer smal is, aan eene gelande magt voordeden aanbieden, die zij op een ander punt

niet of in mindere mate vindt. Op beide plaatsen bestaat in de duinen de gelegenheid om met een paar

stulrken eene geschikte opstelling te nemen tot bestrijking van het strand.

„De terugtogt van de i® Brigade geschiedt c.q. op Bodegraven en Gouda, vervolgens indien noodig

op Woerden en Oudewater: vooraf zal echter achter de Gouwe an Hewianswetering-positiQ worden ganomtn,

eene geschikte stelling om zich met een kleine magt eenigen tijd staande te houden.

„De 2® Brigade kan, intijds toegesneld zijnde, den vijand alsdan aan den Ouden-Rijn tegenhouden.

„De terugtogt van de 2= Brigade is op de Linie van Amsterdam, welke voor zooveel zulks kan, in

staat van verdediging wordt gebragt.

„De 1= Brigade, in tijds toegesneld zijnde, kan dan den vijand bij Holland op zijn smalst het verder

Zuidwaarts voortdringen beletten.

„Beide Brigaden moeten op dergelijke wijze in overeenstemming met elkander handelen.

„Bij de stations te 'sHage, Haarlem en Alkmaar zal steeds het noodige rollende materieel tot het

vervoer van de aldaar gestationneerde Infanterie- en Veld-Artillerie gereed dienen te staan, zoowel tot

onderlinge ondersteuning, als om de troepen, indien noodig, naar elders te kunnen overbrengen; ieder

onderdeel moet daartoe zijn weg kennen.

„Voor een vijand terugtrekkende, worden de spoorwegen, die wij niet meer noodig hebben, onbruikbaar

gemaakt, beweegbare spoorwegbruggen opengezet enz.; het rollende materieel aan de stations aanwezig,

dat niet kon worden verwijderd, zorgt men te ontredderen.

„Delft bekomt eene afzonderlijke bezetting, bestaande uit het Depót van het Regiment Grenadiers

en Jagers. Hiervan wordt i kompagnie gedetacheerd te Maassluis, alwaar, bij gemis van andere voldoende

afsluitingsmiddelen, een schip met steenen geladen, gereed kan worden gehouden om op een bepaald oogenblik

de haven te versperren."
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AN het slot der instructie voor de i® Divisie vinden wij vermeld:

„Wordt de kust met landingen bedreigd, dan moet getracht worden zoo veel mogelijk
materieel en voorraad uit Delft naar veilige plaatsen weg te zenden. Is het ontruimen der

stad noodzakelijk, dan moet, volgens aanwijzing van den Directeur der Artillerie Stapel

en Constructie-magazijnen, in de werkplaatsen datgene worden vernield, waarvan een vijand

dadelijk het meeste nut zou kunnen trekken."

De 2® Divisie met Hoofdkwartier en dat der beide Brigades te Utrecht, had tot opdracht om
een versterking te geven aan de Utrechische Linie en de Positie den Helder^ terwijl eene brigade
voor algemeene reserve was bestemd. Dienaangaande was voorgeschreven —

„Van de i® Brigade blijven voorloopig drie Bataillons van het 7® Regiment ter beschikking van den

Kommandant der Utrechtsche Linie, om die te bezetten; evenzoo blijft het overblijvende Bataillon vooreerst

tot de bezetting te Helder behooren. Zoodra de Schutterij gemobiliseerd is, zullen die Bataillons van het

9® Regiment Infanterie worden vrijgemaakt.

„De 2® Brigade vormt vooreerst een algemeene reserve in- en rondom Utrecht om op te treden, waar

hare hulp zal noodig zijn. Aan het station te Utrecht zal tot het hiergezegde doel steeds het noodige

rollend materieel gereed moeten worden gehouden; en in verband met de dislocatie der troepen, moeten

alle maatregelen worden voorbereid om die troepen zoo spoedig mogelijk te kunnen concentreeren.

„De stelling van Utrecht en het omgevende terrein worden verkend om na te gaan, hoe de verdediging

tegen een geweldadigen aanval, in verband met de bezettingen der forten, het doelmatigst kan geschieden.

„Zoodra mogelijk zal de Divisie-Kommandant Mij beknopt berigten omtrent de regeling van de

hierboven bedoelde dienstaangelegenheden.

„Detail-veranderingen in de dislocatie kunnen door den Divisie-Kommandant, waar dit noodig blijkt,

worden gelast, doch daarvan moet natuurlijk melding worden gemaakt in de in te dienen dagelijksche rapporten."

Aan de 3® Divisie was het bewaken der boven-rivieren Rijn, Waal, IJssel opgedragen.

De opdracht luidde:

„Het is niet waarschijnlijk, dat Pruissen in de gegeven omstandigheden onze neutraliteit aan den IJssel

zal schenden, waartoe het uit eigenbelang mogelijk wel zou genoodzaakt zijn, wanneer wij, in verband met

het ontruimen van Limburg en het prijsgeven van de Schelde^ ook dadelijk de bovenrivieren vrijlieten;

hetgeen als 't ware eene uitnoodiging voor Frankrijk zou wezen om de Pruisische Rijn-linie om te trekken

en langs dien weg in Hannover te vallen,

„Het is daarom, dat die bovenrivieren vooreerst door ons moeten worden vastgehouden'en bewaakt,

Mogt ons echter gevaar bedreigen van de zijde van Pruissen, dan zal dit waarschijnlijk wel geschieden bij

wijze "van overvalling langs de spoorweglijnen van den Rijn en de lijn Sahbergen op Zutphen. Daartegen

moet dus vooral worden gewaakt en moeten ook de vereischte maatregelen om spoorwegen en bruggen

c.q. onbruikbaar te maken, worden genomen.

„Het is met het oog daarop, dat de bruggehoofden zijn bezet gebleven, en dat de aanvankelijke

dislocatie der troepen is geregeld, zoodat deze bij een overmagtigen aanval regtstreeks op de Nieuw-

Hollandsche-Waterlinie, hetzij door de Over-Betuwe, hetzij door de Veluwe, kunnen terugtrekken.

„Bij zulk een terugtogt zijn als tusschenpunten vast te houden: het fort aan de Bwursteeg — de

positie van de Grebbe^ meer bepaald daarachter gelegen hoogte, — of de linie in de NederBetuweL
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„Voor de bewaking op den regter oever der rivieren zijn de voornaamste punten, die in aanmerking

komen: Zevenaar, Laag-Keppel en Lochem\ Zevenaar en Lochem tevens als spoorwegstations en telegraaf

kantoren, die ingeval van noodzakelijkheid, onbruikbaar moeten worden gemaakt,

„De terugtogt van Zrocnaar mag niet geschieden op Westervoort, maar moet zijn op Doesburgh, wijl

de spoorwegbrug te Westervoort alleen zoolang gesloten mag blijven, als noodig is tot het doorlaten van

de treinen, die verkend zijn. Kleine detachementen kunnen namelijk te Zevenaar en te Locliein worden

gesteld, waarmede de zaak aldus kan worden geregeld: zoodra een trein uit Duitschland komende, eene

der beide laatstgenoemde stations is genaderd, moet die stoomende trein verkend, en alles in orde bevonden

zijnde, wordt dit geseind naar Westervoort of Zutphen en de trein vervolgt zijn weg; de spoorwegbrug te

Westervoo7't of die over de vóórgracht bij Zutphen wordt inmiddels gesloten om den trein er over te laten,

en daarna worden die bruggen weder geopend. Evenzoo wordt de gemeenschap aan de stations van

verkenning weder gestremd, zoodra een trein aldaar voorbij is, om te voorkomen, dat een tweede dadelijk

achterop loopt; dit vooral met het oog op Westervoort. De bewaking waarvan zooeven sprake was, moet

geschieden in verband met de bezettingen der vestingen.

„Voor die bezettingen blijven vooreerst bestemd de bataillons van het 8° Regement Infanterie, als

de Schutterij opgeroepen zal zijn, en als zij de veldbataillons van het leger in die vestingen zal kunnen

vervangen, komen die bataillons vrij.

„Alle te nemen maatregelen moeten strekken om te zorgen, dat men niet wordt overvallen, en om

daar, waar gehandeld moet worden, vereenigd op te treden. Ter bereiking van dit laatste doel is het noodig,

dat aan het station te Heelsum steeds het vereischte rollend materieel tot troepenvervoer gereed is.

„Men trachte door vertrouwde personen aan de grenzen kondschap te krijgen van hetgeen in de

nabijheid gebeurt.

„De Kavallerie moet ijverig patrouillceren.

„Mogt het gebeuren dat Zevenaar en Lochem moeten worden verlaten, dan wordt vooraf het rollend

materieel van daar verwijderd en de spoorweg ontredderd.

„De bezettingen der versterkte punten aan den IJssel verrigten datgene, wat tot verdediging tegen

een geweldadigen aanval noodig is.

„Ter voldoening aan de opdragt, die uit het voorgaande blijkt, zal de Divisiecommandant, zooveel

noodig, in overleg met den Bevelhebber op het Oostelijk frontier de vereischte maatregelen nemen . . . ."

Wat de opdrachten der Afzonderlijke Brigades betreft, zoo was de i® aangewezen tot voor-

loopige bezetting in de positie 's Hertogenbosch-Geertruidenberg en tot bewaking in Zuidelijke richting.

„Deze brigade, bestaande uit het 5= Regement Infanterie, 3 Escadrons van het 2® Regement Hussaren

en de 13= Batterij Veld- en 2® Batterij Rijdende Artillerie, moet in de eerste plaats blijven voorzien, voor

zooveel noodig en zoolang deze taak niet geheel of gedeeltelijk door de Schutterij kan worden overgenomen,

in de bezettingen van 's Hertogenbosch., Heusden en Geertruidenberg. Zij heeft verder tot taak om met eene

magt, die nog sterk kan zijn een paar Bataillons, 3 Eskadrons Hussaren, i Batterij Veld- en een Batterij

Rijdende Artillerie, van 'sHertogenbosch uit te waken in de richting van Vefilo, Eindhoven, Bergen-op-

Zoom, Tilburg, of uit België in de richtingen van Tilburg en Eindhoven, Deze taak moet vervuld worden

in verband met de troepen nabij Zevenbergen geplaatst,....

nBoxtel, Oisterwijk en St. Michiels-Gestel zijn voorposten-detachementen, met Vught tot repli.

„Dat te Boxtel laat de Kavallerie patrouilleeren tot Eindhoven, Oirschot en St. Oedenrode,"
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OG behelsde de opdracht voor de Afzonderlijke Brigade —
„Bij Eindhm'en moet de spoorweg, wanneer dit noodzakelijk wordt, onbruikbaar worden

gemaakt; men zorge alsdan tevens het rollend materieel zooveel mogelijk te verwijderen en
het overblijvende te ontredderen,

„Te Oisterwijk worden maatregelen genomen om evenzoo te handelen aan het station te Tilburg.
„Daartoe zullen te Eindhoven en te Tilburg officieren worden gedetacheerd, aan wie een klein

detachement Mineurs is toegevoegd, uitgerust met de vereischte benoodigdheden.

„Elke spoortrein nabij een der zooeven genoemde stations aankomende moet stoppen, ten einde te

worden verkend.

„De Kavallerie van het voorposten-detachement te Oisterwijk patrouilleert over Tilburg., zoowel in
de richting van Rijen als Alphen.

„Het eskadron te St. Michiels-Gestel patrouilleert, gaande over Schijndel en St. Oedenrode, langs den
Dommel en ook nu en dan over Schijndel naar Vegkel,

„Te Boxtel moeten eenige maatregelen van verdediging worden genomen, zoodat men, door over
macht aldaar aangevallen wordende, zich lang genoeg zou kunnen staande houden om den spoorwegknoop
te vernielen, het rollend materieel te verwijderen, en, als zulks niet kan, het te ontredderen.

„Een hoofdregel is het, om te zorgen zooveel mogelijk geconcentreerd te blijven, ten einde snel met de

gezamenlijke magt te kunnen optreden of retireeren.

„De terugtogt is in geval van noodzakelijkheid over Vught op 's Bosch. Ook voor zooveel zijne

handelingen naar buiten betreft, moet de commandant der Brigade in overleg handelen met den Generaal,
Bevelhebber op het Zuidelijk frontier ...."

De 2" Afzonderlijke Brigade — Hoofdkwartier Hellevoetsluis — was sameng-esteld uit 4 Bataljons
van het 3'= Regiment Infanterie, i Escadron van het 1" Regiment Huzaren, de  g- en de 12^ Batterij

Veld-artillerie.

Zij had in opdracht om:

„landingen op het westelijk deel van Voorne af te weren (met het 2' Bataillon en 7, Batterij Veld-

Artillerie).

„de positie Willemstad te bezetten en bewaken tot aflossing door de Schutterij (met i Bataillon) ;

,,de spoorwegbruggen over de Mark te bezetten en te bewaken en het station Rozendaal te bewaken

met I Bataillon, i Escadron en 7a Batt. Veld-Arfcillerie).''

Bij de instructie was aangeteekend, dat kustbatterijen te Brielle en Hellevoetsluis moesten

samenwerken met de Marine om opvaren van het Brielsche Diep en Goereesche Gat te beletten.

Eindelijk was bepaald voor de ƒ Afzonderlijke Brigade — Hoofdkwartier Groningen —, welke

eene sterkte had van 3 Bataljons en het Depót i® Regiment en de 14° Batterij Veld-Artillerie, dat zij:

•> „te Delfzijl moest waken tegen het inloopen van Fransche en Pruisische vaartuigen (met i Bataillon);

met de rest der brigade zoo noodig gezamenlijk optreden als mobiele kolonne, daarbij in het oog houdende

dat de stelling Groningen-Delfsijl moest worden gedekt en verdedigd tegen verrassing en gewaakt moest

worden tegen schending van de neutraliteit aan den mond van de Eansl'
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IJ zullen ons niet inlaten met beschouwingen over de meer of mindere doeltreffendheid d,er

genomen maatregelen ; slechts enkele aanhalingen. In hare beschouwingen zeide de Kamer-

Commissie — waarover later — dienaangaande;

,.. „Dat men een Brigade in Groningen opstelde om een overrompeling van dat gewest, dat

daarna tot basis kon dienen van aanvallende bewegingen tegen Noord-Duitschland te voorkomen, laat

zich begrijpen; maar minder waarschijnlijkheid bestond er toch voor eene landing aan de monden dei-

Maas ; nog eerder zou een aanval tegen de monden der Schelde, om Antwerpen van de zee af te snijden,

te wachten zijn geweest. Dat de Utrechtsche linie goed bezet was, kon in elk geval worden goedgekeurd;

maar men had op de groote rivieren Lek, Waal, Maas en Oude Maas meer bruggen moeten hebben om

de troepen, ook die aan de IJsel, snel naar Noordbrabant te kunnen voeren, indien het Belgisch territoir

niet door de strijdende partijen ontzien werd...

De latere Minister van Oorlog, DELPRAT, het rapport der Commissie beantwoordende, gaf
hierop in zijn nota van 21 Maart 1872 het navolgende bescheid;

„In de eerste dagen der spanning en de onzekerheid, óf onze neutraliteit door de oorlogvoerende

partijen erkend en wel geëerbiedigd zou worden, was het geraden een opstelling te kiezen, die de vereischte

waarneming mogelijk maakte, en tevens binnen het etmaal de concentratie van die legermagt op een punt
achter de rivieren of aan de kust, dus tot bescherming van het hart van het land. Aan dien eisch voldeed de

genomen opstelling en de loop der krijgsgebeurtenissen maakte het niet noodzakelijk om die opstelling te wijzigen.

„In verband daarmede werden onder meer onze oorlogshavens en de forten van de Utrechtsche linie

al dadelijk sterk bezet. Dewijl de Schutterij daartoe niet behoorlijk georganiseerd en voldoende geoefend
was, moest dit geschieden door troepen van het leger te velde en werd dit daardoor aanzienlijk verzwakt.

„Het telde daarenboven in zijne gelederen de nog zeer onvoldoend geoefende jongste ligting, kon

niet rekenen op voldoende bruggen, noch bij terugtogt op behoorlijke bruggenhoofden. Wat nu een opstelling

van meer troepen in Noordbrabant betreft, met het oog op een aanval tegen de Schelde-monden, zij bovendien

opgemerkt dat de Schelde zelve ontwapend en door de Marine verlaten zijnde, zoodanige opstelling
moeielijk aan het beoogde doel kon beantwoorden.

•  „Eene andere en gemakkelijker taak zou het geweest zijn om eene legerafdeeling van een dei-

oorlogvoerende partijen bij hare komst op ons grondgebied te ontwapenen. Indien de krijgsgebeurtenissen

dit noodzakelijk hadden gemaakt zou het geen bezwaar hebben gehad om de beschikbare magt met de

bestaande middelen van vervoer in 24 uren tijds naar een der grenzen over te brengen....

Verder wordt in dit stuk in verband daarmede, gewezen op de Algemeene Reserve bij Utrecht;

voorts op de geringe samenwerking van particulieren, waardoor het slaan van bruggen op te groote

geldelijke offers ware te staan gekomen. Schepen waren bij het uitbreken van den Fransch-Duitschen

oorlog slechts schaars beschikbaar. Langzamerhand werden meerdere in dienst gesteld, en tegen
September was de toestand zooals op de graphische voorstelling staat aangegeven.

Tot een plan van samenwerking tusschen land- en zeemacht kwam het eerst na een conferentie,

op initiatief van Zijne Koninklijke Hoogheid den PRINS VAN ORANJE den 18^^" Augustus te Utrecht
gehouden, en waaraan deelnamen, behalve Zijne Koninklijke Hoogheid, Z. K. H. PRINS HENDRIK,

de Ministers van Oorlog en Marine, de Chef- en de Sous-Chef van den Generalen Staf, de Generaal-Majoor
Directeur van het Materieel der Artillerie en de Hoofd-Intendant van het leger.
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EBBEN wij in de voorgaande regelen een algemeen overzicht gegeven van het op voet
van oorlog brengen der strijdmacht en de werkzaamheden, welke haar ten deel werden,
nu zullen wij meer in het bijzonder nagaan de verrichtingen, die ons eigen Korps betroffen.

Alvorens echter vermelden wij de mutatiön, die sedert den aanvang van het zoo belangrijke
jaar 1870 hadden plaats gehad.

In de maand Maart deed zijn intrede bij het Korps de tot 2*=-Luitenant benoemde Cadet der

K. M. A. Jhr. W. J. P. VAN DEN BOSCH. De daaropvolgende maand werd tot Kapitein bevorderd
de i^Luitenant è. Ia suite van het Korps Z. K. H. WILLEM ALEXANDER KAREL HENDRIK

FREDERIK PRINS DER NEDERLANDEN; verder tot kapitein 3'' klasse bij de Rijdende Artillerie,
de i^-Luitenant M. O. WOORTMAN SPANDAW, toen op non-activiteit.

Bij het intreden van den oorlogstoestand werd bij den Grooten Staf benoemd tot Adjudant
van ZIJNE MAJESTEIT in buitengewonen dienst, bij Koninklijk Besluit N°. 29 dd. 20 Juli 1870, de
Kolonel F. C. H. Baron VAN TUIJLL VAN SEROOSKERKEN, Commandant van het Koips.
Jhr. W, C. GODIN DE PESTERS werd in de d.a.v. maand op non-activiteit gesteld. In den zomer

van het jaar 1870 gedurende drie maanden bij de Vesting-Artillerie te 's-Bosch gedetacheerd, werd

DE PESTERS aldaar ongesteld en was niet in staat bij de mobilisatie van het leger mede uit te

rukken. Wegens ziekte werd hij alstoen, dd. 16 Augustus, op non-activiteit gesteld; doch reeds dd.

29 October d.a.v., tengevolge van het aan den i^-Luitenant Baron VAN HEEMSTRA verleende

eervol ontslag, weder bij het Regiment in activiteit hersteld.

Verder werd de Kapitein J. ROOSMALE NEPVEU van het Regiment Rijdende Artillerie

benoemd tot Adjudant van ZIJNE MAJESTEIT DEN KONING in buitengewonen dienst, bij Kon.

Besluit N®. 16 dd. 12 September 1870, onder bepaling, dat hij zou worden gedetacheerd bij den staf

van Z. K. H. den PRINS VAN ORANJE. De Kapitein GERARD VAN SIJSEN volgde hem op als

Commandant der i® Rijdende Batterij.

In de maand Januari was eervol ontheven uit zijne betrekking van Ordonnans-Officier bij Z. M., de

i®-Luitenant J. F. Baron TAETSVAN AMERONGEN, en wèl op het daartoe door hem gedaan verzoek.

De Kapitein A. J. F. MEIJL, Magazijnmeester der Artillerie te Naarden, werd gepensionneerd.

Van de oud-Rijders waren bevorderd, in de maand April 1870 :

bij den staf van het wapen tot Kolonel, de Luitenant-Kolonel A. J. A. GERLACH van dien

staf, Kommandant van de Koninklijke Militaire Academie;

bij het Regiment Veld-Artillerie tot Kapitein 2® kl., de Kapitein 3® kl. Jhr. W. F. C. A. VON PESTEL;

bij het Regiment Veld-Artillerie tot i'-Luitenant, de 2®-Luitenant Jhr. F. J. A. DES TOMBE

van.het Regiment; bij het i® Regiment Vesting-Artillerie tot Majoor, de Kapitein Jhr. W. U, C. Ridder

VAN RAPPARD van het Regiment Rijdende Artillerie.

Voorts was de Kapitein Jhr. W. ALTING VON GEUSAU bij het i®-Regiment Veld-Artillerie

in activiteit hersteld.



Z. K. H. DE PRINS VAN ORANJE MET ZIJN STAF. 1870.
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OG verlieten ten slotte het leger en wel in de maand April:

de Kolonel J. W. G. PELS RIJCKEN van het 3® Regiment Vesting-Artillerie, de

Luitenant-Kolonel F, C. SWAVING van het i® Regiment Vesting Artillerie, en zulks op de

daartoe door hem gedane aanvrage onder toekenning van den rang van Kolonel, de Luitenant-Kolonel

Jhr. A. C. J. Ridder VAN RAPPARD van het 2® Vesting Artillerie (in de maand Mei daarop werd

hem de rang van Kolonel toegekend); de Majoor J. j. SIKKENS van het Regiment Veld-Artillerie;

eindelijk in Mei nog op zijn aanvrage de Kapitein W. Graaf VAN LIMBURG STIRUM van het

Regiment Veld-Artillerie, wordende hem de rang verleend van Majoor.

Alvorens wij er nu toe besluiten om het aandeel te bespreken, dat door de Rijders aan de

mobilisatie van het jaar 1870 werd genomen, zij het hier de plaats om enkele regelen te wijden aan

de nagedachtenis van den zooeven genoemden oud-Commandant van het Korps FREDERICK

CHRISTIAAN HENDRIK Baron VAN TUIJLL VAN SEROOSKERKEN.

Reeds in Deel I van ons werk — vergelijk blz. 31 —, sprekende over HENDRIK REYNOUT

VAN TUIJLL VAN SEROOSKERKEN, die als ,,Onder-Lieutenant Effectief" bij de i® Compagnie der

I® Brigade Rijdende Artillerie was ingedeeld, noemden wij den naam van den lateren Commandant

van het Regiment Rijdende Artillerie, F. C. H. Baron VAN TUIJLL VAN SEROOSKERKEN.

In zoo verre ons toenmaals omtrent het geslacht der VAN TUYLL'S nog eenige gegevens

ontbraken, opperden wij aangaande de afkomst van den in den aanhef genoemden oud-Rijder

eene onjuiste gevolgtrekking: thans zijn wij in staat tot meer nauwkeurige genealogische mededeelingen.

HENDRIK REYNOUT VAN TUIJLL VAN SEROOSKERKEN, zoon van REYNOUT

DIEDERIK, Heer van Heeze en Leende, en van CAROLINA URSULINA PHILIPPOTA Barones van

RANDWIJCK, geboren 6 Februari 1776, overleed te Leende op 19 Februari 1810 en was Officier

der Rijdende Artillerie. Hij was gehuwd (ondertrouwd te 's Hertogenbosch 29 Juli 1804) met ANNA

BAERT VERSPIJCK, geboren 20 Januari 1775, overleden te 's Graveland 10 December 1857.

Uit hun huwelijk werd een zoon geboren: Mr. DIEDERIK REYNOUT PHILIBERT (te Utrecht

10 September 1805). Deze erfde van zijn oom DIEDERIK o.a. de heerlijkheid Maarssen en ter

Meer, en overleed kinderloos op Clingendaal bij Arnhem op 29 Augustus 1857.

De bovenbedoelde oom DIEDERIK, die ook in de jaren 1793—'95 bij de Rijdende Artillerie

diende — zie Deel I blz. 32, regel 7 van onder — was de jongere broeder van HENDRIK

REYNOUT. Hij was 3 April 1782 geboren, werd bij organiek Besluit van 28 Augustus 1814

geadmitteerd in de Ridderschap van Utrecht, erfde van zijn nicht AGNETA GEERTRUID VAN

LOOKHORST, weduwe van Mr. FRAN^OIS DE WITH in 1788 de heerlijkheid Maarssen en ter Meer,

en overleed ongehuwd te Maarssen op 22 November 1840. i)

i) Zie Jaarboek van den Nederlandschen adel, 6® Jaargang i894' genealogie VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN bewerkt door den
toenmaligen Kapitein-Ingenieur CHR. J. POLVEIET.
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N rechte lijn nu stamt de oud-Regiments-Commandant FREDERICK CHRISTIAAN

HENDRIK, geboren 15 Februari 1810, niet van REYNOUT DIEDERIK af; hij en
de Luitenant der Rijdende Artillerie in 1793 bestaan elkaar in den 5^1™ graad, zooals

uit onderstaanden geslachtsboom moge blijken:

JAN MAXIMILIAAN trouwt met URSULINA CHRISTINA REINIERA VAN REED.

FREDERIK CHRISTIAAN HENDRIK

trouwt ELISABETH JACQUELLINE

PROEBENTON VAN V^ILMSDORF.

HENDRIK WILLEM JACOB

trouwt ADRIANA MENARDA JOHANNA

VAN NELLESTEIJN.

FREDERICK CHRISTIAAN HENDRIK.

REYNOUT DIEDERIK

trouwt CAROLÏNA URSULINA PHILIPPOTA

VAN RANDWIJCK.

HENDRIK REYNOUT

Luitenant der Rijdende Artillerie van 1893—'95

had een broeder DIEDERIK, die diende onder

de Compagnie DE VERSCHUER van

17 Februari 1794—14 Januari '95.

Den 26^'^" September 1825, dus op ruim isV.-jarigen leeftijd werd FREDERICK VAN TUIJLL

bij Z. M's. Besluit N°. 77 aangesteld tot Kadet-page bij de Militaire Artillerie- en Genieschool te Delft.

Drie jaar later deed hij zijn intrede op de Koninklijke Militaire Academie (Koninklijk Besluit

dd. 6 October 1828 N°. 143). Zijne benoeming tot 2®-Luitenant is gedagteekend 14 October 1830;

hij werd dadelijk ingedeeld bij de Rijdende Artillerie en wel bij het Depót te Breda.

Het stamboek vermeldt:

i7i de vesting Breda bij gelegenheid van den opstand in Belgie'\

Slechts kort was zijn verblijf in voornoemde veste. Onder bevel van den Luitenant-Kolonel

P. R. FALTER vertrok de jonge Rijder den 27^"" November '30 met den Staf en vier Compagnieën

van daar en kwam den d. a. v. te Amersfoort aan.

Ingedeeld bij de Batterij N". 10 (U Compagnie, Jhr. J. L. DE CASEMBROOT), welke op

oorlogsvoet was gebracht om de Artillerie van het „mobiele leger" te versterken, kwam VAN TUYLL

den 3^®*^ April 1832 te Vught in kantonnement. Hier was het, dat aan hem door den KONING het

bronzen eermetaal werd toegekend. ^^Het metalen Krnis ontvange7i 5 April 18^2" (Stamboek).

Onder de hoogere leiding van den Generaal-Majoor HENDRIK RUDOLF TRIP, later van

den Generaal-Majoor FREDERIC CAREL LIST, bleef VAN TUYLL — steeds ingedeeld bij dezelfde

Batterij — tot het laatst van Juni 1857 behooren tot het mobiele leger i) en werd in dien tusschentijd

bij Z. M's. Besluit N®. 93 den 4^e» October 1856 benoemd tot i*-Luitenant.

In het stamboek vinden wij vermeld:

,si8g2—r8^3—183^ bij het mobiele legerl'

I) Zie deel V — III A. Bijlage h. „Uittreksel van de Emplacementen der Rijdende Artillerie, gedurende de jaren 1831 tot en met 1839."
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Kolonel F. C. H. Baron YAH TUYLL YAH SEROOSKEEKEff.

Commandant van het Begiment Eijdende Artillerie

24 Maart 1869—22 Februari 1872.
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A van 3 Juli 1837 tot 28 Juli 1838 te Amersfoort in bezetting te zijn geweest,
keerde VAN TUIJLL met de batterij N". 10, die nog steeds door den Kapitein
Jhr. DE CASEMBROOT werd gecommandeerd, weder naar het Leger te Velde terug.

Andermaal verliet de batterij Noordbrabant, marcheerde den 295"=" Januari uit het kantonnement te
Oosterhout, en kwam den ist®' Februari in de oude Eemstad aan bij het depót der Rijders,

Toen de i"-Luitenant-Instructeur P. A. C. VAN WICKEVOORT CROMMELIN den 22^'^"!

Maart 1841 bevorderd werd tot Kapitein 3" klasse, werd VAN TUIJLL den 11 Maart d.a.v. bij besluit
N°. 78, benoemd tot fungeerend Instructeur. Zijn benoeming tot Instructeur in de Rijkunst bij het
Korps volgde bij Dispositie van het Departement van Oorlog N°. 45 B, dd. 30 Dec. 1843, Hij bleef
in deze betrekking, waarin hij zich als een zeer goed en degelijk onderwijzer deed kennen, werkzaam
tot den i4^e" September 1852, op welk tijdstip hij werd bevorderd tot Kapitein der 3° klasse en wel
bij Z. M's. Besluit N°, 2.

Den Mei 1849 was hem de eer te beurt gevallen door ZIJNE MAJESTEIT KONING
WILLEM III te worden benoemd tot Ridder der Luxemburgsche Orde van de Eikenkroon. Het
onderscheidingsteeken voor langdurigen dienst was hem reeds op 6 Dec. 1845 plechtig uitgereikt.

Bij de groote garnizoens-verwisseling op i October van het jaar 1852 vertrok de Kapitein
VAN TUIJLL als Commandant van het depót — later voerde hij het bevel over de 3" Rijdende
Batterij — mede naar Leiden, werd aldaar bij dispositie van het D. v. O. N°. 61 B. dd. i Nov.
1854 benoemd tot Kapitein 2" klasse en bij dispositie N°. 55 B. — 13 Juli 1859 bevorderd tot de
i" klasse. Als Commandant der 3" halve-Rijdende Batterij, die van 5 Augustus tot 10 September
van hetzelfde jaar deel nam aan de legeroefeningen in het kamp van Zeist, was het hem
gegeven om in het bijzonder de aandacht op de Rijders te vestigen, zoodat de hooge tevredenheid
van Zijne Koninklijke Hoogheid PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, die de oefeningen
geregeld bijwoonde, aan het Korps ten deel viel.

In het tijdvak Leiden vonden we des Oud-Rijders naam vermeld als Lid der Commissie, die in
het jaar 1860 op de Groote Vlasakkers te Amersfoort was aangewezen om de uitwerking na te gaan
van den houwitser van 12 d""., gebezigd als kanon van 12 Lt.

Toen de Rijders in den jare 1861 de Sleutelstad verlieten om te Arnhem garnizoen te
gaan houden, marcheerde de Kapitein VAN TUIJLL als Commandant der 3" Compagnie (Batterij) op
6 Mei naar Gelre's hoofdstad, welke plaats den lo^en d.a.v. werd bereikt.

Het jaar d.a.v., en wel op 20 April '62, begaf zich de Compagnie — Kapitein Baron VAN TUIJLL
VAN SEROOSKERKEN, T-Luitenants EGTER VAN WISSEKERKE en Baron BENTINCK,
2"-Luitenant Jhr. DE CASEMBROOT — op marsch naar 's-Gravenhage, ten einde daar voor een jaar
garnizoen te houden. Op i Mei '63 voegde zij zich weder bij het Regiment.

Twee maanden later werd de oud-Rijder benoemd tot Majoor bij het Regiment Vesting-Artillerie
(K. B. van 8 Juni 1863 N°. 67). Slechts kort duurde zijn afwezigheid: bij Dispositie van het D. v. O.
N°. 67 dd. 10 October 1864 werd hij weder bij het Korps teruggeplaatst.
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A bij Z. M's. besluit N°. 6i d.d. 30 Augustus 1866 te zijn benoemd tot Luitenant-Kolonel,

voerde hij als zoodanig het commando over een tweetal Batterijen van 8 kanons (4 -g), die
ingevolge K. B. van 15 Mei '67 N°. 53 voor het kampeeren in de legerplaats bij Zeist

waren aangewezen. Het jaar d.a.v. ontving hij zijn overplaatsing bij het Regiment Veld-Artillerie

(K. B. van 22 April 1868 N°. 54). Dan, alvorens te vertrekken, werd hem opgedragen om op te

treden als geleider van het Regiment, dat bestemd was om nogmaals in de oude Eemstad garnizoen

te gaan houden. Wij zagen hem aan het hoofd daarvan den' 2^™ Mei Amersfoort binnen

marcheeren. Eerst daarna volgde hij zijne nieuwe bestemming, doch keerde reeds het volgende jaar

terug, ditmaal als Kolonel-Commandant (Koninklijk Besluit van 24 Maart 1869 N° 13).

Het behaagde aan den KONING bij HoogstDeszelfs Besluit van 2oJuli 1870 29 den Kolonel

Baron VAN TUIJLL te benoemen tot Adjudant in buitengewonen dienst van Z. M. Zooals men weet,

was toen reeds den Juli t. v. het militie-telegram verzonden, waarbij met het oog op de tijdsom

standigheden alle lichtingen onder de wapenen werden geroepen. De aanvoering van het mobiele

Leger werd bij Koninklijk Besluit geregeld en de Commandant van het Regiment Rijders werd aan

gewezen als Commandant der Artillerie te Velde (standplaats Utrecht).

Nadat de Rijdende Batterijen in de dagen van 22 tot 29 September, tengevolge van de

demobilisatie van het Leger, te Amersfoort waren teruggekeerd en de Regiments-Commandant op nieuw

het Commando had aanvaard, werd op 19 October aldaar op de Vlasakkers een groote revue gehouden

voor Z. M. DEN KONING. VAN TUIJLL voerde hier persoonlijk de Batterijen aan, en mocht de

verzekering ontvangen van ZIJNER MAJESTEITS bijzondere tevredenheid over de bijgewoonde evolutiën.

Nog anderhalf jaar langer voerde de oud-Rijder te Amersfoort het Commando, werd alstoen

benoemd tot plaatselijk Commandant klasse te 's-Gravenhage, tevens in verband daarmede belast

met de functien van Gouverneur der Residentie (K. B. van 22 Febr. 1872, N°. 29).

Het Commando ging over op den Luitenant-Kolonel W. DE VILLENEUVE.

Den April van hetzelfde jaar werd Kolonel Baron VAN TUIJLL bij Z. M's. Besl. N". 25

benoemd tot Generaal-Majoor en den i5«ien April 1874 op zijn aanvrage gepensionneerd (K. B. N®. 25)

onder de gebruikelijke dankbetuiging. Bij Z. M's. Besluit van 29 April d.a.v. onder N®. 53 werd hij

eervol ontheven van zijne functiën van Gouverneur der Residentie. Hij vestigde zich alstoen metterwoon

te Olst bij Zwolle en overleed den 8 Juli 1S81 op ruim 71-jarigen leeftijd op den hüize Vrieswijk

onder Diepenveen. Den 12^" Juli d.a.v. werd zijn stoffelijk overschot te Amersfoort bijgezet.

Ook van wijlen den Gen.-Majoor F. C. H. Baron VAN TUIJLL VAN SEROOSKERKEN wordt

de beeltenis, gekleed in de uniform van Kolonel der Rijdende Artillerie in het Museum en wel in de Histo

rische Galerij der Korpscommandanten bewaard. Een reproductie daarvan namen wij op tegenover blz. 182.

Van het Stamwapen op de achterzijde gaven wij op blz. 31 van Deel I eene afbeelding. De

souvenirs, die ons aan zijn eervolle loopbaan herinneren en door den oud-Rijder aan de ^^Historische

Verzameling'' werden afgestaan, bespraken wij reeds in Deel V-iii A en gaven ze in beeld terug.
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IJ eersten aanblik erkende men in VAN TUIJLL een aristocraat: hetzij men hem

ontmoette in de salons en getroffen werd door de schoon gebogen relief-lijn van zijn

sierlijk besneden gelaat of door de fijnheid zijner handen; niet het minst, door zijn

bekoorlijk stemgeluid; hetzij men hem als elegant ruiter in onberispelijke houding zag op zijn

mooi-gaand Cheval-de-Roi.

Dat deze innemende persoonlijkheid bij den KONING in hooge gunst stond, zal niemand

verwonderen. Zijn benoeming in den jare 1849 tot de waardigheid van Kamerheer in buitengewonen

dienst, later zijne benoeming tot ZIJNER MAJESTEITS Adjudant in buitengewonen dienst (1870)

leverden daarvoor levendige bewijzen.

VAN TUIJLL was een Rijder „in hart en in nieren"; een dier — zooals Kolonel VAN

HAERSOLTE ze noemde — sang-Rijders\ die dadelijk na hun benoeming tot Officier bij

het Korps werden geplaatst en het grootste deel van den diensttijd daarbij verbleven. Verliet hij

het Korps, men voegde hem bij het afscheid zonder weifeling een „tot weerziens" toe: het duurde

niet lang of weder sloot hem de geliefde uniform om de leden.

Reeds in onze Inleiding van Deel I wezen we er op, hoe het Album van ons Korps, in 1863

aangelegd, aan VAN TUIJLL zijn ontstaan te danken had. Ook waren wij in den loop van ons
geschiedverhaal in de gelegenheid er op te wijzen, hoe zijn machtig gevoel voor behoud der traditie
hem de vorstelijke gave van f 1200 deed bestemmen voor instandhouding van het muziekkorps.

VAN TUIJLL leeft in onze herinnering voort als iemand met edele karaktertrekken. Met de

meeste bereidwilligheid stond hij een ieder te woord, vatte soms op korte aanwijzingen snel een

oordeel — te snel misschien; want het wilde gebeuren, dat hem later bij voorlichting door anderen

de eerste overwegingen eenzijdig bleken en zijn aanvankelijk oordeel zich wijzigde.

Dat het met deze minder groote vastheid, met de eigenschap om zich gemakkelijk te laten

influenceeren — we herhalen het, dat deze veranderlijkheid haar ontstaan te danken had aan edele

karaktertrekken — aan VAN TUIJLL nooit gegeven kon wezen om een bijzondere rol te spelen, om

een groote figuur te zijn, zooals b.v. TINDAL dat geweest is, ook dat spreekt te zeer voor zich, dan
dat wij het nog zouden behoeven te betoogen.

Middelerwijl zij in herinnering gebracht, dat, al mocht men somwijlen teleurgesteld zijn, in den

Chef niet dien zekeren leidsman te zien, toch zijn eerlijk open karakter bij allen in hooge mate

waardeering vond; men hield van Kolonel VAN TUIJLL. En die genegenheid sprak wel het duidelijkst

toen hij den dienst ging verlaten en hem naast een afscheidsmaal een geschenk werd geboden,
waarin die sympathie hare warme uiting vond.

Laten wij daarover de geschiedenis aan het woord en besluiten we dit overzicht met de opname
van het briefje, — in bezit van den oud-Kolonel H. H. J. Baron VAN HAERSOLTE VAN DEN
DOORN en aan ons op de meest welwillende wijze ter opname afgestaan — door den oud-Rijder

Majoor CHRISTOPH WILHELM VOET, destijds te 's-Gravenhage woonachtig, in het jaar '74 aan
een tweetal oud-Rijders toegezonden.
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lyAan de Heer en
Kapiteins A. J, F. EGTER VAN WISSEKERKE

en H. H. J. Baron VAN HAERSOLTE
„ƒ<? April i8j4, VAN DEN DOORN,

Vriend Kapt. EGTER V. W. wordt vriendelijk verzocht^ den " Balistraat

EL KapE VAN 11 AERSOLTE copie dezes ie doen geworden, . te
i/. 's-Hage.

Namen der H.H. opzichtcns het afscheids'diner, den Heer Generaal-Majoor Adj, van ZIJNE MAJESTEIT

DEN KONING in B. D., F. Baron VAN TUIJLL VAN SEROOSKERKEN aangeboden op den 21 April iS^.

A VIS. De Receptie zal plaats hebben in de zaal boven de Hoofdpoort der Sociëteit ten uren,

Generaal-Majoor A. H. DRIJFHOUT VAN HOOF F,

Generaal-Majoor Jhr. A, W. A, GEVERS DEYNOOT,

Generaal-Majoor Jhr. J, G. J. VAN OLDENBARNEVELD gen. WITTE TULLING.

Kamerheer van Z. M. Jhr. J. VAN BRONKHORST.

Adjudant van Z. M. in G. D. Kapitein A, C, Baron BENTINCK.

De Oud-Resident in N. /. en Oud-Ojjicier der Rijdende Artillerie Jhr. Th. VAN CAPPELLEN.

Kolonel F. Baron VAN VOORST TOT VOORST.

Kolonel C, L. V. VON PFAFFENRATH VON SONNENFELS.

Kolonel J. J. HINLOOPEN.

Kolonel H. N. C, Baron VAN TUIJLL VAN SEROOSKERKEN.

Kolonel E. J. JACOBS, Inspecteur der Artillerie.

Kolonel Jhr. D. C. M. HOOFT.

Luitenant-Kolonel J. RAUWS.

Majoor G. J. MARIS.

Majoor C. J. VAN ORSOY VEEREN.

Majoor J. ROOSMALE NEPVEU.

Majoor W. Graaf VAN LIMBURG STIRUM.

Majoor C. W. VOET.

Kapitein A, J. F. EGTER VAN WISSEKERKE.

Kapitein H, H. J. Baron VAN HAERSOLTE VAN DEN DOORN.

De Hecren, die wegens ongesteldheid of Recent sterfgeval in de familie verpligt waren te bedanken zijn :

Kolonel Ph. SWA VING.

Kolonel A. GERLACH.

Majoor Adj, van Z. M. in B. D. Jhr. VON GOEDECKE.

Majoor R. A. W. SLUIJTER.

„Daar het buiten tzvijfel den Heer Jubilaris, die ons weldra zal verlaten, hoogst aangenaam zoude zijn, een

blijvend souvenir van zijne vrienden en Oud-Kameraden te bezitten, wordt voorgesteld (aan alle der Heeren aan

keerzijde dezes vermeld) hun Photo-Por/ret den Heere Kolonel D. C. M. HOOFT, Hooigi'acht^-lindien mogelijk)

nog heden of morgen op te zenden, om in een album vereenigd ter zijner tijd te kunnen worden aangeboden.

""s-Hage 18 April

Voegen wij hieraan toe, dat in het aangeboden Album geen beeltenis ontbrak! Is klaarder

bewijs van de sympathie, die de Officieren voor hun oud-Kameraad gevoelden, denkbaar?
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ELK een bedrijvigheid heerschte in de stallen te Amersfoort gedurende de dagen, volgende
op den Juli, toen het bevel tot mobilisatie was gegeven; welk een inspanning om
gereed te zijn als het spoorwegvervoer tot concentratie der Nederlandsche strijdmacht

een aanvang zou nemen.

•Het was geen gemakkelijke taak. Aan voltallig maken der batterijen viel niet te denken.
Met den aankoop van paarden wilde het niet vlotten; de aanwezigen moesten in de eerste
plaats voor talrijke transporten tot het aanvoeren van ontbrekend materieel gebezigd worden.
Zoo vertrokken niet minder dan dertien bespanningen onder bevel van den 2®-Luitenant W. P. VEEREN

naar Naarden om munitiën en andere benoodigdheden te ontvangen (Amersfoortsche Courant 19 Juli).

Ook aan harnachementen en tuigen was gebrek. Men gevoelde in dit opzicht nog de treurige

naweeën van den brand, die twee jaren geleden had plaats gehad.

Toch waren, dank zij den ijver en de toewijding van meerderen en minderen, op het oogenblik,
dat bij missive van 20 Juli 1870 N°. 179® door den Kolonel N. MAG LEOD, Bevelhebber in de
Vijfde Militaire Afdeeling, de marschorders werden versterkt, de batterijen met 4 stukken tot
uitrukken gereed, i)

I) Reeds in vorige jaren waren enkele bepalingen betreffende de mobilisatie uitgevaardigd. De voornaamste voor het Korps van belang waren
vervat in de Minlsterieele Aanschrijving van 15 Februari 1868 (aanvulling, mede te nemen goederen, sterkte van uitrukken, voorwerpen door
Officieren mede te voeren, aanschaffen van paarden en uitrusting, enz).
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ET tableau werd eerst enkele dagen later toegezonden en bevatte de

volgende regeling:

REGEMENT

RIJDENDE ARTILLERIE

STERKTE.
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PAARDEN

5X3

G
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MARSCHREGELING.

22 Juli.

I® Batterij.

2®

3^

70

73

68

69

83

87

76

80

Per spoortrein 's morgens om 6 uur naar
Arnhem en marcheeren naar Rosendaal.

Per spoortrein 's morgens om 4 uur via
Utrecht naar Bommel, marcheeren naar
Haaren i).

Per spoortrein 's morgens om 6 uur naar
*s Hage.

Per spoortrein 's morgens om 4 uur naar
Amsterdam en marcheeren naar Heilo 2).

„Des nachts van den 22''®" Juli, omstreeks ii a 12 uur" — zoo verhaalt de gepen

sioneerde adjudant-onderofficier pikeur SCHUÜRING — „werd batterijsgewijze

begonnen met het inladen van paarden en personeel in de daarvoor bestemde wagons en

daarna weggestoomd; omstreeks 3 uur 's morgens vertrok de laatste batterij naar hare bestemming."

„In den nacht van 22 op 23 Juli" — aldus de oud-Rijder C. M. E. VAN

LOBEN SELS — „werd ingeladen; 's morgens om half acht kwamen wij aan het station

aan de Weesperpoort te Amsterdam, waar werd uitgeladen.

„Een uur buiten Amsterdam gekomen, wilde de Kapitein VAN AMERONGEN de

paarden laten drinken; dan, daar was geen zoet water te krijgen. Een boer wees ons echter

een geschikte plaats drie honderd meter meer achterwaarts gelegen.

„Eerst 's avonds half negen kwamen wij te Heilo; het was dien dag drukkend warm

geweest en ik was doodelijk vermoeid. De geheele Batterij werd daar onder dak gebracht.

„Eenige dagen na dien kwam de Majoor ROËLL van de Veld-Artillerie, met de

mededeeling dat een sectie der Batterij naar de Koedijk zoude gedetacheerd worden om

mede te werken tot het afslaan van een eventueele landing der Fransche vloot. — Zoo

marcheerde ik naar Koedijk, alwaar zich ook de i®-Luitenant Baron VAN PALLANDT

van de cavalerie bevond (r Augustus.)"

1) Den iidtsn Augustus marcheerde de Batterij naar Viight, den iS"!" werd zij gecompleteerd met i sectie houwitsers van
15 duim L. V. M. tot 6 vuurmonden.

2) Den is'cn Augustus, 1 sectie 12 © met ctusson gedetacheerd te Koedijk j 15 Ang.de batterij aangevuld tot 6 vuurmonden.
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HR. DE JONGE VAN ELLEMEET deelt in zijne ^yAanteekeningeir mede:

„Den 21®'=° Juli 1870 in den voormiddag werden de kanonnen en voer

tuigen (voor zoover aanwezig) ingeladen. Des avonds werd op het gewone uur

(7 uur) afgevoerd, echter met dit onderscheid dat alle onderofficieren, korporaals,'

trompetters en kanonniers met hunne volledige bepakking daarbij present waren. De Kapitein

van politie en de Officieren der week, waarbij de ondergeteekende, bleven iilde stallen. Voor de

4= Compagnie werd ten 10 ure opzadelen geblazen, ten twaalf ure uitrukken naar het station.

„Te drie ure vertrok de trein, bestaande uit de g en 4= Compagnie, die te Utrecht

in tweeën werd gesplitst, zoodanig dat de 4° Batterij naar Amsterdam gedirigeerd werd.

Er werd telkens halt gehouden o.a. te Abcoude ruim een uur. Om 8 uur reden wij het

station te Amsterdam binnen, ten 9 ure klonk het signaal „Voorwaarts", en begon de marsch

buiten om Amsterdam met bestemming Heilo. Onderweg kreeg ik de opdracht om met

den fourier vooruit te gaan als kwartiermaker en eene plaats te zoeken, alwaar de paarden

gedrenkt konden worden.

„Voldoende aan dat bevel waren er inkwartierings-biljetten, lijsten en de noodige fourage

gereed toen de Batterij het dorp binnen reed, waar onze komst alle kinderen schrik aanjoeg.

,,Toen ik de biljetten uitgereikt had, weer naar mijn eigen paarden was gaan zien,

die in eene boerderij stonden, en nog de noodige orders had ontvangen, kwam ik te elf uur

mijn kwartier binnen, alwaar de huisheer — ontvanger der gemeente — gepensionneerd

wachtmeester der Cavalerie, nog wachtte met een warm diner, dat eerder als souper

werd genuttigd. Mijn hospes was verrukt over een monsterrol en dergelijke te kunnen

praten; de ondergeteekende minder opgewekt, om zich daarin te verdiepen. . .."

Na het vertrek der batterijen uit Amersfoort werden bij het Depót — onder

bevel van den Majoor DE VILLENEUVE — alle zorgen besteed om de achtereenvolgens
aangekochte paarden zoo spoedig mogelijk met de nog ontbrekende voertuigen (caissons,
enz.) naar de standplaatsen te doen volgen. „De successievelijk aankomende paarden
werden gebrand, toilet gemaakt, daarna opgetuigd en weggestuurd; van africhten was
geen sprake." (mededeeling van den opperwachtmeester VINK).

Tusschen de verzending van het militie-telegram en den datum van concentratie der

legerafdeelingen verliepen, zooals we gezien hebben, meerdere dagen (16—22 Juli); het spoor
wegvervoer had dus de noodige voorbereiding, die bij werkelijk oorlogsgevaar waarschijnlijk
cremist zal worden. Het is daarom niet volkomen geoorloofd om uit het gebeurde

gevolgtrekkingen te maken voor het geval een aanval op ons grondgebied had plaats
gehad. Zooveel is echter zeker, dat het treinenvervoer niets te wenschen overliet 1)/

I) Reeds in het jaar 1855 waren ten aanzien van het vervoer van Artillerie-materieel op spoorwegen enkele proeftochten
gedaan. 'De wenschelijkheid om vaste bepalingen te maken omtrent de wijze van het met ArtiUerie-materieel beladen der wagens,
bij de verschiUende spoorwegmaatschappijen hier te lande in gebruik, gaf aanleiding dat in het jaar 1867, onder welwillende
medewerking der maatschappijen, de proeven bij de detachementen Veld- en Rijdende ArtUlerie werden hervat. Hierbij werd
nagegaan, hoeveel tijd vereischt werd voor het opladen, zoowel van eene sectie als van verschiUende voertuigen.

Door de Rijdende Artillerie werden te Arnhem oefeningen gehouden in het op- en afladen. Tot het inladen eener sectie
gebruikte men 15, voor het ontladen en weder in marschvaardigen toestand brengen, 10 minuten. Een compleete batterij had
toen voor het inladen noodig 4 uur; voor het afladen en weder in marschvaardigen staat brengen, uur.
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15017 Officieren en minderen,

913 paarden,

46 vuurmonden en

38 voertuigen.

ONDER dat een enkel ongeval geschiedde en zonder eenige stoornis werd in ruim 17,

etmaal de geheele opmarsch van het Veld-leger volbracht i); met uitzondering van één
trein, die op het traject Utrecht—Hedel uitviel, had geenerlei stremming in het publiek

verkeer plaats.

Wij brengen hier in herinnering, dat in het geheel werden vervoerd:

per spoortrein:

16 Bataljons en i Compagnie Infanterie

2 Escadrons Cavalerie,

6 Batterijen Veld- en

4  „ Rijdende-Artillerie; —

per stoomboot:

1665 Officieren en minderen,

79 paarden

8 vuurmonden en

5 voertuigen

terwijl te voet en te paard hunne bestemming bereikten:

4621 Officieren en minderen,

1151 paarden,

10 vuurmonden en

8, voertuigen.

Voorts bleven 13 Bataljons Infanterie, 4 Escadrons Cavalerie, 6 Batterijen Veld-Artillerie en

2 Compagnieën Mineurs (13166 Officieren en minderen, 735 paarden en 30 vuurmonden) op hunne

standplaatsen.

I) d.d. Utrecht 23 Juli 1870 meldde de Chef van den Generale» Staf, Generaal BOOMS, aan den Opperbevelhebber van het leger, dat

blijkens ingekomen telegrammen het mouvement behoorlijk was afgeloopen en alle troepen op de aangewezen standplaatsen stonden.

2  Bataljons Infanterie en

1 Va Batterij Veld-Artillerie

3 Bataljons en 4 Compagnieën Infanterie,

10 Escadi'ons Cavalerie en

2 Batterijen-Veld Artillerie.



Inladen van Rijdende Artillerie op spoor. 1870.
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E batterijen Rijdende Artillerie waren bij de nieuwe dislocatie als volgt geëncadreerd:

7® Batterij. Kapitein GERARD VAN SIJSEN (12®) bij de 3''® Divisie 2''® Brigade te Rosendaal en Velp.

Sectie C®, i'-Luitenant Baron VAN HEEMSTRA en 2®-Luitenant VEEREN; adjudant

onderofficier Pikeur SCHUURING, dienstdoend Officier,

2® „ Kapitein Baron DE GIRARD DE MIELET VAN GOEHGORN (12 ffi), bij de Afzonder

lijke Brigade te Hoorn in Noordholland, later te Vuglit en Boxtel.

Sectie C", de i®-Luitenants MAAS GEESTERANUS en DE WIT.

De 2®-Luitenant Jhr. STORM VAN 's-GRAVENSANDE kwam te Vught met de

Sectie Houwitsers bij de Batterij,

j® „ KapiteinVAN ORSOY VEEREN (4®, later 12®), bij de i®Divisie i® Brigade te 's-Gravenhage.

Sectie C", de i®-Luitenant BIERMAN en de 2®-Luitenant VIRULY VAN POUDEROYEN.

Later kwam de 2®-Luitenant Jhr. VAN DEN BOSCH nog bij de Batterij.

4® „ Kapitein Baron TAETS VAN AMhiRONGEN (4 ®, later 12 ®) i), bij de l® Divisie

2® Brigade te Heilo in Noordholland.

Sectie C®, de 2®-Luitenants DE JONGE VAN ELLEMEET i) en VAN LÖBEN SELS.

De I® Sectie onder den 2®-Luitenant VAN LÓBEN SELS werd te Koedijk gedetacheerd

(2 Augustus). Op 13 Augustus kwam de i®-Luitenant HAITSMA MULIER met de nog

ontbrekende Sectie bij de Batterij. Deze loste op 4 September VAN LÖBEN SELS

te Koedijk af.

Zooals het uit deze opgaven blijkt, waren enkele batterijen met 4 ponders (getrokken 8 cM.),

andere nog met 12 ponders (gladde vuurmonden) uitgerukt. Het zij hier de plaats om aangaande

deze regeling — welke ook bij de latere behandeling in de 2*^® Kamer der Staten Generaal tot

ernstige discussiën geleid heeft — enkele woorden in het midden te brengen.

Zooals men weet, waren na de invoering van het getrokken geweer, (omstreeks 1850) welgelukte

pogingen in het werk gesteld om ook aan de Artillerie te Velde meer vermogen te geven. Dit

geschiedde natuurlijk ten koste der beweegbaarheid; de Rijdende Artillerie aanvaardde noode

den (korten) 12 hopende dat het goede kartetsschot van dien vuurmond haar aan offensieve

kracht zou wedergeven, wat zij aan bewegelijkheid had verloren. ,,De Rijdende Artillerie scheen

maar niet te willen inzien" — aldus een schrijver uit die dagen — ,,dat zij in de toekomst niet

meer haar heil moest zoeken in het kartetschot op korte afstanden; maar.... „ö/z aime a croire ce

que Von désire..."

Frankrijk voerde zijn getrokken 4 ®®'' in, Pruisen zette zijn proefnemingen voort 2) om ten slotte

met zijn achterlaad-geschut voor den dag te komen.

1) „Na een verblijf van een paar weken marcheerde ik met het getrokken geschut en daarbij behoorende voertuigen naar Alkmaar en nam,

tegen inwisseling van eerstgenoemde voertuigen, de gladde 12 ponders en houwitsers met voertuigen in de Alkmaarderlaan (harddravers-) in ontvangst

van de Veld-Artillerie aldaar. Later marcheerde ik met een wachtmeester en de noodige bespanningen van Heilo naar Delft: l® dag naar Hillegom,

2® dag Delft, 3® dag Hillegom, 4= dag Heilo en met een deel naar Koedijk en terug naar Heilo, om de ontbrekende voertuigen, caissons en

voorraadwagens in ontvangst te nemen aan de magazijnen te Delft." (Aanteekeningen Jhr. DE JONGE VAN ELLEMEET).

2) Een commissie van deskundigen adviseerde in 1860 tot het aannemen van batterijen met 6 getrokken vuurmonden (8 cM.), tot

afschaffing der zware 12 ponders en 6 ponders, doch tot behoud der houwitsers.
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OEN in den jare 1862 in het Koninkrijk Pruisen het getrokken kanon van 8 cM. in

beproeving kwam, achtten de Rijdende Artilleristen aldaar het ondoelmatig en verklaarden

er zich tegen (1862); de Veld-Artillerie nam het met geringe meerderheid aan. In den

oorlog van i86ó trok nog een gedeelte der Veld-Artillerie met glad geschut ten strijde; de Rijdende

Artillerie had toen 12 ïC®".

Die oorlog was voor de Pruisen op artilleristisch gebied een ^yfailure' geweest. Geen

wonder, dat zich op dien grond een groot aantal bestrijders opdeden van het getrokken geschut.

Een der voornaamste was ARKOLAY, wiens geschrift: ^^Die Taktik der NeuzeU' allerwegen

druk besproken werd. 1)

Het Pruisische legerbestuur kwam niet onder den indruk van deze zienswijze, doch schafte na

den oorlog zijne gladde vuurmonden af.

Hier te lande werden reeds kort na het optreden van den Minister VAN MULKEN in 1868

maatregelen voorbereid om al het gladde veldgeschut door getrokken kanons te vervangen. Toen kwam

het werk van ARKOLAY, dat de voordeden van de gladloopsvuurmonden bepleitte, en . het valt

niet te ontkennen" — zoo verhaalt de Minister DELPRAT in zijn Nota van Antwoord aan de

2® Kamer, den 25''" Maart 1872 ingediend — „dat dit geschrift bij zijn verschijning in geheel

Europa een zekeren opgang maakte, zelfs enkele voorstanders van getrokken vuurmonden in hunne

overtuiging deed wankelen; daardoor laat het zich dan ook wellicht verklaren, dat de toenmalige
Minister den voorgenomen maatregel van verwisseling uitstelde en een vergelijkend onderzoek gelastte
tusschen een glad kanon van 12 cM. en een getrokken van 8 cM." 2)

,,Hoewel die proef" — aldus vervolgt Zijn Excellentie — „ten gunste van het getrokken kanon

uitviel, werd op het daaromtrent uitgebrachte verslag nog advies ingewonnen en zoo gebeurde het,
dat bij het uitbreken van den oorlog in deze zaak nog geen beslissing was genomen. Toen gaf de
Minister wel last tot het indeelen van meer getrokken geschut, maar het was niet mogelijk op eens
alle gladde batterijen door getrokken te vervangen, aangezien daartoe het voorhanden materieel
onvoldoende was ...

Zoo trokken dan bij de mobilisatie van de Rijdende Artillerie twee gladde 12 batterijen te
velde en enkele dagen later verwisselden de beide andere hun getrokken geschut tegen dat van
twee 12 batterijen van de Veld-Artillerie. De Rijders waren gehecht aan hun ouden vuurmond,
waarin zij het symbool bleven zien van offensieven geest, zoo geheel strokend met hunne traditiën.

1) Zie o.a. het artikel van den toemnaligen Kapitein BOOGAARD in de Militaire Spectator 1869 biz. 340 en 395 en dat van VAN PESCII
1870 blz. 113—164.

2) Wij vonden dienaangaande nog vermeld:

Bij de Rijdende Artillerie werd uit een getrokken kanon van 8 cM. gevuurd, dat op 0.51 M. van de monding eene 0.17 M. lange, dwars over
eene trek gaande en op sommige plaatsen o.oi M. die])e scheur had, en waaniit reeds meer dan 200 schoten gedaan waren.

Reeds bij den aanvang moest men een opzcthoogte bezigen voor 200 passen —, later voor 300 passen meer dan den waren afstand.
Na 1070 scholen met 0.54 lading moest toen den opruimer bezigen, deed toen nog 450 schoten, waarbij de schootsbancn vrij r^elmatig bleven,
daarna staakte de proef. Bij het onderzoek van dezen vuurmond bevond men, dat de ziel op enkele plaatsen nagenoeg tot op den bodem der
trekken was uitgeschoten.

t,
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IJ de behandeling der eerstvolgende Begrooting na de mobilisatie — wij wenschen dien

strijd hier te beëindigen — kon nog door een der leden van de Tweede Kamer de vraag

gesteld worden; „c/ het juist is, dat de Rijdende Artillerie zwarigheden blijft maken om

getrokke7i vuurmonden te ontvafigenT De Minister beantwoordde deze opmerkingen met de vragen: welk
denkbeeld men toch wel voedde omtrent de ondergeschiktheid bij het Leger; óf het denkbaar zij,

dat een Korps zoo iets zou durven weigeren en een Minister niet in staat zou zijn hier te beslissen?

In zijn Mobilisatie-verslag had Minister ENGELVAART reeds de volgende verklaring afgelegd:
„Bestond er voor den Fransch-Duitschen oorlog bij enkelen twijfel óf het niet wenschelijk ware

om eenige batterijen glad geschut te behouden, thans wordt die meening algemeen als een dwaalbegrip
erkend en is het vervangen der gladde veldkanonnen door getrokken geschut een noodzakelijkheid,

welke geen uitstel kan lijden. In een land als het onze, waar de Artillerie bij de verdediging zulk een
belangrijke taak zal te vervullen hebben, moet voorts het materieel der Veld-Artillerie geheel op de
hoogte zijn van dat der legers van de mogendheden, met welke wij in oorlog kunnen geraken en waar
het veldgeschut een hooger graad van voortreffelijkheid heeft bereikt."

Het zou. nog tot het jaar 1872 duren, alvorens alle Rijdende batterijen van getrokken

geschut waren voorzien.

1:
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IJ legerorder N°. 2 deed de PRINS VAN ORANJE den 22sten Algemeene Bepali7tgen

voor de Divisién en Afzonderlijke B^'igadcs uitvaardigen, waarin ook aangaande de

oefeningen der troepen algemeene wenken werden gegeven.

„/«. De oefeningen der troep moeten met nadruk worden doorgezet^ met inachtneming van spaarzaamheid

van munitie^ waar het schijfschieten bij uitzondering mogelijk is.

„ Vooral de veld- en wachtdienst inoefen van het eerste oogenblik af met den meesten ernst worden

ingezet en volgehouden.

^fnsgelijks moet eene strenge krijgstucht worden gehandhaafd en vooral op eene welwillende bejegening

der inwoners ivorden gewezen.

,^Zoolang de oorlogtoestand niet is ingetreden., blijven de gewone krijgsraden in werking.

„2®. Bij alle ordonnancen-diensten zal met de grootste spaarzaamheid worden te werk gegaan en dat

vooral bij de Kavalerie^ ten einde zoo min mogelijk manschappen en paarden aan de gelederen te onttrekken.
^^Evenzoo zullen geene troepenpaarden in gebruik worden afgegeven., dan alleen in urgente gevallen en op

magtiging van den Divisie- of Brigade-Kommandant.

Be Divisie- en Brigade-Kommandanten zullen zoo lang nog niet in de transportdienst is voorzien,

de noodige transportmiddelen ter plaatse requireeren] evenzoo te handelen voor de overige benoodigde leveranciën,

„Er zal evenwel worden gewaakt, dat geene meerdere bagage dan de reglementaire zuorde opgeladen,

„p. Het zal zoel overbodig zijn er op te wijzen, dat bij een jong leger, hetgeen plotseling is te wapen

geroepen, vele details in den aanvang te wenschen zullen overlaten en niet zoo geregeld zullen gaan als noodig

is; doch dat met goeden wil en medewerking van allen in dien toestand spoedig verbetering zal te brengen zijn

en ook gebracht moet worden.

„J®. Een 'ieder zal beseffen, dat hij zich moet onthouden van mededeelingen omtrent opstellingen en

bnvegingen van troepen, zelfs in particuliere correspondentie, en zulks in 's lands belang. Om dezelfde reden

zullen ook geene correspondenten van dagbladen enz. in de verschillende hoofdkwartieren worden erkend.

„De noodige mededeelingen zullen langs den officieelen weg geschieden.

„6^. Waar eene poging wordt gedaan om onze neutraliteit te schenden, treedt de toestand van ooi'log in

zijne volle beteekenis in, en handelt de Kommandeerende Officier dien overeenkomstig op eigen gezag. Vóór

dien tijd zvorden alleen zoodanige voorbereidende maatregelen getroffen als voor de veiligheid noodig en met

de minste stoornis van den gewonen gang van zaken te vereenigen zijn.

„7®. Aan het Hoofdhvartier van den Opperbevelhebber worden ingezonden:

„ Van elke Divisie en Afzonderlijke Brigade 7®. om de g dagen — een sterkte staat, ingerigt overeenkomstig

model litt. q, behoorende bij de algemeene instructie betrekkelijk het kampeeren van troepen op de legerplaats

bij Milligcn, en een dislocatie-staat, waarvan het model aan de Divisie-Kommandanten wordt medegedeeld;

aanvangende met de sterkte en dislocatie der troepen van den 26^'^ ftdi.

„2^ Dagelijks de wijzigingen, die de dislocatie van de troepen heeft moeten ondergaan, en waarom ook.

„J'. Dagelijks een beknopt rapport van de voornaamste voorvallen. Gewichtige -mededeelingen worden

natuurlijk dadelijk getelegrafeerd en gerapporteerd. Alleen in urgente gevallen kunnen verloven worden verleend

door de Brigade-Kommandanten tot door de Divisie-Kommandanten tot 8 dagen.

„Het dragen van burgerkleeding is bij het Mobiele leger verboden.

„De tenue wordt bepaald door de Divisie-Generaals en de Kommandanten der Afzonderljke Brigades,

met het oog op de omstandigheden en de oefening van den troep.'"
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EEDS de eerste bepaling bewees, dat van een degelijke oefening van den troep niet veel

kon komen; de patronenvoorraad was ontoereikend om bij de opgekomen lichtingen

bedrevenheid in het schieten te verhoogen. Dat die noodig zou geweest zijn, behoeft niet

te worden betoogd; vooral niet als men in aanmerking neemt, dat de manschappen van twee der

ingetreden lichtingen geheel onbekend waren met het nieuwe geweer.

Het totale aantal aanwezige patronen bedroeg op den Juli 1870 slechts 4.123.000;

d. i. niet meer dan 70 patronen per man.

Hoewel bij de oorlogsterke afdeelingen de gelegenheid bijzonder gunstig scheen tot het houden

van nuttige oefeningen, vooral toen overtuigend gebleken was, dat een schending onzer neutraliteit

niet zou plaats hebben, is een oordeelkundig systeem van oefenen uitgebleven. De Commissie, in

wier handen de Tweede Kamer het Verslag van den Minister betreffende de Mobilisatie stelde, moest

dan ook verklaren:

,,Nu van het te zamen zijn der Militie door gebrek aan patronen geen gebruik gemaakt is

kunnen worden om de schietoefeningen uit te breiden; nu evenmin van dat samen zijn gebruik is

gemaakt om andere oefeningen uit te breiden, is het de vraag óf niet vroeger, hetzij geheel of

gedeeltelijk, ter demoblisatie kon worden overgegaan. Na den slag van Sedan op i September had,

naar het oordeel der Commissie, zeker een gedeelte der opgeroepen militie huiswaarts kunnen keeren "

Alvorens na te gaan, welke bijzonderheden ons omtrent de verrichtingen van het Korps bekend

zijn, zij nog vermeld dat ook het Koninklijk Besluit, waarbij de eerste ban der Schutterij mobiel

gemaakt werd, voorschriften had gegeven om hen buitengewoon in den wapenhandel te oefenen,

zoodanige tijd en zoijze als de Kommandant der Schutterij meest doelmatig zozt oordeeleni'

Dientengevolge hadden in de meeste plaatsen tweemaal 's weeks oefeningen plaats.

Hier zij gewezen op de groote toewijding welke in deze dagen door de ̂ Schutterij aan

den dag werd gelegd.
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y N zij'ne mededeelingen zegt de oud-Rij'der C. M. E. VAN LOBEN SELS;
„De troep werd door mij zooveel mogelijk geoefend, o. a in het nemen van achterhoede-

„stellingen en in het overtrekken van de eigenaardige vlotbruggen met zeer sterke hellingen

j.over liet Noord-Hollandsch Kanaal. Toen op zekeren dag de Brigade gealarmeerd werd en zich aan den dijk

„te Petten moest verzamelen, was de Rijdende Artillerie reeds lang ter plaatse vóór de Brigade daar aankwam.

„De paarden waren reeds gevoederd en voor de manschappen was gekookt, toen de Kolonel

„Jlir. VON WRANGEL AUF LINDENBERG verscheen. Deze gaf zijne tevredenheid te kennen over

„de spoedige aankomst der Sectie."

Zeer interessant is hetgeen de Luitenant-Kolonel verder zegt. Hij verhaalt n.1., hoe, toen hij

zich later aan de Hanoveraansche Rijschool bevond, hij daar kennis maakte met den Pruisischen

Kapitein van den Generalen Staf VON WITSENDORF, die gelijktijdig met hem te Petten was

geweest en gekleed in blauwe kiel de stellingen aan het Noord-Hollandsche Kanaal had verkend.

Nog verhaalt de oud-Rijder Jhr. DE JONGE VAN ELLEMEET —
„De oefeningen te Heilo bestonden uit militaire marschen en voornamelijk veronderstellingen met de

„Divisie te Alkmaar onder Jhr. VON WRANGEL AUF LINDENBERG enz.; éénmaal om 2 uur 's nachts

„werd alarm geblazen voor de geheele Divisie en namen wij de voorgeschreven positie te Wijk aan Zee in.

„Het geheele dorp Heilo was in rep en roer: nachtmutsen uit de ramen, huilende en betraande gezichten, de

„kolbakzakjes gevuld met boterhammen en varkens- of runder dito! Een allervermakelijkste vertooning 1"

De Kolonel-Commandant der 2® Brigade van de i® Divisie rapporteerde den Augustus;

„Dagelijksche militaire marschen met toepassing der batterij-school. Gedurende den marsch, om den

anderen dag, een geschikte plaats opsporen om het bivouac te betrekken, en in den kortst mogelijken

tijd leeren opbreken en zich marschvaardig maken. Oefeningen in die „manoeuvres de force'*, welke het

meest kunnen voorkomen, het kiezen van geschikte punten tot opstelling van het geschut en het schatten

der afstanden op aangewezen punten.

„Het gebruik eener Batterij Rijdende-Artillerie, bij eene achterhoede tot dekking ingedeeld, wordt

dikwijls beoefend en het personeel tengevolge daarvan soms als Kavalerist doen optreden."

Ook van elders kwamen dergelijke rapporten in;

Bij de 2® Brigade der 3® Divisie heette het: „De Rijdende-Artillerie (i® Batterij GERARD VAN SIJSEN
te Rozendaal) werd geoefend in het doen van militaire marschen, batterij-exercitiën en manoeuvres de farce.''

Verder d.d. 16 Augustus —

„De Batterijen zijn geoefend geworden in het doen vaji militaire marschen, batterij-exercitiën, het

„schatten van afstanden, het nemen van stellingen, het ingraven van het geschut, het bivouacqueeren,

.^.manoeuvres de forcé" en dresseeren van de laatste aangekomen remonte-paarden. Voorts zijn zij tegenwoordig

geweest bij het samentrekken der Divisiën voor het bezetten van den IJssel."

De I® Afzonderlijke Brigade meldde: „De Rijdende-Artillerie (2® Batterij VAN COEHOORN te Haaren)
is geoefend in de peletonschool te paard en het verrichten eener militaire marsch; wijders in exercitiën met

het geschut te voet en .^manoetwres de farce'*. Den Augustus wordt gerapporteerd: „De Batterij
heeft deelgenomen aan de oefeningen van het vereenigde detachement te Oisterwijk—Haaren en aan die

der vereenigde Brigade. Zij heeft zich geoefend in het doen van militaire marschen en het kiezen van

geschikte stellingen; wijders in exercitiën uit de Batterij-School."
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IJ de 3® Batterij (VAN ORSOY VEEREN te 's Gravenhage) hooren wij van oefeningen

in patrouilleeren en verkenningen.

Somwijlen woonde ZIJNE MAJESTEIT de oefeningen bij. Dan hield de KONING

inspectie over stellingen of troepen-deelen. Zoo lezen wij in de rapporten der i® Divisie (van 16 Augustus):

„Na afloop der detail-oefeningen op 13 dezer is een aanvang gemaakt met de gemeenschappelijke

oefeningen. Eene eerste oefening heeft plaats gehad op 15 dezer. Daarbij werd de in afschrift hierbij

gevoegde onderstelling uitgevoerd, met wijziging nogtans, op bepaalden last van Z.M. DEN KONING, dat

in stede van het uur van in stelling zijn (10 ure) het uur van gezamenlijken afmarsch (67= ure) werd aangewezen.

Nadat de troepen de aangeduide stelling hadden bezet en deze gedeeltelijk door ZIJNE MAJESTEIT en

voorts door den Brigade-Commandant in oogenschouw was genomen, is, toen de vijand met overmacht

kwam opdagen, de terugtocht aangevangen.

„Daarbij ontving de kolonne van den rechtervleugel, die het meest gedrongen werd, versterking

van de reserve van i sectie Rijdende Artillerie met 7^ Escadron Huzaren.

„In drie colonnes werd de terugtocht volvoerd. Ten i uur was men in het garnizoen terug."

Den 2'^^" Augustus hield de KONING een inspectie over de Utrechtsche linie (linker flank

J  defensie) en was toen van 's morgens 6 tot 's middags 12 uur te paard. Den 3*1®" bezocht Z. M.

het front van defensie, de beide volgende dagen de rest der stelling. De KONING legde alleen den

afstand van Jutfaas per rijtuig af, doch was overigens steeds in den zadel. Nog waren de volgende

voorschriften door Z. M. persoonlijk uitgevaardigd (dd. 29 Juli):

, Alle Officieren gekleed in marschtemie. De vaandels^ standaardcti^ bataillonsfanions, regter- en linker-

generale giiides ontrold-, de forten zullen sahiutschoten doen, zvelke door Z. M. DEN KONING als

Opperbevelhebber der Zee- en Landmagt zijn voorgeschreven."

Den 3isten Augustus en van i tot en met 3 September inspecteerde de KONING een deel der

2® Divisie, enkele forten en de Willems Kazerne, later de 3® Divisie op de Kemperheide bij Arnhem.

Nog op eene andere wijze deed ZIJNE MAJESTEIT van HoogstDeszelfs groote belangstelling

in het leger blijken, n.m. door het verstrekken van enkele belangrijke opdrachten aan zijne Adjudanten

en Ordonnans-Officieren.

Zoo ontvingen de Kolonel TOLSMA, de Luitenants IJSSELMUDEN en Jhr. VAN BEYMA

de opdracht om eene verkenning te doen van de rivier de Maas van het fort Blauwe Sluis tot aan

de vesting Grave (October '70); Z. M's. Adjudant Graaf DUMONCEAU en de i®-Luitenant Graaf

VAN LIMBURG STIRUM kregen den last tot het maken van een reis langs de stellingen van het

Oostelijk Frontier en de positie van Delfzijl (31 Juli 1870).

Aan den Adjudant van ZIJNE MAJESTEIT Kolonel MANSFELDT en ZIJNER MAJESTEITS

Ordonnans-Officier J. E. N. Baron SIRTEMA VAN GROVESTINS werd opgedragen om een verslag

uit te brengen over de verdediging van het Zuidelijk Frontier en de aldaar gestationneerde troepen

(i Augustus 1870); terwijl de Adjudant des KONINGS Baron TAETS VAN AMERONGEN VAN

WOUDENBERG en de Ordonnans-Officier S. M. S. DE RANITZ werden aangewezen tot het maken

van een reis naar den Helder en de Amsterdamsche linie (i Augustus).
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N het door laatstgenoemde Officieren uitgebrachte rapport lazen wij aangaande de Rijdende

Artillerie —

„Te Heilo op een half uur afstand van Alkmaar is eene sectie Rijdende Artillerie

ingekwartierd, onder kommando van den Baron TAETS VAN AMERONGEN; de andere

sectie was aan de Koedijk onder bevel van den 2®-Luitenant VAN LÖBEN SELS gedetacheerd.
„De Kommandant van Heilo is ingeval van alarmeering tevens Kommandant der troepen in

Beverwijk en Wijk-aan-Zee.

„In het Artillerie-park was een houten hooistal en wachtschuur gebouwd, ten einde de paarden en

ruiters onder dak te brengen, waartoe anders hoegenaamd geene gelegenheid was.

„3 Augustus. Op weg van Alkmaar naar het Nieuwe Diep kwamen wij langs de Koedijk, zijnde

een dorp van ongeveer één uur lengte langs het Noord-Hollandsch Kanaal. Hier was de 2® sectie uit

Heilo gestationeerd, die op dat oogenblik van eene militaire wandeling terug kwam. Dit detachement

heeft in last, in geval van noodzakelijkheid, tot aan den Kruisweg bij Alkmaar te retireeren."

Zoo komt in het rapport van de H.H. DUMONCEAU en VAN LIMBURG STIRUM voor —

„De ingezetenen te Velp beijverden zich om den soldaat het verblijf aldaar te veraangenamen. Meer

dan ergens anders was dit mogelijk te Rosendaal, alwaar de Baron VAN PALLANDT met een ware gast

vrijheid het grootste gedeelte der batterij Rijdende Artillerie — Kapitein GERARD VAN SIJSEN — onthaalde.

De Heeren VAN MANSFELDT en SIRTEMA VAN GROVESTINS vermeldden o.m. —

„De sterkte der Eerste Afzonderlijke Brigade" — hierbij was de 2' Rijdende Batterij VAN

COEHOORN ingedeeld — ,.bedroeg 147 Officieren en 5433 manschappen, 72 officiers- en 1190 troepen

paarden. Het doel dezer Brigade is het nemen eener voorvvaartsche stelling van 's Hertogenbosch, links

aansluitende aan Sluis N®. 2 op de Zuid-Willemsvaart, regts aan den straatweg van den Bosch op Tilburg.

„Kavallerie-patrouilles geschiedden tot Rijen en Alphen, Oirschot, Eindhoven, St. Oederode, Veghel

en Schijndel.

,,Het geheele voorgelegene terrein was dus behoorlijk verkend. Bij mogelijke terugtogt zijn alle

maatregelen genomen om de spoorwegen onbruikbaar te maken, de bruggen te vernielen en op de

stelling van den Bosch te kunnen retireeren.

„Regts van Boxtel strekt de linie zich uit tot Oisterwijk—Haaren. Alhier is een voorposten-

detachement, uit de 3 wapens samengesteld, geposteerd onder commando van den oudsten Kapitein

(Kapitein Baron DE GIRARD DE MIELET VAN COEHOORN der Rijdende Artillerie). Het bestaat uit
2 Compagnieën Infanterie (Kapiteins STOKBROO en DE FLINES) z Escadron Huzaren (Ritmeester
SCHRASSERT BERT) en i Batterij van vier 12 ponders (Kapitein COEHOORN).

„Het nufc dezer positie is het verkennen van het terrein van de Balversche Brug (over de Aa)
tot den straatweg van Tilburg naar 's Hertogenbosch. De Infanterie is ingekwartierd te Oisterwijk, de
Cavallerie en Artillerie te Haaren,

„Bij het terugtrekken uit deze positie zullen de beide sectiëri Rijdende Artillerie zoo lang
mogelijk den overgang der beide stroomen verdedigen om de andere wapens in de gelegenheid te stellen langs
den straatweg op Helvoirt naar de Vughter repli-stelliiig terug te trekken.

N.B. Alle manschappen zijn bijzonder tevreden en opgertiiind en onverschillig waar overal op den

besten voet met de imvoners, die zij vaak in hunne vrije avonden op het land behulpzaam zij?t. Het gedrag der
troepen is uitstekend en nergens is ons de geringste klagt van de zijde der inwoners ter oore gekomen.
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IJ de behandeling der begrooting in de Tweede Kamer na de mobilisatie werd — wij

nemen dit Ier volledigheid op — de vraag gesteld „of het bij de troepenbewegingen, die

in den afgeloopen zomer hebben plaats gehad, niet overtuigend gebleken was, dat in ons

land rijdende batterijen veel minder doelmatig zijn?"

„Op deze vraag" — aldus de minister —,,kan ten antwoord strekken, dat dit bij die gelegenheid

,,niet is, noch kon bewezen worden, om de eenvoudige reden, dat de troepen niet geageerd maar

„eenvoudig van standplaatsen verwisseld hebben en daar opgesteld zijn gebleven.

,,Dat bij het overtrekken der rivieren bij eene batterij Rijdende Artillerie eenige paarden meer

„moeten worden overgezet, zal toch wel tot dat overtuigend bewijs niet kunnen strekken."

De gezondheidstoestand bij het mobiele leger was, zooals uit de sterkte-staten moge blijken,

over het algemeen gunstig.

Natuurlijk overtrof het ziektecijfer in sommige der minst gezonde streken (de kazemat-verblijven

der stelling van Utrecht) verre het gemiddelde; daarentegen was de toestand in de rijke IJsselstreek

buitengewoon gunstig. De terreinen van enkele tenten-bivouacs waren door de overvloedige regens,

die in den zomer van het jaar 1870 vielen, zoodanig van water doorweekt, dat de kampementen

moesten verplaatst worden; dat op de Houtensche vlakte werd naar de Heide bij het station de Bildt

overgebracht, de legerplaats bij Bergen op i Sept. en den d.a.v. ten tweede male ontruimd.

Het hoogste ziektecijfer kwam voor in het Fort de Bildt en bedroeg gemiddeld 1,7 per dag

op 100 man.

De geneeskundige dienst gaf verscheidene voorschriftenen raadgevingen ter voorkoming van ziekten.

Zoo werd o.m. bepaald, dat aan de manschappen behoorlijk tijd moest worden gegund om te eten,

terwijl na den maaltijd zoo mogelijk een uur rust moest worden gegeven. Het dagelijksch gebruik van
goede koffie werd aanbevolen; bij sommige gelegenheden werd zelfs een kleine hoeveelheid jenever
niet onraadzaam genoemd. Voorts moest elke week een rustdag worden gehouden.

ly-
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EN der eerste maatregelen tot terugkeer naar den toestand als vóór 15 Juli was het
verstrekken van den last om het personeel der Koninklijke Militaire Academie te doen
teruggaan en de lessen te hervatten.

Na de verrassende gebeurtenissen van Sedan, toen men mocht aannemen dat de oorlog tot
Frankrijk beperkt zou blijven, dientengevolge een bedreiging onzer onafhankelijkheid niet meer
viel te duchten, was de Regeering van oordeel, dat geen bedenking kon bestaan om ook de
overige maatregelen, tot het handhaven der neutraliteit genomen, achtereenvolgens op te heffen en
de vier opgeroepen lichtingen naar hare haardsteden te laten terugkeeren, nadat alvorens de troepen
successievelijk hunne vroegere garnizoenen hadden betrokken. Op den laatsten September werden,
voor enkele troepengedeelten uitgezonderd, de vredesindeeling en de vroegere dislocatie weder van
kracht. Alleen de behoefte om bij de Artillerie meer dienstdoende manschappen te behouden voor
de verzorging der paarden en het onderhoud van in batterij staand geschut, zoomede bij het Bataljon
Mineurs en Sappeurs de wenschelijkheid om aangevangen schansarbeid te voltooien, maakte bij die
troependeelen een eenigszins langer verblijf noodzakelijk.

Den September (N°. 92 P.) gaf het Legerbestuur de volgende Algemeene order:
„0/> last des KONINGS brengt de Minister van Oorlog ter kermis van het Leger, ZIJNER MAJESTEITS

tevredenheid zoo over den goeden geest der troepen, als over alles wat met zooveel ijver, goeden wil en getrouwe
plichtsbetrachting, door Officieren en mindere militairen van het Leger in zoo korten tijd, in het belang der
veiligheid van den Staat en van zijn neutraliteit gedureyide de jongste twee maanden verricht is geworden.

„Hij kwijt zich bij deze met bijzonder genoegen van die voor hem zoo aangename taak en gelast dat
deze aan de militairen van het Leger op drie achtereenvolgende appels zal worden voorgelezen!'
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WEE dagen na de zooeven vermelde Algemeene Order aan het leger had
de opening plaats van de Gewone Vergadering der Staten-Generaal. Ook

bij die gelegenheid deed de KONING van zijne erkentelijkheid blijken;
ZIJNE MAJESTEIT zeide;

„/(' gevoel behoefte het in deze Vergadering uit te spreken, hoe Ik hoogelijk de trouw en

vaderlandsliefde waardeer, door het Nederlandsche Volk gedurende de ernstige omstandigheden
der laatste maanden op zoo indrttkivekkende wijze aan den dag gelegd.

„Eenparig bleek de wil, wat ook gebeuren zonde, de zelfstandigheid van den Staat te

handhaven. Zee- en landmacht, nationale militie, schutterijen, vrijwillige vereenigingeii wed
ijverden in dien geest. Orde en rust heerschten overal. De last der iiikwartieringen werd met

toeivijding gedragen; voor de gezinnen der opgeroepen militie-pligiigen inildelijkgezorgd. En bij
dit alles mogen wij met voldoening wijzen op de gelijktijdige werkzaamhedai onzer land-

genooten voor het Roode Kruis.

„In onze vriendschappelijke betrekkingen met de andere Mogendheden bragt de uitgebroken
oorlog geenerlei stoornis. De oorlogvoerenden hebben niet alleen de door Mij aangekondigde
onzijdigheid erkend, maar tot de oplossing der daaraan, uit haren aard, verbonden moeilijk-'
heden ivekvillend de hand geboden. Vele zijn de beivijzen van vertrouwen in dezen hagchelijken
tijd door ons ojitvangen.

„Het is mijn bepaald voornemen bij de gekozen onzijdigheid te volharden.

„Intusschen heeft de loop der gebeurtenissen Mij vrijheid doen vinden, met het huiswaarts

zenden der buitengewone lichtingen een aanvang te maken, en kaardoor de ingezetenen van
buitengewone lasten te ontheffen.

„Mogen weldra die buitengewone maatregelen niet meer noodig zijn!"

Te rekenen van den September werd Z. K. H. DE PRINS VAN ORANJE
eervol ontheven van het Opperbevel

„onder bijzonderen dank voor de wijze, waarop Hij zich van Zijne veeltijds zoo
moeilijke taak heeft gekweten."

(Koninklijk Besluit van 20 September 1870 No. 3.)

„Heden vertrokken het Depót en de Reserve van het 2® Regiment Huzaren, alhier

in garnizoen, sedert dat de Batterijen van het Regiment Rijdende Artillerie vertrokken

waren om gedurende de buitenlandsche oorlogsomstandigheden verschillende standplaatsen

in te nemen. Deze batterijen zullen in den loop dezer week te dezer stede terugkeeren."

Aldus een bericht in de Amersfoortsche Courant van den September.

In de dagen van 22 tot 27 September kwamen de Batterijen achtereenvolgens
in het garnizoen terug. Daar aangekomen, bleek het echter — iets wat had behooren
te zijn voorzien — dat voor de alsnog op oorlogsterkte geformeerde Batterijen geen
voldoende stalling aanwezig was.
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lEN 26®'®" schreef de Majoor W. W. DE VILLENEUVE,, tijdelijk belast met het

I Regimentsbevel, aan Zijne Excellentie den Minister van Oorlog (No. 34.):
„In voldoening van het slot van Uwer Excellentie's missive d.d. 24 dezer N°, 75 I,

heb ik de eer te berichten, dat door mij tot het onderbrengen van 100 paarden, 7 stallen bij particulieren

gehuurd zijn, en wel tegen 10 centen per paard en per dag benevens de mest, met uitdrukkelijke voorwaarde,

deze stallen gedurende Vrijdag voormiddag (marktdag) ter beschikking van de eigenaren te stellen.

„Voorts heb ik nog de eer Uwe Excellentie te doen kennen, dat ik ook van den Bevelhebber in de

1= Militaire Afdeeling een aanschrijving heb ontvangen, gegrond op die van het Ministerie van Oorlog van

gelijken datum N°. 96 P, waarbij tot het onderbrengen van de op morgen terugkeerende i® Batterij, de in

de nabijheid gelegen gemeenten zijn aangewezen; terwijl door U al verder is gelast, zulks ook op de paarden

der andere Batterijen toe te passen, voor zoover daarvoor in de Rijksstallen geen ruimte is.

„Ten gevolge van deze aanschrijving heb ik de last gegeven, de i® Batterij in de gemeenten Leusden

en Hoevelaken in te kwartieren; terwijl ik volgens het slot der laatst bedoelde aanschrijving in overleg ben

getreden met den Provincialen Adjudant in Utrecht om van ieder der andere 3 Batterijen, 33 paarden in

de bij die aanschrijving opgegevene gemeenten onder te brengen." i)

Den 3''®» October verstrekte de Minister, om reden aan het huren van particuliere stallen te

groote bezwaren verbonden waren, aarl den Bevelhebber in de 1° Militaire Afdeeling den last (N°. 85 P.):

„dat aan het Regiment Rijdende Artillerie uit Amersfoort twee Batterijen 2) naar Venlo en Roermond

zullen worden verplaatst; de indeeling van deze twee batterijen naar de aldaar voorhanden stalling."

Te Venlo was op dat tijdstip gelegenheid tot onderbrengen van 140, te Roermond van 120

paarden. Wat boven dit aantal kwam, moest in de nabijheid van Amersfoort worden gekantonneerd.

Onder-officieren en manschappen zouden worden gelegerd in daartoe geschikte lokalen in de kazerne

te Venlo en te Roermond; welke in gewone tijden tot eenig ander doel werden gebezigd. 3)

Het tijdstip der verplaatsing van de batterijen werd verschoven ten gevolge van een telegram

op last van ZIJNE MAJESTEIT den 13'ien October aan den Minister van Oorlog gezonden —

KONING gelast mij^ aan Uwe Excellentie Hoogst-Desselfs verlangen kenbaar te maken^ dat de

batterijen Rijdende Artillerie hare tegenwoordige standplaatsen blijven behouden^ totdat zij door ZIJNE

MAJESTEIT in oogenschouw zijn geno7nen, hetwelk op ip dezer te Amersfoort zal plaats hebbent.

(get.) FAGEir

Aangaande deze revue welke den October op de Vlasakkers gehouden werd, deelt de

Opperwachtmeester VINK het navolgende mede —

„De KONING kwam op het bepaalde uur met zijn gevolg aan het station te Amersfoort aan.

ZIJNE MAJESTEIT was gekleed in de tenue van Generaal. Ik was als ordonnans toegevoegd aan

een der Officieren uit 's KONING omgeving.

„Nadat de KONING te paard was gestegen, ging het in een galop naar de Vlasakkers. Aan den

ingang werd ZIJNE MAJESTEIT door een dichte menigte toegejuicht."

1) De 2=-Luitenant Jhr. VAN DEN BOSCH was met de overcomplete paarden in Stoiitenburg en omgeving gekantonneerd (opgave Gep.

Wachtmeester DUMOULIN.)

2) Met het daarbij behoorend geschut en verder materieel.

3) Schrijven van den M. v. O. aan den Bevelhebber in de 2® Militaire Afdeeling d.d. 6 Oct. No. 109 P.
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AN deelt de oud-Rijder VINK aangaande deze revue nog verder mede:

„De Kolonel Baron VAN TUIJLL VAN SEROOSKERKEN, Adjudant in buiten

gewonen dienst van ZIJNE MAJESTEIT, presenteerde de Batterijen die in marschtenue

waren opgesteld en commandeerde daarna zelf. Er werd geëxerceerd in snelle gangen. Bij een der

stukken stortte een der jonge paarden; het stuk schoot over de bespanning heen; de stukrijder lag

onder de paarden.

„De KONING kwam onmiddellijk nader bij, terwijl de batterijen door exerceerden. Een rijksveldwachter,

die voor het afzetten van het terrein aanwezig was, snelde toe om te helpen, doch werd door ZIJNE

MAJESTEIT teruggewezen.

„Spoedig was alles hersteld en voegde het stuk zich weder in den snelsten gang bij de batterijen.

ZIJNE MAJESTEIT was over het snelle handelen der bediening zeer tevreden. Op het terrein was veel

stof; een dikke stofwolk onttrok voor een oogenblik de batterijen aan 's KONING'S gezicht.

„JVaar zijn op eens de batterijen gebleven'^ — vraagt ZIJNE MAJESTEIT. Een der toegevoegde

Officieren wijst naar de voorliggende hoogten, alwaar op hetzelfde oogenblik een kanonschot weerklonk.

„Nadat er ten slotte was gedefileerd, betuigde ZIJNE MAJESTEIT HoogstDeszelfs tevredenheid

over de bijgewoonde evolutiën."-

Eenige dagen later gaf de Minister machtiging tot verkoop van 72 paarden der Rijdende

Artillerie en be\villigde in verband daarmede in een voorstel van den Bevelhebber der i' Militaire

Afdeeling om alleen de 2^ Batterij te detacheeren naar Vettlo (d.d. 21 October, N®. 36 P.) Op dat

oogenblik was door het aankomen der remonte in laatstgenoemde plaats nog maar ruimte gebleven

voor 120 paarden. „Mogten nu" — aldus werd bedoeld schrijven besloten — „na deze verplaatsing en

den verkoop van de 72 hiervoren bedoelde paarden de Rijksstallen te Amersfoort nog geen

genoegzame ruimte opleveren om de overige paarden van het korps, zonder schadelijke opeenhooping

onder te brengen, dan zal daarin te gemoet gekomen worden, door het doen kantonneeren van een

of meer sectiën in de naastbijgelegen plattelands gemeenten".

Den vertrok de 2® Batterij onder bevel van den Kapitein WOORTMAN SPANDAW naar

Venlo ; de i® welke te Leusden was ondergebracht geweest, keerde weder binnen Amersfoort terug.

De overcomplete paarden werden op 11, 18 en 25 November en 9 December verkocht.
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E Kaderlijst der Officieren van het Regiment Rijdende Artillerie gaf aan op den
isten November 1870:

Kolonel F. C. H. Baron VAN TUIJLL VAN SEROOSKERKEN; Majoor W. DE

VILLENEUVE ; Kapitein Adjudant A. C. Baron BENTINCK; Kapitein van het materieel (mankeert);

i®-Luitenant Instructeur in de rijkunst B. DUTRY VAN HAEFTEN; Kapitein Kwartiermeester

B. SMULDERS; a^-Luitenant administrateur van kleeding T. KLEY; Officier van Gezondheid

Klasse A. P. KLEIJNENBERG en Officier van Gezondheid Klasse H. E. KORNDÖRFFER
Paardenarts i® Klasse J. J. HINTZE, 2® en 3® Klasse M. STOFFELS.

1= Batterij

te Amersfoort.

26 Batterij

op marsch naar Venlo.

3 e Batterij
te Amersfoort.

46 Batterij

te Amersfoort.

Depót

te Amersfoort.

Kapn Gerard van Sijsen.

is-Lt de Quertenmont.

le-Lt (mankeert).

2®-Lt Veeren.

Kapn Woortman Spandaw.

i=-Lt Maas Geesteranns.

le-Lt C. de Wit.

26-Lt Jhr. Storm van
's Gravesande.

Kapn van Orsoy Veeren.

I6-Lt Bierman.

I6-Lt Viruly van
Pouderoyen i).

2e-Lt Jhr. van den Bosch.

Kapn Baron Taets van
Amerongen.

le-Lt Haitsma Muiier.

inLt Van Löben Seis.
(ged. op I Nov. '70 bij de
Rijschool te Venlo).

2e.Lt De Jonge van
EUemeet.

Kapn Jhr. V. A. de Pesters. 2).

le-Lt (mankeert).

2e.Lt Pichot de 1' Espinasse.

Officieren

niet bij het Kader

ingedeeld.

Kapitein a la suite: Zijne Koninklijke Hoogheid WILLEM ALEXANDER KAREL HENDRK
PRINS DER NEDERLANDEN.

Majoor a la suite Jhr. D. C. M. HOOFT, Gouverneur van Z. K. H. PRINS
ALEXANDER.

Kapitein J. ROOSMALE NEPVEU, Adjudant van Z. K. H, DEN PRINS
VAN ORANJE.

I«-Luitenant J. E. N. Baron SIRTEMA VAN GROVESTINS, Ordonnans-

Officier van Z. M. DEN KONING.
\

Als aanvulling op dezen staat vermelden wij nog eenige mutatiën, voor het Korps van belang,
die sedert het tijdstip der mobilisatie waren voorgevallen:

Bij Koninklijk Besluit van den 22^'®" September 1870 N°. 4, was met ingang van den 30^'®" de
Generaal-Majoor A. C. L. J. F. VON KELLNER, Inspecteur van het wapen der Artillerie, eervol
ontheven van het kommando over een der Divisiën van het mobiele Leger.

In diezelfde maand was de Kapitein 3® Klasse H. BEIJERMAN toegevoegd aan Z. K. H.

PRINS ALEXANDER, tot de 2® Klasse bevorderd; in de maand December viel hem het Ridderkruis
van de Eikenkroon ten deel.

In October werd de ie-Luitenant Jhr. W. C. GODIN DE PESTERS in activiteit hersteld, terwijl de
i®-Luitenant A. C. J. Baron VAN HEEMSTRA op verzoek den militairen dienst verliet (vergelijk
blz. 180) en de Kapitein M. L. W. Baron DE GIRARD DE MIELET VAN COEHOORN op
nonactiviteit werd gesteld.

1) Kortelings bij het Korps tot te-Luitenant bevorderd.
2) In October van het 3e Regiment Vesting-Artillerie bij het Korps overgeplaatst.
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U het tijdperk der mobilisatie met den terugkeer der troepen in hunne garnizoenen geëindigd

is, blijft ons nog de taak om naar aanleiding dezer zoo gewichtige gebeurtenis eenige

beschouwingen te geven.

Alvorens wij hiertoe overgaan worde eerst het jaar 1870 afgesloten, voor wat betreft de

in dien tijd uitgevaardigde voorschriften, voor het Korps van belang.

Allereerst wijzen wij op de herziening van enkele reglementen op de exercitiën, benevens het

reglement op den Inwendigen Dienst der Kavallerie bij de Regimenten Veld- en Rijdende Artillerie.

(Men zie de Aanschrijving van 6 October 1870 No. 94 P.) Voorts zag een handleiding voor het

beheer en de verantwoording van het Artillerie-materieel bij de Regimenten Veld- en Rijdende Artillerie

het licht (11 April 1870 No. 61 A.)

Den 28^^®" April gaf de Minister een Aanschrijving (No. 15 F.) betreffende het winterbeslag;

vóór November moest de hoeveelheid scherpbeslag voor alle paarden aanwezig zijn (per paard 4 hoef

ijzers, 12 scherpe en 12 stompe kalkoenen).

Verder werd het model van den staarti-iem gewijzigd en wel, omdat de daarop geplaatste

koperen knoop bij lange marschen vaak schaving veroorzaakte, die door sommigen door het onderleggen

van schapenvacht werd voorkomen.

Ten slotte eenige bepalingen met betrekking tot het paardentuig :

Den 14^®" Mei 1870 (onder No. 70) werd paardentuig van bruin leder ingevoerd met voorschrift

omtrent het zwarten van het ijzer-werk en omtrent de strengen van verschillende tailles.

Bij Ministerieele Beschikking van den 7*^®° November No. 16 F. werd naar aanleiding van het

door Z. M. DEN KONING te kennen gegeven verlangen, bepaald dat bij het hoofdstel van model

voor alle Officiers- en troepenpaarden zonder uitzondering gerekend moet worden te behooren de

neusriem, en dat zoodanige riem derhalve, waar die thans ontbrak, moest worden aangebracht.

Omtrent de later plaats grijpende veranderingen naar aanleiding der rapporten omtrent de mobilisatie

1870, spreken wij in het 3® gedeelte van het tijdperk 18Ó8—'81.
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E Minister van Oorlog ENGELVAART diende op den 21 September

1871 naar aanleiding van de Mobilisatie een verslag in aan de

Tweede Kamer der Staten-Generaal, i)

Dit verslag werd in handen gesteld van eene Commissie van onderzoek, bestaande

uit de Leden DE ROG VAN ALDERWERELT, STORM VAN 's-GRAVESANDE,

STIELTJES en DE BIEBERSTEIN. Zij btacht reeds den 2 5=ten November d. a. v.

haar rapport uit. 2)

Bij de beraadslaging op den 7^®" December omtrent de daarin saamgevatte conclusiën

— ze werden zonder hoofdelijke stemming aangenomen — verklaarde de Minister, dat

hij niet verkoos de gestelde vragen te beantwoorden, en dat hij ook naar aanleiding van
bedoeld rapport zijne portefeuille ter beschikking van ZIJNE MAJESTEIT had gesteld. 3)

Den Februari 1872 trad in zijne plaats de Minister F. A. T. DELPRAT op

als hoofd van het Legerbestuur; den Maart 1872 verscheen van zijn hand eene
Nota van Antwoord bij de Tweede Kamer, waarin de door de Fleeren DE ROO VAN
ALDERWERELT c.s. gemaakte opmerkingen werden beantwoord. 4)

Boveno-enoemde Staatsstukken vormen voor de studie van het Mobilisatie-tijdperk
ö

hoogst belangrijke documenten; het bestek van ons werk gedoogt niet om ze in den
breede te behandelen; toch hebben wij verscheidene der in de voorgaande bladzijden
gegeven bijzonderheden, aan deze bescheiden ontleend.

Het verloop van het parlementair onderzoek, hier boven met een paar woorden
creschetst, toont reeds voldoende, dat door de Leden der Kamer-Commissie de vinger

werd gelegd op vele wonde plekken in onze toenmalige legerinrichting.
De Mobilisatie had ten duidelijkste getoond, hoe oneindig veel leemten bestonden

in de organisatie, de oorlogsvoorbereiding en andere zaken, die — wil een krijgsmacht
hare roeping zoo goed mogelijk kunnen vervullen — op beteren voet behoorden
geregeld te worden.

Een scherpe critiek deed zich booren.

In een Vergadering der „ Vereenigmg ter Beoefening van de Krijgswetenschap'"
van den 27®'®° Januari 1871 zeide de heer W. HOOGENBOOM o.a. (met het oog op,
door hem onmogelijk geachte concentratie bij de grenzen):

„De verschillende bevelhebbers toch moesten worden aangesteld en zijn ook nu
^veder ontslagen; de divisiën en brigades moesten worden geformeerd; de troepen konden
zich niet verplaatsen vóór dat de militie was aangekomen, daar deze voor hetzelfde Korps
uit alle oorden van het Rijk moest worden bijeengevoegd; terwijl de onderdeden van het
Leger over een zeer groot aantal kleine garnizoenen verspreid lagen.

1) Zie (1871—'72) 13, Bijlagen blz. loi—136 en 556.
2) Zie Bijl. blz, 814—821 en Handelingen blz. 11.

3) Zie Handelingen blz. 517—524-

4) Zie Handelingen blz. 995 en Bijl. blz. 1479 I484'
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ERDER constateerde de oud-Maj'oor HOOGENBOOM:
„Sommige wapens waren blijkbaar veel te zwak om in alle behoeften te voorzien; een

gedeelte van het veldleger moest worden ingedeeld in de vestingen en versterkte plaatsen; de

meeste sterkten kregen Kommandanten en garnizoenen, die er geheel en al vreemd waren, en er bestond

dikwijls verschil van gevoelen omtrent de onderlinge verhouding der autoriteiten, daar de vrede-formatie

niet geheel was opgeheven en sommige deelen op voet van oorlog waren gebracht, al heette het dan ook

dat wij in vollen vrede verkeerden. In één woord, er was zooveel te regelen, dat, niettegenstaande de zaak

met de meeste energie werd aangevat en met de grootste voortvarendheid werd doorgezet, niettegenstaande

de buitengewone krachtsinspanning, die men overal waarnam — ik ben in de gelegenheid geweest mij

daarvan te overtuigen — nog dagen verloren gingen alvorens sommige gedeelten der liniën eenige

bezetting hadden, en dan nog; welk eene bezetting? Eene bezetting door het veldleger, of wel weer uit

andere sterkten weggenomen. Men kon nu wel zeggen: „„wij waren in vollen vrede, wij verkeerden niet in

den oorlogstoestand," " — maar het feit blijft toch bestaan, dat in alles moest voorzien worden — wat dus

ook had moeten geschieden als de vijand aan de grenzen had gestaan, en dan zeker niet zoo geregeld had

kunnen geschieden; dat er buiten het veldleger geen infanterie was om de liniën behoorlijk te bezetten,

dat cr plaatsen waren waar geen artillerie was; sommige forten hadden geen enkelen artillerist, Naarden,

een vrij groote vesting, had de instructie-compagnie, bestaande uit jongelingen allen bezield met een

uitmuntenden geest, dien men trouwens overal waarnam, doch uit den aard der zaak niet allen genoeg

lichamelijk ontwikkeld • om alle diensten te presteeren, die men van kanonniers kan en moet verwachten;

terwijl de instructie-compagnie eigenlijk in oorlogstjjd grootendeels moet opgelost worden om de kaders

aan te vullen, Woudrichem met Loevestein en Altena had i korporaal en 10 man: niet eens een Officier;

de Vcsting-Kommandant was toevallig artillerist.

„Hoe zou het mogelijk geweest zijn in al die leemten te voorzien op het oogenblik, zoo er werkelijk

oorlogsgevaar ware ontstaan?".,..

Aangaande de aanvoering — voor zoover belangrijk voor ons wapen — merkte Spectator op:

,,Aan den Commandant van het i®-Rcgiment Veld-Artillerie werd het bevel over de Amsterdamsche

linie opgedragen; de Commandant der Rijdende Artillerie werd Commandant der Artillerie bij het Hoofd

kwartier — of zoo men wil Commandant der Artillerie te Velde.

„In Arnhem was een Majoor der Veld-Artillerie achtergebleven, belast met de dienst-correspondentie

van het Regiment; in Utrecht was de Luitenant-Kolonel van het Regiment. — Kommandeerde deze

Hoofd-Officier het Regiment? Was er nog een Regiment Veld-Artillerie? Men wist het niet..

„Bij vele Brigades, waarbij 2 a 3 Batterijen waren ingedeeld, werd geen Hoofdofficier als Chef der

Artillerie benoemd; daar waar een Hoofdofficier der bereden Artillerie met eenige batterijen op dezelfde

plaats was gestationneerd, nam deze zoowat op eigen autoriteit — of liever begrijpende dat dit in de

bedoeling lag — het bevel der batterijen op zich. Daar dit uitsluitend met majoors der Veld-Artillerie het

geval was, bleef de vraag, of de rijdende batterijen der brigade ook onder dien Hoofdofficier ressorteerden,

onbeslist. Waar twee Hoofdofficieren aanwezig waren, bleef een zonder eigenlijke functie ,. ,

Ook het opheffen der Artillerie-Inspectie werd afgekeurd. Omtrent de groote bezwaren —

waarop we reeds ter loops gewezen hebben —, die bij den aankoop van paarden in het licht traden,

stellen wij ons voor later hij de verdere behandeling der remonteering eenige bijzonderheden mee te deelen.
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OOR de zeer onvoldoende maatregelen ter aanvulling van paarden, was het niet

mogelijk geweest om de batterijen volledig uitgerust te hebben, en was men niet in

staat onmiddellijk met alle beschikbare veldvuurmonden uit te rukken. De indeeling

en de wijze van aflevering der Artillerie-voertuigen waren gebleken, niet doelmatig te zijn; evenmin
de samenstelling van den trein.

In de voorgaande regelen stipten wij slechts enkele hoofdpunten aan. Zij zullen voldoende

zijn om aan te toonen, dat — hoezeer men zich ook in vroegere jaren moge beijverd hebben om het
leger aan zijn doel te doen beantwoorden — toch groote leemten waren bestaan gebleven. De oogen
waren geopend, dank zij de uitstekende leerschool: het mobilisatie-tijdperk,

„In 1866" — aldus de Artillerie-Officier C. L. VAN PESCH, in een artikel — „ontstond
een kleine opflikkering. In 1870 werd men door den schrik bevangen en zou schatten gegeven hebben als
men het krijgswezen als met een tooverslag uit zijn vervallen toestand had kunnen ophalen: maar reeds

lang vóórdat de vrede geteekend was, sliep men op nieuw in, en op den huidigen oogenblik moeten we
verklaren, dat het krijgswezen hoe langer hoe meer verloopt. Moge weldra de kwalen, waaraan het leger
lijdt, waaronder dus ook de Artillerie gebukt gaat, met wortel en tak worden uitgeroeid, dan voorzeker zal
het wapen krachtig gesteund door de steeds vooruitstrevende wetenschap, haar vroegeren zoo eervollen
naam nimmer verloochenen."

Het was in November 1873, dat dit artikel geschreven werd ....

Zou aan de daar geuite wenschen worden te gemoet gekomen ?

Voor een deel zeer zeker, zooals wij in den loop van ons historisch verhaal zullen doen zien.

De weg tot vooruitgang in Nederland vordert langzaam. Wanneer wij ons heden na dertig lange
jaren de vraag voorleggen: Is Nederlatid gereed? Dan kan ook nu nog helaas het antwoord niet
bemoedigend luiden!

Indien wij die dagen van '7O1 waarvan ook Schrijver dezes getuige was, nog eenmaal in hoofd
trekken hebben afgebeeld, dan trede uit dat beeld met hernieuwde kracht het voornemen te voorschijn
om, zooveel als in ons vermogen is, mee te werken tot verhooging van Neerland's weerbaarheid!
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EER belangrijk is het tijdperk, waarvoor wij thans eenige oogenblikken aandacht verzoeken.
Belangrijk! — minder om het meldenswaardige, wat in die jaren '71—'81, gedurende
welke het Korps te Amersfoort verblijf hield, in zijne annalen werd opgeteekend — dan

wel uit een militair wetenschappelijk oogpunt.
Rijke bron voor den militairen denker, die zich ten doel stelt om na te sporen, hoe de vele

en rijke lessen, die het laatste Europeesche bloedige drama had ter neder gegrift, bij ons ingang
vonden; een rijke bron voor de studie van ons volkskarakter.

. . . . ,,Het is een geschiedkundige waarheid" — zoo uitte zich de toenmalige Artillerie-Luitenant
C. L. VAN PESCH in November 1873 — „dat in Nederland het krijgswezen steeds verwaarloosd is
geworden, zoodra het grootste gevaar geweken was."

En in het waardevol overzicht, dat de Generaal-Majoor W. ROOSEBOOM bij de troonsbestijging
der KONINGIN gaf over leger en defensie, moest ook hij getuigen:

„Vrij algemeen had zich de overtuiging gevestigd, dat onze militaire organisatie niet op
deugdelijken grondslag berustte. Het Ministerie, dat in 1871 optrad, sprak onverholen uit, dat bij de
werkzaamheden van de volksvertegenwoordiging de voorrang moest hebben de plicht om de middelen
onzer verdedigbaarheid meer en beter te verzekeren. Toch vermocht het niet om iets in die richting
tot stand te brengen.

„Door verschillende opvolgende Ministers werd eveneens getracht om den bestaanden toestand
te verbeteren, maar te vergeefs . . . ."

K.'M
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OEN de MiHtaire Spectator in 1876 zijn vijf-en-veertig jarig bestaan vierde,

schetste het den bestaanden toestand als volgt:

,,Slaat men een blik om zich heen, dan zien we overal krachtig leven,

onvermoeide werkzaamheid op militair gebied.

dc artillerie: de questie der bewapening in vollen gang, maar nog geenszins beslist...

„Maar behalve de onderwerpen, die ons op de hoogte moeten houden van de militaire

wetenschap, blijft voor ons Nederlanders nog de onuitputtelijke rubriek over betrekkelijk de

verbetering onzer levende en doode strijdkrachten. Nog zuchten wij onder een militiewet,

die ons een leger geeft onvoldoende in getalsterkte, die ons een schutterij levert nagenoeg

zonder waarde voor de landsverdediging; het kader verloopt op onrustbarende wijze, zoo

onrustbarend, dat de kiem van ontbinding van het leger reeds aanwezig is; voor de doode

weermiddelen ontbreekt, niettegenstaande de aanneming der vestingwet, een vast stelsel,

zoodat voor de verbetering nog bijna alles te doen overblijft; de bewapening der artillerie,

hoewel vooruitgaande, is nog zeer ver van hare voltooiing verwijderd ...."

Krachtig leven, ja, dat openbaarde zich; de militaire litteratuur was de laatste

jaren met geschriften overstroomd!

Wij ouderen, herinneren ons die groote vruchtbaarheid nog, ook onder leden en

en oud-leden van het Korps.

KOOL, EGTER VAN WISSEKERKE, ALTING VON GEUSAU en anderen

trachtten om strijd de Natie te bewegen, hare offers te brengen ter verdedigbaarheid

van den bodem ....

Mannen, in hunne latere carrière ons aller bewondering afdwingend, maakten

zich reeds in die dagen naam: SCHNEIDER, ROOSEBOOM, DEN BEER POORTUGAEL,

DE BAS, VAN PESCH, KRAYENHOFF, STAAL, om slechts enkelen te noemen.

Het: is Isiederland verdedigbaar? en het: hoe moet Nederlatid verdedigd worden?

weerklonk van Noord tot Zuid, van Oost naar West.

Helaas, de muren van het Parlement waren te dik, dan dat die stemmen, hoe

schrilklinkend ook, daarbinnen met voldoende kracht werden vernomen.

En al zaten daar ook mannen als STIELTJES en DE ROO, zelfs hun krachtig

argument vermocht slechts luttel!

„Zelfs in de beste dagen der Republiek, toen het niet ontbrak aan personen,

volkomen vertrouwd met al wat het krijgswezen aanging, openbaarde zich veeltijds een

tegenkanting ten aanzien der uitgaven, vereischt om een zoodanige strijdmacht voltallig

te houden als door onzen staatkundigen toestand werd geboden. Men moet de oogen

gesloten houden voor het boek der geschiedenis om niet in te stemmen met de bewering,

dat door alle tijden heen de tegenstand tegen de uitgaven van de krijgsmacht in

Nederland een geliefkoosd onderwerp heeft gevormd", i)

i) C. D. H. SCHNEIDER. Beschouwingen over de verdediging van Nederland door N.N. Officier der Infie bij het Ned. L^er,
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N '73 verwierp de Tweede Kamer een voorstel om bij de Militie den persoonlijken

dienstplicht in te voeren; eenige jaren later — in 1876 — kon een poging om de

jaarlijksche lichting van iiooo op 14000 man te brengen geene meerderheid vinden.

Velen achtten een" herziening der Grondwet onontbeerlijk om tot een betere regeling der

defensie te geraken. En inderdaad bestond tot deze zienswijze grond. Niet alleen toch hield de

constitutie van 1848 de voorschriften der militie te eng omsloten (vijf-jarige dienstplicht), maar ook de

bepalingen betreffende de schutterijen, zoo meenden velen in 's Lands Vergaderzaal^ stonden een

goede legerinrichting in den weg.

Zoo zou het tot na de herziening van de Grondwet (in 1887) moeten duren, aleer de organisatie

der levende strijdmachten fundamenteel gewijzigd werd.

Het vorenstaande neemt niet weg, dat ook alreeds daarvoor, met name in het thans besproken

tijdvak, vele maatregelen van meer of minder belang op krijgskundig gebied genomen werden, en dat

zelfs in het jaar, waarmede dit overzicht sluit (1881), een geheel nieuwe organisatie van het leger

tot stand kwam.

Aan een tal van Ministers kostte na het" jaar 1871 de poging om het vraagstuk der leger

vorming tot oplossing te brengen, hun zetel.

Dat de behandeling van het mobilisatie-rapport den Minister ENGELVAART mede tot

heengaan bracht, vermeldden wij reeds. Een andere aanleiding, dat Z.Ex. de portefeuille nederlegde

bestond hierin, dat de Kamer niet wenschte mede te gaan om de door hem noodig geachte

organisatie-wijzigingen bij Koninklijk Besluit te doen goedkeuren.

De veranderingen tot verbetering der bij de mobilisatie gebleken leemten, betroffen allereerst

de aanschaffing van Beaumont-geweren, uitbreiding van den patronen-voorraad, vergrooting van het
Officiers-kader bij de Infanterie, vermeerdering van het aantal afgerichte paarden bij de cavalerie en de

artillerie — de batterijen zouden met 6 stukken kunnen uitrukken — verbetering van artillerie-materieel, enz.
Voorts werd bij de indiening der oorlogsbegrooting van'72 een organisatie der artillerie voorgesteld van:

2 Regimenten Veld-Artillerie, elk bestaande uit 8 Veld-Batterijen van 8 stukken;
2 Batterijen van 8 mitrailleuses; — en

I Compagnie transporttrein benevens een depot:

totaal aan onderofficieren en manschappen 4278 en 1578 paarden. Voorts;

een Compagnie trein voor de administratie, 146 man en 60 paarden;
drie Reo-imenten Vesting-Artillerie elk van 13 Compagnieën, makende met een Instructie-

ö  ö

Compagnie en een Torpedo-Compagnie 8323 man; — eindelijk
een Corps pontonniers van 379 man.

Het geheele leger zou een sterkte hebben gekregen van bijna 70000 man.
Het aftreden van den Minister ENGELVAART was oorzaak, dat de Rijdende Artillerie, welke

in het ontwerp geen plaats had gevonden, mocht behouden blijven.
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ET Koninklijk Besluit van 22 Februari 1876 N°. 4 bracht weder eene reorganisatie van

de Veld-Artillerie.

Had men reeds menigmaal te vergeefs aangedrongen op een indeeling van de

veertien batterijen in twee Regimenten, thans werden de bezwaren aan het te veel omvattend

commando in één Korps verbonden, uit den weg geruimd:
Art. I.

Er zullen zijn twee Regimenten Veld-ArtilIerie: ''

I Regiment a 8 Batterijen, elke van acht vuurmonden, een depot en eene Compagnie artillerie transporttrein;
I Regiment a 6 Batterijen, elke van acht vuurmonden, een depot, eene Compagnie Artillerie transporttrein

en eene Compagnie transporttrein.

Met I Mei a.s.zal hetRegimentVeld-Artillerie opgeheven worden en zullen uit de onderdeelen van het korps

twee Regimenten worden gevormd, welke den naam zullen dragen van het i® en het 2® Regiment Veld-Artillerie.
Art. 2.

Elke Batterij is bestemd om 8 vuurmonden uit te brengen. De Batterijen worden op nieuw bij de

Divisiën ingedeeld. (K. B. 8 Maart 1876 No. 17.)

Weinig tijds later (15 Maart 1S76 N°. 28) werd de indeeling der Artillerie in 9 commandementen
afgekondigd.

Den i8'ie° November van hetzelfde jaar (Kon. Besluit N°. 24) werden de betrekkingen van

Inspecteur der Artillerie en van Directeur van het Materieel der Artillerie i) opgeheven.
,,De titularissen" — zoo heette het — „zullen voortaan de betrekking bekleeden, respectievelijk

van Generaal-Majoor Inspecteur van het personeel der Artillerie en die van Generaal-Majoor Inspecteur
van het Materieel der Artillerie.

„De oudste in rang zal kunnen zijn Luitenant-Generaal".

De Instructiën voor den Inspecteur der Artillerie, zooals die waren vastgesteld en gewijzigd bij

de Kon. -Besluiten van 28 Mei 1873 N°. 26 en van 16 Augustus 1874 N°. 31, werden opgeheven.

Een nieuwe Instructie voor den Inspecteur van het Personeel der Artillerie werd van kracht.

Door de oprichting eener Permanente Militaire Spoorwegcommissie (Koninklijke Besluiten van
6 September 1876 en Januari 1877) werden waarborgen gesteld om het spoorwegvervoer in tijden
van oorlog beter te kunnen regelen. Ingevolge Kon. Besluit van 5 April 1877 N°. i werd eene
Instructie voor bedoelde Commissie vastgesteld.

„Overwegende dat het, in afwachting eener meer algemeene reorganisatie van het Wapen der
Artillerie, noodzakelijk is de zamenstelling der Vesting-Artillerie meer in verband te brengen met het
vestincr-stelsel en willende tevens dit deel van het Wapen der Artillerie meer concentreeren dan tot

ö  '

hiertoe het geval was..." — aldus luidde's KONINGS considerans voor het Besluit van 21 April 1878
N°. II, waarbij tot reorganisatie van het wapen der Vesting-Artillerie werd overgegaan. Hare sterkte
bedroeg voortaan 8 Afdeelingen (40 Compagnieën).

I) Sedert 1872 had deze tot standplaats 's-Gravenhage in plaats van Utrecht (Kon. Besluit 10 Februari 1872 No. 17.)
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IJ Kon. Besluit van 24 April 1878 N". 18 had een nadere aanwijzing plaats betreffende

de samenstelling van het leger; o.a. kwam de Reserve-Cavalerie te vervallen i), terwijl de

^ Batterijen Rijdende Artillerie tot Reserve-Artillerie werden bestemd.

De Staf der Artillerie ontving een andere formatie bij het Kon. Besluit van 5 Januari'78 N®. 22.

Aan het hoofd werd geplaatst een Inspecteur met den rang van Generaal-Majoor of van

Luitenant-Generaal. Met het toezicht over het personeel en materieel der Regimenten Veld- en

Rijdende Artillerie en het Korps Pontonniers werd belast een Kolonel of Generaal-Majoor, die den

titel voerde van Commandant der bereden Artillerie en ingeval van mobilisatie, bij het hoofdkwartier

van het veldleger als Commandant der Artillerie zou optreden.

Met het toezicht over het personeel en materieel der Vesting-Artillerie werd belast een Kolonel

of Generaal-Majoor, met den titel van Commandant der Vesting-Artillerie.

De Commandanten, zoo even bedoeld, hadden hunne standplaatsen te 's Gravenhage 2).

Bij Koninklijk Besluit van 6 April 1878 werd de Artillerie-Schietschool opgericht, dienende tot
instructie van personeel, dat gedurende verscheidene maanden van het jaar in het schieten zou
worden geoefend.

Daarvoor werd gebruik gemaakt van een terrein op de Oldenbroeksche heide, dat sedert

het vroeger daarvoor bestemde Artiilerie-schietterrein nabij Zeist verving. Dit laatste was bij de
verbetering, die de vuurwapenen hadden verkregen, reeds lang als onvoldoende aangemerkt; tal van

verkenningen in alle deelen des lands naar een beter terrein hadden plaats gehad, waarbij ten slotte
de keus op de bovengenoemde heide was gevallen.

Behalve de Instructie op de schietcursussen had de Artillerie-Schietschool tot taak het onderhoud,

en in gereedheid brengen der terreinen en de zorg van gebouwen en materieel.

„Op welke wijze die Schietschool haar taak heeft volbracht, hoe het haar is mogen gelukken
de verschillende korpsen en afdeelingen steeds in staat te stellen de hun opgedragen oefeningen en
proeven naar behooren te volbrengen, hoe ook, door doeltreffende maatregelen uitstekend voor het

materieele leven op den Kalen Woldberg wordt gezorgd, daarover is maar één roep bij ons leger.
Zelfs buiten de grenzen van ons Vaderland is onze schietschool, zijn onze schiet-terreinen bekend en

mogen deze zich in een gunstigen naam verheugen...

Zietdaar de meening over onze schietschool, zooals ze door een onzer kundige jongere artillerie
officieren werd verkondigd 3); we meenen dat ze in alle opzichten juist is.

Onder bevel van den Majoor VAN NIEUWKUYK hadden gedurende de maanden Mei tof
September 1878 de eerste practische oefeningen op de Oldenbroeksche heide plaats; sedert dreunt
telken jare het kanon over de wijde vlakte.

1) Bij de opgave van 7 April 1880 No. 11 werden als Reserve-Cavalerie aangemerkt de nog voor de Divisiön aangewezen eskadrons.
2) Men zie verder de Kon. Besluiten van 15 April 1S80 No. 87 en 16 April 1880 No. 6 (InstructiSn voor den Inspecteur en den

Commandant der Bereden Artillerie).

3) J. L. TEN BOSCH, Beknopt Overzicht der Nederlandsche Veld-ArtUlerie, blz, 77.



De Schietschool te Oldenbroek. Het Morgenschot.
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AD men jaar in jaar uit met klem van redenen op hervorming onzer levende strijdkrachten

aangedrongen, eerst in het jaar 1881 onder den Minister REUTHER kwam een reorganisatie

van het leger tot stand, naar het heette ,,in afwachting der herziening van de wetten op

de Militie en de Schutterij."

Het Veldleger kreeg dientengevolge een sterkte aan Artillerie van 3 Regimenten, elk van

6 Batterijen a 9 stukken en van 2 Compagnieën trein, en wel i Regiment per Divisie 5 (elk Regiment

samengesteld uit 1 Afdeeling van 4 Batterijen en i Afdeeling van 2 Batterijen en 2 Compagnieën

trein); benevens in het geheel 2 Batterijen Rijdende Artillerie. Het totaal aantal vuurmonden werd

daardoor 120-, in verhouding tot de circa 32000 man Infanterie van het Veldleger, als men de Rijdende

Artillerie mederekent, bijna 4 stukken op de 1000 man, welk getal voldoende werd gerekend, wanneer

men een geoefende reserve van ̂het leger — die trouwens niet bestond — buiten beschouwing laat.

In vredestijd zou aan het korps Rijdende Artillerie worden toegevoegd — een Instructie-

Batterij tot opleiding van kader voor de Bereden Artillerie.

Wat de Cavalerie betreft, zeide de Minister in zijne Memorie van Toelichting (blz. 125):

„De ontworpen organisatie van dit Wapen zal gelegenheid geven om bij het eventueel ontstaan

van oorlogsgevaar met achterlating van de depóts en van één a twee escadrons voor den dienst bij elke

Divisie Infanterie, 3 Regimenten Huzaren van 4 a 3 Escadrons, ter 'sterkte van 1400 a 1300 Ruiters, dadelijk

in strijdvaardigen toestand aan de bedreigde grens te vereenigen. Met de daaraan toe te voegen 2 batterijen

Rijdende Artillerie en ondersteund door eenige Infanterie, op geschikte punten op te stellen, zal deze

troepenmacht moeten dienen om het ongestoord en spoedig afloopen der mobilisatie te beschermen enz,

„De Cavalerie en de Rijdende Artillerie zullen daartoe in staat moeten zijn om op het eerste bevel,

ter volledige sterkte uit te rukken."

Aangaande de Rijdende Artillerie heette het voorts:

„Ten aanzien van de bestemming en de inrichting van het Korps Rijdende Artillerie is reeds gesproken

bij de bespreking van het Wapen der Cavalerie.

„Ook met het oog op de belangen van de schatkist acht hij 2 Batterijen Rijdende Artillerie voldoende

om te voorzien in den dienst bij de zelfstandig optredende Cavalerie; maar hij acht ze daartoe ook onmisbaar.

,,In ons land" — zegt Zijne Excellentie ten slotte — „waar in geval van oorlog door de troepen

geen belangrijke afstanden met spoed zullen behoeven te worden afgelegd, zonder dat daarbij van spoor
wegvervoer gebruik zal kunnen worden gemaakt; alwaar tevens de aanvulling der paarden van de batterijen,
door de nabijheid der hulpbronnen genoegzaam verzekerd is te achten, is geen aanleiding, om, bij de Divisiën
Infanterie Rijdende Batterijen als Korps-Artillerie in te deelen. De Rijdende Artillerie kan mitsdien slechts
noodig zijn voor de zelfstandig optredende Cavalerie Brigade. Met 2 Batterijen wordt voor de sterkte dier
Cavalerie van 1300 a 1400 Ruiters, een verhouding van 8 a 10 vuurmonden op de 1000 paarden verkregen:

een verhouding die alleszins voldoende kan heeten. Maar het ware verkeerd en onverantwoordelijk, indien

men voor het ondersteunen der Cavalerie niet over Rijdende Artillerie zou kunnen beschikken en daartoe

Veld-Artillerie zou moeten aanwijzen, en wel omdat deze op den duur de snelheid van beweging niet bezit,

welke noodig is om de operatiën van de ruiterij te kunnen volgen.' Instede van ondersteuning te geven, zou de

Artillerie in laatstbedoeld geval belemmerend en vertragend op de handelingen der Cavalerie gaan werken.
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IJ moeten hieraan nog toevoegen, dat bij de organisatie van 1881, die tot de

wijziging, gevolg van de kortelings aangenomen nieuwe legerwetten (ELAND en KOOL)

in hoofdzaak onveranderd bleef, de Vesting-Artillerie werd ingedeeld in 4 Regimenten

a 10 Compagnieën.

De infanterié werd in 3 Divisiën ingedeeld, elke van 3 Regimenten a 4 bataljons, terwijl de

9 overige bataljons de bezettings-Infanterie vormen.

Bij de Cavalerie waren de reserve-eskadrons opgeheven; dit wapen werd teruggebracht tot 3

Regimenten van 5 Veld- en i depót-eskadron; voorts i Eskadron Ordonnansen.

De Mineurs en Sappeurs verkregen den naam van Korps Genietroepen, bestaande uit 3 Veld

en 3 Vesting-compagnieën, (spoorweg- en telegraafcompagnie) en i School- en Depót-compagnie.

De pontonniers en torpedisten werden tot een Korps van 2 Compagnieën vereenigd.

Ofschoon het Leger met 42 Compagnieën Infanterie, 5 Escadrons en 16 vuurmonden ver

minderd werd, bleef de totale sterkte nagenoeg dezelfde.
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EBBEN wij in de voorgaande bladzijden de voornaamste bijzonderheden van organieken

aard besproken, met ons wapen verband houdende, nu zullen de kwestiën van bewapening

en uitrusting in de jaren '71—'81 een wijle onze opmerkzaamheid vorderen.

Allereerst wijzen wij op het voornemen van den Minister ENGELVAART, bij zijne begrooting

voor het jaar 1872 kenbaar gemaakt — dus 30 jaren geleden—, om een honderdtal mitrailleurs in

de bewapening op te nemen, voornamelijk dienende ter verdediging onzer accessen en versterkte plaatsen.

Omtrent den strijd tusschen de vóór- en de tegenstanders van getrokken en van gladloops-

geschut spraken we reeds vroeger 5 een dergelijk verschil van meening openbaarde zich, toen het

vraagfstuk der achterlaad-vuurmonden te berde kwam.
O

In een Nota van 21 Maart '72 bracht het Kamerlid J. H. K. DE ROG VAN ALDERWERELT

het veldgeschut ter sprake. De aanschaffing van een zeker getal achterlaadkanonnen scheen hem

op moreele en menschkundige gronden noodig.

„De superioriteit van het Pruisische veldgeschut tijdens den laatsten oorlog (1870—'71) is"— zoo zeide

hij — „vooral een gevolg geweest van de uitstekende wijze, waarop de Pruissen zich van hun geschut bedienden

en van de gebrekkige taktiek der Fransche Artillerie, De technische inrichting der wederzijdsche vuur

monden heeft (als, op krijgskundig gebied elk technisch detail) geen overwegend gewigt in de schaal gelegd.

„Uit een zuiver krijgskundig oogpunt ware derhalve niet volstrekt noodig, onze Veldartillerie van

achterlaadgeschut te voorzien. Maar men heeft ook met de opinie te rekenen. Het groote publiek meent

nu eenmaal — evenals de Parijzenaars tijdens het beleg —, dat men geen oorlog kan voeren zonder achter

laadgeschut. Aan dergelijke opvatting dient, om het zelfvertrouwen niet te onderdrukken of weg te nemen,
gehoor te worden gegeven."

Wat betreft het achterlaadgeschut voor Veld-Batterijen en het daaromtrent aangemerkte in de
voornaamste Nota van den Heer DE ROG VAN ALDERWERELT, deelde de Minister van Gorlog
DELPRAT mede (d.d. 16 April 1872), „dat reeds eenige weken te voren een Zwitsersch achterlaadkanon

met 500 projectielen was ontvangen en onmiddellijk in beproeving genomen. Het onderzoek had vergelijkend
plaats met een geheel nieuw bronzen voorlaadkanon van 8 cM. van het bestaande model, voorzien van
eenigszins verzwaarde projectielen en een nieuw buizenstelsel. Na het technisch onderzoek kan dit bij den
troep worden voortgezet en daarbij meer op de practische waarde van beide kanonnen als oorlogswapen
gelet worden."
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ADER deelde de Minister nog mede:

„Van den uitslag van het onderzoek zoude het afhangen, of de invoering

van het achterlaadgeschut als eene wenschelijke verbetering zou zijn te

beschouwen. Mogten deze zoo gunstig zijn, dat tot de invoering van het achterlaadgeschut

kan worden overgegaan, dan zoude de aanmaak in 's lands eigen werkplaatsen plaats hebben ....

„Tot nu toe" — besloot Zijne Excellentie — „hebben de uitkomsten geen bepaald

voordeel bij het achterlaadkanon doen kennen, terwijl aan de invoering niet alleen kosten,

maar ook groote bezwaren verbonden zijn. Alleen bepaalde resultaten en degelijke gronden

zouden den minister tot verderen leiddraad strekken.,.."

Met de beproeving van het achterlaadkanon van 8 cM. A., voorgesteld door de

Heeren Majoor SLUITER en Kapitein REUTHER, leden der Commissie van Proefneming

te 's Gravenhage, werd op het strand te Scheveningen voortgegaan. Van 21 December

'78 tot II Februari '79 werden eenige Luitenants der Veld- en der Rijdende Artillerie

bij voornoemde Commissie gedetacheerd om theoretisch en practisch bekend te worden

met het eventueel nieuw in te voeren achterlaadkanon van 8 cM.

Verder werd in het begin van het jaar '74 door Z.Ex. den Minister van Oorlog

een Commissie benoemd van Officieren der Rijdende en der Veld-Artillerie onder

voorzitterschap van den Majoor F. F. STEENBERGHE van het Regiment Rijdende

Artillerie 5 terwijl als leden van het Korps nog waren aangewezen de Kapitein Jhr. V. A.

DE PESTERS en de i-'-Luitenant M. J. E. VIRULY VAN POUDEROYEN; van de

Veld-Artillerie, de Kapitein K. M. VERSCHOOR; terwijl de T-Luitenant FROGER, lid

der vaste Commissie van Proefneming aan de Commissie was toegevoegd tot het geven

van de noodige inlichtingen, i)

Naar aanleiding van het door de Commissie ingediende gunstige verslag 2) en

na de door de Commissie van Proefneming ter zake genomen proeven werd het Br.

Getr. Kanon van 8 cM. ingevolge 'sKONING'S machtiging van 22 April 1876 onder

N°. 85 A. bij de Bereden-Artillerie ingevoerd.

Den 15^®" Mei 1876 werden de Rijdende Batterijen te Amersfoort met eerstge

noemde geschutsoort bewapend; op den 24''^®" Mei d. a. v. werden de oude Br. Getr.

Kanonnen van 8 c.M. te Delft ingeleverd.

Ten slottte nog de mededeeling, dat een gewijzigde cavalerie-sabel bij Min.

Aansch. van 28 Juni 1874 N°. 56 A. werd ingevoerd. Het dragen van die sabel zou eerst

dan voor de Officieren verplichtend wezen, als het Korps, waarbij zij waren ingedeeld

in zijn geheel van het nieuwe wapen zouden voorzien zijn (M. A. 25 Juli '76 N®. 68 A.).

1) Den Februari 1S74 kwam het Lanon uit Utrecht te Amersfoort aan (Amersfoortsche Courant van 19 Februari);
spoedig daarop namen de proefnemingen door de l« en de 2® Rijdende Batterij een aanvang.

2) Zie o.a. „De Beschouwingen der Commissie, belast met de schietproef voor het achterlaadkanon van 8 cM., N®. 0 te
Amersfoort", opgenomen in de „Verslagen, Rapporten en Memoriön". (Deel V-i bk. 277—296).

•r
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OORTS kwam ingevolge 'sKONINGS machtiging van 3 April 1880 N°. 26 het glad-,

loopspistool, zoomede de korte sabel van de onbereden manschappen der Veld-Artillerie te

vervallen, ,,zijnde die wapenen voor persoonlijke verdediging onvoldoende".

De Min. Aanschrijving van 15 Mei 1880, IV Afdeeling N". 63 hield in:

„1°. dat het Kader en alle manschappen van de Veld- en de Rijdende Artillerie met den revolver

zullen bewapend worden;
I

„2®. dat de revolver zal worden gedragen in een tasch, die met den zich daaraan bevindenden

passant regts van den sabelkoppel komt te hangen, terwijl de ring van den revolver met een met leder

overtrokken gesp en stoot aan een bij de Veld-Artillerie rood-, bij de Rijdende Artillerie geel koord

wordt verbonden, dat om den hals van den man gaat en met een schuifpassant wordt opgesloten, zoodanig

dat het koord midden voor het lijf hangt;

„3®. dat de noodige voorraad patronen voor de bereden manschappen in de poetszakken, voor

de onberedenen in een kistje bij den vuurmond zal worden mede gevoerd;

„4=. dat tot tijdelijke berging van eenige patronen gedurende het gevecht, bij de Veld-Artillerie aan

den binnenkant der regterzijde van den schoot der korte jas een zakje zal worden aangebragt; terwijl bij

de Rijdende-Artillerie daarvoor worde bestemd de bak der patroontasch, die te dien einde eenigszins
gewijzigd wordt;

„5®. dat in verband met het bovenstaande, de patroontasch voor de onderofficieren en meerderen

der Veld-Artillerie wordt afgeschaft — en

,,6®. dat om den man niet voortdurend met den revolver te belasten, door wijziging der pistool

holsters, de gelegenheid zal worden gemaakt, om daarin den revolver te plaatsen, wanneer het gebruik
daarvan niet dadelijk wordt vereischt."
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EEDS bespraken wij in het algemeen de veranderingen, die naar aanleiding der bij de

mobilisatie gebleken leemten, waren tot stand gekomen (vergelijk blz. 215).

Nog in het bijzonder teekenen wij aan, dat bij Besluit van 18 Februari 1871 het

aantal paarden per Rijdende Batterij op iii werd gebracht, en dat steeds de bespanningen en

afdeelingen voor 6 stukk'en compleet gehouden moesten worden. .

De ministerieele aanwijzing van 19 April 1871 N°. 69 A bepaalde, dat het materieel bij de

Veld- en de Rijdende Artillerie in gebruik ook door die Batterijen zouden verantwoord worden. Tevens

werd bepaald, welke voertuigen op vredes- en op oorlogsvoet bij' de batterijen voorhanden moesten zijn.

Het voor de oorlogssterkte benoodigde en niet bij de batterijen voorhanden materieel zoude in de

aangewezen magazijnen steeds — batterij'sgewijze bij elkander — in bekwamen staat aanwezig moeten zijn.

Nadere bepalingen werden dienaangaande vastgesteld.

In verband met het vorenstaande verviel de betrekking van Kapitein, belast met het materieel.

Aangaande de uitrusting en de kleeding merken wij in de eerste plaats op, dat wijziging van

enkele tuigdeelen bij de Veld- en de Rijdende Artillerie het gevolg was van de rapporten, na

de mobilisatie aan het Ministerie van Oorlog ingezonden; hierin werd o.a. gewezen op gebreken, die

aan de tuigen waren ontdekt. De overweging van het gerapporteerde leidde tot het navolgende —

I. De koppelkettingen der hoofdstellen V. M.

Het was gebleken, dat deze niet stevig genoeg waren. Dientengevolge werd bij Ministerieele

Aanschrijving van 7 April 1871 N®. 59 A. bepaald, dat voortaan de koppelkettingen, en, in verband

daarmede ook de stangophangringen en de sieraadsknoopen, van blank ijzer zouden worden vervaardigd.

Bovendien was er op gewezen dat de plaatsing van de stang in den mond van het paard door de

inrichting dezer koppelkettingen uit een rijkunstig oogpunt minder doelmatig was te achten. Ten einde in

dit gebrek tegemoet te komen, werd een dertigtal hoofdstellen V. M. voorzien van blank ijzeren koppel

kettingen, stangophangringen en sieraadsknoopen, tevens aan het ondereinde van elk bakstuk boven den

ring N®. 10 een tweede stangophangring aangebracht, waardoor de koppelkettingen werden gestoken,

ten einde aan de stang een andere ligging te verzekeren. Deze hoofdstellen werden bij de Veld- en

de Rijdende Artillerie in beproeving gegeven.

2. De hamen.

Bij de mobilisatie waren enkele zwaar gebouwde paarden aangekocht, waarvoor de bestaande

hamen V. M. te nauw bleken te zijn. Aangezien men bij het aankoopen van paarden, wanneer een groot

aantal geleverd moet worden, niet altijd geheel vrij zal zijn in de keuze, werd het wenschelijk geacht

enkele hamen van grootere afmeting in voorraad te hebben. Dientengevolge werd last gegeven om

een twaalftal hamen V. M. van grooter taille aan te maken; deze hamen werden bij het depót der

Veld-Artillerie voor eventueel gebruik opgelegd.

3. De pistoolholsters en poetszakken.

Als gevolg van het vervallen der waltrappen waren de voorwerpen, welke in de poetszakken

en de pistoolholsters werden geborgen, niet meer tegen den regen beveiligd.
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AAROM werd last gegeven om de bestaande kleppen aan de poetszakken te
vergrooten en eveneens aan de pistoolholsters kleppen aan te brengen. Een daartoe

ontworpen model werd eenigen tijd in beproeving gegeven en voldeed. Daar bij
eventueele invoering van revolvers de vorm dier kleppen mogelijk wijziging zou behoeven, werd er

bepaald, dat de in de magazijnen voorhanden pistoolholsters en poetszakken voorloopig ongewijzigd
zouden blijven, terwijl die voorwerpen, als zij in gebruik werden gegeven, door de zadelmakers der

korpsen Veld- en Rijdende Artillerie van kleppen moesten worden voorzien.

4. De longes.

Het was gebleken, dat de bestaande longes voor het doel, waartoe zij moesten dienen, te

onsterk waren. Er werd daarop voorgesteld om longes te beproeven van geteerd en ongeteerd touw,

dik in omtrek O", 035, lang 2 M. en aan de onderzijde voorzien van een oogsplitsing. Een twaalftal

longes van beide soorten werd bij de Detachementen Veld- en Rijdende Artillerie in beproeving gegeven.

Daar de proef ten gunste der ongeteerde touwen uitviel, werden deze bij Ministerieele Aan

schrijving d. d. 28 Mei 1872 N°. 19 A. als model aangenomen; de lederen werden opvolgend verwisseld.

Ingevolge Kon. Besluit van 21 Maart 1872 N°. 23 had invoering plaats, voor de Officieren der

Rijdende Artillerie, van de rijbroek en de rijlaarzen, als voor den Generalen Staf, de Cavalerie en de

Veld-Artillerie waren vastgesteld. Bij alle diensten te paard, uitgezonderd in groote tenue, was het

dragen daarvan verplichtend gesteld. De invoering geschiedde op i Juni d.a.v.

Naar aanleiding eener zending van eenige Stafofficieren naar België in 1873 werd bij de

Rijdende Artillerie een zadel met beweegbare stegen in beproeving gegeven, dien men daar had

opgemerkt (1874). De zadel werd beproefd, met en ook zonder de model deken. Aangezien de

zadel V. *M. echter steeds goed had voldaan, en de nieuwe zadel geen afdoende voordeelen aanbood,

werd laatstgenoemde niet aangenomen.

De invoering van het hoefbeslag MILES had plaats gehad bij Min. Aanschrijving van

II September 1871 N°. 54 P., met dien verstande, dat de voor-en de achterijzers der Artillerie-paarden

van kalkoenen werden voorzien.

Proeven met een nieuw soort winterbeslag werden in den winter van 1878 en 1879 bij de

Bereden Artillerie gehouden. Bij Min. Aanschrijving van 2 October 1879 IV Afdeeling Artillerie

N°. 65 werd een voortzetting van deze proef bevolen, daarbij tevens opgenomen het winterbeslag,
zooals het toenmaals bij een gedeelte der Pruisische Cavalerie werd aangewend. Ook een gedeelte
der paarden van het Regiment Rijdende Artillerie werd van het nieuwe beslag voorzien.

De proefnemingen leverden echter niet het gewenschte resultaat op, zoodat in 1880 werd bepaald, dat

de proeven met beslag van een ander model dan het bestaande niet meer zouden worden voortgezet.

I
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AN niet minder dan twaalf verschillende personen was, nd het aftreden van den Minister

ENGELVAART, de portefeuille van Oorlog toevertrouwd; zeer zeker kenschetsend voor de

moeite, die het heeft gekost om hervormingen bij ons krijgswezen in te voeren.

Nadat op 23 December 1871 de Minister van Marine L. G. BROCX het interimair

beheer van het oorlogs-departement had aanvaard, nam Generaal F. A. T. DELPRAT op 3 Februari 1872
het bestuur over. 'sKONING'S Adjudant in Buitengewonen dienst Generaal-Majoor M. D. Graaf VAN

LIMBURG STIRUM verving hem reeds den Juli d.a.v.; van 15 September tot 11 October'73 hervatte

de Minister BROCX het bestuur nogmaals interimair; terwijl den October Generaal-Majoor A. W. F.
WEITZEL de portefeuille 'overnam. De Kolonel der Genie H. J. ENDERLEIN volgde hem op (29
April 1875), daarna de Minister W. F. VAN ERF TAALMAN KIF (a. i. i Januari 1876), vervolgens
Jhr. G. J. G. KLERCK, Adviseur bij den aanleg van Staatsspoorwegen (i Februari 1876). Op hem
volgde weder een tusschenbeheer van den Minister van Marine VAN ERF TAALMAN KIF (11 Sept.
76), terwijl daarna (30 Sept.) de Generaal-Majoor H. J. R. BEYEN, Directeur voor het materieel der

Artillerie, met het beheer van het Departement van Oorlog werd belast. Het toenmalige Kamerlid
J. K. H.' DE ROO VAN ALDERWERELT verving hem den 3^®° November 1877. Zijn parlementaire
werkkring werd spoedig door den dood afgesneden.

Nadat de Minister van Marine Jhr. H. O. WICHERS de portefeuille den 3istenDec. '78 tijdelijk
had aanvaard, werd den i®'™ Februari 1879 in de vacature voorzien door de benoeming van den waar-
nemenden Hoofd-intendant Jhr. J. C. C. DEN BEER FOORTUGAEL. Aan den Kolonel der Artillerie

A. E. REUTHER droeg deze laatste op 18 Augustus 1879 het Ministerschap over.

Na de pensionneering van den Generaal-Majoor A. C. W. L. J. F. VON KELLNER (Maart
1871) kwam aan het hoofd der Artillerie-Inspectie (Personeel) de Generaal-Majoor Jhr. A. W. A.
GEVERS DEYNOOT: als zoodanig benoemd bij K. B. van 18 Maart 1871 N°. 3, Hij werd op
14 Juni 1873 bij Kon. Besl. N°. 21 vervangen door den Kolonel, later Generaal-Majoor, G. J.JACOBS,
die op zijn beurt weder plaats maakte voor den Generaal-Majoor Jhr. DE VILLENEUVE (Kon. Besl.

van II April 1876 N". 21). DE VILLENEUVE bleef drie jaren aan het hoofd van het wapen en werd
opgevolgd door den Generaal-Majoor K. H. VAN DIEFENBRUGGE (K. B. van 28 April 1879 N°. 151).
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ADAT ZIJNE MAJESTEIT den 5^™ Januari 1878 (N®. 22) bepaald had,
dat er zouden zijn: een Luitenant-Generaal of Generaal-Majoor Inspecteur
van de Artillerie, een Generaal-Majoor of Kolonel Commandant van de

Bereden Artillerie en een Generaal-Majoor of Kolonel Commandant van de Vesting-
Artillerie, werd de Generaal-Majoor K. H. VAN DIEPENBRUGGE bij Koninklijk
Besluit van 20 Maart 1878 N°. 14, met ingang van i Mei 1878, tot Commandant
der Bereden Artillerie aangrewezen.

Hij werd opgevolgd door den Kolonel F. F. STEENBERGHE, Commandant
van het Regiment Rijdende Artillerie (Koninklijk Besluit van 28 April 1879 N°. 15).
Zijn bevordering tot Generaal-Majoor had plaats op 27 April '81 bij Koninklijk Besluit
van dien datum N®. 14.

Een kort levensbericht der oud-Inspecteurs van het Wapen, Jhr. W. DE
VILLENEUVE en F. F, STEENBERGHE, moge hier een plaats vinden.

Tot den oudsten adel van Frankrijk behoort de familie DE VILLENEUVE,
wier stamvader was VALCHAIRE (VALCHARIUS), die in 896 nabij Béziers het
kasteel Villeneuve bouwde.

De oud-Rijder Regiments-Commandant Jhr. W. DE VILLENEUVE stamt af uit dit

beroemde geslacht, waaromtrent wij nadere genealogische bijzonderheden zullen mededeelen.
Volgens ofHcieele bescheiden leverden de 17 verschillende takken, die het geslacht

kon aanwijzen i) niet minder dan i grootmeester en 40 ridders van St. Jan vanjerusalem,
6 ridders van St. Michiel, 2 ridders van den H. Geest, 10 bisschoppen, 2 groot sene-
schalken van Provence, i kanselier van het Keizerrijk Konstantinopel, 2 grootmeesters
van het Huis der Koningin van Napels, 2 opperbevelhebbers der legers van Provence,

16 gouverneurs van steden (waaronder 7 van de stad Marseille) en vele hooge Officieren.

Het aanzien der familie is nimmer getaand. Toen Lodewijk XVIII vier broeders
uit dit geslacht (van den tak BARGEMONT) tegelijk tot prefecten benoemde, zeide de

KONING voudrais avoir qiuitre-vingt-six VILLENEUVE potir les qtiaire-vingt-six

départe7nents de la Fra7tce"

Het kasteel Villeneuve waarvan hierboven sprake is, werd gesticht op de

zoogenaamde ^perres Aurélien?tes"y welke in 778 door KAREL DEN GROOTE aan

VALCHAIRE's bet-overgrootvader, ILDERIC, in leen gegeven waren.
Het bezit van deze gronden was erfelijk gesteld in de mannelijke lijn, terwijl

aan ILDERICs afstammelingen de verplichting was opgelegd om het Rijk aan die zijde

tegen vijandelijke invallen te verdedigen.-

i) Men vergelijke J. B. RIETSTAP, „Wapenboek van den Nederlandschen adel" II® Deel bk, 331 e. v.
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ALCHARIUS had een zoon, AMBLARD I, wiens nazaten waren AMBLARD II en

AMBLARD III; dezen laatste vinden wij van 1023 tot 1053 vermeld. In 1033 komt hij voor

een akte, en wordt daarin aangeduid met den naam van zijne grondbezitting, AMBLARDUS
DE VILLA NOVA. Deze akte kan als de eerste beschouwd worden, waarin van den geslachtsboom

'  O

is gebruik gemaakt.

AMBLARD III had vijf kinderen, waarvan vier bekend zijn. De oudste zoon RAIMOND I

was de stichter van den tak der Baronnen DE VILLENEUVE, waaruit later de VILLENEUVE's in

Languedoc voortsproten. De tweede en de derde zoon RAINAR en PIERRE I namen deel aan den

eersten Kruistocht. De vierde, HUGUES, was de grootvader van ARNAUD, stichter van den tak der

VILLENEUVE s in Catalonie, en van RAIMOND II, den stamvader der VILLENEUVE's van Provence,
die aldaar nog in verschillende takken vertegenwoordigd zijn. Daaruit kiemde ook de stam, die zich

tengevolge van de herroeping van het Edict van Nantes (1385) in Nederland heeft gevestigd en in de
genealogie bekend is onder den naam van DE VILLENEUVE D'EPINOUSE ET DE TARTONNE.

Laatstgenoemde RAIMOND II DE VILLENEUVE behoorde tot de edelen, die tusschen de
jaren 1140 en '50 partij trokken voor STÉPHANIE DES BAUX tegen haar neef RAIMOND
BERENGER II. Zijn zoon GERAUD I werd in 1201 beleend voor zich en zijne afstammelingen met
de heerlijkheden en kasteden des Arcs, Trans, La Motte en Esclans.

Hij had twee zonen GERAUD II en ROMÉE. Deze laatste was Connetable en groot-Seneschalk ^
van Provence en werd voogd van de PRINSES BÉATRIX, die later huwde met KAREL VAN
ANJOU: deze tak stierf 9 Februari 1834 in de mannelijke lijn uit.

Vorengenoemde GERAUD II was de stamvader der VILLENEUVE's—TRANS, waaruitMater
de tak der VILLENEUVE s TARTONNE gesproten is. Hij had twee zonen waarvan de jongste,
HUGUES RAIMOND, omstreeks 1262 huwde met BEATRIX VAN SAVOIJE. Het kind uit deze
vereeniging geboren, eveneens RAIMOND, huwde ALIX DES BAUX, uit het geslacht der PRINSEN
VAN ORANJE. HONORÉ Baron VAN TOURETHE, een hunner afstammelingen, huwde in 1501
BLANCHE GRIMALDI, dochter van den PRINS VAN MONACO.

Hun zoon JEAN trad in 1533 in den echt met MARGUERITHE DE FOIX, welke tot over-
over-grootmoeder had gehad BLANCHE d'EVREUX, KONINGIN VAN NAVARRE. Op grond
daarvan voerden de afstammelingen van JEAN DE VILLENEUVE en MARGUERITE DE FOIX
een gevierendeeld wapen aldus:

„/ wederom gevierendeeld van Foix en Bearn, 2 Navarre, 3 schuingevierendeeld van Aragon
en Suihë, 4. Evreux, in blaauw drie gouden leliën 2 en 7, en daartusschen heen kopende een van
zilver en rood geblokte schuinbalk; en als hartschild over dit alles heen Villeneuve."

ARNAUD IV DE VILLENEUVE, afstammeling in den achtsten graad van RAIMOND II, was
in 1340 Baron des Arcs en van Trans en Prins van St. George. Als bezitter van 82 heerlijkheden
werd hij „/e grand barond genoemd.
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E achterkleinzoon van den zoo even genoemden ARNAUD IV heette LOUIS

DE VILLENEUVE, dien men ter zake van zijn groote wapenfeiten den

bijnaam ^^Riche (Rhonnezir" gaf; hij was bevelhebber der Zeemacht van

KONING KAREL VIII en Ambassadeur van KONING LODEWIJK XII aan het hof te

Rome. Hij stond in hooge gunst bij dezen VORST, die ter belooning de baronie Trans

tot een markiezaat verhief en hem vergunde in zijn wapen een gouden lelie in een

blauw hartschÜdje op te nemen.

HÉLION DE VILLENEUVE, een jongere broeder van laatstgenoemden LOUIS, had

een achterkleinzoon, die in den jare 1597 gehuwd was met SUZANNE DE SAFFALIN.

HÉLION DE VILLENEUVE, heer van Tartonne en la Collette, geboren in 1614,
huwde in 1637 met SUZANNE DE BONEAU; hij overleed in 1692.

JOSIAS DE VILLENEUVE, een der beide kleinzonen van den voorgaande, ontving

16 Mei 1704 te Lausanne de handoplegging als predikant. Eenigen tijd later werd

hij . aangesteld tot priester bij het Zwitsersche Regiment DE STURLER, waarmede

hij naar de Nederlanden vertrok. In Mei 1724 naar Bergen-op-Zoom beroepen, stierf

hij aldaar 30 December 1737. Hij was gehuwd met JEANNE GERARDINE DREVES,

dochter van den Kolonel DREVES.

DANIËL MEINDERT DE VILLENEUVE eindelijk, zoon van den voorgaande,

geboren 4 October 1728, werd het hoofd van den hier te lande gevestigden tak der

VILLENEUVE's—TARTONNE COLLETTA.

Hij trad in militairen dienst der Vereenigde Provinciën, werd 19 Juli 1765 aangesteld

tot „onder-Lieutenant" in de Compagnie van den Luitenant-Kolonel VAN BRAKEL, dd.

17 Augustus 1766 benoemd tot Luitenant bij het Regiment van den Luitenant Generaal

DE BRAUW, 18 Januari 1775 tot Kapitein-Commandant van de Grenadier-Compagnie

van het Regiment van den Luitenant-Generaal VAN RADERS en 3 Februari 1792 tot

Luitenant-Kolonel in de Armee van den Staat.

Uit zijn echtverbintenis met FRANfOISE SPRONGH werd op den 3^®° October 1762

geboren JAN HENDRIK DE VILLENEUVE, die de Republiek der Vereenigde Neder

landen eveneens als militair diende. Op zijn verzoek werd hij ontslagen als Kapitein-

Commandant van de Lijf-Compagnie van het Regiment van den Generaal-Majoor

Baron BENTINCK.

Hij was gehuwd met ALDEGONDE KNIJFF en had éen zoon DANIËL MEINDERT
DE VILLENEUVE, geboren 20 September 1787, overleden 15 Juni 1846, als gepen
sioneerd Kapitein der Artillerie. DANIEL's huwelijk met ANNA REBEL werd met
slechts een kind gezegend, WILLEM DE VILLENEUVE, die eenmaal geroepen zou worden
om het commando te voeren over het Regiment Rijders, daarna de hoogste betrekking

bij het Wapen te bekleeden, en wiens militaire loopbaan wij hieronder zullen schetsen.
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Kolonel Jlir. ¥. DE YILLENEUYE.

Commandant van het Regiment Rijdende Artillerie

22 Februari 3872—11 April 1876.
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EBOREN zijnde te Maastricht den November 1816, trad WILLEM DE VILLENEUVE

den December 1830, dus op ruim 14-jarigen leeftijd in dienst als „volontair-kanonnier

der 2" klasse, dingende naar den rang van Officier", bij het 3' Bataljon Artillerie

Nationale Militie — standplaats Maastricht.

Waar zoo velen zijner voorvaderen de militaire loopbaan hadden gekozen, viel het geenszins

te verwonderen, dat zich ook bij den jongen DE VILLENEUVE de zucht openbaarde om het

krijgsmansberoep te omhelzen.

Den 28®'®" October 1831 werd hij overgeplaatst bij het 1° Bataljon Veld-Artillerie, waar onder de

kundige leiding van den i'-Luitenant P. H. VAN DER MEULEN, die later werd opgevolgd dooi

den I'-Luitenant F. A. T. DELPRAT, en de z'-Luitenants G. C. COX en W. C. A. STARING een

uitstekende gelegenheid bestond om tot Officier te worden gevormd, — doorgaans namen hier een

veertig jongelieden aan het onderwijs deel i) — en doorliep hij snel de lagere graden 5 hij werd reeds 24

September 1832 tot korporaal-titulair en den December daaraanvolgende tot sergeant-titulair

bevorderd. In dien graad diende hij ruim drie jaren, tot hij bij ZIJNER MAJESTEITS Besluit van den
oden Februari 1836 tot 2'-Luitenant bij hetzelfde Bataljon werd benoemd.

Onder de door hem bijgewoonde krijgsverrichtingen behooren:

18^2, de Vesting Nijmegen bij gelegenheid van den opstand in België.'"

Voor een snelle promotie waren de tijdsomstandigheden den jongen Officier niet gunstig. Door

'slands geldnood daartoe gedwongen, had KONING WILLEM II in den jare 1840 HoogstDeszelfs

toestemming moeten geven tot een verzwakking der strijdkrachten; hierin deelde ook de Artillerie.

Bij de reorganisatie van dat Wapen in 1841 kv/am DE VILLENEUVE te dienen bij het i' Regiment

Artillerie 2) (i April 1841).

Toen bij de nieuwe legerindeeling van het jaar 1848 de Veld-Artillerie tot een afzonderlijk

Regiment — standplaats Utrecht — werd gevormd 3), bleef hij daarbij ingedeeld en werd den
2cien Mei bevorderd tot i'-Luitenant, terwijl zijn benoeming tot Kapitein van de 3' Klasse bij

hetzelfde Regiment op 23 November 1857 volgde.

Hij klom achtereenvolgens op tot Kapitein der 2° en der i'klasse; den 27^'®" Maart 1867 werd

hij tot Adjudant van het Korps aangesteld (Disp. M. v. O. N°. 12 P.).

Ruim een jaar later behaagde het ZIJNE MAJESTEIT om den Kapitein-Adjudant DE

VILLENEUVE te benoemen tot Majoor bij het Regiment Rijdende Artillerie (K. B. N°. 54, d.d. 22

April 1868); den Mei daaraanvolgende riep de Regiments-Commandant Kolonel J. WOORTMAN

SPANDAW aan den nieuwen Rijder te Amersfoort het welkom toe.

In de oude Eem-stad was hij getuige van de noodlottige ramp, die het Korps op 30 Augustus

1868 teisterde, de schrikkelijke brand, die onder de paarden zoovele slachtoffers maakte.

I) Vergelijk Deel V—III A. blz. 51.

3) Vergelijk Deel V—Hl A, blz. 122.

3) Vergelijk Deel V—III A. blz. 200,

f, t-' - ̂ j
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OEN twee jaren later de 4 Rijdende Batterijen Amersfoort verlieten om,

ingevolge de bevolen mobilisatie der strijdkrachten, deel te gaan uitmaken

van het mobiele leger, bleef de Majoor DE VILLENEUVE met het depót

achter, en werd tijdelijk belast met het Regiments-bevel.

Zijn functie van tweeden Hoofdofficier bij het Regiment bleef hij na de terugkomst van

den Chef Kolonel F. C. H. Baron VAN TUIJLL VAN SEROOSKERKEN nog vervullen

tot 22 Februari 1872, op welk tijdstip hij bij Koninklijk Besluit benoemd werd tot

Luitenant-Kolonel en Commandant van het Korps. Zijne promotie tot Kolonel

volgde op 24 Februari 1874.

Nog ruim 2 jaren voerde DE VILLENEUVE te Amersfoort het commando en

werd daarna bij Kon. Besluit van 11 April '76 N®. 2 bevorderd tot Generaal-Majoor

Inspecteur van het Personeel der Artillerie. Sedert 22 Maart 1873 sierde reeds het

^^VirUis Nobilitaf zijne borst, welke hooge onderscheiding door ZIJNE MAJESTEIT den

KONING bij HoogstDeszelfs besluit van 22 Maart 1873 aan DE VILLENEUVE was

geschonken. Het onderscheidingsteeken, ingesteld bij Z. M's. besluit d.d. 19 November

1844 N®. 46 voor langdurigen Nederlandschen dienst als Officier, was hem reeds den
gden December 1851 toegekend.

Bij zijn aftreding als Korps-Commandant ging het bevel over op den Luitenant-

Kolonel der Rijdende Artülerie F. F. STEENBERGHE.

Toen bij Koninklijk besluit van 5 Januari 1878 N®. 22 bepaald werd, dat er

voortaan zouden zijn een Luitenant-Generaal of Generaal-Majoor Inspecteur van de

Artillerie, enz., werd weldra aan DE VILLENEUVE de hooge functie van Chef van

het Wapen opgedragen; op de meest eervolle wijze werd hij tevens ontheven als

Inspecteur van het Personeel der Artillerie (Kon. Besluit d.d. 20 Maart '78 N®. 14).

Het jaar d.a.v. en wel op den April, werd de oud-Rijder op zijne aanvrage

met ingang van 10 Mei d.a.v. gepcnsionneei'd ,,onder dankbetuiging voor de vele en

goede diensten door hem aan den KONING en het leger bewezen."
Hij vestigde zich metterwoon te Velp. En gedurende zijn verblijf alhier werd de

oud-Rijder bij ZIJNER MAJESTEITS Besluit van 5 Mei 1885 met al zijne wettige nako
melingen ingelijfd in den Nederlandschen adel met het praedicaat van Jonkheer; het was
in de dagen, dat de inlijving van het oude Fransche Markiezen-geslacht der VILLENEÜVE'S
in de rij der Hollandsche Edelen ter sprake kwam, dat de oud-commandant een bezoek
ontving van PRINS ROLAND BONAPARTE, den grooten land- en volkenkenner, die
van zekeren Markies DE VILLENEUVE vergezeld was. Bij die gelegenheid nam ook

de PRINS het Korps Rijdende Artillerie in oogenschouw.

Nog enkele jaren mocht Jhr. DE VILLENEUVE in Gelderland s schoone dreven een
welverdiende rust genieten; den 4^®" Maart 1896 op So-jarlgen leeftijd daalde hij ten grave.
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ORT slechts heeft DE VILLENEUVE in de gelederen der Rijdende Artillerie gediend : niet-

langer dan acht jaren, ivaarvan de helft als Chef. Toch is de nagedachtenis, die het Korps van

hem bewaart, als van den echten Rijder vlekkeloos en onkreukbaar. Hij leeft voort in onze

herinnering als de ware edelman, wien het „?iodlesse oblige" nimmer geweest is een ijdele klank.

Stil en eenvoudig, nooit meegesleept door wilden hartstocht, maar altijd vormelijk, een toonbeeld

van deugd en plichtsbesef, streng voor zich zeiven, zachtmoedig voor anderen, zietdaar het beeld,

zooals het Korps dat van den oud-Chef bewaart. Die eigenschappen spreken ook in het goed gelijkend

portret van wijlen den Generaal-Majoor Jhr. W. DE VILLENEUVE, gekleed in de uniform van Kolonel

der Rijdende Artillerie, dat in de Historische Galerij der Korps-Commandanten een eereplaats inneemt.

Eene reproductie namen wij op tegenover blz. 232.

Van het stamwapen der VILLENEUVE's, dat ook door den oud-Rijder werd gevoerd, gaven

wij op de achterzijde en ook hieronder eene afbeelding.

Behalve deze beeltenis bezit de ^^Historische Verzameling" geene souvenirs, die ons herinneren

aan de loopbaan van dezen oud-Commandant, die het Korps eenmaal ten sieraad strekte.

□

^ V"i
I-



236 DE RIJDENDE ARTILLERIE IN AMERSFOORT 1868—'81.

FFSteenöerglie
Cï 1876-79

5p

NDER de mannen van beteekenis, die eenmaal deel van de Neder-

landsche Krijgsmacht hebben uitgemaakt, mag zeker worden genoemd

MAXIMILIAAN HENRICUS STEENBERGHE, Luitenant-Generaal Inspecteur

van het Wapen der Artillerie, Lid van het Comité van Defensie, Ridder der Militaire

Willemsorde, van den Nederlandschen Leeuw en van het Legioen van Eer, Grootkruis

der Luxemburgsche Orde van de Eikenkroon, versierd met het Metalen Kruis en de

gesp voor langdurigen Nederlandschen dienst als Officier : de vader van den Rijder,

wiens loopbaan wij straks met enkele woorden gaan schetsen.

Dat wij die schets inleiden met enkele woorden aan de nagedachtenis des vaders,

houde men ons ten goede! En indien wij die woorden doen voorafgaan door het

bekende ^^bon sang ne petit mentir' dan dunkt 't ons, dat de beschrijving, die we ons nu

tot taak gesteld hebben, er zooveel gemakkelijker om zal worden.

Wèl was het ̂ Pon sang'\ wat de aderen doorvloeide van den vader zoowel als van

den zoon. Op het veld van eer had STEENBERGHE getoond de rechte krijgsman te zijn.

Als Kapitein Adjudant bij den Generalen Staf van MARMONT had hij de

veldslagen van Lützen en Bautzen meegemaakt, deelgenomen aan de gevechten bij

Reichenbach en Jaur, den veldslag van Dresden, de gevechten van Königstein, Alten

burg, Zinnwald en Meissen en eindelijk aan den veldslag bij Leipzig, waar zijn paard

gedood en hij zelf gewond en voor een oogenblik krijgsgevangen gemaakt werd. Na

den veldtocht van Saksen had Napoleon hem begiftigd met het Eerekruis.

In 1814 woonde hij achttien der belangrijkste gevechten bij, onder andere den

veldslag van Parijs, waar hij nogmaals gewond werd.

Later kwam hij in Nederlandschen dienst, werd door den Souvereinen Vorst

benoemd tot Kapitein der i® klasse bij het Wapen der Artillerie, voerde in Frankrijk

bevel over de Batterij van den gesneuvelden Kapitein STEVENART i), nam nog kort

deel aan het beleg van Valenciennes, en kwam na den vrede in garnizoen te Gent. Bij

den ticndaagschen veldtocht 2) venvierf hij zich'de Militaire Willemsorde.

Geleidelijk klom hij op tot den hoogsten rang bij het Wapen. 3)

Nog vóór hij Gent verliet, werd hem op den 23®''=" Augustus 1823 een zoon

geboren FREDERICLJS FRANCISCUS, in wien dezelfde militaire deugden zouden voortleven.

Op nog geen vijftien-jarigen leeftijd — bij Disp. van het D. v. O. dd. 5 Juli
1838 — benoemd tot Kadet bij de Koninklijke Militaire Academie voor het wapen der

Artillerie hier te lande, kwam de jonge STEENBERGHE op 4 September d.a.v. bij die
inrichting aan, en behaalde aldaar respectievelijk op 9 Sept. '40 en 8 Sept. '41 de
graden van Kadet-korporaal en van Kadet-sergeant.

1) Vergelijk Deel V-i blz. 108. 2) Idem Deel V-ii B blz. 84 en Deel V-iii A. blz. 237.
3) Idem Deel V-iii B. Zie ook de Mil. Spectator 185 blz. 575—589 en F. K. W. KüIJPERS. Geschiedenis der Neder-

lamische Artillerie IV en laatste Deel blz, 292 e. v.
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LS N". I zijner promotie verliet STEENBERGHE de Militaire school. Zijn benoeming tot

2®-Luitenant bij het Regiment Artillerie is gedagteekend i Juli 1842.

Drie jaren later, bij dispositie van het Departement van Oorlog dd. 17 Mei 1845

overgeplaatst bij het Korps Pontonniers, volgde zijne indeeling bij eene der Vesting-
Compagnieën van het i'' Regiment Artillerie op 21 April '46. Bij Minist. Beschikking van 4 Nov.
1849 werd hij bij het Regiment Rijdende Artillerie overgeplaatst.

Twee jaren later behaagde het Z. M. KONING WILLEM III om den jeugdigen Rijder te

benoemen tot HoogstDeszelfs Ordonnans-Officier (9 October '49 N°. 62).

In deze betrekking viel hem de onderscheiding te beurt om in Augustus '53 in vereeniging

met den Generaal-Majoor F. V. A. Ridder DE STUERS en den Majoor H. F. KOCK in missie naar

Frankrijk te worden gezonden. KEIZER NAPOLEON III, bij wien zij na aankomst te Parijs in gehoor

werden ontvangen, schonk hun na afloop het Legioen van Eer. De vergunning tot het aannemen en

dragen der versierselen van het Ridderkruis werd aan STEENBERGHE verleend bij Z. M's. Besluit

dd. 7 November 1853 N°. 44. Den 3'^^" November t. v. werd hij bij Besluit van den KONING

GROOTHERTOG benoemd tot Ridder der Luxemburgsche Orde van de Eikenkroon.

STEENBERGHE telde op dit tijdstip niet meer in de rollen van ons Korps. Bij zijn benoeming

tot i®-Luitenant toch, ingevolge Z. M's. besluit N°. 2 dd. 10 September 1852, telde hij in de sterkte

van het Regiment Veld-Artillerie. Eervol ontheven zijnde uit zijn betrekking als Ordonnans-Officier, vertrok

hij naar Utrecht, doch ontving spoedig daarna weder zijne terugplaatsing bij de Rijders, standplaats

Leiden (27 December N°. 53 B). Met de 1° Compagnie — Kapitein d'HAMECOURT —marcheerde hij

op den Mei'56 naar 's Gravenhage en keerde op i Mei '57 met de compagnie weder naar Leiden terug.

Bij Z. M.'s Besluit N°. 66 van i Februari 1860 werd hij bij keuze benoemd tot Kapitein der

3® klasse en tevens aangewezen om bij de Landmacht in West-Indië te worden gedetacheerd.

Reeds den 27s'en Febr. d. a. v. vertrok hij naar Engeland, vandaar naar Curagao, alwaar destijds

de Heer J. D. GROL Gouverneur was, terwijl Z.Ex. de Heer R. F. VAN LANSBERGE, Gouverneur

der Kolonie Suriname, aldaar het Opperbevelhebberschap bekleedde van Z. M.'s Zee- en Landmacht.

Bij aankomst (20 Maart 1860) werd hij belast met het bevel over de aldaar gestationneerde

2® Compagnie Veld-artillerie en den 30^'®" dierzelfde maand — ingevolge Gouvernements-beschikking

N°, 189/50 — tevens met de waarneming der werkzaamheden van het Genie-departement. Den
jsten April aanvaardde hij het commando over het personeel en het materieel der artillerie.

Na een verblijf van ruim 10 maanden te Curagao ontving de oud-Rijder bij Z. M's Besluit N°. 80

d.d. 12 Februari 1861 zijne overplaatsing bij het garnizoen te Suriname, gaf ingevolge Gouvernements

beschikking N°. 225/519 d.d. 28 Maart d.a.v. het commando over het personeel en het materieel der

Artillerie over, werd d.d. 10 April '61 eervol ontheven van de waarneming der werkzaamheden van

het Genie-Departement en vertrok d.d. 22 April via St. Thomas met den pakketschoener naar de

Kolonie Suriname ; den 9^®" Mei zette hij te Paramaribo voet aan wal, en nam aldaar het commando

op zich over de 1® Compagnie Veld-Artillerie.

I;
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A ruim tv;ee en een halfjaar voornoemd bevel te hebben gevoerd vertrok hij den
gden December van het jaar 1863 weder naar Nederland, meldde zich den 4^®"

Januari d.a.v. bij het Koloniaal Werf-Depót te Harderwijk en werd hij d.d.
30 Maart 1864 weder bij het leger hier te lande, en wel bij het 2" Regiment Vesting-Artillerie
— standplaats Brielle — ingedeeld, „zijnde hij tevens benoemd tot Kapitein der 2" klasse."

8 December '65 ontving hij zijn overplaatsing bij het Regiment Veld-Artillerie en wel

bij de 10' Batterij. Zijne benoeming tot Kapitein der i'klasse volgde 21 November.

Bij de groote garnizoensverwisseling in den jare 1868 marcheerde de oud-Rijder

met de 10= Batterij naar 's Gravenhage. In 1870 behoorde hij met zijne batterij (4-®"^)

tot de 2" Brigade der Eerste Divisie van het mobiele leger — hoofdkwartier Alkmaar;

de Batterij werd in deze plaats gelegerd.

Toen de politieke toestand zich zoodanig veranderd had, dat het Nederlandsche

leger op voet van vrede kon worden teruggebracht, keerde ook STEENBERGHE
met de batterij in de Residentie terug.

Het commando voerde hij tot den 18^°" Maart 1871, toen ZIJNE MAJESTEIT
hem benoemde tot Majoor bij hetzelfde Korps — standplaats Arnhem — (Kon. Besluit
N°. 3). De Battenj 10 ging over aan den oud-Rijder H. H. J. Baron VAN
HAERSOLTE VAN DEN DOORN.

Slechts kort was zijn verblijf in Geke's schoone hoofdstad; immers reeds den
25stcii Februari '72 ontving hij zijn overplaatsing bij het Regiment Rijdende Artillerie te

Amersfoort. Den 24^^®" April van het jaar 1875 benoemde de KONING hem tot Luitenant-

Kolonel (Kon. Besluit N°. 34).

Het jaar te voren en wel d.d. 12 Mei had het ZIJNE MAJESTEIT behaagd om

den Majoor STEENBERGHE te benoemen tot Officier der Luxemburgsche Orde van

de Eikenkroon. Den 6^^" December 1857 was hem het onderscheidingsteeken voor

langdurigen Nederlandschen dienst als Officier toegekend.

Na zijne bevordering tot Luitenant-Kolonel bleef STEENBERGHE nog slechts

een jaar in zijne functiën van Hoofd-Officier bij het Regiment. Op den nden April 1876,

gelijktijdig met de benoeming van den Kolonel Regiments-Commandint W. DE

VILLENEUVE tot Inspecteur der Artillerie, werd hij tot Commandant va,n het Korps

aangewezen (Kon. Besluit N°. 2). Bij Z. M's Besluit van 2 Juni '77 onder N°. 30

werd hem de Kolonels-rang verleend.

Een groote eer, ook voor het Regiment, was de onderscheiding, die aan den

Kolonel STEENBERGHE een jaar later te beurt viel, n.1. zijne benoeming tot

's KONINGS Adjudant in buitengewonen dienst, ingevolge ZIJNER MAJESTEITS

Besluit N". 4 d.d. 4 September 1878. i).

Men zie Deel V-iii B. biz. 254.

1
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UIM een half jaar later verwisselde de oud-Rijder het bevel over het Korps met het
commando over de Bereden Artillerie (K. B. N°. 15 dd. 28 April 1879).

Nogmaals viel hem eene onderscheiding ten deel, toen Z. M. hem bij besluit N°. 7
dd. 12 October 1880 het Ridderkruis van den Nederlandschen Leeuw verleende.

Den 27®'®" September 1881 bevorderd tot Generaal-Majoor (Kon. Besluit N°. 4), volgde reeds
een jaar later— 21 September — zijne benoeming tot Inspecteur van het Wapen der Artillerie (Kon.
Besluit N°. 13). Deze gewichtige betrekking bekleedde hij tot 16 April '84, op welk tijdstip de oud-
Rijder op zijn aanvrage bij Z. M's. Besluit N°. i werd gepensionneerd, „onder dankbetuiging voor de

goede en trouwe diensten door hem gedurende zijne langdurige militaire loopbaan bewezen". Hij bleef
metterwoon te 's Gravenhage gevestigd, mocht er eenige jaren een welverdiende rust te midden

van een gelukkigen familiekring genieten, en overleed aldaar den 9^^" Februari 1892. Zijn stoffelijk

overschot werd den d.a.v. op het nabijgelegen ,,Nieuw Eik en Duinen" bijgezet.

Uit het vorenstaande zal genoegzaam zijn gebleken, dat wij in onze inleidende woorden niets

te veel zeiden. STEENBERGHE's schitterende loopbaan toonde inderdaad, over welke bijzondere

militaire gaven en talenten hij beschikte.

Dan, hoe gi'oot ook zijne verdiensten waren, mag het niet ontkend worden, dat deze oud-Rijder

tevens tot de gelukkige stervelingen behoorde. Zooals AMERONGEN het met zijn eigenaardige

zeggingskracht immer even typisch uitdrukte: ,,A>' moge maar een druppel vet uit de lucht vallen^

STEENBERGHE krijgt er zijn deel vanT

Niemand heeft den eerlijken, ernstigen man ooit dat deel misgund; ja, men zag het gaarne,

dat hij, die zich nooit op den voorgrond stelde, wien geen zweem van aanmatiging eigen was,

voor iedere commissie, voor elke speciale opdracht werd geroepen.

De indruk, dien STEENBERGHE maakte, was blijvend gunstig. De rijzige gestalte, die hij

van zijn -vader had geërfd, de regelmatige gelaatstrekken, het rustige in den blik, welken hij op ieder

vestigde, daarbij dat zachte, eenigszins weemoedige in de uitdrukking der oogen, dit alles gaf eene

zekere bekoring aan de geheele persoonlijkheid. Zijn lichaam was schoon en harmonisch ontwikkeld; de

sport vond dan ook in hem een ijverig beoefenaar ; vooral aan de schermkunst wijdde hij veel van

zijn tijd. Hij was een goed ruiter en kende te paard geen gevaar.

In het Historisch Musetim wordt de beeltenis bewaard van wijlen den Generaal FREDERICUS

FRANCISCUS STEENBERGHE, gekleed in de uniform van Kolonel der Rijdende Artillerie. Een

reproductie daarvan namen wij op tegenover blz. 236.

Van het wapen, dat de oud-Rijder gerechtigd was te voeren en dat ons welwillend door zijn

zoon, den 2°-Luitenant der Infanterie F. G. H. M. STEENBERGHE, werd afgestaan, gaven wij op

de achterzijde van het portret een afbeelding.

Ook bezit onze Verzameling enkele teekeningen van zijne hand, die getuigenis afleggen van
V.

een der vele talenten van dezen hoog begaafden oud-Rijder.
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IJNE Koninklijke Hoogheid PRINS ALEXANDER KAREL HENDRIK

FREDERIK bleef in deze jaren in verschillende rangen gevoerd a Ia suite

van het Regiment: in 1870 als Kapitein, met Jhr. D. C. M. HOOFT —

's PRINSEN Gouverneur — als Majoor ̂  la suite, terwijl de Kapitein H. BEIJERMAN

als Adjudant optrad. Bij verschillende Koninklijke Besluiten in dato 15 Juni '74 bevor
derd tot Majoor, Luitenant-Kolonel en Kolonel a la suite, werd Z. K. H. op 21 Februari
1877 uit de rollen van het Korps afgevoerd bij HoogstDeszelfs benoeming tot Generaal-
Majoor bij den Grooten Staf.

Het Korps-commando werd gevoerd tot 22 Februari 1872 door den Kolonel

F. C, H. Baron VAN TUIJLL VAN SEROOSKERKEN, Adjudant in buitengewonen

dienst van ZIJNE MAJESTEIT, die op genoemden datum tot Plaatselijk-Commandant

I® klasse te 's Gravenhage, tevens tot Gouverneur der Residentie benoemd werd.

Hij werd vervangen door den te gelijkertijd tot Luitenant-Kolonel bevorderden

Majoor Jhr. W. DE VILLENEÜVE (24 Februari '74 benoemd tot Kolonel en 11 April

'76 tot Generaal-Majoor Inspecteur van het Personeel der Artillerie). Hem volgde op de

Luitenant-Kolonel F. F. STEENBERGHE (11 April '76); benoeming tot Kolonel 2 Juni

'77, tot Adjudant in buitengewonen dienst van ZIJNE MAJESTEIT KONING WILLEM
111 4 September '7^ en tot Commandant der Bereden Artillerie 28 April '79. Zijn

plaatsvervanger was de Luitenant-Kolonel J, J. C. Baron TAETS VAN AMERONGEN, die

bij zijn benoeming tot Commandant van het 3® Regiment Veld-Artillerie het commando aan

den Majoor Jhr. W. F. G. A. VON PESTEL overdroeg (25 Febr. '81 ingaande i April d.a.v).
De volgende regelen mogen aan den Kolonel BaronTiVETS VAN AMERONGEN.

gewijd zijn.

De oud-Commandant van het Regiment Rijdende Artillerie JAN JOOST CAREL

Baron TAETS VAN AMERONGEN stamt uit een al-oud geslacht, aanvankelijk gekend

onder den naam van TAETSE. Het stond reeds vroeg in hoog aanzien; tal van
regeeringsposten en kerkelijke waardigheden werden te Utrecht door leden van dit
oreslacht bekleed.
&

Als stamvader vinden wij genoemd WILLEM, die in iióo leefde en naar de
ridderhofstad Voorne bij Utrecht — zijn eigendom — WILLEM VAN VOORNE werd
genoemd. Gedurende eenige generatiën bleef de familie aldus genoemd, tot de naam
TAETSE, vervolgens tot TAETS afgekort, werd aangenomen.

WILLEM VAN VOORNE had twee zonen, GERARD en ARNOUD LOEF.

Eerstgenoemde zette den hoofdstam voort; uit den tweeden zoon, den Heer vanRuwiel,
sproot het geslacht VAN RUWIEL; de jongste zijner kleinzonen met name GERARD
SPLINTER, was hoofd van het geslacht VAN NIJENRODE.
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ERARD was ridder, evenals zij'n beide zonen, zijn oudste kleinzoon en zijn achterkleinzoon. De

geslachtslijsten stemmen in de eerste generatiën niet volkomen overeen, zoodat RIET
STAP i) begint met WILLEM TAETSE, die HEILWIG BORRE VAN AMERONGEN huwde.

WILLEM had twee zonen, welke door den naam hunner moeder, ofschoon op verschillende
wijze, werden onderscheiden. De jongste was bekend als DIRK BORRE TAETSE, de oudste als

JOHAN TAETSE VAN AMERONGEN of enkel JOHAN VAN AMERONGEN. Deze laatste, in 1423

schepen te Utrecht, overleden in 1450, had bij zijne echtgenoote, MARGARETHA VAN COLVER-

SCHOTEN, drie zonen en twee dochters, die alle den naam TAETS VAN AMERONGEN voerden.

De oudste zoon ERNST, in 1446 en volgende jaren schepen, overleden in 1473, was gehuwd
met JOHANNA VAN GAESBEEK VAN DRIEBERGEN; hij liet vier dochters en acht zonen na.

De derde, WILLEM, die van 1492 af meermalen schepen te Utrecht was, werd op i Augustus 1503,

toen hij als heemraad van den Lekkendijk buiten de stad was, door de Gelderschen gevangen

genomen; hij stierf i September d.a.v. op het slot te Hattem. Uit zijn huwelijk met MAGDALENA

DE MEAUX VAN VORSELAER had hij behalve dochters, nog vijf zonen, van welke de vier jongste

in den geestelijken stand traden en de waardigheid van Kanunnik bekleedden. De oudste, ERNST,

in 1518 schepen, in 1524 burgemeester van Utrecht, in 1526 maarschalk van het Oversticht, werd

in 1529, toen Bisschop HENDRIK VAN BEIEREN, door de tijdsomstandigheden daartoe genoopt de

stad verliet, door dezen op verlangen van de geestelijkheid, de ridderschap en het stedelijk bestuur

tot een zijner stedehouders aangesteld. Hij was tweemalen gehuwd. Bij zijne tweede vrouw AGNES

VAN ABCOUDE VAN WIJCK, weduwe van GERARD VAN ECK, had hij geene nakomelingschap;
doch zijne eerste, MABELIA DE RIDDER VAN LUNENBURG, schonk hem negen kinderen, die
hem overleefden, terwijl vijf op jeugdigen leeftijd waren gestorven. De vierde zoon, JACOB, was in

158Ó raad, in 1587 schepen te Utrecht en overleed in April 1619.

Opk deze trad tweemaal in den echt: le, met ALEID VAN ZUYLEN VAN NIJEVELT, en

2e, met CHRISTINA BLOYS VAN TRESLONG; uit beide huwelijken sproten kinderen. De kinderen

uit het eerste stierven jong; uit het tweede huwelijk liet hij, behalve eene dochter, een zoon ADRIAAN

na — overleden 7 Augustus 1639 —, gehuwd met MARGARETHA VAN OIJE. Hun zoon JACOB,

in 1674 raad en vroedschap te Utrecht en sedert 1675 herhaalde malen schepen, overleed 12 Juni
1686; hij had uit zijn eerste huwelijk met ANNA VAN RIJSENBORCH twee zonen, uit dat

met LUCIA RUIJSCH TOT DEN ENG, een dochter.

De jongste der twee zonen, JOOST, hoofdschout van Wijk-bij-Duurstede, werd wegens de
ridderhofstad Natewisch beschreven in het lid der Edelen en Ridderschap 's Lands van Utrecht.

Driemaal trad hij in het huwelijk: le, met EMERENTIA GEERTRUID VAN ZUIJLEN, vrouwe VAN

NATEWISCH; 2e, met ANNA DE CASEMBROOT TOT RIJNESTEIN, en 3e, met JEANNE
BORRE VAN AMERONGEN.

I) Vergelijk J. B. RIETSTAP, Wapenboek van den Nederlandscben adel, II« Deel blz. 210 e.v
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EIDE eerste huwelijken werden met kinderen gezegend; het eerste met zes

zonen, van welke vier in krijgsdienst traden; één werd ridder in de Duitsche

orde en Kommandeur van Doesburg; het tweede, met drie dochters entwee

zonen, van welke LEONARD, de jongste, geboren 6 Augustus 1700, overleden i Mei

1756, van wege de Staten-Generaal werd aangesteld tot ontvanger der beden van

Brabant, tevens drost van Valkenburg en Daelhem. Hij huwde met MARÏE JACOBA

PIJNSSEN VAN DER AA TOT DEIL en had drie hem overlevende zonen.

De eerstgeborene, JOOST, Heer van Natewisch, geboren 8 Mei 1726, overleden

13 Juni 1791, liet uit zijn huwelijk met MARIA CATHARINA d'AVERHOULT twee

zonen na: GERARD LEONARD MAXIMILIAAN, Heer van Natewisch, geboren 12
'  ' O

Juli 1762, overleden in October 1S07, èn JAN ANTHONIE, Heer van Woudenberg,

geboren 8 Februari 1769, overleden i November 1828, vroeger beschreven in de

Ridderschap van Utrecht, in de nieuwe Ridderschap van die provincie geadmitteerd bij

het organiek besluit van den SOUVEREINEN VORST dd. 28 Augustus 1814, lid

van Gedeputeerde Staten van Utrecht, Staatsraad enz.

Laatstgenoemde huwde tweemaal; het eerst, met LOUISA REINIERA VAN

TUIJLL VAN SEROOSKERKEN, daarna met JACOBA MARGARETHA HARSCAMP,

weduwe DE PESTERS. Zijn oudste zoon uit het eerste huwelijk — het tweede bleef

kinderloos — was JOOST, Heer van Woudenberg, geboren 15 Mei 1792, overleden

22 Juni 1853. Uit zijn verbintenis met SARA JOHANNA HULFT sproten twee

kinderen: HENDRIK JACOB, Heer van Woudenberg, en JAN JOOST CAREL, de

oud-Rijder, aan wien de volgende regelen gewijd zijn.

Nog zij aan dit overzicht toegevoegd, dat ingevolge Koninklijk Besluit van

22 April 1822 aan al de wettige leden van het geslacht TAETS VAN AMERONGEN

de hun van ouds competeerende titels van Baron en Barones werden verleend. Het

stamwapen, dat in de genealogische kwartierstaten voorkomt, vindt men achter het

portret tegenover blz. 243 gereproduceerd.

Geboren te Amsterdam den 14'^^" December 1823, deed JAN JOOST CAREL

TAETS VAN AMERONGEN den 4^^" September 1839, dus op nauwlijks i6-jarigen

leeftijd, als kadet voor het wapen der Artillerie zijn intrede op de Koninklijke Militaire
Academie, en werd den zoeten Augustus van het jaar d.a.v. bij Z. M's. Kabinets-besluit
N®. 1348 benoemd tot page.

De korporaalsstrepen, die hij 9 September 1842 verwierf, moest hij op i Febr.

'43 weder missen; toch verwierf hij nog in datzelfde jaar de epaulèt. Zijn benoeming
tot 2'-Luitenant bij K. B. N®. 56 is gedagteekend 16 Juni 1843; hij werd ingedeeld bij het
X' Regiment Artillerie en legde te Maastricht den eed van trouw aan den KONING af.
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ES jaren diende hij te Maastricht. Als gevolg van de nieuwe legerindeeling van het jaar 1848,

vastgesteld bij Z. M's. Besluit vari 27 April N°. 63, werd hij op i Mei d.a.v. geplaatst bij

het 2® Regiment Vesting-Artillerie 5 doch slechts voor enkele dagen: immers reeds den
loden Mei 1848 ging hij volgens Ministerieele beschikking over bij het Regiment Rijdende Artillerie.

JAN AMERONGEN — onder dezen naam spraken zijn vrienden immer van hem — werd

bij aankomst te Amersfoort ingedeeld bij de 1° compagnie, gecommandeerd door Kapitein Jhr. VON

PESTEL. Later telde hij in de sterkte van de depót-compagnie, vervolgens in die der 4® Batterij.

Bij zijn benoeming tot i'-Luitenant op 10 September 1852 verwisselde hij het Korps voor het

1° Regiment Vesting-Artillerie, doch keerde op 24 April 1854 weder terug. Ditmaal meldde hij zich

in de oude Sleutel-stad en werd ingedeeld bij het depót onder Kapitein T. C. H. Baron VAN TUIJLL

VAN SEROOSKERKEN.

Reeds kort na zijne terugkomst mocht het aan VAN AMERONGEN gegeven zijn om zich te

onderscheiden. Toen in de herfstdagen van het jaar '54 een detachement van het Regiment Rijders

tot handhaving van de rust en orde binnen de stad Schiedam geroepen werd, togen, zooals we gezien

hebben i) — Kapitein Jhr. W. F. VON PESTEL, de Luitenants Jhr. D. C. M. HOOFT en J. J. C. Baron

TAETS VAN AMERONGEN derwaarts. De Schiedamsche Courant van 18 Sept. getuigde, dat de stad

het een groot deel aan het beleid van den Commandant en der overige Officieren te danken had,

dat de orde op eene voortreffelijke wijze gehandhaafd werdC Het behaagde aan Z. M. DEN KONING

GROOTHERTOG, naar aanleiding van de ingekomen rapporten, om den i®-Luitenant J. J. C. Baron

TAETS VAN AMERONGEN bij Kon. Besluit van 15 September 1854 te benoemen tot Ridder der

Orde van de Eikenkroon.

Tot het voorjaar van 1860 bleef hij bij het depót; na de promotie van den i°-Luitenant-

Instructeur W. H. DIJCKMEESTER tot Kapitein, volgde TAETS VAN AMERONGEN dezen

Officier op als Instructeur in de rijkunst bij het Korps, en ging overeenkomstig Ministerieele

beschikking over bij den staf. ,

Intusschen was hem den 6<ïen December 1858 het onderscheidingsteeken voor langdurigen

Nederlandschen dienst als Officier toegekend.

Slechts kort bleef VAN AMERONGEN in zijn nieuwe betrekking; reeds den 23sten Mei 1861

werd hij bij Zijner Majesteits Besluit N". 44 benoemd tot Kapitein 3® klasse bij het 3= Regiment

Vesting-Artillerie. Hij werd ingedeeld bij den staf en belast met de functiën van Kapitein van het

Materieel te Maastricht. Nauw waren twee jaren verloopen, óf weder kwam hij dd. 12 Juni 1863

bij zijn geliefd Korps terug.

Den i8<^e" December daaraanvolgende viel hem de eer te beurt om benoemd te worden tot

Adjudant bij het Korps, dat sedert Maart '61 in Gelderland's schoone hoofdstad garnizoen hield. Zijn

bevordering tot Kapitein 2® klasse volgde op 23 April 1866.

I) Vergelijk Deel V—m B, bladzijde 39 e. t.
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EN 24®^<=" Maart '69 eervol ontheven zijnde uit de betrekking van Adjudant,

nam hij het commando op zich over de 4de Rijdende Batterij; 23 April

d.a.v. werd hij tot Kapitein der i' klasse benoemd.

Met zijne batterij 4-®ers — Jater 12-'®®'"® — behoorde hij in den jare 1870 tot de Eerste Divisie

van het Mobiele leger — hoofdkwartier Haarlem — en werd in Heilo gekantonneerd.

Bij een der oefeningen gedurende dit gewichtige tijdperk overkwam hem een

ongeluk. Het stamboek vermeldt dienaangaande in de betreffende rubriek: ^^den

Augtisius iSjo bij den terugmarsch na een gecombineerde manoeuvre door een val met

zijn paard^ eene kneuzing aan het gewricht van den enkel der linkervoet bekomen, die

hem het vrije gebruik van die voet gedurende vier weken heeft benomen"

Na de ontbinding van het Mobiele leger met zijne 12 weder te Amersfoort terug

gekeerd zijnde, behaagde het aan den KONING den Kapitein Baron TAETS VAN

AMERONGEN bij HoogstDeszelfs Besluit van 14 Juni '73 N°. 4 te benoemen tot Majoor

bij het Regiment Veld-Artillerie. De oud-Rijder meldde zich in Arnhem, alwaar sedert

I Mei '68 de 2®, 3% 11% 12', 13" en 14' Batterij en de i" Compagnie transporttrein in

garnizoen lagen. Hij bleef hier evenwel niet, doch werd door den Regiments-Commandant

belast met het commando over de 4% 5® en 6'= Batterij, de 2® en 3" Compagnie

transporttrein te Utrecht. Bij de reorganisatie van de Veld-Artillerie in den jare 1876

verwisselde hij dit commando met dat over de Batterijen van het 2® Regiment

Veld-Artillerie te 's Gravenhage. (Disp. D. v. O. N® i P).

Nog twee jaren diende hij bij het nieuw geformeerde Regiment, werd bij Z. M's.
Besluit N®, 14 d.d. 20 Maart 1878 benoemd tot Luitenant-Kolonel en den

Mei daaraanvolgende overgeplaatst bij het i® Regiment Veld-Artillerie, standplaats
Utrecht, Niet lang zou hij hier werkzaam wezen; immers reeds den 28®^^" April '79
werd hij bij Besluit van ZIJNE MAJESTEIT N®. 15 opnieuw ingedeeld bij ons Regiment,
ditmaal als Commandant.

Het was te Amersfoort, dat hem in deze hooge functie de onderscheiding te

beurt viel om door ZIJNE MAJESTEIT den KONING GROOTHERTOG te worden
benoemd tot Commandeur in de Luxemburgsche orde van de Eikenkroon (izOct. 1880).

Toen bij de nieuwe legerindeeling van het jaar 1881 het Regiment werd terug
gebracht tot een Korps, was daarbij voor VAN AMERONGEN, die eerlang Kolonel
zou worden, geen plaats meer. Hij werd eervol van het bevel ontheven en, te rekenen
van I April 1881 benoemd tot Commandant van het nieuw geformeerde Regiment
Veld-Artillerie (Kon. Besluit N®. 81).

Door den Commandant der Bereden Artillerie den Kolonel F. F. STEENBERGHE

werd aan den aftredenden Commandant dank gebracht voor de goede diensten door
hem aan het Regiment bewezen.
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AN AMERONGEN vertrok met zij'n Kapitein-Adjudant, den Kapitein W. H. BIERMAN,

op 7 April naar Breda, werd aldaar den 27®'™ September d.a.v. bij Z. M's. Besluit N°. 14 tot

den Kolonels-rang bevorderd en derdehalf jaar later— 19 April 1884— bij Besluit van ZIJNE

MAJESTEIT N°. 5 op pensioen gesteld. Na zijne pensionneering vestigde de oud-Rijder zich metterwoon

in de Residentie en overleed aldaar den 17'^®" Januari 1895 op ruim 72-jarigen leeftijd.

Met „JAN AMERONGEN" daalde weder een der meest karakteristieke figuren van het

oude Regiment Rijders ten grave

Een der meest karakteristieke figuren!

Ja, de Kolonel JAN JOOST CAREL Baron TAETS VAN AMERONGEN was zulk een figuur.

Terwijl de meesten, wanneer hun stoffelijk overschot éénmaal aan den schoot der aarde is toe

vertrouwd, weldra ophouden in den kring der nabestaanden te leven, wijl zoo weinig overbleef, dat

tot herinnering noopt — niet alzoo met hen, die door hunne kenmerkende eigenschappen een

blijvenden stempel op hunne omgeving vermochten te drukken.

JAN AMERONGEN leeft voort in onze herinnering. Zijne vele bijzondere karaktertrekken

bewaren zijn scherp omlijnd beeld voor een samenvloeien met den grauwen nevel der vergetelheid.

Steeds treden op den voorgrond zijn fijne zeggingskracht, zijn humor, die hem zoo dikwijls tal

van pittige, dikwijls ironische gezegden ontlokten, welke nog door de nakomelingschap worden

gekend. Menigmaal reeds waren we in den loop van ons verhaal in de gelegenheid om te doen

blijken, hoe ad rem JAN AMERONGEN kon wezen, hoe hij nimmer het antwoord schuldig bleef,

hoe hij dikwerf met een enkel gelukkig gekozen woord scherp teekende, op welke wijze hij over

zekere zaken oordeelde.

Spreekt 'men iemand, die VAN AMERONGEN gekend heeft, dan kan het niet missen, of hij

weet U dadelijk een paar gevallen te noemen, waarin de oud-Rijder „weer eens zoo echt raak

gesproken had."

„ Wat heeft dat paard een lief hoofd^ — zei VAN TUIJLL eens tegen den toenmaligen

Luitenant VAN AMERONGEN. — „faivel, Kapitein f — antwoordde deze, — „maar daar loopt het niet op".

Over de remonte sprekende maakte iemand de opmerking: „die MOLLEN BERG weet juist wat we

noodig hebbenP „fa" — valt AMERONGEN in — „maar dat brengt hij niet."

Zoo zouden wij bladzijden kunnen vullen, ware het niet, dat enkele volzinnen genoeg zijn

om des oud-Rijders frisschen geest te doen uitkomen. VAN AMERONGEN, gevormd in de leerschool

van TINDAL, wiens Adjudant hij geweest is, volgde zijn voetspoor. Hij was een zeer zelfstandige

Chef, uiterst stipt in dienst en volkomen eerlijk. Zijn nauwgezetheid sloeg bij wijlen over tot over

drijving. Zoo zou hij iemand, die op een bepaald uur bij hem ontboden was, ook geen minuut vóór

het vastgestelde oogenblik ontvangen. Stond zijn opperwachtmeester bij het spelen van het carillon op

de stoep, dan kon hij er ook zeker van zijn, niet te worden binnen gelaten, alvorens de klok sloeg.

»  ; I
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N Leiden stalde de toenmalige Luitenant VAN AMERONGEN zijn paarden

aan huis. Eens sprak hem de korporaal van de week, VINK, die op weg

daarheen was, op straat aan met de mededeeling, dat de dienst was

afgelast. De Luitenant gaf daarop bescheid, dat hij op straat geen orders aannam. Een

andermaal kwam diezelfde korporaal hem tegen, terwijl hij zich onder een stortbui te paard

naar de kazerne begaf. VINK groette eerbiedig, doch zeide niets en bracht aan VAN

AMERONGEN's woning de order, dat de dienst door het ongunstige weder niet door

ging. De korporaal kreeg geen bemerking over zijne handelwijze.

Het is onnoodig te zeggen, dat de overdreven nauwgezetheid, die AMERONGEN

dikwerf leidde om reglementen en voorschriften al te slaafs te volgen — eer naar

de letter dan naar den geest — meermalen oorzaak was, dat zijne ondergeschikten in

minder aangename aanraking met hem kwamen en herhaaldelijk aanmerkingen over

de meest onbeteekende afwijkingen in tenue en gedrag te verduren hadden. ̂ ^Trompetter

je kunt weer niet blazen^ je hebt maar één handschoen aan" — en dergelijke waren

„hoby horses" van hem.

Als VAN AMERONGEN zich liet verleiden om iets door de vingers te zien, dan

gold het meestal het administratief personeel dat hij — 't was een trouwens heel begrijpelijke
eigenaardigheid van hem als van zoo vele anderen — de hand doorgaans boven het hoofd
hield. ^^Dat zijn mannen onder en boven de wet" — placht hij dan gemeenlijk te zeggen.

VAN AMERONGEN liet zich aan zijne Officieren veel gelegen liggen. Hoewel

streng zijnde, verzuimde hij nooit om, wanneer de gelegenheid zich maar voordeed, op
kameraadschappelijke wijze met hen te verkeeren. Men zag hem veel op de sociëteit: „de
opvoGdïng" — „de educatie" zooa.\s hij zeide „der jongeren—was meer dan een klank voor hem.

Bij het onderzoek der genealogische aanwijzingen omtrent het geslacht der
AMERONGEN'S is het ons gebleken, dat de oud-Commandant den voormaligen
Ordonnans-Officier JOACHIM FERDINAND in den 4^^" graad bestond, die ook In
de rollen van ons Korps voorkomt. — Vergelijk biz. 180. — Den oud-Rijder JOOST
GODARD bestonden de Kolonel en de Ordonnans-Officier in den 9^^" graad.

Wie het portret aanschouwt van wijlen den Kolonel JAN JOOST CAREL Baron
TAETS VAN AMERONGEN, in de uniform van Overste der Rijdende Artillerie, dat
met groote piëteit in ons Museum — zie de reproductie tegenover blz. 242 wordt
bewaard, zal allicht in het strenge, intelligente uiterlijk een bevestiging zien van
hetgeen wij hierboven schreven.

Nogmaals deze oud-Rijder was een figuur, een persoonlijkheid, die in de rij der
Korps-Commandanten eene waardige plaats vervulde.

Eere zij zijner nagedachtenis!
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UN intrede bij het Korps deden in dit tijdperk — '

de Kapitein H. ZEGERS VEECKENS van het Regiment Veld-Artillerie, in Mei'72;
tot Kapitein 2® klasse bevorderd zijnde, werd hij in Juni d.a.v. op de daartoe door hem

gedane aanvrage op non-activiteit gesteld; —

Majoor F. F. STEENBERGHE, in Februari 1872; in April 1875 werd hij tot Overste bevorderd
(zie verder onder Korps-commando); —

de i®-Luitenant B. A. SANDERS van het 3® Regiment Vesting-Artillerie, in September '72,

met intrekking van de dispositie van zijne overplaatsing bij het Regiment Veld-Artillerie; —r
de Kapitein Jhr. A. D. J. CALKOEN van het 3® Regiment Vesting-Artillerie, in Juni 1873; hem

werd de betrekking van Adjudant opgedragen (Juli '73) in vervanging van den Kapitein B. DUTRY
VAN HAEFTEN, die op zijn beilrt in 1872 deze betrekking had overgenomen van den Kapitein

Jhr. V. A. DE PESTERS; in April '76 eervol uit de betrekking van Adjudant zijnde ontslagen op het daartoe
door hem gedaan verzoek, werd hij opgevolgd door den Kapitein W. H. BIERMAN van het Korps;
in Mei '79 bevorderd tot Kapitein der i® klasse, werd hij in Juli d.a.v. op non-activiteit gesteld; —

de Kapitein J. F. DIEMER van het 3® Regiment Vesting-Artillerie, in Juli '73; —

de tot 2®-Luitenant aangestelde kadets A. W. J. J. Baron VAN NAGELL, in Mei '74 en

E. C. BOOGAERT in Augustus 74; —

de tot 2®-Luitenant aangestelde sergeant van het i® Regiment Vesting-Artillerie A. M. A. VAN

DEN WALL BAKE, in Juli '75; —

de 2®-Luitenant J. VAN KUYK van het 3® Reg. Vesting-Artillerie, gedetacheerd in Sept. 1877 ; —

de i®-Luitenant Jhr. H. P. TINDAL van het O.-I. Leger (Kon. Besluit van 30 Nov. '78 N°. 23); —

de i®-Luitenant J. L. VAN HEUKELOM van het 3®-Reg. Vest.-Art., gedet. Januari '79 5 —

de tot Kapitein 2® klasse bevorderde i®-Luitenant Jhr, F. J. A. DES TOMBE van het 2® Regiment

Veld-Artillerie, in Augustus '79; —

de i®-Luitenant C. HOEKWATER van de II® Afdeeling Vesting-Artillerie, in October'79; hij was

sedert September '78 bij het Regiment gedetacheerd; —

de i®-Luitenant K. D. PUNT van de VIII® Afdeeling Vesting-Artillerie, met intrekking van zijne

overplaatsing bij het 2® Regiment Veld-Artillerie; —

de tot Majoor bevorderde Kapitein van het i®-Reg. Veld-Art. Jhr. W. F. G. A. VON PESTEL,
die eenmaal geroepen zoude worden om het Korps-commando te voeren.

De in de maand Juli '66 bij den Generalen Staf overgeplaatste i'-Luitenant A. KOOL kwam

op den 2den Juli '71 weder bij het Regiment terug, doch bleef gedetacheerd bij de Stafschool. Ook de
Kapitein H. BEIJERMAN keerde op 22 Maart '71 terug bij het Korps, doch bleef toegevoegd aan
Zijne Koninklijke Hoogheid PRINS ALEXANDER DER NEDERLANDEN.

De Kapitein Jhr. W. C. GODIN DE PESTERS, sedert de maand Februari '71 gedetacheerd
bij het Regiment, werd op 4 Juni '71 daarbij teruggeplaatst. De Kapitein P. HAITSMA MULIER
rekende van den 20®'®" Maart 1878 weder in de sterkte.
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IT de rollen van het Korps werden de volgende Officieren afgevoerd.
De bij den Grooten Staf overgeplaatste i "-Luitenant J. E. N. Baron

SIRTEMA VAN GROVESTINS, in Juni '71; — de Kapitein H. A. WOORTMAN

SPANDAW, aan wien in Juni '71 op het daartoe door hem gedaan verzoek een eervol

ontslag uit den militairen dienst werd verleend; —de i®-Luitenant Jhr. W. C. GODIN DE

PESTERS, in Februari '72 bevorderd tot Kapitein 3* klasse bij het 3" Regiment

Vesting-Artillerie (zie boven); — de Kapitein A. KOOL, overgeplaatst bij het Regiment

Veld-Artilierie (Maart '72); — de Kapitein op non-activiteit M. L. V. Baron DEGIRARD

DE MIELET VAN COEHOORN in April '72; in de maand Juni d.a.v. werd aan hem

de rang .verleend van Majoor; — de met den rang van Kolonel gepensionneerde Luitenant-

Kolonel a la suite Jhr. D, C. M. HOOFT (24 Maart '73)- Wij teekenen hierbij aan,

dat op het daartoe door hem gedaan verzoek de Luitenant-Kolonel Jhr. HOOFT in

October te voren op de meest eervolle wijze was ontslagen uit de betrekking van

Gouverneur van Zijne Koninklijke Hoogheid PRINS ALEXANDER DER NEDER

LANDEN. Op 3 April '73 werd de oud-Rijder bij den Grooten Staf benoemd tot

Adjudant des KONINGS in buitengewonen dienst. Verder werd de Kapitein A. C. Baron

BENTINCK in Juni van het jaar 1873 benoemd tot Adjudant van ZIJNE MAJESTEIT.

De tot Majoor bij het i" Regiment VeldArtillêrie benoemde Kapitein J. J. C. Baron

TAETS VAN AMERONGEN, in April '76 overgeplaatst bij het 2" Regiment Veld-Artillerie,

werd in Maart '78 bevorderd tot Luitenant-Kolonel en in Mei d.a.v. weder bij het i" Regiment

Veld-Artillerie teruggeplaatst (zie verder onder Korps-commando).

, Voorts verlieten het Korps —

De tot Kapitein 2® klasse bij het i" Regiment Vesting-Artillerie bevorderde

i^-Luitenant L. F. MAAS GEESTERANUS, in Maart '74; de tot Kapitein 2" klasse bij

het 3" Regiment Vesting-Artillerie benoemde i"-Luitenant A. J. A. DE QUERTENMONT,

in November '74; de tot i"-Luitenant bij de VIIP Afdeeling Vesting-Artillerie benoemde

2°-Luitenant A. W. J. J. Baron VAN NAGELL, in Sept. '78; deze OfHcier was in Maart

1S79 op zijn verzoek op non-activiteit gesteld, terwijl hem in het najaar d.a.v. een eervol

ontslag uit den militairen dienst verleend werd; de op verzoek gepensionneerde Kapitein

B. DUTRY VAN HAEFTEN, in October '78; de T-Luitenant Instructeur C. M. E. VAN

LÖBEN SELS, in Februari '79 overgeplaatst bij het T Regiment Veld-Artillerie; de

T-Luitenant C. DE WIT, tot Kapitein 2" klasse bevorderd bij het 2® Regiment Veld-

Artillerie in Mei '79; de tot Kapitein 2" klasse bij de P Afdeeling Vesting-Artillerie
bevorderde i®-Luitenant C. M. E, VIRULY VAN POUDEROYEN, in Januari 80;

de tot i"-Luitenant bij de VIP Afdeeling Vesting-Artillerie aangestelde 2"-Luitenant
J, L. VAN HEUKELOM, in Januari '80; ten slotte de V-Luitenant W. P. VEEREN,

bij zijn benoeming tot Kapitein bij het 4' Regiment VestingArtillerie, in April '81.
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EVORDERING bij het Korps maakten in deze jaren de o.s. Officieren — '

W. Ph. VEEREN, tot i®-Luitenant (Jan. '71); — de Kapitein J. W. C. GERARD VAN

SIJSEN, tot Kapitein i® klasse (Febr. '71): zijne bevordering tot Majoor tevens tot Garnizoens-
Commandant te Amersfoort had plaats in April '76; de oud-Rijder overleed aldaar op 29 October '79.

Verder: de Majoor a la suite Jhr. D. C. M. HOOFT, Gouverneur van Zijne Koninklijke Hoogheid
PRINS ALEXANDER DER NEDERLANDEN, tot Luitenant-Kolonel a la suite (Maart '71); — de

Kapitein 3® klasse A. C. Baron BENTINCK, tot Kapitein van de 2® klasse (Maart'71); — de i®-Luitenant

B. DUTRY VAN HAFETEN, tot Kapitein 3® klasse, tevens tot Regiments-Adjudant (Februari 72, in

Juli '73 eervol uit die betrekking ontheven); — C. M. E. VAN LÖBEN SELS en Jhr, M. W. DE
JONGE VAN ELLEMEET, tot i®-Luitenant (resp. Mei en Juni '72); — Jhr. V. A. DE PESTERS,

tot Kapitein 2® klasse (September '73, October '74 i® klasse); — W. H. BIERMAN, tot Kapitein 2® klasse

in Januari '74; in April '76 werd hij benoemd tot Regiments-Adjudant; — Jhr. W. J. P. VAN DEN
BOSCH, tot i®-Luitenant (April '75); — B. A. SANDERS, tot i®-Luitenant (April '76); — Jhr. W. C.

GODIN DE PESTERS, tot Kapitein der i® klasse (October '76); — J. F. DIEMER idem (Juli '77); —

P. HAITSMA MULIER, tot Kapitein 2® klasse (Maart '78); — E. C. BOOGAERT, tot i®-Luitenant

(Juni '79); — en A. M. A. VAN DEN WALL BAKE, tot i®-Luitenant in Augustus '79.

Nog zijn te vermelden de benoemingen: van den Kapitein Jhr. V. A. DE PESTERS tot

Adjudant van het Regiment (April '71); die van den i®-Luitenant P. HAITSMA MULIER tot Instructeur

in de rijkunst, ter vervanging van den op zijn verzoek eervol daarvan ontheven i'-Luitenant

B. DUTRY VAN HAEFTEN. MULIER werd bij zijn benoeming tot Kapitein in voornoemde

betrekking opgevolgd door den i®-Luitenant C. M. E. VAN LÖBEN SELS (April '78), die op zijn

beurt bij het verlaten van het Regiment werd vervangen door den i'-Luitenant Jhr. J. R. STORM

VAN 'sGRAVESANDE (Februari '79).

*

Aangaande de oud-Rijders kunnen wij nog het volgende boekstaven.

De bevordering van den Kapitein 3® klasse H. H. J. Baron VAN HAERSOLTE VAN DEN

DOORN van het 3® Regiment Vesting-Artillerie, tot Kapitein der 2® klasse (Januari '71); zijne

overplaatsing bij het Regiment Veld-Artillerie volgde een maand later; — het op non-activiteit stellen

van den Kolonel A. J. A. GERLACH van den Staf der Artillerie, Commandant der K. M. A., en wèl

op het daartoe door hem gedane verzoek (Februari '71); — de bevordering tot Luitenant-Kolonel bij den

Provincialen Staf van den Majoor P. SODENKAMP, Provincialen Adjudant in Overijssel (Maart '71); —

in April '73 werd de oud-Rijder op pensioen gesteld onder toekenning van den rang van Kolonel; —

de benoeming bij het Regiment Veld-Artillerie tot Luitenant-Kolonel, van den Majoor J. C. R. RIDDER
van het Korps; — ook tot Kapitein i® klasse, van den Kapitein 2® klasse F. M. B. ALEWIJN (Maart'71).

In de maand April '76 benoemd zijnde tot Majoor bij het 1® Regiment Veld-Artillerie, werd ALEWIJN

in Febr. '78 overgeplaatst bij den Generalen Staf als Chef van den Staf der 4® Divisie Infanterie en in
Oct. d.a.v. benoemd tot Adjudant van Z. M. Zijn bevordering tot Luitenant-Kolonel volgde in April '79.
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IT het jaar 1872 teekenen wij het navolgende aan.

De bevordering bij het Regiment Veld-Artillerie van den Kapitein

2° klasse A. J. F. EGTER VAN WISSEKERKE van het Korps (Febr.); in de
maand December '77 bij het 3' Regiment Vesting-Artillerie bevorderd zijnde tot Majoor,

werd de oud-Rijder in April d.a.v. toegevoegd aan den Commandant der Bereden Artillerie.

Voorts de overplaatsing in de maand Februari bij het Regiment Veld-Artillerie van de Majoors

Jhr. W. U. C. Ridder VAN RAPPARD en C. J. VAN ORSOY VEEREN, beiden van

het 3" Regiment Vesting-Artillerie. In Juni '73 werd de Majoor VAN RAPPARD bij het

2'' Regiment Vesting-Artillerie benoemd tot Luitenant-Kolonel, en in Maart van het

volgende jaar op de daartoe door hem gedane aanvrage op non-activiteit gesteld. De

oud-Rijder overleed in het jaar 1875 te 's Gravenhage; in het Haagsche Bosch te paard

rijdende, werd hij door een beroerte getroffen, en was onmiddellijk dood.

Nadat in de maand April '75 de Majoor C. J. VAN ORSOY VEEREN bij het

3' Regiment Vesting-Artillerie tot Luitenant-Kolonel was benoemd, volgde in Maart '76

zijne overplaatsing bij het 2' Regiment Veld-Artillerie, in October d.a.v. zijne benoeming

tot Commandant van het i® Regiment Veld-Artillerie, dd. 2 Juni '77 zijn bevordering tot

Kolonel. Twee jaren later (Juni '79) werd de oud-Rijder op zijne aanvrage op pensioen

gesteld (21 Juni 1879); hij overleed 12 October 1885 te Arnhem.

Vervolgens de benoeming bij het i® Reg. Veld-Art. van den Kapitein 2® kl. Jhr, W. A.

ALTING VON GEUSAU, Adjudant van den Bevelhebber in de V'Mil. Afd., tot Kapitein

der I® kl. Zijn benoeming tot Majoor bij de VP Afd. Vest.-Art. volgde in April '79.

De Majoor J. GOUDRIAAN van het Regiment Veld-Artillerie werd dd. 5 Juni '72

bij den Plaatselijken Staf benoemd tot Luitenant-Kolonel, Commandant der 2® kl., te

's Hertogenbosch. Hij overleed aldaar 10 Januari '75.

Ten slotte teekenen wij nog aan uit het jaar '72, dat de Kapitein A. KOOL van

den Generalen Staf werd toegevoegd aan den Directeur der Militaire Verkenningen.

In April '73 benoemd zijnde tot leeraar bij de Staf- daarna Krijgsschool, volgde zijne

bevordering tot Kapitein der 1® klasse in September '75. Eervol ontheven van de

functiën van leeraar aan voornoemde school, werd de oud-Rijder dd. 22 April'7 9 op zijn

verzoek op non-activiteit gesteld bij het aanvaarden van het lidmaatschap der Tweede

Kamer van de Staten-Generaal en overgeplaatst bij het wapen der Artillerie.

Uit het jaar 1873 vermelden wij het onderstaande.

De bevordering in de maand Juni van den Kapitein J. ROOSMALE NEPVEU

van den Grooten Staf, Adjudant in buitengewonen dienst van Z. M., toegevoegd aan

Z. K. H. DEN PRINS VAN ORANJE, tot Majoor bij dien Staf. Zijn bevordering tot

Luitenant-Kolonel bij den Grooten Staf had plaats in April '76, zijne benoeming tot

Adjudant van Z. M., in Januari '77.
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ERDER de detacheering van den i'-Luitenant J. E. N. Baron SIRTEMA VAN GROVESTINS

van den Groeten Staf voor den tijd van twee jaar bij het Nederl.-Indische leger (4 Juni).

Hij nam aldaar in de jaren '73 en '74 deel aan de tweede expeditie van Atjeh. In Mei'74

benoemd zijnde tot Kapitein, keerde hij den Sept. d.a.v. uit Indië hier te lande terug, werd met ingang

van I Oct. benoemd tot Adjudant van Z. K. H. PRINS ALEXANDER DER NEDERLANDEN en in

verband daarmede overgeplaatst bij den Grooten Staf (23 Sept. 1874). Bij Z. M's besluit dd. 6 Oct.'74

N°. 10 ontving hij' zij'ne benoeming tot Ridder der Militaire Willemsorde, ter zake van zijn gehouden

gedrag bij de 2' Expeditie tegen het rijk van Atjeh. Op het daartoe door hem gedaan verzoek eervol

ontslagen zijnde uit de betrekking van 's PRINSEN Adjudant, werd hij overgeplaatst bij het 2' Reg.

Veld-Artillerie (12 Mei 1880); op zijn verzoek verwisselde hij dit Regiment met het 1' Veld (Juni'80).

Na benoeming op 15 Januari '81 tot Adjudant van Z. M. in gewonen dienst, werd hij in verband

daarmede overgeplaatst bij den Grooten Staf (29 December '80).

Aangaande zijne detacheering bij het Nederlandsch-Indische leger, deelde de oud-Rijder ons in

een schrijven dd. 14 Juni 1902 mede —

„Na het mislukken der i® Atjehsche expeditie en de aanvrage om Nederlandsche Officieren, liet

Z. M. DE KONING een circulaire bij de Ordonnans-Officieren rondgaan met mededeeling, dat het Z. M.

aangenaam zoude zijn, indien een der Ordonnans-Officieren zich bereid verklaarde, voor twee jaren bij het

Indische leger gedetacheerd te worden.

„Ik gaf mij dadelijk op. De KONING deed op dat oogenblik eene reis door de Noordelijke

Provinciën en ontbood mij te Groningen. De KONING betoonde zich zeer ingenomen met mijn besluit,

drukte mij hartelijk de hand, er bijvoegende, dat Hij niet anders verwacht had van iemand, die uit zulk

een militair geslacht voortsproot als ik. Mij werd schriftelijk de order medegedeeld, rechtstreeks aan den

KONING rapport in te zenden, omtrent alles wat de expeditie zou betreffen. Deze rapporten werden geregeld

ingezonden, maar bepaalden zich tot het mededeelen van feiten, terwijl ik mij zorgvuldig van alle kritiek

onthield: te eerder omdat de Generaal VAN SWIETEN, ondanks mijn verzoek, nimmer inzage van mijne

rapporten heeft willen nemen. Wegens mijn gehouden gedrag bij de inname van Kotta-Petjoet op 12

Januari 1874 werd ik benoemd tot Ridder 4® klasse M. W. O. (Kon. Besluit 6 October No. 10)."

Het was aan het Reunisten-diner van 22 April 1893, dat de toenmalige Commandant der Bereden

Artillerie, de Generaal-Majoor A. J. F. EGTER VAN WISSEKERKE, in een even sierlijke als boeiende,

voor de geschiedenis van het Korps zeer belangrijke rede, deze gebeurtenis herdacht en een dronk

wijdde aan den „kameraad en vriend Majoor SIRTEMA VAN GROVESTINS". Levendig nog herinneren

wij ons de woorden, door den Commandant aan het einde zijner rede uitgesproken: ^^Mijne Heeren!

de Rijdende Artillerie mag trotsch zijn^ dat een Officier als GROVESTINS uit haar midden is voort

gekomen; wij mogen trotsch zijn om een Ojfcier als GRO VESTINS tot onze kameraden te mogen rekenen.

GRO VESTINS heeft zich onze groote voorgangers in alle opzichten waardig getoond. Mijne Heeren!

het welzijn van onzen braven en hooggeachten kameraad SIRTEMA VAN GROVESTINS: een
driewerf hoera te zijner eeref i)

l) Vergelijk Gedenkboek-Eeuwfeest Korps Rijdende Artillerie, door schrijver dezes, blz. 89 e. v.
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IT het jaar 1874 teekenen wij verder aan —

de bevordering bij den Groeten Staf tot Kapitein der i' klasse van

den Kapitein H. BEIJERMAN van dien Staf, toegevoegd aan Z. K. H.
PRINS ALEXANDER DER NEDERLANDEN in Januari '74;

de pensionneering van den Generaal-Majoor F. C. H. Baron VAN TUIJLL
VAN SEROOSKERKEN, Adjudant in buitengewonen dienst van ZIJNE MAJESTEIT,

Plaatselijken Commandant i® klasse te 's Gravenhage en • waarnemend Gouverneur der

Residentie (15 April 1874)- den d.a.v. werd de oud-Rijder eervol ontheven van

laatstgenoemde functie.

Ten slotte vermelden wij uit de nog volgende jaren van het tijdvak 1871—'81:

de overplaatsing van den Kapitein S. J. A. DE QUERTENMONT van de V® Afdeeling
bij de VP Afdeeling Vesting-Artillerie-, het overlijden van de oud-Rijders Generaal-Majoor
A. C. W. L. J. F. VON KELLNER en C. G. A. VAN GORKUM te Amersfoort,

respectievelijk op 18 December '77 en 27 Januari '79; van den Luitenant-Kolonel

M. G. VAN RADEN, op 28 Januari 1880 te Doesborgh.

In dit tijdstip hadden de eerste detacheeringen van Artillerie-Officieren bij het

Korps plaats. Het Koninklijk Besluit van 24 Juli 1877 N". 53 regelde die detacheering.

„....In de aanvulling van vacaturen in de rangen van i®- en 2®-Luitenant bij de

Regimenten Veld- en Rijdende Artillerie zal, behoudens eventueele overplaatsingen, tot

nader order worden voorzien door detacheering van i®- of 2®-Luitenants der overige
O  O

Korpsen van het Wapen der Artillerie-, deze Officieren genieten gedurende hunne

detacheering eene toelage ten bedrage van een honderd gulden 'sjaars en ontvangen

van het Korps, waarbij zij tijdelijk dienst doen, een rijkspaard, zoomede een Officiers-

harnachement ten gebruike. De gedetacheerde Officieren worden a la suite gevoerd van

het Korps, waarvan zij gedetacheerd zijn."

Verder regelde een Kon. Besluit van 28 November d.a.v. (N°. 3) de vergoeding,

welke aan Officieren bij overgang van of naar de Rijdende Artillerie zou verstrekt worden,

zijnde ƒ 220,— als schadeloosstelling voor kleeding f 300,— in eens voor elk dienstpaard.

Ook zij het hier de plaats om te spreken van de detacheeringen bij ons Korps

van Officieren van andere Wapens, die voor hunne militaire vorming met de eigen

aardigheden van de Rijdende Artillerie verlangden kennis te maken. Allereerst bedoelen

wij hier de Officieren van het zusterwapen, voor wie de kennis van de eigendommelijk-

heden der lichte Artillerie van bijzondere waarde is.

Van daar, dat in den loop der jaren verscheidene Staf- en Cavalerie-Officieren

een detacheering bij het Korps medemaakten. In een volgend gedeelte stellen wij ons

voor opgave te doen van de namen van alle Officieren van andere Wapens, die gedurende

langer of korter tijd bij de Rijdende Artillerie zijn ingedeeld geweest.
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NDER de onderscheidingen, die in dit tijdvak aan het Korps ten deel vielen, vermelden

wij in chronologische volgorde, het onderstaande —

de benoeming van den Luitenant-Kolonel Jhr. D. C. M. HOOFT, Gouverneur van

Z. K. H. PRINS ALEXANDER DER NEDERLANDEN, tot Commandeur der Frederiks-orde van

Wurtemberg en van Groot-Officier der orde van Nichan Iftahar van Tunis: tot het dragen van welke

versierselen hem in de maand Juli '71 door Z. M. de vergunning werd verleend; —

van den Kapitein H. BEIJERMAN, toegevoegd aan Z. K. H. PRINS ALEXANDER, tot Ridder

I' klasse der orde van de Wurtembergsche Kroon, in Augustus '71. In September 1873 ontving hij

van Z. M. de vergunning tot het aannemen en dragen der versierselen van Ridder P klasse dier orde

met de Kroon; in September '74 idem van Commandeur der 2® klasse van de Dannebrogs-orde van

Denemarken, en Ridder van het Zwaard van Zweden en Noorwegen; —

van den Kapitein J. ROOSMALE NEPVEU van den Grooten Staf, Adjudant des KONINGS

in buitengewonen dienst, gedetacheerd bij den Staf van Z. K. H. DEN PRINS VAN ORANJE, tot

Ridder 4° klasse der orde van St. Wladimir en van Ridder 2® klasse der Pruisische Kroonorde, respec

tievelijk in Aug, en Nov. '71, van Commandeur 2® klasse der Frans Jozefs-orde van Oostenrijk in '78,

van Commandeur der orde van den Witten Valk van Saksen Weimar Eisenach, in Juli '79; —

van den oud-Majoor der Artillerie Jhr. E. A. C. H. VAN GOEDECKE, tot Commandeur der orden

van de Wendische Kroon en van den Zahringer Leeuw, respectievelijk in Augustus en September'71; —

van den Luitenant-Kolonel Jhr. W. DE VILLENEUVE, tot Ridder in de orde van den

Nederlandschen Leeuw, Maart '73; —

van den Kapitein A. C. Baron BENTINCK, tot Adjudant van ZIJNE MAJESTEIT, in Juni 1873; —

van den Kapitein J. E. N. Baron SIRTEMA VAN GROVESTINS, tot Ridder 4® klasse der

Militaire Willemsorde (Maart '74> zie blz. 251); in October '75 werd hem door ZIJNE MAJESTEIT de

vergunning verleend tot het dragen van het Ridderkruis i® klasse van de Wurtembergsche Kroon; —

van den i®-Luitenant Jhr. W. J. P. VAN DEN BOSCH, tot Ordonnans-Officier (Juni '77); —

van den Majoor F. M. B. ALEWIJN van den Generalen Staf, tot Officier der Luxemburgsche

orde van de Eikenkroon (Juni '78); de benoeming van den oud-Rijder tot Adjudant van ZIJNE

MAJESTEIT volgde in October van hetzelfde jaar, terwijl het aannemen en dragen der versierselen

van het Commandeurs-kruis der Wendische Kroon benevens van Ridder van het Legioen van Eer, hem

door ZIJNE MAJESTEIT vergund werd respectievelijk in December '78 en September '79.
Ten slotte boekstaven wij nog de benoeming van den Kolonel F. F. STEENBERGHE,

Adjudant in buitengewonen dienst des KONINGS, Commandant der Bereden-Artillerie, tot Ridder in
de orde van den Nederlandschen Leeuw, bij Kon. Besl. dd. 12 Oct. 1880 N°. 7; —

van de Oversten ROOSMALE NEPVEU, Adjudant des KONINGS en J. J. C. Baron TAETS

VAN AMERONGEN, tot Commandeur der orde van de Eikenkroon; — van den Kapitein A. C. Baron

BENTINCK, Adjudant des KONINGS tot Officier, en van den i®-Luitenant Jhr. W. J. P. VAN DEN
BOSCH, Ordonnans-Officier van ZIJNE MAJESTEIT, tot Ridder dierzelfde orde. (October '80).
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ERDER vermeldde de Amersfoortsche Courant van 2 September 1878:

„ZIJNE MAJESTEIT deelt den Kolonel STEENBERGHE, Kommandant

van het Regiment Rijdende Artillerie persoonlijk mede, dat ZIJNE MAJESTEIT

hem benoemd heeft tot Adjudant in Buitengewonen Dienst". Dienaangaande verhaalt

de Oud-Opperwachtmeester VINK;

„De KONING kwam met gevolg met den spoortrein langs Amersfoort. Het geheele

Regiment stond in groote tenue te voet op het perron geschaard, de sabel gepresenteerd;

de muziek op de rechtervleugel. ZIJNE MAJESTEIT ontbood den Kolonel STEENBERGHE

bij zich en deelde hem zijn benoeming mede tot Adjudant in Buitengewonen Dienst.

„Dien dag was het verder feest in de kazerne.

„Enkele dagen later brachten de Officieren den Kolonel eene serenade."

Talrijk waren de onderscheidingen, die in deze jaren aan vele minderen werden

verleend tot belooning voor langdurigen trouwen dienst; herhaaldelijk werden wij

aangenaam getroffen door het lezen van een bericht omtrent de uitreiking eener gouden

of zilveren medaille. Ook het Korps stelde zijn oud-gedienden op den waren prijs.

Toen o.a. den i8^«" Mei 1876 aan den Adjudant-onderofficier pikeur SCHUURING

het gouden eereteeken voor zes-én-dertig jarigen dienst werd uitgereikt, vereerden de

Officieren van het Regiment hem een gouden remontoir-horloge met ketting en een

armstoel. Ook de onderofficieren schonken den verdienstelijken rijder stoffelijke bewijzen

van sympathie. Bij ZIJNER MAJESTEITS Besluit van 22 November 1879 N''. 22 werd

SCHUURÏNG — het was, nadat hij met een peloton Rijdende Artillerie van station Baarn

naar Soestdijk, PRINS en PRINSES HENDRIK van hunne huwelijksreis teruggekeerd,

s:eëscorteerd had — tot Broeder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw benoemd.

De adjudant-onderofficier VAN DOORNE ontving bij dezelfde gelegenheid van

den KONING een gouden remontoir met ketting.

In de maand Mei van het jaar 1880 nam de Kapelmeester, wien den 25®^®"

September '72, „bij gunstige uitzondering" door den Minister van Oorlog de titulaire

rang van adjudant-onderofffcier was verleend geworden, afscheid van het Korps.

„Bij de matinée den 2^" Mei gehouden" — aldus de Amersfoortsche Courant van

I Mei 1880 — „stond het muziekkorps der Rijdende Artillerie voor de laatste maal onder

de leiding van den Heer F. NÜRNBERGER, die gedurende 237^ jaren daarvan Kapelmeester

was. Wegens gezondheidsredenen heeft voornoemde Heer eervol ontslag als adjudant-

onderofficier Kapelmeester met toekenning van pensioen verzocht en gekregen.

„Heeren Officieren en oud-Officieren 1857—1880 hebben hem een souvenir aangeboden,

bestaande in een zilveren Koffieservies met toepasselijke inscriptie . . . "

De Heer DE NEUT, Directeur van het Arnhemsch Muziekgezelschap, volgde den

ouden NÜRNBERGER op, die bij het Korps steeds in aangenaam aandenken zal blijven.
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MERSFOORT herbergde niet bij voortduring het geheele Regiment Rijdende Artillerie; ook
te Venlo — zie blz. 206 — en te Roermond hielden tijdelijk onderdeelen van het Korps garnizoen.

Den Mei 1873 keerde de 2° Batterij — Jhr. V. A. DE PESTERS, Luitenants

L. F. MAAS GEESTERANUS, C. DE WIT en Jhr. J. R. STORM VAN 's GRAVESANDE —,

die tot dusver te Venlo was gekazerneerd geweest, weder naar de Eemstad terug i). Tegelijkertijd

marcheerde de 3® Batterij — Kapitein BENTINCK, later DUTRY VAN HAEFTEN en de i'-Luitenant

BIERMAN, later door den i'-Luitenant DE WIT vervangen — en de i'-Luitenant Jhr. VAN DEN

BOSCH naar Roermond (Koninklijk Besluit van 30 November 1872 N°. 15).

Aangaande een en ander schreef ons de i'-Luitenant Jhr. H. M. DE JONGE VAN ELLEMEET:
„In 1872 werd ik gedetacheerd te Venlo aan de Rijschool en bleef daar 20 maanden (gewoonlijk

duurde de cursus toen jaar) om toen van de 4® naar de 3® batterij te worden overgeplaatst, zoodat

ik te paard naar Roermond verhuisde, alwaar ik Kapitein B. DUTRY VAN HAEFTEN en de Luitenants

DE WIT en Jhr. VAN DEN BOSCH vond; laatstgenoemde nam een maand later mijne plaats aan de

Rijschool in, en bleven wij met 2 Luitenants tot Mei '76 te Roermond. Het verblijf te Roermond was alleraan

genaamst. Een zeer goede en aangename verhouding bestond tusschen het burger- en het militaire element.

Zoowel met de Officieren als met de minderen was dit het geval.

„De Batterij ging hare schietoefeningen houden te Amersfoort. Een enkele maal werd met losse

kardoezen geëxerceerd. De oefeningen bestonden o.m. uit batterij-school. Voor mijn persoon had ik een zestiental

recruten (Limburgsche miliciens) ter opleiding en een achttal paarden (jonge) in dressuur. In Amersfoort zijnde

voor het vuren, kregen wij jonge paarden mede naar Roermond, die zóó van den koopman kwamen "

Op 25 April 1876 verliet de 3' Batterij Roermond en kwam, marcheerende over Heeze, Hedel

en Maurik, vier dagen later te Amersfoort terug. De 4' Batterij — Kapitein DIEMER, Luitenants

VAN LÖBEN SELS en Baron VAN NAGELL — vertrok van daar naar Roermond, een en ander

ingevolge Kon. Besluit van 6 Nov. 1875 N°. 24.

Eindelijk rejoigneerde de 4' Batterij uit Roermond op den 275'®" April 1878 de rest van het

Korps, zoodat toen het geheele Regiment in Amersfoort aanwezig was.

De Kaderlijst bevatte op den 1='^" April 1878 de volgende indeeling —

Kolonel F. F. STEENBERGHE; Majoor J. W. L. GERARD VAN SIJSEN; Kapitein-Adjudant

W, H. BIERMAN; Kapitein van het materieel (mankeert); i'-Luitenant-Instructeur in de rijkunst

P. HAITSMA MULIER; Kapitein-Kwartiermeester R. SMULDERS; Kapitein Adm. van kleeding H. VAN

RIJSWIJK DE JONG; Officier van Gezondheid 1° klasse (mankeert); Officier van Gezondheid 3'klasse

C.J.ROLANDUSHAGEDOORN; Paardenarts i'kl.W.F.SCHRÖDER; Paardenarts 3'kl.J.J.T. DHONT.

I® Batterij

te Amersfoort.

2® Batterij

te Amersfoort.

3® Batterij

te Amersfoort.

4® Batterij

te Roermond.

Depót
te Amersfoort.

Kapt. Godin de Pesters

l®-Lt Veeren.

le-Lt Sanders.

2®-Lt (mankeert).

Kapt. Jhr. V. A. de Pesters.
I®-Lt Viruly van Pouderoyen.

2®-Lt van den Wall Bake.

2®-Lt (mankeert).

Kapt. Dutry van Haeften.
I=-Lt De Jonge van

Ellemeet.

I®-Lt (mankeert).
2®-Lt Bogaert.

Kapt. Diemer.

i®-Lt van Lüben Seis

2®-Lt Baron van Nagell.
2®-Lt (mankeert).

Kapt. Jhr. Calkoen.

i®-Lt Jhr. Storm van
's Gravesande.

I®-Lt (mankeert).
2®-Lt (mankeert).

I) Sedert den i7den Augustus 1872 had de 2® Batterij gedurende eene maand in Amer.sfoort garnizoen gehouden ten behoeve harer schiet
oefeningen, en wel terwijl de l® Batterij onder den Kapitein Jhr. GODIN DE PESTERS in de legerplaats van Milligen manoeuvreerde.
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LS overcompleet bij het Korps vonden wij nog genoemd: Paardenarts 3''klasse DE MAN,
gedetacheerd bij de Batterij te Roermond; — niet ingedeeld bij het Kader: i^Luitenant

C. DE WIT, gedetacheerd bij de Krijgsschool van Officieren; — tijdelijk bij het Regiment
ingedeeld: 2^-Luitenant VAN KUIJCK van het 3® Regiment Vesting-Artillerie.

Behalve de periodieke detacheering naar Roermond had nog een gedwongen verblijf van het
geheele Korps (i^ 2^^ en s*" Batterij) in de legerplaats van Milligen plaats naar aanleiding van de
granuleiize oogziekte, die eene algeheele dèsinfectie van de kazerne-lokalen te Amersfoort noodzakelijk
maakte. Van 11 Augustus tót 17 September 1879 betrok het Korps dientengevolge het kamp,
terwijl alleen een detachement van het Depót achterbleef voor het aanrijden van transporten brood
en andere levensmiddelen.

Dienaangaande deelde de oud-Rijder Jhr. H. M. DE JONGE VAN ELLEMEET ons nog mede:
„Aan het zoogenaamde „oogzicken-kamp" namen deel al de veldbatterijen; van den Staf alleen

P. HAITSMA MULIER, J. C. ROLANDUS HAGEDOORN en J. J. T. DHONT.

„Dagelijks, behalve Donderdags en Zondags, batterij- of divisie-school. Des namiddags gelegenheid

voor prachtige toeren te paard in de Soerensche-, Speulder- en andere bosschen.

„Dank zij de flinke en aangename aanvoering van den Kapitein-Commandant Jhr. V. A. DE PESTERS,

was de daar doorgebrachte tijd even leerrijk als gezellig."

Klachten over minder goeden toestand der kazerne-lokalen werden herhaaldelijk vernomen;

overdreven waren ze zeer zeker niet, zooals ons o.a. bleek door een rapport, uitgebracht in de

Vergadering van den Geneeskundigen Raad voor Utrecht en Gelderland, i)

i) Zie de Amersfoortsche Courant van 9 December 1875.
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ANGZAMERHAND vonden de lessen uit den Fransch-Duitschen Oorlog, schier een

zondvloed van boeken, tijdschriften-artikelen en brochures, ook hun weg bij de legers,

die-, in den gevoerden strijd toeschouwers geweest waren.

Reeds in het tijdvak '71—'81 was die invloed merkbaar. Vooral Duitsche denkbeelden waren

het, die in den loop der jaren in onze reglementen, voorschriften en oefeningen doordrongen. Het

was begrijpelijk, dat velen in een overname van die ideeën heil wilden zien, doch ging men daarbij
soms te ver. Zoo moest het betreurd worden, dat bij al het goede wat van onze oostelijke naburen

gecopiëerd werd, het oog niet tevens open bleef voor de nationale eischen, die bij alles^ ook wat
de legeropleiding en de legervorming betreft, op den voorgrond moeten staan.

Wat de oefeningen iii het algemeen betreft, valt allereerst te wijzen op de merkwaardige
Ministerieele Aanschrijving van 20 Februari 1872 N°. 42 P, waarbij tactische aanbevelingen werden
gegeven met het oog op een oorlogstoestand. De volgende wenken vonden hierin plaats —

„le. dat de tegenwoordige tijd voor de Cavalerie vereischt eene meer zorgvuldige en methodische
opleiding in de actieve voorpostendienst;

,,2®. de oefeningen in het doorsneden terrein en polderland meer te doen plaats hebben;
,,3®. de oefeningen van de drie gecombineerde Wapens te doen plaats hebben overeenkomstig de

werkelijkheid en te breken met het nog te veel uitvoeren van spiegelgevechten."

Voor de Artillerie werd bepaald —

„door de Sectiën eener Batterij voor een verschillenden afstand het vuur te laten openen, zoo
spoedig mogelijk den waren afstand benaderen;

„op troepen, die in beweging zijn, niet vuren boven de 2000—2500 passen ;
„bij het verdedigend gevecht zich niet in een vuurgevecht inlaten met de Artillerie van den aanvaller,

maar vuren op zijne infanterie en cavalerie;

„steeds het tactisch verband met eigen troepen bewaren en dus niet stelling nemen op 1000 passen
of meer van de Infanterie, al geldt het ook beheerschende punten; evenzoo de bewegingen der andere
troepen bijblijven zonder te veel d. i. voor minder dan ^00 pas van positie te vei anderen;

„in den regel de artillerie op de vleugels; eene stelling in het midden of het schieten over de eigen
troepen heen zooveel mogelijk vermijden; bij terugtogt met échelons werken tot eigen bescherming, en om
tijdelijken stilstand in het vuren te voorkomen.
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I AD de Minister van Oorlog bij zijn eerste begrooting na de mobilisatie
reeds de wenschelijkheid uitgesproken om telken jare een gedeelte van het

leger ten bate der oefeningen in kampen te vereenigen, ook werd spoedig
met ernst overwogen, of die oefeningen door het optreden van twee partijen tegenover

elkaar niet meer instructief zouden te maken zijn. Bij Ministerieele Aanschrijving van
2 Januari 1874 N°. 35 P. verscheen een voorschrift, waarbij deze oefeningen werden

geregeld. Er werd op gewezen, dat getracht moest worden om de onderdeelen zooveel

mogelijk op oorlogssterkte te brengen, dat onderstelling en opdrachten aan weerszijden

bekend moesten worden gemaakt, terwijl bepalingen omtrent leiding, scheidsrechters

enz. werd vastgesteld.

Het jaar daarop, in 1875, werd het voorschrift het eerst in toepassing gebracht

bij de najaarsmanoeuvres, door de 3® Divisie in Noord-Brabant — de Peel—^gehouden

„ter uitbreiding van de practische oefeningen der troepen", zooals het KoninklijTc Besluit

van 16 Juli N°. 17 aangaf.

„10 Augustus vertrekt uit Amersfoort naar Roermond een detachement van het

Regiment Rijdende Artillerie, sterk: i Luitenant — 2®-Luitenant SANDERS — en ongeveer

45 onderofficieren en manschappen met ruim 50 paarden, ten einde te worden toegevoegd

aan de thans te Roermond tijdelijk in garnizoen zijnde 3« Batterij, welke batterij aan de

Veld-manoeuvres in de Peel deelneemt. Genoemd Detachement keert 5 September naar

Amersfoort terug." (Amersf. Courant van 9 Aug. 1875.)

De Batterij was samengesteld uit 6 vuurmonden, 3 caissons, i voorraadaffuit,

I  voorraadwagen tot bagage, i idem tot gereedschappen en i smidswagen; ze had

eene sterkte van 139 troepenpaarden en stond onder bevel van den Kapitein DUTRY

VAN HAEFTEN. Eenmaal — den 235"» Aug. — trad de batterij op als cavalerie-artillerie.

Dat deze eerste manoeuvres aanleiding gaven tot veel critiek, zal niemand ver

wonderen. Veel is sedert bij de groote najaarsoefeningen verbeterd, die — behoudens

bijzondere omstandigheden — sinds 1875 elk jaar wederkeerden. Toch was bij die

eerste manoeuvres in menig opzicht meer het streven waar te nemen om den werkelijken

oorlog te naderen dan later het geval was. i)

In '76 hadden de oefeningen in Overijssel plaats en nam de 4*^ 'Batterij (uit

Roermond) daaraan deel; in '77 in Gelderland en Utrecht; in '78 aan de Noordzee-kust

in verband met de zeemacht. Van de manoeuvres der 2*= Divisie verscheen voor het

eerst een algemeen verslag in de „Verslagen, Rapporten en Memoriën omtrent Militaire

Onderwerpen" (9" Deel blz. 143—293).

De oud-Rijder, toenmaals Kapitein van den Generalen Staf, A. KOOL wijdde in

den „Spectator" aan de gehouden oefeningen zeer lezenswaardige beschouwingen.

1) Eene beschouwing dienaangaande komt voor in de Mil. Speet. 1875 blz, 601.
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OG vestigen wij de aandacht op de Tactische Instructie voor het gebruik van het Infanterie^

vuur op groote afstanden^ welke met het oog op de groote manoeuvres bij Ministerieele

Beschikking van 7 Augustus 1879 N°. 85 werd uitgevaardigd. (R. M. '79 II blz. 236).

Wat nu meer in het bijzonder de oefeningen der artillerie betreft, was ook in dit opzicht ggu

frissche strooming merkbaar.

Van verschillende zijden deden zich stemmen hooren om de tactische vaardigheid van het Wapen

meer te volmaken, zoowel door het in toepassing brengen eener speciale artillerie-tactiek, als door het

toekennen van meerdere waarde aan de kunst van en het houden van rationeele gevechtsoefeningen.

In '7^ verscheen in Berlijn een werk van den Pruisischen majoor HOFFBAUER, behandelende de

^flaktik der Feld-Artillerie tmter eingehcnder Berücksichtigung der Erfahrungen des Krieges von 1866

und iSyo—'7/', welke studie ook hier te lande veel opgang maakte en o.a. door den Kapitein KOOL

in een tweetal opstellen in de Militaire Spectator werd besproken.

De oud-Rijder haalt bij de inleiding enkele woorden aan uit een verhandeling over de ontwik

keling der leer voor het taktisch gebruik der artillerie te velde sedert den oorlog 1870/71, voor

komende in jaargang 1875 der ^,fahresberichte enz." Zij luidden —

„De artillerie, na den oorlog van 1870—'71 van alle zijden met onbeperkten lof overstelpt, heeft

zich geheel vereenzelvigd met het denkbeeld van de volkomenheid harer handelingen en op hare lauweren

gerust. Terwijl de Infanterie en Cavalerie den levendigsten strijd op het gebied der taktiek voeren, heeft

de artillerie zich daarmede vergenoegd hare ervaringen en verkregen uitkomsten gaandeweg te registreeren.

Wij gelooven niet dat deze houding te rechtvaardigen is; het is hoog tijd dat men een begin make met

de bewerking eener tactiek voor de artillerie. . . ."

De strekking van het betoog is uit deze enkele woorden voldoende duidelijk.

Kort daarna gaf de z^-Luitenant der Rijdende Artillerie Jhr. J. R. STORM VAN 's-GRAVESANDE

eene applicatorische studie in het licht betreffende Cavalerie Divisien voor het leger".

In dit geschrift paste de schrijver de tactiek der cavalerie, verbonden met Rijdende Artillerie, op

verschillende concrete gevallen toe, en trachtte een zoo duidelijk mogelijke voorstelling te geven van

de tactische handelingen der beide wapens. Hij ging bij zijne besprekingen uit van het hoofddenkbeeld,

dat een Cavalerie-Divisie uit 2 Brigades bestaande en in het geheel 16 escadrons tellende, van

Deventer en Zutfen naar Hengelo wordt vooruitgeschoven om ten spoedigste voeling te zoeken met

den vijand en zekerheid te verschaffen langs welken kant de vijandelijke hoofdmacht ons land zal

binnenrukken. Bovendien moest die Cavalerie al het rollend materieel der spoorwegen in veiligheid

brengen en den spoorwegknoop bij Hengelo vernielen.

Aan de beschrijving van de handelingen der cavalerie knoopte de schrijver tactische beschouwingen
vast, die de aandacht vestigen op het meer of min doeltreffende van de genomen maatregelen, de

volledigheid van de gegeven bevelen en de juistheid van de in te zenden rapporten. Eindelijk gaf
de ontmoeting van de wederzijdsche Cavaleriën aanleiding om de daaruit voortvloeiende gevechten

van Cavalerie tegen Cavalerie met Rijdende Artillerie verbonden in bizonderheden te beschrijven en

aan critische beschouwingen te onderwerpen.

I * y
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ERDER wijzen wij op de les der Batterijschool en de taktiek op het terrein''

door W. F. (Ridder VAN) RAPPARD (1877).

In g-enoemd jaar — aldus de schrijver — had de oefening „öfe taktiek

op het terreiji" nog niet bij het Wapen der Artillerie zijn intrede gedaan. Hij geeft aan,

hoe zij is te leiden, daarbij rekening houdende met de ervaringen van den oorlog'70/71,

die uit den aard der zaak in het reglement van '70 en het 2' Gedeelte der Batterijschool

nog niet waren benuttigd. •

Ook de oud-Rijder A. J. F. EGTER VAN WISSEKERKE gaf in de Militaire Spectator

van 1877 zeer behartigingswaardige wenken, vooral den nadruk leggende op marsch-

vaardigheid van den troep, schietvaardigheid van de Officieren.

Onder hen, die met groote kracht de onmisbaarheid eener juiste'methode van

ifischieten bepleitten, moeten allereerst genoemd worden de Artillerie-Officieren C. L,

VAN PESCH I) en W. F. (Ridder VAN) RAPPARD 2)

In Duitschland was in 1872 het schiet-reglement voor het veldgeschut ingevoerd, in

1876 verschenen de nieuwe schietregels voor de Veld-Artillerie. Beide schrijvers betoogden,

dat ook bij ons een voorschrift op de schietoefeningen niet langer op zich mocht laten

wachten. Door het gebruik van granaten met schokbuizen en het juiste schot uit de

getrokken vuurmonden was een methodische Wijze van inschieten mogelijk geworden.

In het jaar 1878 verscheen eindelijk een ,^Voorschrift voor het schieten te Velde"

en een y^Leiddraad voor hei schieten te Velde met Granateji".

Bij Min. Aanschrijving van 19 Maart 1878 N". 40 A, was een Commissie benoemd

geworden tot herziening en uitbreiding der schootstafel voor het kanon van 8 c.M. A.

Hierin hadden zitting genomen de Majoor ALEWIJN, Kapiteins EGTER VAN WISSE

KERKE, Jhr. VON PESTEL en BOOGAARD, zoomede de i=-Luitenants VAN

HOOGENHUIJZE en ROIJEN.

•Eindelijk moeten wij nog aanstippen, dat in het jaiar 1880 bij de Rijdende Artillerie

voor het eerst gedurende de practische oefeningen het gevechtschieten in toepassing werd

gebracht', het jaar daarvoor bij het detachement te 'sGravenhage onder den Luitenant-Kolonel

C. D. H. SCHNEIDER. Aan laatstgenoemde komt de eer toe, voor het eerst in geschrift

de aandacht op dat voor de Artillerie hoogstbelangrijke onden^'erp te hebben gevestigd 3).

In Duitschland kwamen deze oefeningen toen reeds sedert verscheidene jaren in het

reglement voor (Leitende Grnndsdtze fur die Abhaltting der Schtessübungen)^ terwijl ook

in Rusland en wel op grond van de ervaringen uit den oorlog van 1877, onder de

leiding van Generaal GOURKO oefeningen in het gevechtscliieten bij de Artillerie

hadden plaats gevonden. :

i) 'Het inschieten bij de Artillerie te velde, Breda Mei 1S76. 2) Inschieten te velde, Mil. Speet. 1878 bh. 388.

3) Het gevechtschieten bij de Artillerie door C. D. H. SCHNEIDER.
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ET „Beknopt overzicht der Proeven en Oefeningen'' geeft antwoord op de vraag, in hoeverre de

denkbeelden, in het brein der meest verlichten onder ons verwerkt, tot uitvoering kwamen.

Natuurlijk was er, zoolang als het achterlaad-kanon nog niet in de bewapening

was opgenomen, van een toepassing der nieuwere denkbeelden nog weinig sprake.

Wel werd er — herhaaldelijk in de eerste jaren na '70 — op gewezen om „zooveel

mogelijk het werkelijk gebruik in den oorlog na te bootsen": doch die aanwijzing had bij het oude

materieel weinig zin.

Eerst in 1876 hadden geregelde en volledige practische oefeningen plaats met het nieuwe

geschut: bij de Rijdende Artillerie zich echter slechts bepalende tot een zoogenaamde eerste oefening

op bekende afstanden. Het ontbreken van behoorlijke voorschriften betreffende het inschieten deed

die oefeningen in de eerste jaren nog onvoldoende vruchten dragen. Zoo hadden in het volgend

jaar bijvoorbeeld slechts bij drie detachementen Bereden Artillerie oefeningen met scherp plaats. (Arnhem,

's Hage en Leiden); bij de overige werden oefeningen gehouden in het inschieten met losse kardoezen.

Zoolang het voorschrift op het inschieten nog niet was vastgesteld, werd van een ontwerp-

leiddraad gebruik gemaakt; daarin vond het stelselmatig corrigeeren plaats: een methode, die de

Artillerie aan den oud-Rijder Ridder ALEWIJN te danken heeft.

In 1878 hadden bij alle Korpsen Bereden Artillerie schietoefeningen plaats. De gezamenlijke

Batterijen Rijdende Artillerie vuurden op de Vlasakkers nabij Amersfoort onder leiding van den Regiments

commandant Kolonel STEENBERGHE, gedeeltelijk onder die van Majoor GERARD VAN SIJSEN.

Voor het vuur met granaatkartetsen, dat ook beoefend werd, was nog geen leiddraad aanwezig; i)

groote bezwaren deden zich voor bij de regeling van opzethoogte en tempeering.

Op I Januari '79 werden de vuurmonden met dezelfde verbrandingsruimten bij een zelfde batterij

ingedeeld. Men hoopte daardoor de verschillen in dracht der vuurmonden bij een zelfde batterij te

neutraliseeren.

Vóór den aanvang der practische oefeningen was de verwisseling afgeloopen.

Door den Commandant der Bereden Artillerie, den Kolonel F. F. STEENBERGHE, werden

gedurende den zomer van 1879 bij de batterij-exercitiën der Veld- en Rijdende Artillerie verschillende

stelsels omtrent de regeling van het vuur bij het inschieten ter beproeving aanbevolen. Ook bij de

schietoefeningen moest deze beproeving worden voortgezet.

Uit de daarop ingediende verslagen bleek het, dat men was voor het stelsel Richting met

sectiesgervijze opklimming.

Op grond daarvan werd dan ook dit stelsel opgenomen in de toenmalige .voor de Bereden

Artillerie gegeven Regeling van het vtmrP

Op het Programma der schietoefeningen voor het jaar 1880 komt ook gevechtschieten voor

met eene Batterij •. waar de plaatselijke gesteldheid zulks toeliet, minstens éénmaal met een afdeeling
van twee Batterijen onder bevel van den met de leiding belasten Hoofdofficier of Kapitein.

I) Deze verscheen in 1879.



264 DE RIJDENDE ARTILLERIE IN AMERSFOORT 1868—'8l

EN tactische onderstelling moest bij het gevechtschieten den grondslag
uitmaken en de oorlogstoestand zooveel mogelijk worden nagebootst.

n de al^emeene beschouwingen en gevolgtrekkingen der gehouden
oefeningen wordt aangaande het gevechtschieten het navolgende gezegd

„Door de meeste Batterijen werd deze oefening voor het eerst gehouden; gewoonlijk
werd de onderstelling, die daarvan den grondslag uitmaakte, eerst kort voor het betreden

van het schietterrein aan den Batterij-Commandant kenbaar gemaakt; voor het inschieten werd

niet alleen nauwkeurigheid, maar ook groote vlugheid geëischtj meermalen moest het vuur

van het eene doel onverwacht op een ander worden overgebracht; het voorgestelde tegenvuur
bezwaarde het waarnemen en het inschieten.

„Dit waren alle omstandigheden, die zich bij een werkelijk gevecht zullen voordoen,
doch waardoor de taak der Batterij-Commandanten ook moeilijker werd gemaakt. Het kan
dus geen verwondering baren, dat een en ander aanleiding gaf tot gejaagdheid en over
haasting, waarvan meermalen vergissingen het gevolg waren.

,,Intusschen zal het groot nut van de gevechtoefeningen wel niet betwijfeld worden
en mag men vertrouwen, dat langzamerhand gejaagdheid en overhaasting zullen wijken voor

kalmte en tegenwoordigheid van geest, zoo wenschelijk bij vredes-oefeningen, maar eerste
vereischten tegenover een werkelijken vijand."

In het jaar 1880 werden de Vlasakkers voor de practische oefeningen der Rijdende
Artillerie verboden naar aanleiding van ingekomen klachten over de onveiligheid van
aangrenzende terreinen; zooals wij reeds vroeger vermeldden (vergelijk blz. 218) was

toen reeds sedert een tweetal jaren de Oldenbroeksche heide voor het houden der

Artillerie-schietoefeningen beschikbaar.

Hielden de Batterijen, te Amersfoort in garnizoen, gedurende de jaren '71—'81

hare schietoefeningen op de Vlasakkers — de laatste jaren in Oldebroek —, ook de gede

tacheerde Batterijen uit Venio en Roermond kwamen derwaarts om aan de oefeningen

in het vuur deel te nemen.

Militaire marschen, die ook veelvuldig beoefend werden, strekten zich uit tot

Utrecht, Baarn, Zeist, enz.

De Amersfoortsche Courant van 12 September '78 hield o.a. in:

„Heden maakte in groot tenue de Kolonel Kommandant der twee Batterijen Rijdende

Artillerie met het Regimeiits-muziekkorps uit Ameisfoort een militaire marsch naar Soest,

Baarn en langs Soestdijk weder naar Amersfoort terug.

j.Voor het paleis te Soestdijk bevonden zich PRINS en PRINSES HENDRIK, die

hunne belangstellende aandacht aan het schoone Korps wijdden."

Verscheidene malen betrok het Korps voorts de legerplaats bij Milligen, tei-wijl

voor oefeningen in het bivakkeeren de Zeister-heide bestemd was.
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IJDEN wij ten slotte nog enkele regelen aan de jachtritten — zoogenaamde snipperjachten —

voor Officieren, die in dit tijdperk ontstonden.

Den i5den October 1874 bevatte de Amersfoortsche Courant het navolgende bericht;
„Aan den i«-Luitenant C. M. E. VAN LÖBEN SELS van het Regiment Rijdende Artillerie te

Amersfoort, is toegestaan om gedurende zes maanden te rekenen van primo November e.k. bij de Keizerlijke

Koninklijke Militaire Rijschool te Hanover te worden gedetacheerd."

Nauwlijks was SELS terug of hij begon, meerendeels in navolging van dergelijke oefeningen

in Duitsche Cavalerie-garnizoenen, met het organiseeren der snipperjachten. Een Officier — de vos,

kenbaar aan een strik op den schouder — reed omstreeks één uur voor de overigen af; hij volgde een

aangegeven weg en strooide daarlangs papiersnippers. Twee Luitenants deden daarbij dienst als honden

om het spoor te volgen en, indien het verloren was, terug te vinden. Was het opgespoord, dan

ging de jacht voort.

De vos moest tweemaal doorbreken; daarna mocht hij naar het hol vluchten. Op den weg

was een groote hindernis, die door allen moest genomen worden.

Ook maakte VAN LÖBEN SELS de ondervinding op rijkunstig gebied, te Hanover opgedaan,

dienstbaar aan zijn kameraden, door aan enkelen hunner na terugkomst te Amersfoort rijles te geven.

Tevens deed hij voor dit doel op de Vlasakkers een hindernis-baan aanleggen (Mededeelingen

van den Kapitein A. M. A. VAN DEN WALL BAKE - den i^'®" Mei 1903 bevorderd tot Majoor,

alsnog sedert 22 Augustus '01 op non-activiteit te Arnhem).

Uit het verloop der oefeningen, die wij hierboven bespraken, heeft men in groote trekken

kunnen nagaan, welke nieuwere denkbeelden gedurende de jaren 1871--'81 in de reglementen werden

opgenomen. Ook de technische veranderingen in het materieel hadden uit den aard der zaak de

samenstelling van nieuwe voorschriften ten gevolge.

Alle nieuw uitgekomen reglementen vindt men in de Recueils militair van die jaren opgenomen;

voorts treft men voor het eerst aan in het Recueil van 1878 (II blz. 238) een volledige lijst van alle

op 31 Dec. van dat jaar van kracht zijnde reglementen, voorschriften, aanwijzingen enz. voor den alge-

meenen dienst bij het leger en de verschillende wapens. Sedert verschijnt een dergelijke opgave telken jare.

Op enkele der voorschriften van meer algemeene strekking, die in dit tijdsverloop het licht

zagen, vestigden wij reeds in den loop van ons verhaal de aandacht. Wij voegen daaraan nog toe

de uitgave van Neer land's leger' (18 Juni 1877 N°. 29 P), een vraagbaak voor velen —in de eerste

plaats voor ouders en voogden, wier zonen of pupillen den krijgsmansstand wenschen te kiezen —;

terwijl wij ook niet nalaten enkele opmerkingen te wijden aan een der belangrijkste voorschriften

van deze jaren: n.1. dat op den Velddiejist, hetwelk in vervanging kwam van het tot dusverre in
beproeving zijnde reglement (20 April 1876 N°. 43 P). Het werd bij Ministerieele aanschrijving ver
vangen door het Voorschrift op den Velddienst voor het Nederlandsche leger^ weder op 13 Januari'79

gevolgd door een uittreksel voor onder-officieren en korporaals.
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ïj E commissie, welke met de samenstelling van het zoo evengenoemde voorschrift was belast

geweest, bestond uit de Kapiteins der Infanterie DOMMERS en JOOST, den Kapitein

der Artillerie — oud-Rijder — EGTER VAN WISSEKERKE, den Kapitein van den

Generalen Staf — oud-Rijder — KOOL en den Ritmeester DE BAS.

Bij de indiening van haren arbeid wees de commissie o.a. op de wenschelijkheid, met opgave

van redenen, om het voorschrift betrekkelijk het bivakkeeren der Artillerie te Velde te wijzigen.

Op grond van haar gevoelen werd bij Ministerieele Aanschrijving d.d. 7 Augustus 1873 N®. 4 P.

bepaald, de door de commissie voorgestelde wijze van parkeeren aan een onderzoek te onderwerpen.

Dit onderzoek werd ingesteld bij het Detachement Veld-Artillerie te Arnhem en bij het Detachement

Rijdende Artillerie te Amersfoort. In verband met de dienaangaande uitgebrachte verslagen bleef het
bestaande voorschrift gehandhaafd.
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EERLAND'S KONINGIN, eene KONINGIN in den edelsten zin van het woord, is aan

hare betrekkingen en aan haar volk ontvallen.

„Verheven van geest, wellicht al te zelfstandig van aard, bezield met grooten eerbied

voor kunst en wetenschap, was de Doorluchtige Vrouwe een sieraad voor den troon.

„Begaafd met schoone eigenschappen en talenten, eene Moeder" als weinigen, was zij steeds

gereed om hulp te verkenen en smarten te lenigen. Zij gaf met hart en hand te gelijk.
,,Weldoen was haar een lust; zich te vereenzelvigen met het volk, dat haar in het jaar 1839

juichend welkom heette in het Vaderland, was haar een behoefte.

„Van daar de diepe rouw, toen de derde dag der Juni-maand een einde maakte aan de ernstige

spanning, waarin het Koninklijk Huis en de natie gedurende eenigen tijd verkeerden en de treurmare

bracht van den dood van NEERLAND'S KONINGIN.

„Met diepen weemoed, maar met een dankbaar hart, voor hetgeen HARE MAJESTEIT SOPHIA

FREDERIKA MATHILDA voor het Vaderland is geweest, leggen ook het leger van Nederland en

dat in de overzeesche bezittingen een nederigen krans op het graf van Haar, die als VORSTIN

en als Vrouw groot was "

Op deze wijze uitte zich het Militaire Tijdschrift toen op 8 Juni 1877 KONINGIN SOPHIE

aan Nederland kwam te ontvallen.

In zoo verre wij ons voorstellen nog een oogenblik stil te staan bij enkele gebeurtenissen, die

rechtstreeks of indirekt met de geschiedenis van ons Korps in verband staan, daar drong zich de

droevige gebeurtenis, die het Koningshuis in rouw hulde, op den vóórgrond.
Twee jaren later troffen ons andermaal kort na elkander twee zware slagen en wel door het

ontvallen van Z. K. H. PRINS WILLEM FREDERIK HENDRIK DER NEDERLANDEN, Admiraal der

Vloot met den rang van Veldmaarschalk (13 Januari 1879), kort daarna van Z. K. H. WILLEM NICOLAAS,
ALEXANDER FREDERIK KAREL HENDRIK PRINS VAN ORANJE (11 Juni 1879). Ofschoon

laatstgenoemde geen rang bekleedde bij het Wapen der Rijdende Artillerie, toonde Zijne Koninklijke
Hooo-heid immer oroote voorliefde voor ons Korps. Zijn heengaan vervulde allen met diepe droefheid.

Van den zoo beminden PRINS V AN ORANJE bewaart de, .Historische Verzamelifig'' twee beeltenissen.
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E eerste — kniestuk, gevat in zwart houten lijst met gouden kroon —

stelt den PRINS voor in burgerkleeding en dagteekent uit den tijd, toen

Z. K. H. aan de Hoogeschool te Leiden in de leer was, zooals vroeger

het universiteits-onderwijs heette, en de Rijders het hooge voorrecht hadden den Vorstenzoon

dikwijls in hun midden te zien. (Zie bldz. 47).

De tweede beeltenis — photo buste, in cabinet-formaat uitgevoerd, in eikenhouten

lijst met gouden kroon — waarop de PRINS de gouden dolman (Engelsch model) draagt,
stelt Z. K. H. voor als Generaal. Van dit Portret bieden wij onze lezers een reproductie.

De uniform, eenmaal door den PRINS gedragen, wordt in het Rijksmuseum in

de collectie-SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG bewaard.

Merkwaardig was in dit tijdperk de circulaire van Zijn Excellentie den Minister

van Oorlog dd. 21 Maart 1874, gericht aan alle militaire autoriteiten van het leger
(vertrouwelijk kabinet L. M. F. 7).

„Meermalen is in het publiek en zelfs in de Volksvertegenwoordiging het verwijt

gehoord" — zegt de aanhef der circulaire — „van verslapping van den militairen geest

bij de Officieren en gebrek aan krijgstucht bij het leger in het algemeen, en het is niet tegen
te spreken, dat er enkele zaken zijn, die aanleiding kunnen geven tot dergelijke meening ...

Achtereenvolgens behandelt de circulaire;

I. De wijze, waarop de garnizoensdienst en de inwendige dienst worden verricht.
2. De kleeding der Officieren. 3. Eerbewijzingen. 4. De verhouding van Officieren
en kader tot hunne minderen en omgekeerd. 5. Het maatschappelijke standpunt der
Officieren en hunne verhouding onderling, ook buiten dienst. Het laatste punt bevat o.a.;

„De Chefs en de andere Officieren mogen niet volstaan met de jongeren tot hunne
gewone dienstpligten te houden, maar zij moeten hunne militaire roeping hooger opvatten,
zich als oudere kameraden ook aan de militaire en zedelijke vorming der jongeren laten
gelegen liggen en deze laatsten, wanneer het noodig is, door goeden raad en waarschuwing
herinneren aan het betamelijke gevoel, dat ieder Officier moet bezitten; daardoor kunnen

bij vele jonge Officieren ook zonder strenge maatregelen, verkeerde opvattingen en neigingen
bestreden en overwonnen worden — dat is het ware esprit de corps!"

Alle kommandeerende Officieren, garnizoens- en plaatselijke-commandanten werden
ten ernstigste uitgenoodigd, om met kracht, maar tevens met tact en oordeel, mede
te werken ter wering, waar noodig, van de bestaande misbruiken.

Bij het 50-jarig bestaan van de Koninklijke Militaire Academie op den 23^
September 1878 (22—27 September) deed ook de Rijdende Artillerie zich vertegen
woordigen. De aanwezigheid van Zijne Koninklijke Hoogheid PRINS FREDERIK
DER NEDERLANDEN maakte dit feest bijzonder luisterrijk.
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IJ besluiten het overzicht van het verblijf der Rijders in Amersfoort met de, vermelding

der in deze jaren ingestelde eereteekenen.

Bij Kon. Besluit van 12 Mei 1874 (Staatsblad N°. 70) werd een afzonderlijke

medaille voor het bijwonen der expeditie tegen Atjeh uitgereikt. ,

„Willende van onze bijzondere w.aardeering, zoowel van de dapperheid en volharding door onze vloot

en ons leger, bij de in 1873 in Atjeh aangevangen en in 1874 voortgezette krijgsverrichtingen betoond, als

van andere daarbij bewezen diensten doen blijken door het instellen van een afzonderlijk eereteeken ...."

Hierop volgt de beschrijving der medaille, vervaardigd uit het in Atjeh gedurende de jongste

expeditiën veroverde geschut.

„De medaille zal zijn rond en verguld, dragende op de vóórzijde onze beeltenis, omringd door

het gebruikelijke randschrift, en op de keerzijde het opschrift ,3^^; omringd door een krans van
lauweren en eikenbladeren.

„De medaille wordt op de linkerborst gedragen aan een Nassau-blauw lint ter breedte van 3.8 c.M."

Daarop volgde bij Kon. Besluit van 5 Mei 1877 N°. 32 de instelling van „Medailles voor het

aanbieden van eenig boek- of kunstwerk, het ten uitvoer brengen van menschlievende daden,

het aanbieden van belangrijke geschenken, en voor het zich verdienstelijk maken ten opzichte van de

verschillende wetenschappelijke- en kunstverzamelingen des Rijks.

Eindelijk stelde's KONING'S Besluit van 8 September 1877 N°. 20 de Kroon m' voor eervolvermelden.

.... „overwegende dat zij, die zich onderscheidden bij de uitvoering van eenig wapenfeit, en wie

deswege eene eervolle vermelding ten deel viel, tot dusverre verstoken bleven van een zichtbaar blijk onzer

tevredenheid, en verlangende hem door zoodanig zichtbaar blijk kenbaar te maken, opdat hij, die zich

onderscheidde steeds ten voorbeeld gesteld zij aan zijne medeburgers en kameraden . . . ."

Het eereteeken was ,,eene Vorstelijke Kroon van verguld metaal, op de linkerborst te dragen,

gehecht aan het lint van het eereteeken voor belangrijke krijgsbedrijven, onmiddellijk boven het eere

teeken". Is de eervol vermelde niet met het eereteeken begiftigd, dan wordt hem dit tevens uitgereikt

doch zonder gesp. Het besluit was van terugwerkende kracht voor reeds vroeger eervol vermelden.

Wordt dezelfde persoon meer dan eenmaal eervol vermeld, dan is hij gerechtigd op het lint

van het eereteeken voor belangrijke krijgsbedrijven onder de Kroon een Arabisch cijfer te dragen

van verguld metaal, aangevende het aantal malen, dat hem een eervolle vermelding ten deel viel.



^70 DE RIJDENDE ARTILLERIE IN AMERSFOORT 1868—'81.

P 's KONINGS veijaardag (19 Februari 1881) werd door het Regiment Rijdende Artillerie
een schitterend Assaut en een Carrousel-uitvoering gegeven. De manege was fraai verlicht
en versierd. Naast de groote gaskroon prijkten aan de eene zijde het jaartal 1793, aan de

andere zijde 1881, terwijl nabij de tribune in vuur sprankelende letters het woord Vaarwel schitterde.
Na uitreiking der prijzen hield de Luitenant-Kolonel Regiments-Commandant een afscheidsrede,

waarbij ZHEd.Gestr. wees op de ontbinding van dit schoone Regiment, dat steeds zich heeft weten
te onderscheiden in veldtochten en op de slagvelden, een artilleriecorps, dat zelfs aan KEIZER
NAPOLEON I bewondering had afgedwongen (Amersf. Ct. 21 Febr. i88i).

Het Koninklijk Besluit van den Februari 18S1 N°. 13 had bepaald, dat overeenkomstig
de nieuwe leger-organisatie, de Staf, de Hoofd-administratie, de V- en de 2'-Batterij Rijdende Artillerie
op den April in Arnhem garnizoen zouden gaan houden, dat aldaar tevens de Instructie-Batterij
als onderdeel van het Korps zou worden opgericht. De 3'- en de 4'=-batterij zouden bij het nieuw
op te richten V Regiment Veld-Artillerie te Utrecht worden geïncorporeerd; het Depót kwam in de

formatie van het op te richten s'' Regiment Veld-Artillerie te Breda.

Enkele dagen vóór het vertrek uit Amersfoort — het was op den 29®^^" Maart — vereenigden
zich de Officieren van het Regiment met eenige oud-kameraden in de Sociëteit Amicitia, aan een

laatsten kameraadschappelijken maaltijd. Aan den disch, die opgeluisterd werd door de Regiments-

muziek, zaten aan; de Luitenant-Kolonel Baron TAETS VAN AMERONGEN, de Majoor Jhr. VON

PESTEL, de Kapiteins DIEMER, Jhr. DE PESTERS, Jhr. GODIN DE PESTERS, BIERMAN,

Jhr. DES TOMBE en HAITSMA MULIER, benevens de i*'-Luitenants Jhr. STORM VAN 's GRAVE-

SANDE, Jhr. DE JONGE VAN ELLEMEET, SANDERS, BOOGAERT, VAN DEN WALL BAKE,

PUNT, HOEKWATER, VAN HEUKELOM (gedetacheerd) en de Paardenarts WESTBROEK.

Van de oud-Rijders waren aanwezig: RUDOLF FLORENCE DE BRUIJN, EGTER VAN

WISSEKERKE, KOOL, DUTRY VAN HAEFTEN, Baron SIRTEMA VAN GROVESTINS, Jhr,

CALKOEN, Jhr. VAN DEN BOSCH en Baron VAN NAGELL.

Menig hartelijk woord, in de feestzaal uitgesproken, legde getuigenis af, van wat er omging in

zoo veler gemoed; het waren hoogst ernstige, onvergetelijke oogenblikken, die werden doorleefd: uren,

die door geen der aanwezigen ooit zullen worden vergeten.

Dat men ook elders in den namiddag van 29 Maart in gedachten bij de aanzittenden verwijlde,

bewees de ontvangst van menig hartelijk en gevoelvol woord.

Zoo zond o.a. wijlen de Generaal-Majoor L. Ridder VAN RAPPARD, destijds Kolonel-Com

mandant van het 3® Regiment Huzaren, het navolgende telegram:

y^Wcicndc, dat het Korps Ofïcicren'van het Regemeiit Rijdende Artillerie zich heden voor hun uitééngaan

^,aan cenen kameraadschappelijken disch vereenigt^ waaraan ook velen deelnemen^ die er vroeger toebehoorden,

veroorloof ik mij een heilwensch te zenden aan dat Regcment, waarbij ik ook eenmaal gedetacheerd was; een

,jijdstip waarvan mij steeds de aangenaamste indruk bijbleef.



VERTREK NAAR ARNHEM. . ^71

„Onder de aanzittende Officieren zullen er met U nog wel zijn, die zich dit willen herinneren. Hoe
„beiden ook besnoeid, hoop ik echter, dat zoo lang eene Nederlandsche Kavalerie zal bestaan, haar de zoo
„mimisbare Rijdende Artillerie nimmer zal ontbreken. Leve het oude Regiment en het nieuwe Korps."

(get.) VAN RAPPARD.

De Officieren van het Regiment Grenadiers en Jagers gayen op de navolgende wijze per
telegram uiting van hunne gevoelens;

„De Officieren der Grenadiers en Jagers betuigen hunne hartelijke deelneming in Uwe bijeenkomst van

„heden. Zij hopen dat de vriendschappelijke verhouding, waarvan de Rijdende Artillerie jegens hen blijk gaf ^

„o.a. door het telegram van 12 September iSjp, moge blijven voortbestaan, ook na de oprichting van het nieuwe

„Korps en koesteren daarvoor de beste wenschen.

„Leve onze roemrijke Nederlandsche Rijdende Artillerie, hoe dan ook georganiseerd.

„Namens de Officieren van de Grenadiers en Jagers,

,,de Kolonel, buitengewoon Adjudant des KONINGS,

„(get.) VAN BEL."

Het Amersfoortsche orgaan van den April 1881 bevatte de navolgende mededeeling —•
„Heden ochtend te 8 uur is het Regiment Rijdende Artillerie, van 1867 weder alhier in garnizoen,

van hier vertrokken, n.1. naar Utrecht om aldaar als Veld-Artillerie garnizoen te houden: de 4= batterij

onder commando van den Kapitein J. F. DIEMER en de 3® batterij onder commando van den Kapitein

P. HAITSMA MULIER, met de i®-Luitenants Jhr. H. F, TINDAL en J. L, VAN HEUKELOM.

„Naar Arnhem, voorafgegaan door het Muziekcorps, om aldaar, gecommandeerd door Jhr, VON

FESTEL, garnizoen te houden, de 2® Batterij onder commando van den Kapitein Jhr, V. A. DE PESTERS;

de I® batterij onder commando van den Kapitein Jhr, W, C, GODIN DE FESTERS en de Instructie-

Batterij onder commando van den Kapitein Jhr, F, J, A, DES TOMBE, met de i®-Luitenants VAN DEN

WALL BAKE, SANDERS, BOOGAERT, HOEKWATER en FUNT, De i®-Luitenants Jhr, DE JONGE

VAN ELLEMEET en Jhr, STORM VAN 's GRAVESANDE zijn reeds vroeger naar Arnhem vertrokken,

„Naar Breda vertrokken de Luitenant-Kolonel Baron TAETS VAN AMERONGEN, de Kapitein-

Adjudant BIERMAN en de Kapitein-Kwartiermeester VAN DER MEER,

„Burgemeester en Wethouders en het Korps Officieren der dienstdoende Schutterij en vele belang

stellenden waren bij het vertrek aanwezig,"

Alweder was een tijdperk in onze Korpsgeschiedenis afgesloten.
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Bijlage Ih.

fi]{]{y[UU^^ dep Officiepen gedupende t^et tijdye^K 1652-1661 ir\

ï(oninyijXen ]Hedepl^nd$Gt\en Dienist.

A.. Cliefs van het Korps.

Zie Deel V-n B. (Bijlage I/.)

Commandanten van de Bereden Artillerie,

Zie Deel V-ii B. (Bijlage I/.)

B. Commandanten.

Zie Deel V-ii B. (Bijlage I/.)

C. Officieren.

Zie Deel V-ii B. (Bijlage I/.)





Bijlage m.

Afschrift.

Record of Service of Baron K. M. HARADA, Second Class

of the Imperial Order of the Rising Sun, Major-General

and Member of the House of Peers.

Born October 6, 1830 in the Province of Bitchiu, Okayama Prefecture, and at the age of

twenty came to Yedo — now Tokio — and studied the Dutch language vvith the wish of learning

Medical Science.

1856.... Entered the Service of the Shogun's Government and was engaged principally in

translating military books and in the investigation as to the reforms in military organisation.

1863 .... Joined the Mission to England, France etc., being charged with the duty of

investigating military affairs. Arrived first in France whence, hovvever, the Mission returned home

after a delay of only a few months, and where he separated from the Mission in order to prosecute

his studies of the particular subject.

1864.... Arrived in Holland and Stayed for a while in the Hague with Tsnesiro Oetida,

Kamasiro Yenomoto etc. who had already been despatched to that country. Thereafter, with the

permission of the Dutch Government, joined for the purpose of studies the Horse Artillery in Arnhem,

then under the command of Colonel TINDAL and Major VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN.

1866.... Having been recalled by the Government, returned to Japan, whereupon was

appointed a Colonel of Artillery in active service.

1869.... On the restoration of the Imperial Government, was appointed by the new

Government a commissioner for establishing Military College, Arsenal, etc.

1872.... Joined the special Embassy to the countries in Europe and America and returned

to Japan in 1875 on the conclusion of the Mission to those countries.

1875 .... Upon the return to Japan was appointed the Director of the Artillery Department

and the Chairman of the Artillery Council.

1881 .... Appointed Major-General, engaged in drafting the Military Penal Code, decorated

with the Third Class Order of Rising Sun, and nominated a Member of the Council of National Defense.

1883 .... Appointed a Member of the Senate.

1888 .... Decorated with the Second Class Order of Rising Sun.

1889.... The Senate abolished.

1890.... Nominated by the Emperor to be a Member of the House of Peers.

1900.... Raised to Peerage and conferred the title of Baron.





Bylage o.

Algemeen overzich.t van de presente sterlcte van

tiet Leger te Velde 1), wapensgewijze, op den
25sten AU-gULStU-S 1870.

Infanterie. Cavalerie Artillerie. Mineurs. Paarden.

OMnTTPn^TTT TTXT
S  d
u  0

e
V  c

c

y  B
ö  g.

g  n
u  ij

Cavalerie Artillerie.

0
u

0

'0
£
0

O  Cu

0 w "g

c £
0 ̂ Offiiereic

fJ Cl

!S G 2
S "0

1  «
0 «

Officierei

0  2.

ö  y

B  1
0 s

Officierei

'U ' 0-

|s|
i  1
0 S

 navOfficieren
1

Troepen-
van Officieren

Troepen-

1® Divisie

I® Brigade 99 3448 27 559 13 308 > > 51 397 23 226

2' 81 2966 29 479 13 263 > > 51 441 24 225

T Brigade 71 3258 > > > > > > > > > >

2® Divisie

2' 79 3307 > > 14 275 > > > t 18 184

3® Divisie
1® Brigade 91 3602 > > 7 205 > > > > 10 157

2' 81 3402 23 428 7 196 4 189 42 387 13 191

1® Afz. Bricfade .
O 85 3109 23 49Ó 8 192 4 185 54 370 17 182

11 84 3364 9 151 7 190 4 > 17 107 13 100

3' 11 11 ♦ • Ó5 2703 I 25 4 99 > > 4 22 4 79

Totaal . . 736 29159 112 2138 73 1728 8 374 219 1724 122 1344

Respectievelijk op i en 15 Augustus bedroeg blijkens de sterkte-staten van die dagen de

pi'esenie sterkte:

! 929 Officieren, 33310 manschappen, 406 Officiers- en 2540 troepenpaarden,
971 33877 M 468 „ „ 2926 „

op totale sterkte van:

! 943 Officieren, 35002 manschappen, 414 Officiers- en 2702 troepenpaarden,
986 „ 35840 „ 474 M 2962 „

I) Zonder het Hoofdkwartier.
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Nommer in den

Catalogus van het
Museum.

OMSCHRIJVING
DER

VERSCHILLENDE NUMMERS.

Een Portret in eikenhouten lijst, voorstellende HARE MAJESTEIT KONINGIN

WILHELMINA.

Geschenk van de Officieren van het Korps Rijdende Artillerie.

Een Portret — kniestuk — in zwarthouten lijst met gouden kroon gevat, voor

stellende Z. K. H. DEN PRINS VAN ORANJE in burgerkleeding.

Een Portret (photo-buste, in cabinet-formaat uitgevoerd) in eikenhouten lijst met

gouden kroon, voorstellende Z. K. H. DEN PRINS VAN ORANJE als Generaal in de

uniform der Rijdende Artillerie.

91

87

88

89

192

193

109

189

5

6

7

2

126

Zie Catalogus Deel V-i.

Zie Catalogus Deel V-in A.
I  ■

Idem.

Zie Catalogus Deel V-ii B en V-in A.

Zie Catalogus Deel V-m A.

Idem.

Een Portret (cabinet-formaat) in zwarte lijst, voorstellende den Kolonel P. A.

C. VAN WICKEVOORT CROMMELIN (E.K.2) (St.W.4) (M.K.), in de uniform der

Rijdende Artillerie.

Een Portret (cabinet-formaat) in zwarte lijst, voorstellende den Kolonel J.WOORTMAN

SPANDAW (M.W.0.4) (E.K.5) (M.K.), in de uniform der Rijdende Artillerie.

Zie Catalogus Deel V-ii B.

Zie Catalogus Deel V-iii A.

Een Portret (cabinet-formaat) in zwarte lijst, voorstellende den Kolonel F. C. H. Baron

VAN TUIJLL VAN SEROOSKERKEN (E.K.5) (M.K.) in de uniform der Rijdende Artillerie.

Zie Catalogus Deel V-ii B.

Zie Catalogus Deel V-m A.

Idem. '
I

Zie Catalogus Deel V-iii A. . '

Zie Catalogus Deel V-ii B.



Nommer in den

Catalogus van het
Museum.

OMSCHRIJVING
DER

VERSCHILLENDE NUMMERS.

16

17

134

103

114

196

197

198

199

3Ö

151

37

Zie Catalogus Deel V-ii B.

Zie Catalogus Deel V-iii A.

Zie Catalogus Deel V-iii A.

Idem.

Zie Catalogus Deel V-iii A.

Een portret in olieverf, voorstellende den 2®-Luitenant Jonkheer GUILLAUME

ALBERT CHARLES HERMAN VAN GOEDECKE (E.K.5) (G.4) (Z.4) (J.2), in de

uniform der Rijdende Artillerie, geschilderd door Z. K. H. DEN PRINS VAN WIED,

Geschenk van J. J. Baron FAGEL te Avegoor (Ellecom).

De versierselen van de Orde van het Zwaard (Zweden en Noorwegen). Ridder

kruis met twee desbetreffende bescheiden (benoeming en toestemming tot het dragen).

Geschenk als voren.

De versierselen van Commandeur in de Orde van St. Olaf met ster (Zweden en

Noorwegen) met twee desbetreffende bescheiden (benoeming en toestemming tot dragen).

Geschenk als voren.

De versierselen van Ridder 3® Klasse in de orde van St. Stanislaus van Rusland

met twee desbetreffende bescheiden (benoeming en toestemming tot dragen).

Geschenk als voren.

Een Portret (cabinet-formaat) in zwarte lijst, voorstellende den Kolonel Jhr. C, D. P.

SINGENDONCK (M.W.O.4) (N.L.2) (E.K.2) (M.K.), in de uniform der Rijdende Artillerie.

Een levensbeschrijving met portret van Zijne Excellentie den Luitenant-Generaal

Jhr. C. D. P. SINGENDONCK. (M.W.O.4) (N.L.2) (E.K.2) (M.K.). oud-Kolonel

Regiments-Commandant.

In bruikleen afgestaan door zijne dochters de Jonkvrouwen SINGENDONCK te

's Gravenhage.

Zie Catalogus Deel V-iii A.

Zie Catalogus Deel V-ii B.

Een Portret (cabinet-formaat) in zwarte lijst, voorstellende den Kolonel F. F.

STEENBERGHE (N.L.3) (E.K.4) (E,L.5), in de uniform der Rijdende Artillerie.
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194

85

80

81

82

83

84

86

2 Naamlijsten van de effectieve en van de honoraire leden der Officiers-Tafel

der Rijdende Artillerie. Opgericht 15 Februari 1840.

Samengesteld en geïllustreerd in den jare 1859 door den toenmaligen U-Luitenant

der Rijdende Artillerie F. F. STEENBERGHE (E.K.5) (E.L.5).

Een Portret (cabinet-formaat) in zwarte lijst, voorstellende deiï Luitenant-Kolonel

J. J. C. Baron TAETS VAN AMERONGEN (E.K.3) in de uniform der Rijdende Artillerie.

Een photographisch Portret in zwarte lijst, voorstellende den U-Luitenant Jonkheer

GERRIT WILLEM HOVY in de uniform der Rijdende Artillerie.

Geschenk van den gepensionneerden Kolonel der Artillerie H. H. J. Baron VAN

HAERSOLTE VAN DEN DOORN,

Tafelhoek der Officieren van het Regiment Rijdende Artillerie (1862).

Geschenk als voren.

Een Portret (cabinet-formaat) in zwarte lijst, voorstellende den Kolonel Jhr. L. J.

TINDAL (M.W.0.4) (E.K.3) (M.K.) in de uniform der Rijdende Artillerie.

Geschenk van zijn zoon Jhr. F. J. R. TINDAL te Arnhem,

Een Militaire Willemsorde 4' klasse toebehoord hebbende aan den Kolonel

Jonkheer LEONARD JEAN TINDAL.

Geschenk als voren.

Een Metalen Kruis, toebehoord hebbende aan den Kolonel Jhr. LEONARD
JEAN TINDAL.

Geschenk als voren.

Een Kommandeurskruis van de Luxemburgsche Orde van de Eikenkroon (zonder

lint) toebehoord hebbende aan den Kolonel Jonkheer LEONARD JEAN TINDAL.

Geschenk als voren.

Een 40-jarig Dienstkruis als Nederlandsch Officier, toebehoord hebbende aan den

Kolonel Jonkheer L. J. TINDAL.

Geschenk als voren.

Zie Catalogus Deel V-i.

Een Sabel met scheede, toebehoord hebbende aan den Kolonel Jhr. L.J. TINDAL.
Geschenk van zijn zoon Jhr. F. J. R. TINDAL te Arnhem.
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123
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125

126

127

79
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Een Sabel met scheede, toebehoord hebbende aan den Kolonel Jhr. L. J. TINDAL.
Geschenk als voren.

Een Sabel met scheede (met stalen gevest, voorzien van één beugel) toebehoord
hebbende aan den Kolonel Jhr. L. J. TINDAL.

Geschenk als voren.

Een Phantasiesabel met scheede (waarschijnlijk cadettensabel, Duitsch fabrikaat)
toebehoord hebbende _aan den Kolonel Jhr. L. J. TINDAL.

Aan het ivoren gevest ontbreekt de ketting.

Geschenk als voren.

Een Sabel met scheede, toebehoord hebbende aan den Kolonel Jhr. L.J. TINDAL.
Gedragen in Luxemburgschen dienst (1841—1849). Het gevest is van koper en

bevat het wapen van Luxemburg te midden eener wapentrophee. Op de kling leest men
L. Baron TINDAL.

Geschenk als voren.

Een Sabel met scheede, toebehoord hebbende aan den Kolonel Jhr. L.J. TINDAL.

Gedragen in Luxemburgschen dienst. Het gevest als voren, de scheede is van

Ieder en voorzien van koperen banden en sleepplaat.

Geschenk als voren.

Een koppel Pistolen, toebehoord hebbende aan den Kolonel Jhr. L. J. TINDAL.

De pistolen zijn voorzien van schoorsteentjes.

Geschenk als voren.

Zie Catalogus Deel V-ii A.

Een Portret (cabinet-formaat) in zwarte lijst, voorstellende den Kolonel Jhr. W. DE

VILLENEUVE in de uniform der Rijdende Artillerie.

Diploma met medaille, behaald door het Korps bij de Scherpschutterswedstrijd

op de Wiesselsche heide achter het Loo, 12—17 Augustus 1872.
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Errata.

Blz. 17. Regel 3 v. b. staat A. T. M. d'HAMECOURT, lees A. F. M. d'HAMECOüRT.

„  17. Regel 8 V. b. staat Jhr. A. L. F. F. VAN DER WIJCK, lees Jhr. A. L. F. T, VAN"

DER WIJCK.

„  17. Regel 4 V. O-, blz. 28 regel 17 v. b. en blz. 29 regel 16 v. b. staat Jhr. W. H. C.

RIDDER VAN RAPPARD, lees Jhr. W. U. C. Ridder VAN RAPPARD.

„  18. Regel 20 V. b., blz. 26 regel 15 v. b., blz. 64 regel 17 v. b., blz. 79 regel 4 v. o.,

blz. 80 regel 7 v. b. staat Jhr. W. A. ALTING VAN GEUSAU, lees J/ir. W. A.

ALTING VON GEUSAU

„  28. Regel 18 V. b. staat G. J. VAN ORSOY VEEREN, lees C. J. VAN ORSOV VEEREN.

„  29. Regel 14 V. O. staat Jhr. W. E. HOVY", lees y/ir. W, G. HOVY.

„  65. Regel II V. 0. staat J. C. J. RIDDER, lees J. C. R. RIDDER.

„  76. Regel 7 V. O., blz. 78 regel 4 v. o. en blz. 79 regel 5 v. b. staat S. J. A. DE QUERTEMONT,

lees S. 7. A. DE QUERTENMONT.

„  108. Regel 4 V. O. staat K. H. HARADA, lees K. M. HARADA.

„  128. Regel 16 V. O. staat F. C. Baron VAN TüIJLL VAN SEROOSKERKEN, lees F. C. H.

Baron VAN TÜYLL VAN SEROOSKERKEN.

„  131. Regel 14 V. b. en blz. 249 regel 2 v. b. staat J. W. C. GERARD VAN SIJSEN, lees

7- W. L. GERARD VAN SI7SEN

„  140. Regel 12 V. O. staat L. H. F. VAN HASSELT, lees F. VAN HASSELT.

„  156. Regel 4 V. b. staat Deel V-i blz. i, lees Deel V-i blz. 206 e.v.

„  207. 2 V. b. staat 1879, lees i8yo. .

„  207. Regel 5 V. O. staat A. C. J, Baron VAN HEEMSTRA, lees C G. S. Baron VAN

HEEMSTRA.

„  208. Regel 7 V. O. staat strengen, lees stangeji.
„  223. Regel 10 V. b. staat J. H. K. DE ROO VAN ALDERWERELT, lees 7. K. H DE ROO

VAN ALDER WEREL T.

„  228. Regel 5 V. O. staat G. J. JACOBS, lees E. 7. 7ACOBS.
„  248. Regel 4 V. O. staat C. M. E. VIRULY VAN POUDEROYEN, lees M. 7. E. VIRULY

VAN PO UDER O YEN.

255. Regel 9 V. b. en blz. 256 regel 11 v. b. staat Jhr. H. M. DE JONGE VAN ELLEMEET,
lees 7/ir. M. W. DE 7ONGE VAN ELLEMEET.
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