Hetboek

"Gesdziedenisvan hetKorps Ri,jdendeArtillerie" gednrende hetti,jdvak 1903-1928
gesdireven door Generaal.Majoor b.d

H G. Rambonnet
sluitaan op de tiendelige serie vanN. J. A. P. H mnEs
waarin de eerste honderdjaar van ditroemrijke kmpsworden besdireven.
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VOORWOORD

Het onovertroffen prachtwerk van wijlen Kolonel N. J. A. P. van Es
„Het Historisch Museum van het Korps Rijdende Artillerie" beëindigt
de geschiedenis van het Korps in 1903. De feestelijkheden ter gelegenheid
van het 11O-jarig bestaan van het Korps werden er nog in herdacht.
„Het Historisch Museum van het Korps Rijdende Artillerie" is een afgesloten
en niet te evenaren werk, dat zoowel in tekst als in omlijsting de artistieke

persoonlijkheid van den schrijver sterk naar voren doet komen. Te allen
tijde zal het als een standaardwerk worden beschouwd.
De geschiedenis van het Korps gaat echter door en bij de rijders en oud
rijders is de gedachte opgekomen geiden bijeen te brengen, ten einde de
geschiedenis na 1903, zij 't op zeer eenvoudige schaal, te boekstaven. De
gelden waren bijeengebracht, doch de schrijver liet op zich wachten, zoodat
ondergeteekende wil trachten deze taak op zich te nemen. Hij meent daartoe
echter de clementie van de lezers te moeten inroepen, aangezien het werk

slechts een zwakke weerschijn is van 't bovengenoemd standaardwerk. Het
doel is slechts een zooveel mogelijk chronologisch overzicht te geven van de
voornaamste gebeurtenissen en tevens een blik op de bestaande toestanden
in verschillende periodes, zoodat een ieder zijne herinneringen kan opfrisschen
en een oogenblik vertoeven bij de schoone jaren, die hij bij het Korps diende.
Tevens moge het het nageslacht een begrip geven van den ernst en toewijding,
waarmede bij het Korps steedsis geoefend en van den krachtigen esprit de corps,
in de hoop dat deze steeds op dezelfde wijze zal blijven voortbloeien tot heil
van ons schoon en geliefd Korps.
De Schrijver.

f
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GESCHIEDENIS VAN HET KORPS
RIJDENDE ARTILLERIE
1903

1928

1903

was n.1. de Luit.-Kolonel

die in zulk een vlotten gang op ons aankwam.
Zonder zijn gang te verminderen riep hij in 't
voorbijrijden den officieren toe, dat voorstellen
onnoodig was daar hij allen te goed kende en zoo
volgden de officieren in denzelfden gang tot aan

J. D. Wagner, bevelvoeren

de wachtkamer in de Willemskazerne, alwaar de

ij kunnen de geschiedenis in
1903 aanvangen met de ver
wisseling van het Korps
commando. Op I November

de over de I® Afdeeling van het 3® Regiment VeldArtillerie te 's-Hertogenbosch, benoemd tot Com
mandant van het Korps Rijdende Artillerie, als

opvolger van Luit.-Kolonel F. van Hasselt, die
wegens gezondheidsredenen op n.a. was gesteld.
Eerstgenoemde overste had reeds als luitenant van
20 Juli 1882 tot 21 Juli 1887 en als kapitein van
I October 1894 tot 23 April 1900 bij het Korps

nieuwe Commandant werd verwelkomd.

Den volgenden dag rukte het Korps met 3 bat
terijen, ieder ter sterkte van 4 stukken, in marschtenue naar de Kemperheide, alwaar het te lol uur
was opgesteld onder commando van den oudsten
kapitein, den Kapitein van Altena, Commandant
der Instructie Batterij. De i® Luitenant Jhr. Calkoen was aangewezen als adjudant van den Afd.-

dienst gedaan.

Ct. De I® Luitenant van den Wall Bake, die tevens

De Korpsorder bp i November 1903 luidde;
„H.H. Officieren van het Korps en daarbij gedeta-

geïnstalleerd werd,vergezelde den nieuwen Korps
commandant naar de heide.

cheerden worden verzocht zich op morgen 2 Novem
ber des n.m. ai uur te paard te bevinden bij den *

Remonterijders, scholieren en geëmployeerden
waren ter beschikking van de batterijen. Derge

Zuidelijken uitgang van het dorp Elden. K.M.paal 2i. Straatweg Arnhem-Nijmegen". Toen de
officieren daar op het aangegeven uur opgesteld
stonden, kwam een ruiter in zeer snellen galop met
het 2® paard aan de hand om de bocht rijden, die
zich aldaar in den weg bevindt. Blijkbaar om zijn

lijke plechtigheden op de heide mochten zich steeds
in de belangstelling van het Arnhemsche publiek
verheugen. Rijtuigen en karretjes met dames en
heeren,gewoonlijk ruim voorzien van eet- en drink

groot verlangen naar terugkomst bij het Korps te
demonstreeren, was het de nieuwe Commandant

waren, kwamen, als het Korps was opgesteld, van
verschillende zijden aanrijden. De „clou" was
steeds het defileeren van het Korps in rengalop,
dat ook telkens weder een overweldigenden indruk

maakte. De overste Wagner op de heide aange
komen, nam onmiddellijk, na een korte toespraak,
het commando over zijn geliefd Korps op zich dat
toen bestond uit:

De Staf.

Luit.-Kolonel J. D. Wagner. Korpscommandant.
I® Luitenant C. W. A. Baron van

Haersolte van den Doorn. Adjudant.
Batterij.
Kapitein L. Baron van Hogendorp,
I® Luitenant B. D. Bleckmann,
I® Luitenant H. G. Rambonnet,

Voor de africhting der remontepaarden was
aangewezen de i® luitenant voor speciale diensten
(tevens belast met het toezicht op de School) be
nevens 1 opperwachtmeester pikeur, i wachtmees
ter, 20 vrijwilligers, 2 miliciens per lichting (ge
durende hun 2® dienstjaar) en jaarlijks 31 a 32
paarden.
De Instructie-batterij bestond uit: i kapitein
(kon van de Veldart. zijn), i luitenant, i opper
wachtmeester, 2 wachtmeesters, i fourier, 2 korpo
raals, 2 trompetters, i hoefsmid, 58 paarden, be
nevens aanvullend personeel der veldartillerie.

I® Luitenant O. C. G. Beelaerts van Emmichoven.

2' Batterij.
Kapitein Ch. E. Baud,
I® Luitenant H. J. Verhulst,
I® Luitenant Jhr. W. Röell,
I® Luitenant R. H. A. van den Wall Bake.

Luitenant voor speciale diensten.
I® Luitenant A. L. van Affelen van Saemsfoort.

Instructie Batterij.

Kapitein A. L. van Altena (2® Regt. Veld-Art.)
I® Luitenant F. R. Kuyper (i® Regt. Veld-Art.)
I® Luitenant J. H. Bloem (3® Regt. Veld-Art.)
I® Luitenant B. T. Paets
(2® Regt. Veld-Art.)
I® Luitenant Jhr. J. G. L. Calkoen.
(van het Korps Rijd. Art.)
Paardenarts i® kl.: L. J. M. Rijnenberg.
Off. V. Gez. 2® kl.: J. D. Jordaan.
1® Lt.-Kwartierm.: H. L. C. Mulder van de Graaf.

Op dat oogenblik bestond een rijdende batterij
uit: I kapitein, 3 luitenants, i adjudant o.o.d.d.
officier, i opperwachtmeester, 7 wachtmeesters,
I fourier, 8 korporaals, 2 trompetters, i houtwer
ker of smidbankwerker (eene batterij de houtwer
ker, andere de smidbankwerker), 2 hoefsmeden,
I zadelmaker, 40 kanonniers stukrijders (i® of

2® kl), 116 miliciens (over 2 jaar verdeeld), 127
paarden.

De lichtingen bij de Rijdende artillerie kwamen

telken jare met i October op (diensttijd 2 jaar).
Gedurende den winter werden de rijlessen in de
manege gegeven. In het voorjaar begon de oefe
ning met de afdeelingen naar buiten, daarna met
het stuk, vervolgens met de sectiën, batterijen en
ten slotte in korpsverband. Een zeer systematische
en logische opleiding.
De remontepaarden (jaarlijks 31 a 32) kwamen
ongeveer tegen Juli aan uit het Remontedepót te
Milligen. Den i®®of 2®® dag werden zij op de groote
volte aan de hand voorgebracht op het binnenplein
van de kazerne, waarbij de beide batterijcomman
danten beurtelings een keus deden. De paarden
werden na de indeeling onder speciaal toezicht en
verantwoordelijkheid van den officier van speciale
diensten geplaatst in een afzonderlijken stal (stal 8
bij de manege) en bleven onder leiding van dien
officier ongeveer 16 maanden in africhting.

Einde December bereikte het Korps het bericht
van het overlijden van den oudsten oud-rijder Jhr.
Hooft, die steeds van zooveel belangstelling en
liefde voor het Korps had doen blijken. O.a. had
ZHWG.de medaille laten vervaardigen als herin
nering aan 't loo-jarig bestaan van het Korps,
welke medaille beschreven is in het gedenkboek
van het loo-jarig bestaan.

I

.

1904

MUTATIEN ENZ.

p 12 Januari had de begrafenis
plaats van den oud-rijder Jhr.

met 4 stukken, op 't Rozendaalsche veld ten N. van
den Koningsweg 2500 M. ten O. van den Apeldoornschen weg, front Zuid. Marschtenue zonder

des Tombe,waarbij de i® Luite

revolver. Witte handschoenen voor allen.

nants van Affelen van Saems-

Op 7 December had met dezelfde sterkte op de
Kemperheide de uitreiking plaats van het is-jarig

foort en Jhr. Röell het Korps
vertegenwoordigden.

i
Op 15 Maart werd de i® Luitenant Jhr. Röell
overgeplaatst van de 2® Batterij naar de Instructie
batterij en de i® Luitenant Jhr. Calkoen van de
I.B. naar de 2® Batterij.

Op 3 Mei werd de commandant van de I.B.
Kapitein A. L. van Altena, die benoemd was tot

majoor bij het 4® Regt. Vesting-Artillerie, in zijn
commando vervangen door den Kapitein J. C. A.
Drabbe, van het 2® Regt. Veld-Artillerie, die reeds
als luitenant van 9 December 1894 tot i Mei 1900
bij het Korps gediend had. De 3 batterijen elk ter
sterkte van 6 stukken stonden daartoe onder de be

velen van Kapitein Baron van Hogendorp te 11
uur opgesteld op de Kemperheide nabij de kogel
vangers.

Op I November werd de i® Luitenant H. G.
Rambonnet benoemd tot officier van Speciale dien

dienstkruis aan den i® Luitenant Bloem der Veld
artillerie ged. bij de I.B.
TENUE EN UITRUSTING

De Korpsorders gaven herhaaldelijk blijk, dat
streng de hand werd gehouden aan de tenue, zoo
wel in *t openbaar als bij de stallen; o.a. lezen we

op de Korpsorder van 17 Maart „de sabelriemen
zullen een lengte hebben van 0.50 M.,de riem No.i
voorzien van 3 knoopsgaten, de riem No. 2 en 3
elk voorzien van 4 knoopsgaten. Buitenmodel sabeltasschen zullen overeenkomstig het bovenstaande

gedragen worden, zoodanig, dat het midden van
het blad ongeveer komt ter hoogte van de knie.
HH. officieren worden uitgenoodigd hunne sabeltasschen, ook de gouden, zoo spoedig mogelijk te
laten wijzigen".
PARADES

sten en op dien datum overgeplaatst van de i® bat
terij naar den Staf van het Korps, zulks ter ver
vanging van den i® Luitenant A. L, van Affeleq

De groote parades werden gehouden op 19 April
(Z.K.H.de Prins der Nederlanden),5 Juli(H.K.H.

van Saemsfoort, die met i November bij de Ves

Prinses von Wied), 2 Augustus(H.M. de Konin

ting-Artillerie zou worden gedetacheerd doch op

gin Moeder), 31 Augustus (H.M. de Koningin).

dien datum nonactiviteit had aangevraagd. Op
denzelfden datum werd de i® Luitenant Jhr. H. J.

Er werd gewoonlijk aan deelgenomen door het
8® Regiment Infanterie, het Korps Rijdende Artil

Repelaer van Driel van het 2® Regt.Veld-Artillerie
overgeplaatst bij het Korps Rijdende Artillerie.
Laatstgenoemde officier werd ingedeeld bij de
I® batterij. De installatie had plaats op 2 Novem
ber met 2 rijdende batterijen a 6 stukken, de I.B.

lerie en een detachement van de Invaliden van

Bronbeek. Zij hadden plaats op de Singels. Het
Korps Rijdende Artillerie stond daarbij gewoonlijk
opgesteld ter hoogte van het Velperplein front naar
de Roggestraat. Het 8® Regiment Infanterie op den

Eusebiusbinnensingel. De inspecteerende generaal
met zijn staf stelde zich op bij den Dam van de
Lauwersgracht of bij de Apeldoornsche straat.
Vooral de Rijdende artillerie oogstte bij deze ge
legenheden veel bewondering en het was Üan ook
een prachtig schouwspel het Korps in groote tenue
met sectiecolonnes in draf over den Singel te zien
gaan.

OEFENINGEN

Voor oefeningen en entraineeren van paarden
bestond ruimschoots gelegenheid. De Kemperheide
en de Rozendaalsche heide werden het meest be

zocht, maar ook de Wolfhezerheide en de heide
van Oud-Reemst boden zeer goede terreinen.
Schietoefeningen

Deze werden tot nu toe steeds op de Deelerheide

gehouden (bij Hoenderloo) welke heide daartoe
telken jare met groote welwillendheid door den
heer Baron van Pallandt van Rosendael, die het

Korps een zeer goed hart toedroeg, werd beschik
baar gesteld. Dit schietterrein is uitvoerig be
schreven in het„Historisch Museum van het Korps
Rijdende artillerie". In 1904 zouden de schiet
oefeningen bij uitzondering in de Legerplaats bij
Oldebroek plaats vinden omdat bij de veldartille
rie dit jaar, wegens verschuiving van de opkomst
der lichtingen, geen voldoende geoefende man
schappen gedurende den zomer aanwezig waren
om schietoefeningen te houden. Daar het Korps
in één dag naar de Legerplaats zou marcheeren
werd het entrainement der paarden nog meer
onder de aandacht gebracht. De Korpsorder van
27 April bevat: „Met het oog op de schietoefenin
gen die van 2-11 Juni e.k. in de Legerplaats bij
Oldebroek zullen worden gehouden wordt door
mij bepaald:
I® Op Donderdag zal geoefend worden als op een
anderen werkdag.
2® Elk paard zal op eiken werkdag minstens drie
uur beweging in de open lucht hebben.
3® Door veelvuldig naast de paarden te laten loopen moet het personeel ertoe gebracht worden
dat zonder bezwaren een half uur in het tempo
van 105 M. in de minuut wordt afgelegd.
4® De paarden zullen slechts gaan in de reglemen
taire tempo's van 225 M. draf en 400 M. galop.
Er zal naar gestreefd worden den stap eene
snelheid van 105 M. in de minuut te geven.

5® Aan vele batterijstellingen zal eene oefening in
de vuurleiding worden verbonden.

6® Dinsdag houdt de i® Batterij en Donderdag de
2® Batterij een oefening bedoeld in de II Afd.
Scholen te voet B. met geschut. Hierbij gebruik
te maken van de in het park aanwezige doelvuurmonden en losse pijpjes.
7® De I.B. oefent zich geheel naar het inzicht van
haar commandant, doch zorgt dat de 14 paar
den die aan de Rijdende batterijen geleverd
worden, voldoen aan de voorwaarden onder 2
genoemd.
8® 21 Mei wordt de munitie voor de schietoefe

ningen benoodigd in de voertuigen gepakt.
9® De afstand tot de Legerplaats bedraagt =i=
52 KM.
De order is vermeldenswaard omdat zij den
grondslag vormt van de ernstige en systematische
wijze waarop de paarden in training werden ge
bracht voor het afleggen van groote afstanden,
beginselen waarop de volgende jaren in steeds
sterkere mate werd voortgebouwd, zooals verder
zal blijken.

Op 26 Mei wordt op de Korpsorder nog eens de
aandacht gevestigd op hetentrainement:„HH.Bat
terijcommandanten worden opmerkzaam gemaakt
op de voorbereiding en het entrainement hunner
opperwachtmeesters, fouriers, oppassers enz." „De
oppasser van den Korpscommandant zal met een
van diens paarden aan de hand de oefeningen van
de 2® Batterij van af 19 Mei volgen", alweder een
bewijs dat het entrainement zich uitstrekte tot al
het personeel en al de paarden.
Bij den marsch naar Oldebroek zou het Korps
de groote eer te beurt vallen voor H.M. de Konin
gin op het Paleis het Loo te defileeren. Op 2 Juni
te 6.15 uur marcheerden de beide rijdende batte
rijen in marschtenue uit het park. Bij het Paleis
het Loo werd in sectiecolonne gedefileerd, de ge-

vechtstreinen bij de batterijen op 22 pas achter de
achterste sectie. De vorstelijke personen hadden
zich opgesteld bij het hek van het Paleis terwijl
het Korps op de linkerhand defileerde. De prach
tige bespanningen trokken zeer de aandacht van
H.M. de Koningin en evenzeer van Z.K.H, Prins
Hendrik. Zij behoorden dan ook inderdaad wel tot
het mooiste wat men zich op dit gebied kan denken.
Bij de schietoefeningen werd dit jaar als iets
nieuws beoefend hetz.g. „Konkurrenzfeuer".Twee

8
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batterijen werden naast elkaar opgesteld. Twee
doelbatterijen in de hei op gelijke wijze zoodanig
dat de doelbatterij van rechts correspondeerde(wat
personeel betreft) met de schietbatterij van links
gerekend. Elke treffer dien de rechter batterij nu
b.v. maakte, werd door den controlepost onmiddel
lijk gemeld en een daartoe bestemde wachtmeester
tikte bij de linker schietbatterij den getroffene op
den rug ten bewijze dat hij moest uitvallen. De
batterij die de meeste verliezen had, zou worden
aangewezen om te bivakkeeren bij de Renderklippen. Dit lot viel te beurt aan de i® Batterij. Een
zeer animeerend vuur; het scheen echter voor het
doelenpersoneel te gecompliceerd te zijn, althans

het is na dien tijd verdwenen. Het schieten zoowel
als het exerceeren had in die dagen voor de luite
nants zeker de groote bekoring dat ieder zijn eigen
sectie had, waarvoor hij geheel verantwoordelijk
was. Zoowel paarden als personeel waren vast bij
hem ingedeeld. Een gedeelte van den stal was zijn
sectie en ook bij het exerceeren en schieten bleef
deze indeeling geheel bewaard, waarbij elke stuk
rijder zijn vaste span en elke kanonnier zijn vaste
paard bereed, waarvan alleen bij ziekte, wacht of
verlof werd afgeweken. De oudste luitenant had
de rechtersectie, de jongste de midden en de tweede
de linkersectie. Werd een luitenant oudste luite

nant van de batterij, dus commandant van de rech
tersectie, dan werd meestal de geheele sectie met

officieren en kader te ontwikkelen. Suffers waren

bij deze exercities eenvoudig niet te gebruiken, zij
liepen te veel in den kijker!
Bij het schieten werd als regel gebruik gemaakt
van de directe richting. De indirecte richting met
quadrant en bakens of wel met het richtvlak kon

worden toegepast, maar hiervan werd slechts spaar
zaam gebruik gemaakt omdat het te langzaam ging
en de resultaten slechts matig waren.
De munitie bestond uit G., GKT en KT. Het
rookgevend kruit werd alleen gebruikt bij de voor
bereidende schietoefeningen. Bij de batterijschiet
oefeningen en tactische schietoefeningen werd van
het rookzwak buskruit gebruik gemaakt. Dit

brandde evenwel dikwijls op de afsluitplaat en afsluitring in en het vereischte van de officieren en
wachtmeester van het materieel bijzonder veel toe
zicht om dit verschijnsel zoo veel mogelijk te be
perken. De affuit was van een schoprem voorzien.
Uit den aard der zaak kwamen deze verbeteringen
de vuursnelheid zeer ten goede. De rook hinderde

niet bij het richten van het volgend schot en de
vuurmond kwam weinig van de plaats. Toch zal
ieder die het nog meemaakte met enthousiasme
terugdenken aan den tijd toen er nog geen rookvrij
kruit en rem bestond. Het was toen een prachtig
schouwspel een batterij, of eenige batterijen naast
elkaar, te zien vuren, gehuld in kruitdamp en de
kanonnen, die verscheidene meters terug vlogen,

hem van linker tot rechtersectie bevorderd en de

ijlings door rappe kanonniers op hun plaats te zien

paarden in de stallen verplaatst. Het exerceeren,
dat toenmaals veelvuldig beoefend werd, was onge
twijfeld een uitstekende oefening niet alleen om
de batterij soepel over alle terreinen te leeren ver
plaatsen, maar tevens ook om de oplettendheid,
vlotheid en 't vlug reageeren op commando's bij de

brengen. Zoo'n vurende batterij was één en al actie!
Manoeuvres

In het najaar werden veel garnizoensmanoeuvres

gehouden met het 8®*® Regt. Infanterie. Gewoonlijk
bij elke partij eene sectie voorstellende een batterij
waarbij van losse kardoezen gebruik gemaakt werd.

1905
MUTATIEN ENZ,

aterdag i8 Februari rukte het
Korps uit met een afdeeling van
2 batterijen a 6 stukken en de
I.B. met 4 stukken naar de
Kemperheide 1200 M. ten N.
van het snijpunt Kemperberger-

weg-Koningsweg, groote tenue
zonder revolver, zulks ter beëediging van den
Reserve-tweede-luitenant Th. W. L. Baron van

Heemstra, die als zoodanig bij Kon. Besluit van
3 Februari 1905 was benoemd.
Dit was de eerste maal dat een reserve-officier

bij de Rijdende Artillerie zijn intrede deed. Het
was het begin van een nieuw tijdperk: „het insti
tuut der reserve-officieren'*. Wij komen hieronder
daarop terug.
Op I Mei rukte het Korps weder in groote tenue
uit naar de Kemperheide thans wegens verwisse
ling van het Korpscommando. De Luit.-kolonel
J. D. Wagner was op i Mei benoemd tot Kolonel
commandant van het 2® Regiment Veld-Artillerie,

terwijl in diens plaats was benoemd de majoor
N. Bosboom, die te voren bij de Vesting-Artillerie,
Veld-Artillerie en den Generalen Staf had gediend.
De overgave van het Korpscommando lokte weder
tal van belangstellenden naar de heide. Als ge
bruikelijk defileerde het Korps na de overgave
van het commando onder aanvoering van zijn
nieuwen Commandant voor den afgetredene, die
ontroerd het schouwspel gadesloeg.

moeide, maar bij groote oefeningen een actief aan
deel had, daar, naarmate meer van den troep ge
vergd werd, ook hoogere eischen aan de verpleging
•werden gesteld terwijl dit alles met minimum
kosten moest geschieden!
Op 8 December werd het kruis voor 15-jarigen

dienst uitgereikt aan den

luitenant-adjudant

C. W. A. Baron van Haersolte van den Doorn,
waartoe het Korps te 10.30 uur was opgesteld met
de gewone sterkte op de Kemperheide 1200 M.
ten N. van het snijpunt van den Kemperbergerweg
en den Koningsweg.

Op 12 December had de installatie plaats van
den bij het Korps teruggeplaatsten Kapitein Jhr.
R. J. Rutgers van Rozenburg. Genoemde officier

had reeds van 16 April 1889 tot 11 Augustus 1899
bij het Korps gediend en kwam thans in plaats van
den Kapitein L. Baron van Hogendorp die wegens
ziekte nonactiviteit had aangevraagd. Het Korps
stond opgesteld op de Rozendaalsche heide 100 M.
ten N. van den Koningsweg en 2500 M. ten O.
van den Apeldoornschen weg onder bevel van den
Kapitein Baud. Er hing een zware mist zoodat de

Korps-Commt. Majoor Bosboom met zijn adjudant
door het geluid der stemmen eerst ontdekt werd

toen hij reeds op zeer korten afstand van den gereedstaanden troep was. Desniettemin werd in een
galop gedefileerd. Het was een zeldzaam fantas

tisch en onvergetelijk schouwspel in snellen gang
de kolbakken uit den mist te zien opdoemen.Slechts

Administratie Stroband overgeplaatst bij het Korps.

de rechtersecties waren te onderscheiden, de andere
vervaagden in den mist. Het geheel gaf het effect
van een schilderij uit den tijd van Napoleon.

Even dient geconstateerd te worden dat de luite

Het was een staaltje van vlotheid van de stukrij

nant-kwartiermeester van het Korps in die dagen

ders in dien gang door den mist over de heide te
rennen, waarbij geen enkel paard kwam te vallen.

Op I December werd de Eerste-luitenant van de

zich niet uitsluitend met de administratie be10
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OEFENINGEN
SCHIETOEFENINGEN

De schietoefeningen hadden in 1905 weder op
de Deelerheide plaats, voor het iaatst met 8 c.M.

St, Door de zorg van den staf werd dagelijks
een nieuwe „mise en scene" gemaakt van de doelen.

Doordat de schietheide in de nabijheid van het
garnizoen was, had men gelegenheid de schietdagen over een ruim tijdperk te verdeelen en de
tusschendagen te benutten voor doelverplaatsing en

terijen te 7.15 uur opgesteld op den Jansbuitensingel
met het hoofd bij den Apeldoornschen weg. Alle
trompetters aan 't hoofd. 8 September wederom
reveille te 4.30 uur en 11 September met dezelfde
sterkte een oefening in 't marcheeren en bivakkeeren. Dergelijke oefeningen en manoeuvres wer

den veelvuldig gehouden en wel op 14, 18, 23, 25,
26 en 27 September, 16 en 31 October, 3, 6, 10 en
14 November. Op 1 December rukte het Korps nog

uit met 2 batterijen a 6 stukken onder den Kapi-

verzorging van paarden, tuigen en materieel. Op
7 Augustus had de eerste schietdag plaats, terwijl
de „clou" de z.g. tactische schietoefeningen op 21,

tein Baud.

22 en 23 Augustus werden gehouden. De GeneraalMajoor C. de Wit, Commandant der Bereden

Op 20 September werden door den Korps-Cdt.
te 9 uur v.m. de jonge paarden bezichtigd, die in
den afgeloopen zomer dienst gedaan hadden als
V.H. trekpaard bij de batterijen. De voorafgaande
jaren werden n.l. de jonge paarden ter africhting
als trekpaard in het artilleriepark aan den Zijp-

Artillerie woonde den 23®*® de schietoefening bij.

De kazernewacht werd den 22ste versterkt met 3
kanonniers in groote tenue „ten einde den voorgeschreven schildwacht bij het kwartier van den

Generaal ,,'t Hotel de Zon" te kunnen plaatsen",
alwaar tevens door de zorg van de Genie een schilderhuis was geplaatst.
Op 25 Augustus werd met eenige plechtigheid
het laatste schot uit 8 c.M. St. gelost. Van af 16
November 1881 was de Rijdende Artillerie met
8 c.M. St. gewapend geweest. Wanneer men zich
voor oogen haalt de vele schietoefeningen, manoeu
vres en revues, door dezen vuurmond meegemaakt,
waarbij het dikwijls in rengalop over geaccidenteerd terrein en slooten ging, dan staat men waarlijk verbaasd van de degelijke constructie en het
soliede materieel. leder bereden artillerist uit die

dagen zal van dezen vuurmond, die het wapen zoo
trouw gediend heeft en waarbij zoo velen hun
eerste opleiding aan de Militaire Academic of aan
den Artillerie-cursus genoten hebben, een levendige herinnering behouden.
N

Manoeuvres

De paarden der I.E. kwamen telken jare gewoonlijk van 30 Augustus tot i October ter beschikking van de Rijdende batterijen. Het personeel der I.E. ging gedurende dien tijd met verlof,
terwijl de rijdende batterijen in die maand herhalingslichtingen onder de wapenen kregen en
aan de groote manoeuvres of aan de garnizoensmanoeuvres deelnamen. Op 2 September werd een

marsch gemaakt met 2 batterijen a 6 stukken en
denGT.,marschtenue,complete bepakking.De bat

REMONTEPAARDEN

schen weg geoefend voor de trekslede en wel als
aanvang der dressuur. Behalve dat het een tijdroovende oefening was, die per slot toch in de africh

ting niet die resultaten gaf als het rijden onder het
zadel, kwam het herhaaldelijk voor, dat, door de
lage bevestiging der strengen aan de slede, de
paarden door het slaan naar een vlieg of door
schrikken, over de strengen raakten en dan met
de slede op hoi gingen;soms zelfs sprongen zij over
de heining heen en holden met de slede achter
zich aan over den Zijpschen weg naar de stallen
terug, tot grooten schrik van de wandelaars en in

't bijzonder van die met kinderwagens.De paarden
bleven daarna meestal langeren tijd angstig voor
de strengen. Met deze methode werd dan ook gebroken. Uitgaande van de gedachte dat een paard,
dat zijn rug onder den ruiter behoorlijk gebruikt,
in den regel geen verzet in trekkende houding
vertoont, werden voortaan alle paarden direct
onder den ruiter in africhting genomen. In het
daarop volgende voorjaar werd de helft bij de
batterijen als V.H. voor- en middenpaarden ingedeeld, nadat zij eenige dagen aan de tuigen gewend waren. De andere helft werd voor't zelfde

doel in den nazomer bij de batterijen gebruikt.
In het najaar was dan ook de geheele jaargang
bij de batterijen geweest; gedurende den winter
keerden ze voor verdere dressuur onder den Offi-

cier van Speciale diensten terug. Deze methode voldeed zeer goed en werd mitsdien behouden. Wel
II

eischte deze gang van zaken van den B.C. nauw
lettend toezicht, daar men soms in strijd dreigde te
komen met het zoo juiste beginsel „alles wat men

bij den Ier vóór zijn 8® jaar spaart, geeft hij na zijn
8® dubbel terug". Bij zeer zware oefeningen wer
den daarom de jonge paarden thuisgelaten of
tijdelijk ter beschikking van den Officier van
Speciale diensten gesteld. Het is gebleken, dat

de paarden, die op deze wijze in hun jeugd be
handeld werden,zich op lateren leeftijd uitstekend
hielden en het dikwijls moeilijk was paarden uit
te zoeken die op reform gesteld moesten worden.
Toch hadden zij bijzonder zware oefeningen en
exercities meegemaakt.
BEWAPENING

Op I September werden alle voorwagens en
caissons van 8 c.M. St. geheel bepakt met het
voorgeschreven aantal G en GKT (deze laatste
met massieven ring). Te 7 uur v.m. de i® Batterij,
te 9 uur de 2® Batterij aan het munitiemagazijn op
den Galgenberg. De bepakte voertuigen werden in
het park opgesteld. Voorbereiding voor het inwis
selen van het geschut 8 c.M. St. tegen het snel
vuurkanon van 7.5 c.M. Op 15 en 16 September
werd deze munitie respect, door de i® en 2® Batterij
ingeleverd op 't fort Westervoort.
Een brief van den C.B.A.van 10 November 1905
vermeldt, dat het voornemen bestaat op 1 Decem
ber naar 's-Gravenhage, Leiden, Arnhem en Breda
te verzenden respect. 8, 4, 6 en 8 stukken van het
nieuwe materieel van 7.5 c.M., terwijl uit verdere

dan het snelvuurgeschut zijn intrede gedaan bij
het Korps.
Talrijke proeven, die verscheidene jaren duur
den, waren er aan voorafgegaan alvorens tot het
kanon van 7.5 c.M,,te leveren door de firma Krupp
te Essen, was besloten. Een en ander is uitvoerig
beschreven in „Het Historisch Museum van het

Korps Rijdende Artillerie" blz.196, Deel V-III C.
Toen eenmaal de keus bepaald was, werd, ten
einde enkele technische vraagstukken, het nieuwe
materieel betreffende, tot oplossing te brengen en
ten einde daarvoor nieuwe reglementen te ont

werpen, op 5 Juli 1904 een „OefeningsbatUr^"
in de Legerplaats bij Oldebroek gedetacheerd.
De kern dezer batterij, bestaande uit de i® Bat
terij van het 3® Regt. Veld-Artillerie te Breda,
was door de aanvulling van personeel en paarden
van de andere korpsen van het wapen der artillerie
op een sterkte gebracht van i kapitein,4 luitenants,
19 onderofficieren en korporaals, 95 man,96 paar
den,6 stukken en 6 caissons (later onderging deze
sterkte eenige wijziging). Hierdoor was het moge
lijk volgens de ontwerp-organisatie aangegeven
sterkte te oefenen en te manoeuvreeren. De offi

cieren bij deze oefeningsbatterij(die in latere jaren
tot Oefeningsafdeeling en Oefeningsregiment

is aangegroeid) waren: Commandant, Kapitein
E. J. de Bock van het 3® Regt. Veld-Artillerie,
I® Luitenant H.J. Doorman van 3 R.V.A.; i® Lui
tenant B. D. Bleckmann van *t K.R.A.; i® Luite
nant P. D. van Essen van i R.V.A.; i® Luitenant

M. Ridder van Rappard van 2 R.V.A., terwijl de
Kapitein P, Bergansius van 2 R.V.A, als advisee-

brieven blijkt „dat de overige stukken, zoodra zij

rend officier optrad. Bij de invoering van het

gereed zijn, zullen volgen".
Op 18 December wordt bij Korpsorder mel

nieuwe geschut was besloten tot aanneming van den
kijkeropzet met hoekmeter, die opzet, richtboog en
richtvlak in zich vereenigde, terwijl de hydrau

ding gemaakt van het nieuwe materieel van 7 c.M.
V. dat blijkbaar juist was aangekomen en wel 4
vuurmonden en caissons voor de i® Batterij en
2 vuurmonden en caissons voor de 2® Batterij.
Op 21 December wordt voor het eerst theorie

gehouden over den nieuwen vuurmond, die daar

toe in de gymnastiekzaal was geplaatst en waarbij
alle officieren tegenwoordig waren. De theorie
werd gehouden door den i® Luitenant B. D. Bleck-

mann, als hebbende deze de proeven bij de oefe
ningsbatterij in de Legerplaats bij Oldebroek mee
gemaakt. Elke volgende week werd een nieuw

onderdeel aan de officieren uitgelegd. Zoo had
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lische en schoprem het vrijwel vaststaan van den
vuurmond na het eerste schot waarborgden. De
dikte van de schilden, waarvan de vuurmond en
caissons voorzien waren, werd na verschillende be

proevingen bepaald op 4 m.M., waardoor de kogel
van het infanteriegeweer op afstanden grooter dan
100 M. niet door het schild drong. Voorts werd

de G.K.T. als hoofdprojectiel aangenomen, doch
daarnaast, ten einde door schilden gedekte artil
lerie met goed gevolg te kunnen beschieten, de

gi-anaat(G) bestemd. Voorts werd, ten einde bij
het met groote snelheid tempeeren de projectielen

onafhankelijk te doen zijn van het maken van fou-

ten door tempeerders, de invoering van een automatischen tempeersleutel in overweging gegeven.
ORGANISATIE

De groote vraag was of de nieuwe organisatie
een 6 of 4 stukken batterij zou bevatten. Na veel

beproevingen en discussies kwam de oefeningsbatterij tot het navolgende besluit: „Als eenheid
beschouwd staat ontegenzeggelijk de batterij van
6 stukken wat de leiding bij het raanoeuvreeren en
vuren betreft achter bij de batterij van 4 stukken.

Hierbij dient echter te worden opgemerkt, dat
onder gunstige omstandigheden met de in het
ontwerp aangegeven vormen, bevelsmiddelen en

bevelvoering ook de leiding van 6 stukken zeer wel
mogelijk Week". Op dien grond bleef de 6 stukken
batterij gehandhaafd, terwijl bij de veldartillerie
^,het stuk" de eenheid werd dat voortaan, in plaats
van zooals tot nu toe alleen den vuurmond, thans
den vuurfnofid met caisson zou bevatten. De aszit-

plaatsen vervielen, de bediening werd op de voorwagens en caissons vervoerd of, indien de caisson
niet kon volgen, op de voorwagens en V.H.paarden

van den vuurmond, die tot dat doel nog van zadels
voorzien bleven.

Bij de rijdende artillerie, waar eveneens de 6
stukken batterij bleef bestaan, werd daarentegen
als eenheid aangenomen de „sectie" bestaande uit:
2 vuurmonden en 2 afdeelingen en i caisson. De
reden, die tot deze eenheid geleid had, was hoofdzakelijk de omstandigheid, dat aan de rijdende
artillerie slechts 6 caissons per batterij waren toebedeeld. Cm welke redenen is niet duidelijk, aangezien juist bij de rijdende artillerie de munitieaanvulling meermalen op bezwaren zal stuiten
wegens haar snelle verplaatsing en het dus zeer

gewenscht is eene behoorlijke hoeveelheid munitie
bij de batterijen te hebben. De Korpscommandant
stelde dit bezwaar ook in het licht, doch eenmaal
voor het feit staande werden door ZHEG 3 cais

sons bij de Gevechtsbatterij en 3 bij den G.T. ingedeeld. De batterij was dus als volgt samengesteld:
de Gevechtsbatterij: 3 sectien.
„ Gevechtstrein : 3 caissons,
I gereedschapswagen,
hand- en reservepaarden.

de Bagagetrein

; i bagagewagen,
3 handwagens,
I proviandwagen.

Deze onderdeelen waren samengesteld als volgt:
de Gevechtsbatterij
Personeel Paarden
Kapitein Batterijcommandant . . . i
i
wachtmeester hulprichter .|
1
1
korporaal verkenner. .
kanonniers verkenners .
trompetter

toegevoegd

1

aan den

2

B. C.

I

kanonnier ordonnans .

I

Luitenants Sectiecommandanten . . 3
wachtmeesters stukscommandanten

. 6

korporaals No. i
6
„
caissongeleiders . . . . 3
kanonniers No. 2 t/m 6
30
„
paardenhouders No. 7 en 8 12
„
stukrijders bij 3 sectien . 27
hospitaalsoldaat bij de middensectie . i

3
6
6
3

30
12

54

de Gevechtstrein

Opperwachtmeester Commandant . . i
wachtmeester toegevoegd
toegewegd
trompetter
> aan den

I

kanonnier ordonnans . . 1 Commandant

I

„
caissongeleiders
„
stukrijders
„
reservemanschappen
hospitaalsoldaat .
zadelmaker

9
.

I

I

3
18

. 10
I

. .

smidbankwerker .

bij de
3 caissons

houtwerker

hoefsmid

. . .

zadelmaker geleider
bijden gereed
kanonnier stukrijders
schapswagen
„
geleider .
kanonniers reservemanschappen
hoefsmid geleider
kanonniers-officieroppassers . .
de Bagagetrein
Opperwachtmeester Commandant
fourier

kanonniers stukrijders .
„
reservemansch
„
stukrijders .
„
reservemansch
„
stukrijder .
reserveman

bij den

bagagetrein
bij de drie
haverwagens

3

—

bij den
proviand
wagen

Op I September ging de nieuwe vredesorgani13

satie in, dewelke een kleine wijziging bevatte in
de samenstelling van den Korpsstaf, waarbij deze
werd uitgebreid met i adjudant-onderofficier en
ï opperwachtmeester en verminderd met i officier
van gezondheid. Het aantal troepenpaarden werd
315 in plaats van 313.
De wachtmeester Prins werd dientengevolge
aangesteld tot opperwachtmeester-pikeur en over
geplaatst bij den staf. Van de i® en 2® Batterij elk

I rijpaard bij den staf voor adjudant-onderofficier
Stienstra en opperwachtmeester Kühn, welke laat

ste opperwachtmeester bij den staf werd overge
plaatst. De wachtmeester Kosters werd van de
remonte bij de 2® Batterij geplaatst en de wacht
meester Splinter bij de remonte. De vredesorgani
satie (1905) gaf als vredessterkte voor de rijdende
batterijen aan: paarden 127, de I.B. 58, de Korps
staf 3, totaal voor het Korps 315 troepenpaarden.

HET INSTITUUT VAN

RESERVEOFFICIEREN EN RESERVEKADER

Zooals reeds boven werd vermeld, was op 18

manoeuvres of andere oefeningen mede, en toon

Februari de eerste reserve-officier beëedigd, ter
wijl op I Februari bij de 2® Batterij de tweede
adspirant-kornet F. J. A. C. Baron van Voorst tot
Voorst in opleiding genomen was, waartoe een der
officieren dier Batterij werd aangewezen. Zijn
paard werd gestald in stal 8.
Dit nieuwe instituut werd in het begin met zeer
gemengde gevoelens aangezien. Er waren er die
er zeer weinig resultaat van verwachtten, anderen
waren meer optimistisch gestemd. Wanneer men
het in het juiste licht beschouwt n.1. dat een reserve

den op verschillende wijzen hun groote gehecht

officier uit den aard der zaak niet de kennis en

ervaring van een beroepsofficier kan hebben, doch
dat hij, mits hij over een goed verstand, en vooral
over veel esprit de corps beschikt, een krachtige
steun in de batterij kan zijn, dan zal men tot de
conclusie komen, dat dé reserve-officieren zeer

heid aan 't Korps. Het was dan ook volkomen
begrijpelijk, dat besloten werd hen met dezelfde
ceremoniën te installeeren en hun dezelfde rechten

toe te kennen als aan de actieve rijders.
Hoe was nu hunne opleiding? Aanvankelijk ge
schiedde deze geheel bij den troep, waarbij men
o.i. van het juiste standpunt uitging dat een reserve
officier in de allereeerste plaats een practische
opleiding dient te ontvangen.
Het Kon. Besluit d.d. 17 October 1902 No. 34
geeft voor het eerst de instelling van het reservepersoneel bij de Bereden korpsen aan. Het reserve
kader zou bestaan uit: adspirant-kometten,
reserve-korporaals, reserve-wachtmeesters, reserve-

fouriers, reserve-opperwachtmeesters, reserve-adju
dant-onderofficieren. De adspirant-kornet had

goede diensten kunnen bewijzen. De groote meer
derheid van de jongelieden, die hun intrede bij ons
mooie Korps gedaan hebben, heeft bewezen aan

eene positie gelijk aan die van den soldaat. De

te voelen, en met feu sacré aan te voelen, dat het

Er waren 2 categorieën, a. de adspirant-kornetten, b. de gepasporteerde korporaals en onder
officieren afkomstig uit de korpsen die minder
dan 3 jaar in het bezit van het paspoort waren en

de allereerste plicht is van ieder die in het Korps
dient, al zijn krachten eraan te wijden om te trach
ten, ook in ongunstige omstandigheden, het peil
van het Korps hoog te houden en te toonen, dat het
een voorbeeld is van een keurkorps. Ook de prach
tige kameraadschappelijke geest is geheel door
hen overgenomen. De mobilisatie, waarbij door den
langeren diensttijd het onderscheid tusschen be
roeps- en reserve-officier langzamerhand vervaag

de, heeft daartoe veel bijgedragen. Verscheidenen
zijn na hun volbrachten diensttijd in dienst ge
bleven, maakten vrijwillig of op eigen kosten de

kornet bekleedde een graad gelijk aan dien van
adjudant-onderofficier.

desgewenscht tot een reëngagement zouden zijn
toegelaten.

Een adspirant-kornet moest aan de navolgende
eischen voldoen:

I®. niet jonger zijn dan 17 en niet ouder dan
24 jaar.
2®. ongehuwd wezen.
3®. Nederlander zijn.
4®. lichamelijk geschikt zijn.

5®. met gunstigen uitslag een examen afleggen
(bij bezit van diploma van een erkende school
werd vrijstelling verleend en behoefde alleen

b, Op I Februari na het aangaan van zijne ver
bintenis of op 1 Februari van de twee daarop

volgende jaren tot eerste oefening onder de
wapenen te komen voor acht achtereenvolgende
maanden. Zoo hij bij het verstrijken van de

examen paardrijden en schermen te worden

afgelegd).
6®. voor de Cavalerie en Rijdende Artillerie moes
ten de adspirant-kornetten kunnen beschikken
over een eigen voor den militairen dienst ge
schikt rijpaard, harnachement, stalhalster met
ketting en paardedeken.
Niet werd toegelaten hij, die tot de militie be
hoorde(dus vóór de loting aanmelden).
Verder was bepaald:
„Hij verbindt zich:
a. Voor den tijd van 8jaar bij het reserve-personeel
te dienen met dien verstande, dat die termijn
stilzwijgend wordt verlengd met den tijd, die
verloopt tusschen den datum zijner verbintenis
en van zijn opkomst voor eerste oefening.

genoemde 8 maanden niet tot kornet is bevor
derd geworden, doch wel den rang van reserve-

wachtmeester heeft bereikt, op den i®" Februari
van het daaropvolgende jaar opnieuw onder de
wapenen te komen voor 6 achtereenvolgende
maanden of voor zoodanigen korteren tijd als
voor zijne bevordering tot kornet voldoende
zal blijken.
c.

Zoo hij niet is bevorderd, na een verblijf van
8 maanden, tot reserve-wachtmeester of na een

verblijf van i6 maanden tot kornet, of zoo hij
niet meer beschikt over een eigen dienstpaard,
zijn diensttijd te volbrengen bij het reserve^
kader der vestingartillerie."

Het laatste schot van 8 c.M. St (Pag. xz).
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1906
MUTATIEN

OEFENINGEN

en 2i«" Februari werd de kanon

Schietoefeningen

nier I® klasse van Arnhem, die

reeds jarenlang bij het Korps
diende,en nu 50 jaren oud was,
tot korporaal bevorderd met

bestemming om dienst te blij
ven doen als ordonnans op het Korpsbureau, welke
functie hij nog verscheidene jaren vervulde, terwijl
hij na zijne pensionneering tot aan zijn overlijden
het toezicht kreeg over de officierswachtkamer en
het museum.

Op I Maart werd de i® Luitenant R. D. Storm

Buijsing van het i® Regt. Veld-Artillerie gedeta
cheerd bij de I.B., ter vervanging van den i® Lui
tenant J. H. Bloem, die met het oog op zijn hoog
nummer in de ranglijst werd geplaatst bij het

Voor het eerst werden dit jaar de schietoefenin
gen met het nieuwe snelvuurgeschut gehouden.
Uit den aard van de zaak hadden de bediening
van het stuk en de wijze van schieten een belang
rijke verandering ondergaan. Nieuwe voorschrif
ten en nieuwe schietregels waren ingevoerd, die
aanvankelijk door de theorieën van den i® Luite
nant Bleckmann met de officieren besproken wer
den. Voorts werden bij de oefeningsbatterij in de

Legerplaats bij Oldebroek tal van cursussen ge
houden, telkens gedurende 6 dagen, zoodat op i
Augustus 1906 alle officieren der Bereden Artil
lerie een cursus met het snelvuurgeschut gevolgd

Deze officier had op 16 Juni het ongeluk zijn
been te breken bij een springoefening in het park,

hadden. Bij het schieten was een belangrijke vraag,
waarover veel geschreven en nog veel meer gedis
cussieerd werd, of directe of indirecte richting de
voorkeur zou hebben. Voorloopig bleef de directe
richting nog de hoofdrol spelen, alhoewel de ge
legenheid voor de indirecte richting evenzeer be
stond. Bij de directe richting richtte elke vuur
mond rechtstreeks op het doel, bij de indirecte rich
ting moest aanvankelijk minstens met één vuur
mond rechtstreeks op het doel gericht worden of
op een daarbij gelegen hulprichtpunt, de andere

waardoor hij geruimen tijd aan den dienst ont

vuurmonden werden dan aan dien vuurmond even

trokken was.

wijdig gesteld. Hieruit volgt, dat de batterij nog

Op 6 December had de uitreiking van het kruis
voor 15-jarigen dienst plaats aan den i® Luitenant
B. D. Bleckmann op 't Rozendaalsche veld, 100 M.
ten N. van den Koningsweg en 250 M. ten O. van
den Apeldoornschen weg, marschtenue zonder

niet geheel gedekt kon worden opgesteld en althans
een der vuurmonden uitzicht over het gevechts
terrein moest hebben. Eerst in 1907, toen het richttoestel van Essen werd ingevoerd, zou, zooals we
verder zullen zien, hierin wijziging komen.

2® Regt. Veld-Artillerie te Leiden.

Bij schrijven van D. v. O. d.d. 18 April kab.
Litt. L 22 werd bericht, dat de i® Luitenant

Jhr. W. RÖell was geslaagd voor het toelatings
examen van de Hoogere Krijgsschool met bestem

ming om I November de krijgskundige studiën
aldaar te volgen.

revolver, witte handschoenen.

De Korpscommandant Majoor Bosboom was op
4 December tot Luitenant-Kolonel bevorderd,
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De richting werd, zoodra daartoe eenigszins
gelegenheid bestond, verzekerd door een baak ver

ticaal 30 a 50 M. vóór den vuurmond te plaatsen

in de richting van den op o gestelden hoekmeter,
of wel door middel van een hulprichtpunt.
De schietoefeningen vingen 3 JuU aan bij Hoenderloo op de Deelensche heide, te beginnen met de

weder ter beschikking van den Officier van
Speciale diensten.
De Cavalerie-manoeuvres werden gehouden in

I® Batterij. Zij werden met veel entrain gehouden,

Brabant en Limburg. De i® Batterij, ingedeeld
bij de Oostpartij, werd op 10 Augustus per

alle mogelijke gevallen, die konden voorkomen,

trein vervoerd naar Helraond en moest vandaar

werden behandeld. Er waren in het schietterrein

marcheeren naar Nederweert. De 2® Batterij bij

verschillende silhouetten geplaatst, voorstellende

de Westpartij werd met den trein naar Boxtel

huizen van allerlei typen, bruggen, heggen, een

vervoerd en marcheerde vandaar naar Liempde.

hooiberg, een sluis en een molen, die in onderling verband zooveel doenlijk een dorp of gehucht
voorstelden. Dit complex, ten opzichte waarvan

De sterkte van het Korps bedroeg 10 officieren,

de overige doelen als tirailleurlinien, ondersteu-

ningstroepen, batterijen, troepen in afwachtingsstellingen enz. werden gegroepeerd, was in 't
W.deel van 't schietterrein geplaatst. Hierdoor
kon tot boven de 4000 M. worden gevuurd en was
een ruim terrein voor stellingen beschikbaar. De
doelen werden niet door enkele schijven, maar door
tal van kop- en andere schijven aangegeven in
logisch verband, zooveel mogelijk met de werkelijkheid overeenkomende b.v. een bataljon in gevechtsformatie. Een controlepost werd voor den

20 onderofficieren, 189 korporaals en manschappen, 17 officierspaarden, 239 troepenpaarden, 2
batterijen elk van 2 sectien en een gevechtstrein
van 2 caissons dus totaal 8 vuurmonden, 8 cais

sons, I bagagekar en 2 bagagewagens.
De Korps-Commdt. Majoor Bosboom, die in de
toenmaals veel gelezen „Nieuwe Courant" vele
artikelen over 't leger schreef, heeft daarin ook
uitvoerig de Cavalerie-manoeuvres behandeld. Wij
maken van het volgende daaruit melding:
In de eerste plaats worden de opkomende wielrijders besproken in vergelijking met de cavalerie
en wordt betoogd, dat het groote voordeel van het

aanvang der schietoefeningen gebouwd en na afloop weder afgebroken en in Arnhem opgeborgen.
Voorts werd uit Oldebroek een kabelwagen voor
bewegende doelen geleend. Speciaal personeel was
belast met 't opstellen der doelen. Ook was een
voetdetachement van een korporaal en een paar
man ter bewaking van't doelenmateriaal gelegerd

zij zich niet behoorlijk door het terrein kunnen verplaatsen zonder het rijwiel achter te laten en dan
veel te veel tijd zouden noodig hebben om de flan-

in een tent.

ken van den vijand te bepalen c.q. in te zien. Deze

Op schietdagen was 't gewoonlijk om 4 uur
reveille en om 4 uur n.m. middageten. Op 20 Juli
bezocht de Commandant der Bereden Artillerie, de
Generaal-Majoor C. de Wit met den hem toegevoegden Kapitein J. A. de Bruyn, de schietoefe
ningen (het gebruik der Rijdende Artillerie in
verband met een gefingeerde Cavalerie-brigade).

stelling is in de volgende manoeuvres en in den

rijwiel is, dat men daardoor een snelle verplaatsing
van levende strijdkrachten kan aanwenden, doch

dat zij ter vervanging van cavalerie voor de verkenning ongeschikt zijn om de eenvoudige reden, dat

oorlog steeds juist gebleken ondanks alle betoogen
van de tegenstanders van cavalerie. Wielrijders
kunnen belangrijke punten vasthouden in den rug
of op de flanken van de ageerende ruiterij, zij
kunnen gewichtige punten snel bezetten, zij kun
nen steun verleenen door patrouilles te begeleiden
en de aandacht af te leiden en ten slotte kunnen

Manoeuvres

Op 4 Augustus gingen de paarden der I.E. over
naar de Rijdende Batterijen tijdens het verlof van
het personeel der I.B., zulks met het oog op de
ophanden zijnde Cavalerie-manoeuvres, die van
II t/m 16 Augustus zouden plaats vinden. Op
8 Augustus hield de Korps-Commdt. inspectie
over het geheele Korps zooals het op manoeuvre
zou gaan. De jonge paarden die bij de batterijen
dienst deden, kwamen van 8 t/m 17 Augustus

zij als belangrijke gevechtskracht in actie wor
den gebracht als de toestand door de cavalerie

is opgeklaard. Zelfstandig verkennen kunnen zij
echter niet, alleen wellicht op manoeuvres waarbij
meermalen in strijd met de practische mogelijkheden wordt gehandeld. Ook voor het bestaan der
Rijdende Artillerie wordt door Overste Bosboom
een lans gebroken:
„Evenals de cavalerie en meer nog dan deze
heeft haar zusterwapen de rijdende artillerie aan^
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vallen op haar bestaan ie verduren. Ook hierbij
hebben de aangevoerde en niet-aangevoerde argu
menten niet zelden een bitteren bijsmaak, ivelke
aan de juiste appreciatie in den weg staat. Doch ook
zijn er die te goeder trouw meenen, dat de taak
der rijdende artillerie zeer goed door de zooveel
goedkoopere veldartillerie zou kunnen worden ver

richt. Me7i ziet daarbij intusschen over het hoofd,
dat de rijdende artillerie door haar grootere
sterkte aan goed geoefend paardenmateriaal bij *t
uitbreken van de^i oorlog sneller inarsch- en ge
vechtsvaardig kan zijn dan de veldartillerie, maar
vooral wordt vergeten, dat zij die fnarsch- en ge
vechtsvaardigheid veel langer kan behouden zotvder van een problematische aanvulling afhankelijk
te zijn. Eindelijk moet aan de rijdende artillerie

de eisch worden gesteld — en hierin ligt de hoofd
reden van haar bestaan — dat er voor haar om

zoo te zeggen geen ontoegankelijk terrein bestaat,
dat geen terreinhindernis haar beletten kan om

langs den kortsten weg en op de snelste wijze haar
gevechtswerkzaamheid daar te ontwikkelen, waar

dit door de omstandigheden geboden wordt. Zij
kan van groot nut zijn, mits zij superieur is d.w.z.
stout en onvermoeid als *t aanko^nt op rijden ook
over buitengewone afstatiden, goed geschoold als
't aankomt op schieten".
Nog eenige zeer belangrijke opmerkingen komen
in dit artikel voor o.a. het te vast houden aan het

steeds lezen op de kaart, waarbij „de flair in het
terrein", het rijden op een eenvoudige schets te
veel verloren gaat, hetwelk toch in de practijk
dikwijls zal moeten worden toegepast. Voorts de
verschillen in conditie van de paarden bij verschil
lende onderdeelen; er waren ook commandanten
die met trots verklaarden, dat zij slechts twee of
drie paarden hadden moeten achterlaten. „Zóó
moet het zijn, die trots is rechtmatig. Het is een
bewijs, dat zij de zorg voor het zoo krachtige

de „Cavalerie-brigade", later van de „Lichte
Brigade".

De schrijver komt er ook tegen op, dat de
cavalerie en rijdende artillerie per spoor naar 't
manoeuvreterrein vervoerd worden in stede van

een geforceerden marsch te maken. Hij acht deze
marschen uiterst vruchtdragend ook al om de
noodzakelijke voorbereiding die eraan moet vooraf
gaan.

De manoeuvres speelden zich af in de omgeving
van de Sonsche heide waarbij deels het gevecht te
voet deels het gevecht te paard toegepast werd.
Op i6 Augustus eindigde de manoeuvre met
het zeldzame schouwspel eener mêlee van 14 escadrons voor het oog van talrijke toeschouwers, die

begunstigd door het mooie weer van alle zijden
zich hadden opgemaakt. Een cavaleriecharge uit
dien tijd was een onvergetelijk mooi schouwspel
en

vooral (wij hoorden het meermalen van

onze collega's van de cavalerie) wanneer tijdens
den opmarsch van de cavalerie voor de charge, de
rijdende artillerie in rengalop langs de cavalerie
op de flank uitboog ten einde de in opmarsch
zijnde vijandelijke cavalerie onder vuur te nemen.
De batterijen werden na afloop van de manoeu

vres naar Arnhem per spoor vervoerd. De KorpsCommdt. Majoor Bosboom en zijn adjudant de
I® Luitenant Baron van Haersolte van den Doorn

reden echter in één dag van Schijndel naar Arn
hem terug.

Voorts had op 18 en 19 September nog eene
oefening plaats onder den Korps-Commdt. Den
laatsten dag in samenwerking met het 4® Regt.
Huzaren uit Deventer en Zutphen. Excercitietenue
met kolbak. Hierbij wordt voor 't eerst melding
gemaakt van bruinlederen handschoenen, die HH.

officieren desverkiezend konden dragen. Onder
officieren en manschappen zonder handschoenen.
De oefening had plaats in den omtrek van Loe-

maar tevens teere paardenmateriaal aan humie

nen, bij de N. en Z. partij elk een batterij. Na

o-ndergeschikten hebben weten in ie frenten.Onder
vinding en nogmaals ondervhtding is ook hier de

afloop werd gebivakkeerd en in 't bivak het mid
dagmaal gebruikt.

beste leermeesteres".

Ten slotte spreekt de schrijver de overtuiging
uit, dat een groot voordeel is verbonden aan 't

Over het nieuwe geschut ontwikkelde zich een

bezit van een goed geschoolde, goed getrainde

uitvoerige correspondentie: opberging, verzorging,

mobiele troepenmacht uit cavalerie, wielrijders en
rijdende artillerie samengesteld. Dit denkbeeld is

nummering enz. en een zeer belangrijk punt was
natuurlijk de mobilisatie. Op 10 Maart schrijft
de C.B.A. of 't oogenblik niet is aangebroken, met

later in vervulling gegaan door de vorming van
i8

BEWAPENING

het nieuwe geschut te mobiliseeren. De C.K.R.A.

antwoordt dat het naar zijne meening, zoodra de
noodige munitie beschikbaar is om de voertuigen
te pakken, aanbeveling zal verdienen met het

nieuwe geschut te mobiliseeren. Een der rijdende
batterijen zal met 3, de andere met 2 sectien te
velde kunnen trekken. Hij teekent er echter bij
aan, dat laatstgenoemde batterij dan slechts 576
schoten heeft tegen 924 bij een batterij van 8 c.M.
St., zoodat spoedige zending van de ontbrekende
munitie gewenscht is. Deze munitie (2448 GKT

en 528 G)kwam 23 April aan en dientengevolge
werd bij schrijven van 5 April bepaald dat het
Korps eventueel met het nieuwe geschut zou mobi
liseeren.

Op 20 Juni werd ingevolge order C.B.A. de

munitie van 8 c.M. St. die zich nog steeds op 't
fort Westervoort beyond (18000 K.G.) naar de
Wierickerschans vervoerd met het schip „de Dankbaarheid". De Korps-Cdt. verzocht losse schoten
te mogen achterhouden voor seinschoten en anders

losse schoten voor 7 c.M. te mogen ontvangen. Dit
laatste geschiedde. Gedurende den zomer werden
bij de batterijen proeven genomen met losse schoten
om na te gaan of de knal goed hoorbaar was, of
er overblijfselen achterbleven, of veel rook ontwik-

keld werd en of gasontsnapping plaats had. De
proeven hadden een bevredigende uitkomst.
Een langdurige correspondentie werd gevoerd

nog eenige met name genoemde uitrustingsstukken. Op 27 September te 10 uur v.m. had bij PI 3
op Straatweg Ede-Renswoude de overgave plaats
aan't detachement van het 1® Regt. Veld-Artillerie
en op Vrijdag 28 September aan de Koningsschool
op den Straatweg Apeldoorn-Paleis het Loo aan

het detachement uit de Legerplaats bij Oldebroek.
De omwisseling van 8 c.M. St. tegen het snelvuurgeschut van 7 c.M. was hiermede voltooid.
PROEVEN EN INVOERING

Een automatisch tempeertoestel werd beproefd
doch voldeed niet.

De richtspiegel van Rappard, waardoor ter verzekering van de richting de baak achter den vuurmond kon geplaatst worden, in plaats van, zooals
tot nu toe, ervoor, werd beproefd.

Evenzoo de richtliniaal van Essen (ten einde
vlug de breedteverdeeling te kunnen bepalen),
4 per batterij met het nieuwe kanon bewapend.
Het richttoestel van Essen werd beproefd bij
elk der ri batterijen die het eerst met 7 c.M. wer
den bewapend.
AFRICHTING DER PAARDEN

Over de wijze van rijden en africhting van paarden heeft, zoo lang de wereld bestaat, steeds verschil van inzicht en methode bestaan en ook in de

over 't al of niet afnemen der schilden. Men

verschillende legers kon men een duidelijk verschil van opvatting waarnemen. De opvattingen

vreesde dat door de trillingen het weerstandsvermogen zou afnemen. De firma Krupp liet ten

der officieren van het Korps stonden, kunnen we

slotte v/eten dat men daar nimmer over't afnemen

zeggen, in't teeken van de Duitsche methode van

der schilden gedacht had, dat de affuit voor 't
gebruik met schilden was geconstrueerd en men

africhten d.w.z. lage hoofdstelling en strevende
naar veerkrachtige rugwerking, veerkrachtige
gangen, in't algemeen dus een veerkrachtige functioneering van het paard, gepaard gaande aan de
noodige wendbaarheid en rust en regelmaat in den
gang. De meening was, dat het paard alleen op
deze wijze in staat was het zware gewicht van
ruiter en bepakking in snelle gangen en over
groote afstanden te dragen, zonder zich overmatig
te vermoeien of snel te verslijten. Ontijdige oprichting, waardoor de veerkracht van den gang onder-

het gebruik zonder schilden zelfs oneigenlijk
achtte. De Directeur der Art. Inrichtingen stelde
daarom voor ze er voorloopig aan te laten. Bij
aanschrijving D. v. O. 7 Juli 1906 werd bepaald
dat de kanonnen van 8 c.M. St. naar de Vesting-,
Artillerie zouden overgaan. Dientengevolge werd
bij schrijven C.B.A. 8 September 1906 order gegeven, dat door het Korps 14 kanonnen van 8 c.M.
St. zouden worden overgegeven aan het magazijn
te Utrecht en4 kanonnen aan't magazijn teZwolle
met bestemming voor de Artillerie-Schietschool.
Alles compleet uitgerust, behoudens goederenfoedraal, noodhandspaken, projectieldragers tot
GKT, bijlen Gr., bijlen H, hamers en klinken en

van den Korps-Commdt. en van de meerderheid

drukt werd of verminderd, werd beslist als onoordeelkundig beschouwd. Alhoewel uit den aard der

zaak de meeningen hier en daar wel uiteen liepen,
was de overwegende neiging in bovenstaande richting en bovenal overheerschte de geest van zooveel
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mogelijk in de richting aangegeven door den
Korps-Commdt. te werken, daar alleen resultaten
te bereiken waren door in logisch verband samen

te werken.

^

Bij de stukrijdersschool werd als beginsel aan
genomen, dat de stukrijder in de eerste plaats zijn
paarden afzonderlijk behoorlijk moet kunnen rij
den. In den winter werd hieraan veel zorg besteed
in de manege en zoo kon de eigenlijke stukrijders
school aanmerkelijk bekort worden. Dat bijzonder
gunstige resultaten verkregen werden, zou in de
volgende jaren blijken, toen met groot succes ge
forceerde marschen door het geheele Korps wer
den afgelegd, zonder dat de paarden er noemens
waard door leden, terwijl ook in latere jaren, de
mobilisatie inbegrepen, bleek, dat de paarden op
hoogen leeftijd weinig teekenen van belangrijke
slijtage gaven.
FOURAGE

De fouragekwestie speelde eveneens een belang
rijke rol. De paarden werden gewoonlijk 's zomers
op turfstrooisel, 's winters op stroo gezet. Door het
prijsverschil tusschen stroo en turfstrooisel kon

het haverration gedurende den zomer worden opge
voerd, voor achterspannen zelfs tot 7 K.G. De
keuring van de fourage was zeer streng. Onder
leiding van den paardenarts Kapitein Rijnenberg,
werd geen keer overgeslagen om de fourage te
keuren en bij de minste afwijking werd ze afge
keurd. De in het garnizoen Arnhem geleverde
fourage was dan ook van zeer goede kwaliteit.
Wat het rustbed betreft, zoo was de Koips-Ct.
blijkens zijn antwoord aan den C.B.A.»betreffende
dit onderwerp van meening dat de losse paillasse
het minst aanbevelenswaardig was, aangezien
daarbij de koude dikwijls optrekt en de paarden
een te dun rustbed hebben. De vaste paillasse (die
den geheelen winter blijft liggen) geeft een beter
rustbed doch veroorzaakt onaangename dampen
en luchtbederf in den stal. Het meest werd ervoor

gevoeld de paarden doorloopend op turf te zetten,
winter en zomer op een hoog turfbed, dat met zorg
onderhouden moest worden door den stalwacht. De

Korps-Commdt. was een groot voorstander van 't
vrijlaten der BC*». in de wijze waarop zij de paar
den wenschten te verplegen, c.q. in overleg met
den paardenarts.

WEDSTRIJDEN TE PAARD EN ANDERE WEDSTRIJDEN

Ten einde een prikkel aan oefeningen te geven
en ook om den onderlingen band in 't Korps te
versterken, werden eens in het jaar op last van den
Korps-Commdt. Korpswedstrijden georganiseerd,
gewoonlijk in het najaar. De prijzen kwamen ge
deeltelijk van het D. v. O., gedeeltelijk van de
officieren. Indien het weder eenigszins gunstig
was, was dit inderdaad een dag,die den opgewekten
geest van't Korps zeer ten goede kwam.De muziek
van *t 8® Regt. Infanterie, getransporteerd op een
wagen van 't Korps, luisterde gemeenlijk het feest
op. De proviandwagen met verschillende versnape
ringen, om tijdens de rust te nuttigen, was even
eens aanwezig. Dit jaar werden op 14 September
de wedstrijden gehouden in de nabijheid van den
Kemperberg. Deze wedstrijden bevatten:
1. Revolvervuren in 4 klassen.
2. Richtoefening. Het gelijktijdig in de richting
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een helper. Benoodigde tijden en verkregen
nauwkeurigheid kwamen in rekening.
Ruiterschool.

A. Berijden van rijpaarden.
a. voor onderofficieren.

b. „ korporaals en trompetters.
c. „ kanonniers langer dan i jaar in
dienst.

d. voor kanonniers i jaar en korter in
dienst.

4.

e. voor remonteberijders(opEngelschzadel).
De paarden moesten voorgereden worden
en eenige hindemissen werden gespron
gen door eiken ruiter afzonderlijk.
B. Berijden van trekpaarden door de kanon
niers (niet aangespannen).
Stukrijdersschool. Per batterij mochten 2 be
spanningen van 6 zonder geleider deelnemen.

brengen van eenige vuurmonden op eenzelfde

Hierbij werd zooveel mogelijk het rijden in

doel in het terrein. Elke richter beschikte over

vlak en in moeilijk terrein beoordeeld.

Bij alle nummers werden door de kanonniers

hun vaste paarden bereden. Bij de oefening 3 B
hunne BH paarden. Den

October had een

wedstrijd plaats voor de officieren van het Kcrps
zijnde een rallye paper gedeeltelijk door de heide,

een hoogte in stalling kwam, in plaats van op de
kam van de hoogte!! De Duitschers zouden echter
in het begin van den oorlog ervaren, dat deze
methode hun op groote verliezen kwam te staan
en we meenen te kunnen zeggen dat in die jaren

gdeeltelijk door de weilanden in de buurt van

het gebruik'der Nederlandsche artillerie „up to

de Roskam.

date" was.

Voor de rijdende artillerie bleef het tactisch
TACTISCH GEBRUIK

gebruik van het wapen in hoofdtrekken hetzelfde.
Hoofdzaak bleef de artilleristische steun aan de

De begrippen die omtrent het gebruik van de
artillerie kort na de invoering van het snelvuurgeschut bestonden, kwamen in 't kort op 't volgende neer;

Zoowel bij den aanval als bij de verdediging
werd de artillerie gedeeltelijk voor directe, ge
deeltelijk voor indirecte richting opgesteld.Tijdens
de eerste periode van het gevecht helde men meer
over naar de indirecte richting en dus eenigszins

gedekt opgestelde batterijen, in de laatste periode
(uitvoering van den hoofdaanval of afslaan van
den hoofdaanval) achtte men directe richting gewenscht. Hieruit volgt dat de batterijen, die niet
van den aanvang af met directe richting waren
opgesteld, tijdens den verderen loop van het ge
vecht van stalling moesten veranderen ten einde
in de laatste periode van het gevecht met de directe
richting aan het gevecht te kunnen deelnemen.
Stellingveranderingen kwamen dan ook veelvuldig
voor. Stellingen waarbij door geringe verplaatsing
van directe tot indirecte richting kon worden overgegaan werden zeer aanbevolen, doch deze waren

cavalerie, hetzij tijdens een opmarsch of terugtocht, hetzij tijdens het gevecht. Voorts verlenging
van den vleugel eener slaglinie, steun van voorhoeden, flankdekkingen of achterhoeden of het
bezetten eener vermeesterde stelling. „Zij kenmerkt
zich door het verraogen groote afstanden te kun
nen afleggen zonder noemenswaardige vermindering harer marschvaardigheid, door de groote mate
van onafhankelijkheid van de terreingesteldheid
en door de groote snelheid welke zij gedurende
geruimen tijd kan blijven ontwikkelen"(Aanhangsel R.A. 1908).
VOORSCHRIFTEN

Uit den aard der zaak vormde het manoeu-

vreeren met de nieuw georganiseerde batterijen
een belangrijk onderwerp. De Korps-Commdt. had
reeds in den winter 1905/1906 een ontwerp-reglement samengesteld dat nu practisch bij de batte
rijen werd beoefend. In dit ontwerp waren de
volgende formaties aangenomen,

uit den aard der zaak niet altijd te vinden. In de
volgende jaren werd, zooals we verder zullen zien,

voor d,e sectie:

geleidelijk meer tot de indirecte richting over-

de formatie met drieen, welke als regel open
werd genomen naar den vijand toe, gesloten van

gegaan door de invoering van het richttoestel van
Essen, richtspiegel van Rappard, maar de directe
richting bleef zich toch in hoofdzaak handhaven
tot aan de invoering van de telefoon (1911),
waarna ze vooral na de invoering van't kompas
Schuurman (i9r2)geleidelijk geheel op den acjitergrond geraakte. De tijdschriften in die jaren bevatten vele artikelen van voor- en tegenstanders
der indirecte richting en nog bij de manoeuvres
in 1913, toen de Rijdende Artillerie in de buurt
van Ede gedekt stond opgesteld, gaf de Duitsche
militaire attache als zijn meaning te kennen, dat
de Rijdende Artillerie zeer mooi gemanoeuvreerd

had, maar dat hij niet begreep dat ze gedekt achter

de formatie 7net ehien\

den vijand af marcheerende;

voor de batterij:

de formatie in colonne, waarbij de secties ach
ter elkaar waren geplaatst met eenen of met drieen
(gesloten);
de formatie in bataille, waarbij de secties naast
elkaar waren geplaatst met eenen of met drieen.
In stelling stond in elke sectie de caisson-achterwagen midden tusschen de beide vuurmonden loX

achter de lijn der stelling. Bij het voorwaarts in
stelling komen, dat uitsluitend geschiedde uit de
formatie met drieen, werd de caisson buiten om
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den rechter vuurmond naar zijn plaats gebracht.

De afdeelingen stegen niet meer af na te hebben
linksomkeert gemaakt, doch stegen af met het
front naar den vijand.
Bij de overgangen van de eene formatie tot de

andere was als normaal aangenomen, dat alle op
en afmarschen in verdubbelden gang geschiedden,
behalve wanneer men in galop was.
De Korps-Commdt. stelde aan den C.B.A. voor

het ontwerp gedurende den zomer 1906 te doen
beproeven alvorens het te laten drukken. Alle

officieren hadden het reeds afgeschreven. Aldus
geschiedde.
PROEVEN EN INVOERING

Rijproeven met BG hadden een gunstigen uit
slag. Aut. tempeertoestel van Essen werd beproefd,
het voldeed zeer goed en werd ingevoerd bij kantbrief D. v. O. van 29 December 1906.
Proeven observatieladder werden voortgezet.
Proeven richtspiegel van Rappard werden voort
gezet. Eenige wijzigingen waren noodig.

DEFILE VOOR H. M. DE KONINGIN

MET HET NIEUWE GESCHUT

Op 26 Mei werd door het Korps met 2 batterijen
daar H.M. de Koningin het verlangen had te ken
nen gegeven het nieuwe geschut te bezichtigen.

op het Paleis het Loo werd het Korps door
H.M. geïnspecteerd en het behaagde H.M. Hare
groote tevredenheid uit te spreken over de goede
houding en tenue der rijdende batterijen. Nadat
de paarden op „de oude rijbaan" gedrenkt en ge

Marschtenue zonder revolver, model ridderkrui

voederd waren, werden aan de officieren en aan

zen en medailles. HH.officieren den lederen sabel

den troep verschillende ververschingen aangeboden
en verschillende officieren door H.M. aangespro
ken. Daarna marcheerde het Korps naar Arnhem
terug (totaal ruim 56 K.M.).

elk ter sterkte van 2 sectiën en een G.T. van 2 cais

sons een marsch gemaakt naar het Paleis het Loo,

kwast. De batterijen stonden to 6.25 uur in het
park gereed. Alle trompetters en élèvetrompetters
vereenigd onder den Staftrompetter. Bij aankomst
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MUTATIEN

et I Februari kwam de adspirant-kornet Jhr. Tindal in opleiding bij de 2« Batterij.
De Korps-Commdt. Overste
Bosboom ontving op 25 Febr.
het commandeurskruis van de

Leopoldsorde, hem door Z.M. den Koning der
Belgen ter gelegenheid van de Belgische legermanoeuvres 1906 geschonken.

Op I Mel werd de i® Luitenant R. D. Storm
Buijsing gedetacheerd bij de Rijschool te Amersfoort en de I® Luitenant Jhr. K. F. Quarles van
Ufford van het 2® Regt. Veld-Artillerie gedeta
cheerd bij de I.B.
Op 9 November werd de Reserve 2® Luitenant
F. A. J. C. Baron van Voorst tot Voorst op de
Kemperheide beeedigd.
Op 7 December werd, eveneens op de Kemper
heide, het kruis voor 15-jarigen dienst uitgereikt
aan den i® Luitenant H. J. Verhulst.
OEFENINGEN
VOORBEREIDENDE OEFENINGEN

In 't voorjaar werden de inspecties over de
recruten en geoefenden gehouden door den KorpsComrndt. en daatna werd aangevangen met de
stelselmatige training en voorbereiding voor eeii'
marsch met schietoefeningen naar de Legerplaats

bij Oldebroek. Daarbij behoorde eenmaal 's weeks
uitrukken in Korpsverband onder leiding van den
Korps-Commdt. Deze marschen hadden een bijzondere beteekenis omdat zij aanstuurden op een bepaald doel „het Tnaken van een geforceerden
■marsch met schietoefening". leder, van de officieren tot de kanonniers, besefte dat alle krachten

moesten worden ingespannen cm een gunstig resultaat te bereiken; stelselmatige arbeld der paarden,
oordeelkundige indeeling der ruiters, oplettendheid op't behoorlijk rijden der paarden gedurende
den marsch, zachtheid in de behandeling, goede
fourage, zorgvuldig nakijken van't beslag, nauwkeurig passende tuigen, strenge marschdiscipline
(tenue, ordelijk en opgesloten marcheeren, niet
eten of drinken of rooken zonder toesteraming),
onderhoud materieel, smeren der raden enz., al
deze onderwerpen hadden de voile oplettendheid
van officieren, kader en manschappen. Een geleidelijke opklimming in de training werd natuurlijk toegepast, meestal werden naburige plaatsen
bezocht als Zutphen, Nijmegen en Ede. De mar
schen werden tot 48 K.M. uitgestrekt. Het tempo
bestond in den regel uit langdurige draf- en stapreprises. Bij de laatste werd veelal naast de paar
den geloopen. Dit geschiedde ook veelvuldig bij
den heen en terugmarsch naar't oefeningsterrein.
Meermalen werden oefeningen in 't bivakkeeren
gehouden, ten einde de paarden daaraan gewoon te
doen geraken en werd de haver in de mondzakken
meegenomen, ten einde de paarden te gewennen
aan't eten uit den mondzak.
Schietoefeningen

Van 8 t/m 19 Juni werden de schietoefeningen
op de Deelerheide gehouden op denzelfden voet als
't vorig jaar met talrijke verschillende doelen. Op
verzoek van den Korps-Commdt. werd voor elk der
BC'^. een richttoestel van Essen tijdig beschikbaar
gesteld. Deze twee eenige toestellen moesten na
afloop der schietoefeningen weer opgezonden wor
den naar Oldebroek. De oefening met het richt
toestel was dus zeer beperkt voor dit jaar. Een
kleine blindeering werd op verzoek van den
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Korps-Commdt. met behulp van de genie inge
volge Ministerieele beschikking van 24 April
opgericht. De blindeering was gedekt met balken,
spoorstaven en zand. De veiligheid van het per
soneel in den controlepost was daardoor voldoende
gewaarborgd.
De „clou" van de schietoefeningen was de
marsch naar Oldebroek met een daaraan verbon

den schietoefening op de Oldebroeksche schietheide. Deze ging gepaard met een onderstelling,
die in hoofdzaak op 't volgende neerkwam:
Een cavaleriebrigade is op 23 Juli bij DoesburgWestervoort op den Westelijken I Jsseloever terug
gegaan. In den avond van dien dag ontvangt de
brigade de opdracht den 24®^® 's morgens vroeg
naar Zwolle te marcheeren en vandaar den 25®^® den
ophelderingsdienst te hervatten. De kunstweg over
Apeldoorn moet worden vrijgelaten voor de even
eens naar 't N. op marsch gaande divisiën. Ter uit

voering van die opdracht besluit de Brig. Ct. met
het gedeelte der Brigade te Arnhem gelegerd
(waarbij de 2 rijdende batterijen) te 4.00 v.m. op
te trekken en den weg te nemen over Deelen, Hoenderlo, Ughelen, Westelijk van Apeldoorn, Wiessel
en Niersen, Gortel, de Dellen, Wezep naar Katerveer. De onderdeden der Brigade te Dieren ge
legerd, krijgen last om te 7 uur te Ughelen aan te
sluiten.De 4compagnieën wielrijders bij de Brigade
ingedeeld moeten te 10 uur opgesteld zijn te Epe.
De commandant meldt zich bij Tongeren op dat
uur. Als de Brigade te Gortel aankomt, ontvangt
de commandant het volgende bericht van den
opperbevelhebber: „Debewakingsdetachementen te
Hattem en het Katerveer zijn aangevallen en

„Geef steun aan terugtrekkende detachementen
en helder den toestand verder op. De voorhoede
der Divisie Apeldoorn kan te 7 uur te Epe zijn."
Hieruit ontwikkelden zich verschillende, door den
leider aangegeven gevechtsmomenten, met de

daarbij behoorende schietopdrachten en stelling
veranderingen. De Korps-Commdt. had aan den
Adjudant van dienst van H.M. de Koningin ken
nis gegeven van den marsch, waarop van den
Adjudant van dienst Graaf du Monceau het be
richt werd ontvangen dat H.M. de rijdende batte
rijen op 24 Juli te 8 uur v.m. aan het Paleis het
Loo wenschte te zien voorbij trekken. „De batte
rijen zullen het Paleis naderen, komende van Apel
doorn langs den tramweg, het Post- en Telegraaf
kantoor van het Loo en het voorhek van het Paleis

in de richting van de Koningslaan. Na de Konin
gin te zijn voorbijgetrokken zullen de batterijen

recht door langs de stallen door het parkhek in
rechte richting de Koningslaan kunnen oprijden,
terwijl zij op ± 75 M. voorbij voornoemd parkhek,
de z.g. afrijbaan zullen moeten oprijden, alwaar
H.M. de heeren officieren en den troep van Uw
Korps laat uitnoodigen eenige oogenblikken te
rusten alvorens den marsch voort te zetten. Ten

slotte heeft de Koningin bepaald dat HDZr.
ordonnanceofficier van dienst U HEdGestr. tijdig
tegemoet zal rijden om U in te lichten en den te

volgen weg te wijzen".

De marsch ving aan 24 Juli te 4 uur uit het

artilleriepark te Arnhem met een sterkte van 13
officieren (inbegrepen reserve-officieren en kor

teruggeworpen; het schijnt dat niet onaanzienlijke

net) 17 onderofficieren, 163 korporaals en man
schappen, 12 officierspaarden en 208 troepen

vijandelijke strijdkrachten op beide plaatsen den

paarden.

IJssel overtrekken", in verband waarmede de vol
gende opdracht verstrekt wordt:
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De verdeeling der tempo's over den af te leggen
afstand volgt hiernaast:

REGELING van de MARSCHTEMPO'S voor den MARSCH
NAAR OLDEBROEK en terug
a. van Arnhem naar de Legerplaats.

b. van de Legerplaats fiaar het bivak bij Vaassen.

Tijd in Afstand
mittuten in K.M

TEMPO

15

draf

Tijd in Afstflnd
mihuten
in K.M.

4.30 uur n.m. afmarsch uit de Legerplaats

4 uur v.m. afmarsch uit het park
stap

TiTMPo
TEMPO

7®

stap

30

3

draf

20

4

loopen

10

stap

10

I

rust

10

draf

15

3

draf

10

stap

10

I

—52

loopen

10

stap

10

draf

draf

10

stap

4.52 uur op de Kemperheide
stap

15

draf

10

5.37 uur voethoogte bij Hoenderloo
loopen

—45

6,5

10

75
25

Drenken en voeren.

10

stap

Bereiden van het middagmaal.

10

draf

25

loopen

10

Maaltijd te 8 uur.
Uitreiking van koffie 10 uur.
Reveille 2 uur v.m. van den 25*^®.
Afmarsch uit het bivak 4.15 uur v.m.

—65

rust

10

stap

10

draf

15

stap

20

25

6.37 uur n.m. aankomst in't bivak
Totaal 127
Inrichting van het bivak.

draf

6.42 uur aan de Uchelerbeek

I

I5

lO

c. van het bivak Vaassen naar Arnhem.

draf

4.15 uur afmarsch uit het bivak

5

stap

10

halt

8

8 uur Koninklijk Paleis het Loo

-78
rust, drenken, voeren enz. —80
20

draf

25

loopen
20
10.25 uur N. grens van de korte Bamt —65
rust

9

5

draf

20

stap

15

draf

10

stap

20

2

draf

10

2

stap
rust
loopen

10
5
15

5.15 uur Station het Loo

9.20 uur hervatting van den marsch
stap

stap

15

IS

—65

draf

10

2

stap

15

IS

draf

20

4

loopen
I5
6.15 uur Oude beek bij Beekbergen —60

I5

—9

rust

10

loopen
draf

15
1s

3

stap

10

I

draf
loopen
7.50 uur v.m. Terlet
Opmarsch op de heide

ii.3ouurdeboucheeren uit Welna -65
opmarsch in colonnes van
batterijen met eenen; vervolgens in bataille met

—60

1

15
30
"~95

is

3
3
—IlS

in colonnes van batte

eenen.

rijen met drieen.
stap, draf en galop

draf en stap
30
12 uur in afwachtingstelling achter

den Woldberg
Totaal

480

52,5

De schietoefening duurde van 12 u. tot 2.45 u. n.m.
Daama drenken en voeren rust tot 4.30 u. n.m.

20

3

rust

10

—

stap
draf
stap

40
5.
20

9.25 uur in het park

4
I
2

—95 —10
Totaal 310
37
of 5 uur 10 min.
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De geheele afgelegde afstand, met inbegrip van

ontwaren dat de officieren en kader met groote

de schietoefening en den heen en terugmarsch
naar het park, kan gesteld worden op iio K.M.
De eigenlijke marsch bedroeg 106,5 K.M,
De marsch werd medegemaakt door den Zweedschen Majoor Ritter de Hammarskjöld aan wien
was toegevoegd de i® Luitenant Verhulst.
De paarden kwamen in zeer goede conditie aan.
De galop over de heide van af Teriet in de rich
ting Vrijland werd met opgewektheid uitgevoerd.
Met deze inspannende en goed geslaagde oefe
ning oogstte de Korps-Commdt. veel lof. In de
eerste plaats bleek H.M. de Koningin zeer inge

belangstelling aan de schietoefeningen hebben
deelgenomen, terwijl Uw oordeel omtrent de door
het Korps Rijdende Artillerie gehmiden oefening
in 't marcheeren en bivakkeeten geheel door mij
wordt gedeeld".
„De Nieuwe Courant" schreef onder het op
schrift „Een raid van het Korps Rijdende Artil

nomen met deze oefening. De officieren en man

schappen werden op den heenmarsch tijdens de
rust bij 't Paleis het Loo op zeer aangename wijze
ontvangen en onthaald.
Voorts schrijft de C.B.A. in zijn verslag aan
den I.d.A.:

„Deze marsch, waarbij in een tijdruimte van

dz zpi uur naar de Legerplaats bij Oldebroek
(met inbegrip van schietoefeningen en een bivak)
werd gemarcheerd en een afstand van 110 K.M.
voor een groot deel daarvan door het terrein werd
afgelegd, gaf een denkbeeld van den hoogen graad
van marschvaardigheid, die het Korps heeft be
reikt. De paarden die door mij, zoowel bij aan^
komst in de Legerplaats, als bij terugkeer in 't
garnizoen, konden worden waargenomen, maak
ten een zeer gunstigen indruk en verkeerden na
afloop der oefening in volkomen marschvaardigen
toestand.

Het nut van zoodanige marschen schijnt mij
zóó groot toe, dat het mijn voornemen is om voor
de in het volgend jaar te houden schietoefeningen
in te dienen voorstellen er mede te rekenen dat

de Keg**. V.A. naar het schietterrein marcheeren,
hetzij geheel of gedeeltelijk."
De I.d.A. schrijft in zijn verslag aan den
M. V. O.: „Met ingenomenheid nam ik kennis van
hetgeen het verslag van C.B.A. bevat, omtrent de
door het Korps Rijdeinde Artillerie gehouden oefe
ning in marcheeren en bivakkeeren, gecombineerd
met een schietoefening in de Legerplaats. Aan

den Korps-Commdt. komt een woord van lof toe
voor het aan de bereden artillerie in deze gegeven
voorbeeld en voor de wijze waarop de oefening
geregeld is geworden" en eindelijk antwoordt de
Minister van Oorlog:„Het was mij aangenaam te
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lerie" o.m.:

„Van de 220 paardeel had men er in het bivak
één moeten achterlaten, dat door een slag van een

natuurgenoot was getroffen. Gedurende den geheelen marsch was één hoefijzer verloren.
Een wachtmeester had bij een val met zijn paard
een lichte kneuzing aan den schouder opgeloopen.
Den volgenden dag meldde zich één kanonnier
ziek van de Jpj perso-nen, die aan de oefening
deelnamen. Beider toestand boezemt niet de minste

bezorgdheid in.
Een nauwkeurig onderzoek van alle paarden

daags tia de thuiskomst ingesteld bracht eenige
lichte kreupelheden en drukkingen aan het licht,
welke een paar dagen later op een enkele na weder
geheel waren hersteld. De marschvaardigheid der
batterijen was volkoTnen behouden. Hierby zij tiog
aangeteekend dat de voertuigen nagenoeg geheel
op oorlogsgewicht waren uitgerust — althans bj
den heenmarsch — en dat de paarden en menschen
compleet waren bepakt. Aan de verpleging van
man en paard werd bijzondere zorg gewijd door
het verstrekken van extra uitdeelingen; in de veld^
flesch werd thee meegevoerd.
Ongetwijfeld zullen uit deze belangwekkende
oefening, die niet zal nalaten ook over onze greruzen — de tegenwoordigheid van een buitenlandsch
hoofdofficier gaf er reeds blijk van — de aandacht
te trekken, verschillende lessen kunnen worden

opgedaan. 2.ij behooren grootendeels op vakkundig
gebied thuis.

Wif voor ons meenen daaraan nog een andere
beschouwing te moeten verbinden.
De zwevende vraag, die. op 't oogenblik ten
onzent in de militaire zaak al *t andere schijnt te
overheerschen is deze: „Hoe kan de diensttijd van
den milicien tot een minimum worden terugge
bracht?"Inderdaad een belangrijke vraag. De ver
troebelde luchtstroom, waardoor zij wordt ge
dragen, heeft bij de pogingen om haar te beant
woorden reeds menige „overtuiging" als een wind-

wijzer doen omzwaaien, menig karakter aangetast.
Daarbij wordt liefst hei oor gesloien voor een
andere vraag: hoe is het mogelijk het militaire
kunnen onzer miliciens — en daarmede van alle

samenstellende deelen onzer krijgsmacht — tot
een maximum op te voerenf Dit is een zeer ernstige
vraag. Zij behoort tot den kring der dingen waarin
ook een klein volk groot kan zijn. Slechts door
qualitatief te streven naar het hoogste is het moge
lijk een tegenwicht te stellen tegen quantitatieve
minderheid.

Bijde rijdende artillerie nu, heeft men getracht
eene bijdrage te leveren tot de heantwoording van
deze laatste vraag. Een dankbare arbeid is dit
niet. Men oogsi in onzen tijd meer toejuiching met
luchthartige en eclatante afbraak, dan met siil
en moeizaam ofbouwen. leder, die met mensch
en paarden — anders dan als diletiant — heeft
omgegaan, weet hoeveel zorg en toewijding van
den minsten soldaat af, hoeveel voorbereiding en
oplettendheid er noodig zijn om tot resultaten te
komen als het thans bereikte. Eerst wanneer het

in het geheele leger gelukt is het peil van marschen gevechtsvaardigheid met al wat er verder bij
behoort tot de grootst tnogelijke hoogte op te
voeren — en dit streven moet van hoogerhattd
warden opgewekt en aangemoedigd — is het tijd
tot overwegen der vraag: „Hoe kunnen wij hetzeljde in korten tijd bereikenf Of staan wij wellicht reeds op *t culminatiepunt", Een iegelijk
steke zijn haftd in eigen boezem".

Van de overige oefeningen in 1907 volstaan wij
met te vermelden, dat weder op ruime schaal met
andere wapens werd geoefend in de omstreken
van Arnhem o.a. op 4, 5, 6 en 7 September. Voorts
op 10 en II September manoeuvre (veldtenue met
stalbuis) met 2 batterijen a 3 sectien, voorts 19,
21, 24 en 25 September, 2, 9, 16, 23 en 30 October.
MATERIEEL

De ondervinding opgedaan bij het vroegere
veldmateriaal van 8 c.M. St. had reeds voldoende

geleerd welken invloed een goede verzorging op
het behoud en bruikbaarheid van het materieel
had en hoezeer de toestand bij verschillende batte

rijen kon verschillen. De „officier van het mate
rieel" bij eene batterij in die dagen moest een goed
deel van zijn tijd behalve aan de betreffende papie-

ren ook aan't toezicht op de werkzaamheden aan
't materieel besteden. Mocht zulks bij 't oude mate
rieel, waarvan de samenstelling en de inrichting
zooveel eenvoudiger was, reeds van invloed zijn,
hoe veel meer was dit het geval bij het nieuwe
snelvuurgeschut van 7 c.M. Hoezeer de vuurmond

ook geschikt was voor 't practisch gebruik, was
hij toch dermate gevoelig voor onvoldoende en
onoordeelkundige verzorging, dat de waarde ervan
voor het werkdadig gebruik binnen korten tijd
op bedenkelijke wijze kon worden geschaad. Ten
einde te waarborgen dat de verzorging steeds
onder oordeelkundige leiding stond, was het in de
eerste plaats noodig de beschikking over personeel
te krijgen, dat ten dezen was opgeleid en behoorlijk
onderlegd. Aangezien niet alle officieren zoo grondige opleiding konden hebben en ook niet alien
voldoenden tijd zouden hebben om zich geheel in
de verzorging van het materieel in te werken, werd
voorgesteld een officier van het materieel per bat
terij te behouden, doch per afdeeling (Korps) een
officier, die verantwoordelijk was voor het goede
en juiste onderhoud van het materieel. Dit voorstel, dat uitging van den Directeur der ArtillerieInrichtingen werd overgenomen door den C.B.A.
en op 18 October 1907 kwam de Instructie voor
dezen officier van het materieel uit. Hij was belast met het toezicht op, het onderhoud van en de
herstellingen van het zich ter plaatse bevindende
materieel en verantwoordelijk aan den Korps-Ct.
Met deze functie werd op 25 October belast de
i« Luitenant O. C. G. Beelaerts. Zeker had geen
betere keus gedaan kunnen worden. Met zijn trouwen smidbankwerker Everaars heeft hij menig
woord van lof geoogst.
WEDSTRIJDEN

Op 26 September hadden op de heide, evenals
het vorige jaar, Korpswedstrijden plaats. De commissie daartoe aangewezen door den Korps-Ct. bestond uit de Luitenants Baron van Haersolte van

den Doom,Rambonnet en Jhr.Quarles van Ufford,
nadat Kapitein Jhr. Rutgers van Rozenburg met
de Luitenants Rambonnet en Jhr. Calkoen een
programma hadden opgemaakt.
DE RIJBAAN

De manege van het Korps werd dit jaar belangrijk verbouwd. Zij was in i860 door de gemeente
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Arnhem aan het Rijk in gebruik en onderhoud

gegeven en was aanvankelijk zeer hoog (muren
10,3 M.) met hooge ramen en dientengevolge zeer
goed verlicht. De muren begonnen echte^ verschijn
selen van zwakheid te vertoonen, men zag ze naar
buiten uitbuigen; door de genie werd besloten
dat ze aanmerkelijk verlaagd dienden te worden

(met 4,1 M.) waarvoor de geheele kap moest wor
den afgenomen. Op de foto van het iio-jarig be
staan van het Korps (carrousseluitvoering), die in
't museum van 't Korps aanwezig is, kan men dui
delijk de groote hoogte waarnemen. De gewijzigde
manege werd op 29 September weer in bedrijf
gesteld. Het practische voorstel van Overste Bos

boom om tegelijkertijd aan te sluiten op de pas
te Arnhem opgerichte Electrische Centrale werd

Rijk uitgekomen, maar we zouden nog jarenlang
doorsukkelen met de slechte verlichting van
gasgloeikousjes, die bovendien aanhoudend defect
waren en telkens verwisseld moesten worden. Ge

durende de verbouwing werd voor zooveel noodig
(remontelessen, dienst bij ongunstig weer, africh
ting van enkele vrijwillige recruten enz.) gebruik
gemaakt van de burgermanege van de firma
J. Kok en Zn., die voor enkele uren per dag ge
huurd was. Voorts werd gebruik gemaakt van de
buitenmanege in 't artilleriepark. De manege van
de firma Kok werd trouwens gedurende den win
ter ook meermalen gehuurd wegens overbelasting
van de eigen manege, die van 7 uur v.m. tot 5.30
uur n.m. doorloopend bezet en nadien voor volti
geeren meestal in gebruik was.

geketst!! Hoeveel goedkooper was zulks voor het

DE POSITIE VAN DE VRIJWILLIGERS EN
DE OPLEIDING VAN KADER

Bij het Korps waren op i Januari 1907 aanwezig
97 vrijwilligers, waarvan 39 kanonniers i® kl.

Op de vraag van den C.B.A.(aan alle regimenten
gericht) waarom niet meer i® kl. waren aangesteld
en hoe de verdere opleiding tot korporaal en wacht
meester geschiedde,antwoordde de Korps-Ct.;„dat
het de gewoonte is dat alle kanonniers, die daar
voor in aanmerking komen door gebleken geschikt
heid binnen de organiek gestelde grenzen (voor
K.R.A. de grootste helft) als zoodanig worden
aangesteld. De verhouding kan echter gemakkelijk
verloren gaan door pasporteering, overplaatsing
etc., vooral daar de aanstelling gewoonlijk bij feest
dagen van het Koninklijk Huis geschiedt of bij een
buitengewone daad. Wegens te korten diensttijd of
berispelijk gedrag kan het bovendien mogelijk zijn,
dat geen voldoende stof aanwezig is om de vacature
aan te vullen. Het verloop is soms vrij groot. In
1906 verlieten 41 vrijwilligers het Korps, doch
werd door vrijwillige dienstneming dit getal weer
aangevuld". De kanonniers werden op de school
tot korporaal opgeleid en waren meestal kanon
niers I® kl. Indien een enkele maal kanonniers

2® kl. op de school waren, moesten deze gedurende
den zomer eerst bewijzen van practische geschikt28

heid geven om tot korporaal te worden aangesteld.
Evenzoo was er een school voor korporaals tot
wachtmeester. Degenen, die bij het eind der school
een niet voldoend examen hadden afgelegd, kon
den later door een hernieuwd onderzoek nog dien
graad behalen. In 1906 werden b.v. twee korpo
raals aangesteld tot wachtmeester op het schietterrein, nadat ze bij een moeilijk vuur op een be
wegend doel als St.-Ct. zeer goed hadden voldaan.
In een schrijven van 3 Mei 1907 deelde de Minis
ter van Rappard mede, dat het bij hem een punt
van overweging uitmaakte de opleiding van de
vrijwilligers tot korporaal en wachtmeester ie cen-

traliseeren in dier voege, door voor het wapen der
cavalerie één, voor dat der artillerie, zonder de
speciale korpsen, twee opleidingen (n.1. één voor

de Vesting- en één voor de Veld-Artillerie) in het
leven te roepen. Naar de meening van Z.E. zouden
daaraan veel voordeden zijn verbonden, doordat
de beschikbare tijd geheel voor de opleiding zou

kunnen worden benut, terwijl bij de korpsen die
tijd dikwijls wordt onderbroken door andere dien

sten. Er zijn minder instructeurs noodig en deze

kunnen dus beter zijn, terwijl de opleiding meer
intens en korter kan zijn. Te voren zouden de op

te leiden leerlingen aan een onderzoek bij de korpsen moeten voldoen.

De Korps-Ct., wiens advies gevraagd werd, kon
voor deze wijziging niet veel voelen. Tot nu toe

kon men bij de troepenopleiding en kadervorming
van het leger steeds een groote decentralisatie
waarnemen. Zoo werden destijds de recruten onder

de verantwoordelijkheid van den luitenant-adjudant, kapitein instructeur, kapitein van speciale
diensten, depotcommandant etc. opgeleid, terwijl
allengskens het beginsel werd gehuldigd dat de
Batterij- en de Escadronscommandant hun personeel behoorden op te leiden. De adspirant-milicien-korporaals krijgen een groot deel van hun
opleiding (practijk) binnen de batterij(opleidingsvoorschrift B.A.) en de theoretische opleiding
wordt slechts gecentraliseerd in de Afdeeling. De
zorg voor de voorziening in de behoefte aan vrijwiUige korporaals wordt zooveel mogelijk binnen
den bevoegdheidskring der batterijcommandanten
gehouden.
Voor opleiding tot wachtmeester moest men
meer centraliseerend te werk gaan doch hield vast

aan het beginsel dat dit in ieder geval binnen het
regiment of't korps moest geschieden.
De Korps-Ct. vraagt dus of deze plannen op
zichzelf staan, of dat een algeheele verandering
van het systeem van opleiding op handen is. Wordt
de diensttijd verkort? Komt de militie op een
ander tijdstip op?
De gecentraliseerde opleiding zal naar zijne
meening ontaarden in een oppervlakkige, vluchtige stoomopleiding, waarbij de practische ervaring
bij den troep in het gedrang komt. Alleen wanneer
men door uiterst korten oefeningstijd der militie
genoodzaakt is tot een zoodanige opleiding over
te gaan zal centralisatie wellicht onvermijdelijk
zijn.
WERKLIEDEN

De positie der werklieden was als volgt: ,
Bij den Staf van het Korps bevond zich de Mr.
Zwaardveger (gelijkgesteld met den rang van
wachtmeester), de kleermaker en de laarzenmaker,
gelijkgesteld met den rang van korporaal. Bij elke
batterij 2 hoefsmeden en i zadelmaker, voorts bij
de eene batterij een smidbankwerker, bij de andere
een houtwerker, alien gelijkgesteld met den rang
van korporaal. Het „gelijkgesteld met den rang

van korporaal" gaf blijkbaar tot misverstanden
aanleiding. Een in Oldebroek gedetacheerde hoefsmid van het korps had van den Luitenant-Treincommandant mondeling vergunning ontvangen
de korporaalchevrons te dragen. De vraag of dit
terecht of ten onrechte was geschied, werd door den

C.B.A. beantwoord met de mededeeling dat elk
der bedoelde werklieden van af zijn indiensttreding als zoodanig gelijkgesteld was met den
rang van korporaal, Zij konden echter niet gcdegradeerd worden; indien zij door wangedrag
onwaardig waren langer de korporaalstrepen te
dragen, moest aan den Minister van Oorlog verzocht worden om machtiging het engagement te
verbreken. Volgens de vroegere vredesorganisaties
hadden de hoefsmeden en zadelmakers geen rang,
doch bij aanschrijving D. v. O. 1854 werden de
korpscommandanten gemachtigd hun te vergunnen
het onderscheidingsteeken van korporaal te dragen
indien zij zich dit waardig maakten. Later is zulks
in bovengenoemden zin gewijzigd.
KLEEDING

De zeemlederen handschoenen (2 paar per man)
werden bij schrijven D. v. O. 2 Februari 1907 voor
alle militie afgeschaft (kader en manschappen)
doch voor de vrijwilligers behouden. Daardoor kon
de troep niet meer in zijn geheel met witte handschoen-en uitrukken 00k niet in groote tenue, ter
wijl bij de uitgaanstenueookvoor vrijwilligeonderofficieren, korporaals en manschappen de verplichting niet meer kon worden opgelegd hand
schoenen te dragen. Deze schijnbaar onbeduidende
maatregel heeft verstrekkende gevolgen gehad.
Ofschoon bij het Korps Rijdende artillerie door
strenge discipline en strenge controle gestreefd
werd de gunstige houding van het personeel in't

openbaar te bewaren, zoo dateert eigenlijk van af
dit oogenblik bij korpsen waar minder strenge
discipline was, het slordige slenteren in de stad
soms met beide handen in den zak. De lutieie be-

s-paring van de handschoenen heeft het uiterlijk
van het leger enorm geschaad en eindelooze berispingen en straffen had men op deze wijze hunnen voorkomen. Met handschoenen loopt iemand
vanzelf netjes en denkt er niet aan zijn handen in
den zak te steken. Bij de uitrukkende diensten

werden wollen handschoenen verstrekt om bij koud
weer te dragen.
29

TROMPETTERS EN SIGNALEN
In den aanvang van 1907 vinden we eene uit
voerige correspondentie over het al of niet behou
den der signalen. Bij de exercitiën werd in die
dagen zeer veel van de trompet gebruik gemaakt.
Elk commando werd door het signaal „Geeft acht"

vooraf gegaan en steeds gevolgd door een „stoot"
als „uitvoeringscommando". Wijzigingen der gan
gen, wendingen, opstijgen, afstijgen enz. enz. wer

den bijna steeds op trompetsignalen gegeven. Er
begon zich een streven te openbaren om de com

V.A.", „opzitten id.", „afstijgen en afzitten id.",
„hoofd der colonne halfrechts", „hoofd der
colonne halflinks", „stukscommandanten en kor

poraals vóór de voorspannen", „kader en bedie
ningen moeten weder op hun plaatsen gaan". De
overige wenschte de Korps-Ct. te behouden als
„opstijgen", „afstijgen", „hoofd der colonne
rechts", „hoofd der colonne links", „alle voertui

gen tegelijk rechts", „alle voertuigen tegelijk

schrijven daaromtrent aan den C.B.A. op „op het

links", „Batterijcommandanten", terwijl de signa
len „het vuur openen", „het vuur ophouden" ge
bruikelijk zijn om als men marcheert vergunning
te geven tot rooken terwijl zij tevens kunnen dienen

behoud van signalen die in onbruik zijn geraakt

in de kazerne voor het van oudsbekende dooven

en waarvan de ervaring geleerd heeft dat zij ge
mist kunnen worden, wordt geen prijs gesteld.

van lichten.

mando's door teekens en de trompetsignalen door

de fluit te vervangen. De Korps-Ct. merkt in zijn

Hiertoe behooren: „paardenpoetsen", „drinken",
„roskam en borstel",„staart en manen",,,haver in ,
„hooi in", „theorieën", „opzadelen", „afzadelen",

In den loop der jaren zijn de signalen meer en
meer op den achtergrond geraakt, en vervangen
door de fluit en teekens. Het exerceeren kreeg

daardoor een geheel ander karakter. Het geheel

„oppakken", „optoomen", „stroowisselen", „de

ging met minder leven gepaard of,zooals een oud

spons", „oefening der recruten". Daarentegen zou
hij behouden willen zien „reveille" en ,,taptoe ,

wachtmeester het uitdrukte „dat exerceeren gaat

tegenwoordig zoo stiekum!". De trompetters bij

eerstens uit traditie en voorts omdat deze signalen

K. R.A. zijn echter steeds in stand gebleven, daar

practisch nut hebben ware het slechts als algemeene tijdregelaar. Voorts „eten onderofficieren",
„kwartierzieken", „werken", „uitrukken", „inruk

het behoud ervan krachtig werd aangemoedigd en
de staftrompetters, waaronder vooral de opper
wachtmeesters Hartman en Waanders, zich veel
moeite gaven de noodigen af te richten. In 1907
werden ongeveer 14 verschillende fanfares ge

ken", „inkoopen", „verband paardenarts", omdat

deze signalen het eenvoudigste middel bevatten de
verspreide personen kennis te geven dat de be
trokken dienst, die niet altijd stipt aan een op de

minuut vastgesteld tijdstip behoeft te zijn gebon
den, zal plaats hebben. Evenzoo het signaal
„wachtmeester van de week" en ,.planton stallen .
Van de signalen voor de manoeuvreer-oefeningen
zouden kunnen vervallen „opstijgen kanonniers

blazen door de gezamenlijke trompetters, een aan

tal dat later nog belangrijk werd uitgebreid.Kanon
niers uit de afdeelingen deden tijdens den marsch
dienst als trompetter en vielen bij 't begin der
oefening weer als kanonnier in. De trompetters
hebben veel lof geoogst bij 't publiek als 't Korps
voorbijtrok.

DE KAISERPARADE IN MUNSTER

Korps n.1. Kapitein Baud, de 1= Luitenants Rambonnet, Jhr. Calkoen en Jhr. Repelaer van Driel,
waarbij zich ook Mr. van Sonsbeeck(werkzaam aan
de provinciale griffie) had aangesloten, aan de

Door bemiddeling van Mr. A. Brants, toen ter
tijde griffier van de Staten van Gelderland, was
contact verkregen met diens neef Major von
Esebeck, dienende bij den Generalen Staf van 't
Armeecorps in Münster. Deze had ons kaarten
verstrekt voor de zeer groote tribune, die op 't
paradeveld was opgericht en tevens kaarten voor

Kaiserparade te Münster op 30 Augustus 1907.

de enkele genoodigden bij de groote taptoe in 't

Alhoewel buiten het direct verband van het
Korps staande is toch met een enkel woord ver
meldenswaard het bezoek van 4 officieren van het
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park van't „Schlosz" in Miinster. 0ns werd geraden „mit hohem Hut und Gehrock" te komen,
daar we plaatsen zouden krijgen waar de Keizer
dicht langs zou komen. Op 30 Augustus begaven
we ons s avonds naar Gronau alwaar we over-

nachtten en een hevig onweer ons niet veel goeds
deed verwachten van de parade. Den volgenden
dag was het prachtig weer en trokken we vroeg
naar Miinster waar tal van overvolle extra treinen

heenliepen. Nadat we ons in 't hotel een weinig
verfrischt hadden, wandelden we naar het paradeveld buiten de stad. De weg was echter in't mid

den geheel afgezet en we moesten in een geweldig
gedrang langs de kanten loopen. De hooge hoeden
redden ons echter, want een officier te paard, die
op't midden van den weg reed en blijkbaar met
het verkeer belast was, riep ons toe dat „die Herren
mit hohem Hut" naar binnen konden komen „und

die Herren Kamaraden auch" doelende op eenige
officieren, die naast ons liepen. Zoo wandelden
we met ons vijven alleraangenaamst over de afgezette chaussee. Op het paradeveld waren de troepen
reeds opgesteld, natuurlijk alle in de voor-oorlogsche uniformen. Het mooie weer verhoogde het
effect aanmerkelijk. De opmarsch van Z.M. den
Keizer aan't hoofd van de Fahnenkompagnie op
het terrein bood een onvergetelijk schouwspel. In
zijn gevolg bevonden zich, behalve de Kroonprins
en verschillende Furstlichkeiten, ongeveer 140

men nimmer vergeet; absoluut langs een rechte

lijn gericht, alle beenen in den paradepas even hoog
opgetild en zoo de eene compagnie na de andere,
een eindelooze reeks van precies gerichte bajonetten. Daarna volgde de Artillerie en Cavalerie, die
eveneens prachtig gericht voorbijkwamen, waarbij
de lansen een zeer martialen indruk maakten.

's Avonds gingen we tijdig naar het park van't
„Schlosz" waar de taptoe zou plaats hebben. Er
was een gala-diner in de stad geweest en geleidelijk kwamen alle bekende persoonlijkheden in
groot gala in auto's langs ons been o.a. de Kroon
prins, de bekende oude generaal Graf Haseler en
eindelijk Z.M. de Keizer,

De muziekkorpsen marcheerden met fakkels op
en stelden zich op tegenover het geheel verlichte
slot, waar uit alle open ramen de prachtige uni
formen prijkten. De taptoe (waaraan honderden
muzikanten en tamboers deelnamen) begon met
het „oude Wilhelmus", daarna volgde het OudHollandsche lied „Bergen op Zoom houdt U
vroom". De geheele dag liet een onvergetelijken
indruk na en wij memoreeren het omdat een dergelijk schouwspel wel voor goed tot het verleden
zal behooren.

PROEVEN EN INVOERING

Inderdaad kwam de Keizer met zijn veldmaarschalkstaf steunend op zijn dij rakelings langs

Proeven werden genomen omtrent de meest
doeltreffende wijze van vuren, indien een waarnemer op grooten afstand van de batterij is opge
steld. Men achtte hierbij telefonen noodzakelijk.
Tempeertoestellen (autom.) systeem van Essen zullen op den vuurmond worden meegevoerd.

ons been. De Kommandierende General Freiherr

De observatieladder aan de Constructiewerk-

von Bissing (later gouverneur van Belgie tijdens
den oorlog) hield een toespraak tot den Keizer,
waarin aan de „unzerbrechliche Treue" uiting
werd gegeven. Daarna werd gedefileerd. Met een

plaatsen vervaardigd werd niet ter invoering aanbevolen. Proeven werden voortgezet met een ander

officieren, waaronder de attache's van vele naties

(van Holland de Kapitein Roest van Limburg).

ongeloofelijke nauwkeurigheid werd het defile
volvoerd. Een Duitsche Compagnie Infanterie uit

dien tijd te zien defileeren is een schouwspel dat

systeem.

Beproeving van richtspiegel van Rappard werd
voortgezet. Eenige wijzigingen waren noodig.
Voorgesteld wordt een tusschenverlengstang bij
elken opzet in te voeren.
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1908

werden voor het eerst voor de

7 December werd aan den i® Luitenant Rambonnet het dienstkruis voor 15-jarigen dienst uit
gereikt op de Kemperheide. 2 Rijdende batterijen
a 2 secties. I.B, met 4 stukken, marschtenue zon

officieren bruinlederen

der revolver. Officieren witte handschoenen.

MUTATÏEN

ij den gebruikelijken marsch op

21 Februari (115-jarig bestaan)
hand

schoenen voorgeschreven. Troep
OEFENINGEN

met wollen handschoenen.

Op 30 Mei vindt de installatie plaats van Luit.
Jhr. K. F. Quarles van Ufford (ingedeeld bij de
i« Batterij) op de Kemperheide 1000 M. ten N.

van het punt waar de Kemperbergerweg op de

Schietoefeningen en „Raid" van 3 dagen en
2 NACHTEN.

2 Rijdende batterijen ieder van 2 secties. I.B.
4 stukken, marschtenue zonder revolver. Heeren

De schietoefeningen hadden plaats van 13 t/m
31 Juli op de Deelerheide. Op 27, 29 en 31 Juli
werd voor het eerst geschoten uit tegenovergestelde
richting, dus uit Oud-Reerast. De Inspecteur der

officieren met witte handschoenen.

artillerie Luitenant-Generaal van Ermel Scherer

heide komt.

De 1® Luitenant Bleckmann werd wegens ziekte
op nonactiviteit gesteld.

I Juli had op dezelfde plaats de installatie
plaats van Kapitein Jhr. D. C. Graswinckel, die
in de plaats kwam van Jhr. Rutgers van Rozen

burg, die ontslag uit den dienst had gevraagd. De
laatste bleef als reserve-kapitein zitting houden in

de commissie voor aankoop van remonte paarden
in Ierland.

3r October 1908 installatie van i® Luitenant

F. H. Dolleman, die op 2 November was over
geplaatst bij het Korps Rijdende Artillerie.

woonde 27 en 29 Juli de oefeningen bij, de C.B.A.
Generaal-Majoor de Waal 31 Juli en 13 Augustus.
De schietoefeningen hadden in hoofdzaak op
dezelfde wijze als 't vorig jaar plaats, echter waren
thans de richttoestellen van Essen bij de batterijen
aanwezig, waardoor het niet meer noodig was dat
het doel vanaf de standplaats van een der vuur
monden te zien was en dus eenige meerdere dek
king kon genomen worden. Telefonen waren er
nog niet. Bij de oefeningsbatterij waren een 6-tal
toestellen in beproeving, die meegenomen werden
op 't onderstel van een mitrailleurkar. Op 12, 13

Het Korps was te 10.30 uur opgesteld op de
Kemperheide onder Commando van den Kapitein

en 14 Augustus had wederom een „Raid" voor

Baud 1000 M. ten N. van het punt waar de
Kemperbergerweg op de heide komt. In bataille

thans echter verlengd tot 3 dagen en 2 nachten.

met drieën gesloten. I.B. met tweeën.

het Korps plaats evenals het voorafgaande jaar,
Aan de oefening was een tactisch-strategische
onderstelling verbonden. Het Korps ter sterkte
van 13 officieren, 16 onderofficieren, 140 korpo

I November werd de i® Luitenant H.J. Verhulst
gedetacheerd aan de Hoogere Krijgsschool en in
verband daarmede overgeplaatst bij het 4® Regt.

raals en manschappen en 234 paarden, marcheerde

Veld-Artillerie.

Deventer, alwaar bij de Cavaleriestallen gerust
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12 Augustus te 4 uur v.m. af via Loenen naar

werd en vandaar naar Wythmen (Gem. Zwollerkerspel). Aankomst Deventer 9 u. v.m.(32,5 K.M)
vertrek 10.30 uur; aankomst bivak Wythmen (bij
Heine) 2.45 uur (39 K.M.). Het weder was zeer
slecht, doch ondanks dat werd gebivakkeerd. Den
volgenden morgen, na een nacbt met aanhoudende
regenbuien, werd te 4.30 uur uit het bivak afgemarcheerd. Aankomst te Kampen 7.50 uur v.m.
(23.5 K.M.). De Commandant van het Instructiebataljon, die alle mogelijke hulp verleende, had
00k de muziek opgesteld toen het Korps over de
mooie monumentale brug over den IJssel trok. In
de kazerne van het LB. werd gerust en om 9 uur

werd weder uit Kampen vertrokken. Aankomst op
het schietterrein bij den Wezeperberg n uur (14.5

daarbij als maatstaf nemende of ze geschikt waren
verder mee te velde te trekken. Elk paard werd
van o-io getaxeerd. Eersten prijs verwierf de gevechtstrein i® Batterij, 2®" prijs de linkersectie
2® Batterij. Volgens het oordeel der jury „was de
toestand der paarden zeer goed te noemen. Ze
zagen er over 't algemeen frisch en glanzend uit
en hadden een goeden oogopslag. Drukkingen en
schavingen kwamen slechts zelden voor en waren

van weinig beteekenis.De gevechtsvaardigheid was
volgens de jury volkomen behotiden. Als een zeer
gunstig teeken werd beschouwd het feit dat slechts
een paard noemenswaard gestreken was". De

De aldaar gehouden schietoefeningen in verband met een tactische onderstelling moesten te

uitslagder keuring was:i®prijs GT. i® B., 1030 p.;
2®prijs L.S. 2® B., 939 p.; 3®prijs R.S. 2®B., 922p.;
4®prijs GT. 2® B., 904 p.; 5®prijs L.S. i®B., 886 p.;
6® prijs R.S. I® B., 842 p. De marsch was dus in
alle opzichten een succes geweest. De „Nieuwe

3.15 uur gestaakt worden wegens het slechte weer,

Courant" schreef onder het hoofd „De Raid der

waardoor de doelen onzichtbaar werden. Den vol

Rijdende Artillerie" o.m.: „Wv verbeelden ons
dat de oorlogswaarde van den troep die ze uitvoert
— want daar goat het toch om — er in belangrijke
mate door wordt bevorderd. Het plaatsen van den
troep in zijn geheel voor moeilijke opdrachten
welke de oorlog meebrengt en waarbij men zich
aan verschillende omstandigheden vlug heeft aan
te passen, het op verstandige wijze stalen en har
den van personeel en paarden, het proefondervitvdelijk leveren van het bewijs hoe otider alle vermoeiende omstandigheden, de uiterste zorg voor
paarden en maierieel een dringende voorwaarde
is voor het behoud van tnarsch- en gevechtsvaardig

K.M.).

genden dag zou het Korps de eer genieten voor
H.M. de Koningin op het Paleis het Loo te defileeren. De afmarsch was aanvankelijk bepaald op
4.30 uur v.m., doch wegens den toestand van kleeding en uitrusting tengevolge van de aanhoudende
regens, werd verzocht de afmarsch op 7.30 uur te
mogen stellen en dus later te defileeren. De

afstand Oldebroek-Paleis het Loo werd afgelegd
in 3 uur 10 min. (23 K.M.). Na het defileeren
werden de officieren en de troep op bevel van
H.M. onthaald.

De afstand Paleis 't Loo-Arnhem werd afge
legd in 4 uur 5 min. Aankomst in de stallen 4 uur
n.m., zoodat de oefening rond 60 uur geduurd
had. De toestand van paarden en personeel
bleek zeer gunstig. Slechts 2 paarden waren gedrukt, I paard gestreken en 6 licht kreupel. De
algemeene conditie van personeel en paarden was
zeer goed. De chef van 't Militaire Hospitaal
schreef op de vraag van den Korps-Ct. „dO't' de
geforceerde marsch geen invloed op den gezondkeidstoestand van het personeel had gehad". 'De

paarden-arts i® kl. Dr. Rijnenberg rapporteerde
,yhet blijkt ten duidelijkste dat de paarden in alle
opzichien goed waren voorbereid om den zoo belangrijken arbeid te leveren die geeisckt werd".
De Korps-Ct. had prijzen uitgeloofd voor het
onderdeel dat in de beste conditie terugkeerde.

Een jury keurde den volgenden dag alle paarden,

heid. Ziedaar eischen, welke men 'naar ons inzien

aan de militaire troepencommandanten heeft te
stellen, Dit staat hooger dan het zenden van
eenige elite troepen naar militaire sportfeesten om
de eer z.g. door het betrokken Korps hoog te
houden. De militaire sport moet voor alles op 't
oog hehben de practische bruikbaarheid van den
troep in den oorlog, anders is 't slechts zand in de
oogen strooien van het onnadenkende en lichtgeloovige publiek. De „raid" der Rijdende Artillerie
kan 00k uit dit oogpunt aan onze militaire autoriteiten wellicht iets leeren. Er is inderdaad ten

onzent een ontluikend bewustzijn dat het noodig
is bij onze jongelingschap in physischen zoowel als
psychischen zin volharding en kracht gepaard aan
denke'nd overleg aan te kweeken".
Verschillende manoeuvres en oefeningen had33

den ook dit jaar met andere wapens plaats. Zoo

SAugustus een manoeuvremethet4Regt.Huzaren
onder Kolonel Mathon. Op 8, 9 en 10 Sept. nam
het Korps deel aan de manoeuvres en gevechts
oefeningen van een complete afdeeling (samen
gesteld uit alle regimenten) in de nabijheid van
Ede onder leiding van denC.B.A. Oppen loSeptember nam het Korps deel met 2 batterijen elk
van 3 complete sectiën. Bij deze manoeuvres werd
door de Rijdende Artillerie gedemonstreerd het
snel gedekt in stelling komen door de paarden in
draf aan de hand te nemen. Op 14, 15 en 16 Sep
tember nam het Korps deel aan de manoeuvres
van 8 R.I. dat in dezen tijd van het jaar steeds
alle bataljons in Arnhem en omgeving bijeen had.
TACTISCH GEBRUIK

Een zeer lezenswaardig artikel betreffende het
tactisch gebruik van de Rijdende Artillerie en
Cavalerie treffen we in 't orgaan der Bereden
artillerie 1908 van de hand van den i® Luitenant
der Rijdende Artillerie B. D. Bleckmann. Het

betoog komt in 't kort daarop neer dat de schrijver
als hoofdtaak van de cavalerie beschouwt, de hoogere legeraanvoering die gegevens te verschaffen

welke noodig zijn voor het bijtijds en op de juiste
plaats beschikbaar hebben van de hoofdmacht. Zij
moet dat doen door aan te geven welke ruimte
nog vrij is tusschen de vijandelijke cavalerie en
eigen troepen en voorts door op te sporen waar
zich de vijandelijke hoofdmachten bevinden. De

zwakkere cavalerie staat naar zijn meening voor
de zeer moeilijke taak dit doel te bereiken met
vermijding van 't gevecht, waartoe ze geheel vrij
moet zijn in de keuze van haar wegen (omwegen).
De rijdende artillerie zal, zoo lang het de cavalerie
gelukt het gevecht te vermijden, niet veel in actie

komen. Des te meer zal haar hulp noodig zijn bij
het terugtrekken der cavalerie ten einde den opdringenden vijand van zich af te houden, door te
vuren van uit punten die zich daartoe goed leenen.
De schrijver hecht voorts groote beteekenis aan
de rijdende artillerie op het slagveld, en ver
wijst daarbij naar Luitenant-Generaal Rohne en

Generaal van Hofbauer, die betoogen, dat de rijd.
artillerie onmisbaar is op 't slagveld, om bij den
aanval, en nog meer bij de verdediging, daar inge
zet te worden waar de toestand kritiek is. Deze

wordt daartoe desnoods in reserve gehouden of
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moet anders door stellingverandering op 't be
dreigde punt worden ingezet. Ook legt de schrij
ver den nadruk op het verschil van in stelling
komen tusschen de veld- en rijdende artillerie.
Bij de laatste wenscht hij, gezien den grooten spoed
die meestal vereischt wordt, geen schriftelijke
orders van het in stelling komen zooals bij de veld
artillerie. De B.C. laat zijn batterij achter zich
volgen en door oplettend samenwerken van den
oudsten luitenant zal de batterij door dezen in

stelling geleid worden, zoodra de B.C. met zijn
verkenning gereed is. Ook moet de B.C. dikwijls
op eigen initiatief handelen voor het in stelling
komen en voor de keuze van de te bevuren doelen,

omdat de Cavalerie-commdt. dikwijls geen tijd of
gelegenheid heeft tijdig orders voor de rijdende
artillerie te geven.
DIRECTE OF INDIRECTE RICHTING

De I® Luitenant J. Carstens geeft in hetzelfde
orgaan een beschouwing over directe en indirecte
richting in het gevecht. Hij beschouwt eerst de
stellingen als doelen en onderscheidt deze in:
1. Ongedekte stellingen (schilden zichtbaar).

2. Gedeeltelijk gedekte stellingen(vlammen zicht' baar en van één stuk het schild).
3. Gedekte stellingen (alleen vlammen zichtbaar).
4. Geheel gedekte stellingen.

Op de 2 eerste acht hij veel uitwerking van de
vijandelijke artillerie mogelijk omdat men er ge
makkelijk op kan inschieten. Op de 2 laatste niet,
daar men geen zuivere grenzen bepalen kan.
Als vuurstelling beschouwd, onderscheidt hij:
1. Ongedekte stellingen, B.C. dicht bij de batterij.
Deze zijn snel in te nemen en er kan direct ge
richt worden.

2. Half gedekte stellingen. Zijdelingsche rich
ting met verlengstang hoogterichting met lucht
bel. Gedeelte van schilden en vlammen te zien

door den vijand. B.C. dicht bij de batterij. De
stelling Ican gedekt ingenomen worden, indien
men over vrij grooten afstand de stukken met

handen op de plaats brengt.
3. Doel niet te zien van uit de stelling met een
daarbij gelegen terreinvoorwerp. Vijand kan
van deze stelling geen schilden maar wel vlam
men zien. Indirecte richting; B.C. dicht bij
de batterij.
De schrijver meent dat van hieruit ook zeer

goed op bewegende doelen kan gevuurd worden, daar hij ook op deze doelen de indirecte
richting prefereert boven de directe omdat bij
deze laatste zich aanhoudend misverstanden
voordoen bij de aanwijzing van het doel, ter-

wijl bij indirecte richting minder kans op richtfouten bestaat daar de batterij geheel automatisch werkt.

Hij stelt daarbij echter als voorwaarde dat

de stukken met verzekerde richting gereed
staan en B.C. dicht bij de batterij. Directe
richting acht hij in het voordeel op korter
afstand ^n als de batterij vlug in stelling moet
komen en vuren en dus door langere voorbereiding de indirecte richting moet worden ontgaan.
4. Geheel gedekte stellingen met B.C. verder van

zijn batterij. Dit kost veel tijd en voorbereiding
en de vuurleiding is langdradig (telefoon was

rende het seizoen i November tot i Maart werden

o.a. telken jare op den 2®*' en den 4®° Woensdag
jachtritten te Nijmegen gehouden onder leiding
van den Kapitein H. A. Mos v. d. Kon. Marechaus-

see. De meeste officieren van het korps namen vrij
geregeld deel aan de jachtritten en wedstrijden,
zooals te vinden is in wedstrijden en oefeningen
der Militaire Sportvereeniging 1886-1911 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan dier vereeni
ging uitgegeven. De vereeniging had het groote
voorrecht dat H.M. de Koningin een levendig
belang stelde in hare verrichtingen. Op 29 Augus
tus 1908 waren door H.M. de parken en domeinen

bij Haar Paleis „het Loo" ter beschikking van de
vereeniging gesteld tot het houden van een jachtrit, die onder de meest gunstige omstandigheden
plaats had over een afstand van ± 25 K.M-

met die van Luitenant Bleckmann, betreffende de
rijdende artillerie.

Onnoodig te zeggen, dat tal van officieren van
de gelegenheid om door deze prachtige terreinen
te rijden gebruik maakten. Onder het talrijke gezelschap waren van de officieren der Rijdende
Artillerie aanwezig: Overste Bosboom, Kapiteins
Baud en Jhr. Graswinckel, i® Luit® Jhr. Calkoen,
Jhr. Repelaer van Driel, van den Wall Bake, Jhr.
Quarles van Ufford en Rambonnet. Een dejeuner
op het Aardhuis besloot dezen onvergetelijken dag.
Behalve de Militaire Sportvereeniging bestond
de Koninklijke Veluwsche Jachtvereeniging (be
stuur: S. A. F. baron Creutz, voorzitter, J. J.
Korthals van Schooten, Master of the hounds).
Van de officieren der Rijdende Artillerie namen
in het bestuur in de volgende jaren zitting de HH.
Jhr. Calkoen, Storm Buijsing, Pels Rijcken en

HIPPISCHE SPORT

Jhr. van der Does, terwijl de heer Korthals als
master of the hounds werd opgevolgd door M.

nog niet in gebruik, dus ordonnansen met
briefjes).
Conclusie is dat de schrijver in hoofdzaak de

indirecte richting wil toegepast zien zoowel bij
den aanval als bij de verdediging. Enkel indien de
wederzijdsche infanterie elkaar op korteren afstand
begint te naderen acht hij directe richting ge~
wenscht — uit stellingen die te voren ingenomen
waren of dan snel ingenomen worden. In bepaalde
gevallen kan hij zich voorstellen, dat batterijen in
reserve worden gehouden omdat men te voren niet

altijd weet waar de hoofdaanval zal plaats vinden. Deze laatste beschouwing stemt dus overeen

De hippische sport mocht zich in dezen tijd in
een steeds klimmendebelangstelling verheugen. Er
bestond als leidend lichaam de Militaire Sportvereeniging (bestuur: Luit.-Kolonel W. H. Piepers,
voorzitter, Ritmeester Jhr. E. W. von Wrangel
auf Lindenberg, H. J. A. van Gellicum, Luit.
J. W. van Reede en i® Luit. H. G. Rambonnet,
secretaris-penningm.). Deze vereeniging schreef
wedstrijden te paard uit voor officieren, in de

eerste plaats in het terrein zooals afstandsritten,
rallye-paper,cross-country's, wedstrijden officiersdienstpaarden (bestaande uit verschillende proeven), jachtritten met eindwedloop in verschillende
garnizoenen, 2-daagsche terreinritten enz. Gedu-

Baron van Pallandt.

Deze vereeniging gevestigd te Arnhem, organiseerde gedurende het jachtseizoen van 3 November
(St. Hubertusdag) tot einde April, elken Donderdag vossejachten in de omstreken van Arnhem.
Zij beschikte daartoe over ruim 30 a 40 foxhounds
die op de slip (stroo v. d. vos) joegen, terwijl af
en toe een levende vos werd losgelaten en gejaagd.
Een uitvoerige beschrijving van de vereeniging
toegelicht met vele foto's vindt men in het in de
bibliotheek van het Korps aanwezige werk „Achter
de honden".

Het was voor de officieren der Rijdende Artil
lerie een buitengewoon gunstige omstandigheid
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op deze wijze eiken Donderdag van deze schitte

uit Arnhem en 38 van elders)'t vorige jaar, ter

rende sport te genieten in de prachtige terreinen,

wijl het volgende jaar 347 officieren (242 uit

die zich in een grooten halven cirkel van de Steeg
tot Renkum uitstrekten, en gelegenheid gaven 't

andere garnizoenen) de meute volgden!

parcours telkens te varieeren. Voor officieren uit

master J. J. Korthals van Schooten was het moge
lijk de paarden geleidelijk te trainen en in uit
nemende conditie te brengen, zoodat zelfs alle
belangrijk in gewicht toenamen.

verafgelegen garnizoenen was het 's winters echter
nogal bezwaarlijk,daar,hoewel zij de reiskosten van
het Rijk vergoed kregen, de paarden dikwijls zeer
lang onderweg waren. Na herhaalde pogingen van
het bestuur der Militaire Sportvereeniging gelukte
het van de legerleiding gedaan te krijgen een
zeker aantal uitgekozen jachtpaarden te Arnhem
te detacheeren gedurende het jachtseizoen.Van den
Commdt. van het Veldleger werd in het najaar

1908 het volgende schrijven door het bestuur der
Militaire Sportvereeniging ontvangen:
„Ik heb de eer U mijne Heeren te berichten,
dat van af 16 November a,s. tot en met 50 April
d.a.v. te Arnhem zullen worden gedetacheerd en
in onderhoud opgeno7nen bij het Korps Rijdende
Artillerie 12 voor dat doel alleszins geschikte
cavalerie-troepenpaarden ten gebruike van offi
cieren — leden der Militaire Sportvereeniging, in
de eerste plaats van hen die uit ver afgelegen gar
nizoenen komen — die zonder hun paarden mede
te brengen, wenschen deel te nemen aan de jachtritten der Veluwsche Jachtvereeniging en zulks
om die deelneming zooveel mogelijk te bevorderen.
De Luit.-Gen. adjudant i. b. d.
Commandant van het Veldleger,
A. Kool."

Door de uitstekende samenwerking met den

Op 14 en 15 October had de Militaire Sportver

eeniging in den omtrek van Arnhem een wedstrijd
voor officiersdienstpaarden uitgeschreven. Die be

stond op 14 October uit een rallye-paper van af
Willemskazerne over de Duno, Renkum, Oud-

Reemst, Deelen, Heuven, Arnhem en op 15 October
uit dressuurproeven. Luit. van den Wall Bake met
„Duke" behaalde een E.V.
PROEVEN EN INVOERING

Bij aanschrijving Dep. v. Oorlog 23 Januari
1908 kab. Litt. V. 6 werd de oefeningsbatterij
definitief opgericht en als zoodanig aangewezen
de I® Batterij van het 2 R.V.A. met als officieren

Kapitein F. L. Bergansius(Commandant), i®Luit.
F. D. van Essen, M. Ridder van Rappard en
J. A. ten Klooster.
Proeven met de waarnemingsladder werden
voortgezet.

Bij schrijven Dep. v. Oorlog 31 December 1908
werd de aanschaffing bevolen van den richtspiegel
van Rappard.

Ter beproeving bij de oefeningsbatterij werd
Deze paarden werden gesteld onder toezicht van
den Officier van Speciale Diensten van het Korps
Rijdende Artillerie, tevens secretaris der Mili
taire Sportvereeniging, die beurtelings verschil

telefoonmateriaal aangeschaft en wel een telefoon

lende officieren aanschreef dat een paard te hun
ner beschikking was. De paarden waren gestald

kabel en kabelrollen in tasschen. Voorts werden

in de Koningsstallen (naast den Schouwburg).
I Korporaal en 5 huzaren waren beschikbaar voor
de verzorging. De maatregel voldeed uitstekend.
Bij het einde van het seizoen bleek dat 261 offi
cieren hadden deelgenomen aan de jachten (67 uit
Arnhem, 194 van elders) tegen 77 officieren (39

de scharekijkers met tienvoudige vergrooting.
Verder werden bij de oefeningsbatterij proeven

station bestaande uit een ransel bevattende telefoon

met dubbel element, brommer en grondpin en uit

een koptelefoon in afzonderlijk taschje, benevens

beproefd waarnemingstoestellen (hypoplasta) zijn

genomen met het onderstel van een mitrailleurkar
ter medevoering der bevelsmiddelen.

Op 6 October werd bij elke batterij een richtboog ingevoerd.
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GEBOORTE VAN H. K. H. PRINSES JUUANA
3®. Indien de bevalling overdag plaats heeft, zul

et jaar 1909 was een jubeljaar!
Reeds lang had het Nederlandsche volk met groote spanning
gewacht op een nakomeling
van het zoo geliefde Oranje

len de saluutschoten zoo spoedig mogelijk op
denzelfden dag worden gelost. Geschiedt de
bevalling in den nacht, dan zullen de saluut
schoten den daarop volgenden dag zoo spoedig

mogelijk worden gegeven. De bevalling van

huis. Gelaten, doch met wee

H.M. wordt kort na Paschen (11, 12 April)
tegemoet gezien."

moed, waren de teleurstellingen gedragen. Thans
was de hoop weer opgeleefd. Het volk wachtte
dagen en maandenlang en hoe meer de tijd naderde
dat de heuglijke gebeurtenis zou plaats vinden, hoe
sterker de hoop werd, edoch men dorst er nog geen

Nader kreeg de C.K.R.A. de order de saluut
schoten zoo spoedig mogelijk na ontvangst van het
betreffende telegram af te geven op het terrein

uiting aan te geven, reeds eenige malen waren de
verwachtingen verstoord. Intusschen werden de
Voorbereidingen getroffen. De wn. Minister van
Oorlog (Wentholt) deed een rondschrijven toe

„Onderlangs". De tusschenruimte tusschen de
schoten zoo kort mogelijk, doch niet korter dan
10 seconden.

Dientengevolge gaf de Korps-Ct. op 31 Maart

komen aan den Commandant van de Militaire

Afdeelingen d.d. 8 Maart 1909 Kabinet Litt. 1 23.
Dit bevatte o.a.: „Ingevolge de bevelen van
H.M. de Koningin heb ik de eer UHEdGe te
doen kennen dat H.M. verlangt dat de gelukkige
geboorte van een Koninklijken Prins of eene Prin
ses door het leger op de volgende wijze zal worden
gevierd:
i

!«. In alle vestingen en garnizoenen waar artil

lerie gevestigd is zullen worden gelost bij de
geboorte van een Koninklijken Prins loi
schoten en bij de geboorte van eene Koninklijke
Prinses 51 schoten.

2®. In alle vestingen en plaatsen, alwaar zich een
militair garnizoen bevindt, zal een groote
parade worden gehouden.

de order uit dat van af 5 April tot het doen van
saluutschoten in de kazerne van 7.30 uur v.m. tot

6.30 uur n.m. een piket beschikbaar zou zijn be
staande uit:

I Luitenant, i wachtmeester met i paard, 3 kanon

niers met 3 achterspannen, i korporaal en 5 kanon
niers (onbereden), 2 vuurmonden en i caisson met
109 losse ladingen: voorwagens met zittingen en
leunriemen. De paarden onopgetuigd, doch alles
zooveel mogelijk gereed om snel te kunnen uit
rukken.

Dagelijksche tenue, ongewapend.
Voor dezen dienst kon de Ct. i® Batterij mede
beschikken over den i® Luitenant Rambonnet, de
Ct. 2® Batterij over den i® Luitenant Jhr. Calkoen.
De saluutschoten zouden worden gelost midden

op het terrein Onderlangs in de richting van de
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rivier. De heenmarsch langs de Utrechtsche straat

een toestand van dolle opgewondenheid veranderd

zooveel mogelijk in draf.
Op 30 April 's morgens vroeg kwam het langver
wachte en zoo vurig gehoopte telegram, vermel
dende de geboorte van H.K.H. Prinses Juliana.
I® Luitenant Jhr. Calkoen viel de eer te beurt
de 51 schoten te mogen lossen, terwijl te 12 uur

was en, voor een humoristischen kijk, de meest
komische tooneelen te zien gaf. Toch ontging hun
niet de mooie achtergrond, de saamhoorigheid die

de groote parade plaats vond op den Eusebiusbinnensingel en het Velperplein en wel op de volgende
wijze: „De Infanterie en de Vesting-Artillerie op
den Eusebius- en den Velperbinnensingel met den
rechtervleugel (muziek) ongeveer tegenover den
Dam, de Rijdende Artillerie op het Velperplein en

met een onweerstaanbare kracht naar voren kwam,

saamhoorigheid tusschen alle partijen, saamhoorig
heid door Oranje! en terecht vroeg men zich af:
wat zou Nederland geworden zijn zonder Oranje
telg, zonder de geboorte van de Prinses!
MUTATIEN

22 Januari werd de i® Luit.-Kwartiermeester

zoo noodig op den Velperbinnensingel aan de zijde
van den Jansbinnensingel. De Inspecteur der
parade met den staf op den Dam. Na het inspecteeren der troepen zullen de Infanterie en Vesting-

H. J. Scheffer bij het Korps overgeplaatst ter ver
vanging van den, met i Januari tot Kapitein be

Artillerie zich bewegen over den Dam langs
Eusebiusbuitensingel en Marktstraat, de Rijdende

Bake van de I.B. naar de 2® Batterij verplaatst en
I® Luitenant Jhr. Repelaer van Driel bij de I.B.
De i® Luitenant Jhr. W. Röell (ged. H.K.S.)
werd van de 2® Batterij bij de i® Batterij ingedeeld.
22 Maart werd de i® Luitenant Jhr. Calkoen ter

Artillerie langs Musis Sacrum over Eusebiusbui

tensingel en Marktstraat om daarna gezamenlijk
te defileeren over den Eusebiusbuitensingel langs
den Dam, waarbij de muziek zal worden opgesteld
op het Walburgplein tegenover den Dam".

Een zeer talrijk publiek was bij de parade tegen
woordig. Groot was de blijdschap in het geheele

land, van alle huizen werden de vlaggen uitge
stoken, ook van boerderijen op 't platte land, maar

noemden, I® Luitenant Stroband.
13 Maart werd de i® Luitenant van den Wall

beschikking van den Korps-Ct. gesteld ter oplei
ding tot adjudant bij het Korps in verband met de
te verwachten promotie van den i® Luitenant
adjudant Baron van Haersolte van den Doorn.
I Mei werd de Korps-Ct. Luitenant-Kolonel
Bosboom benoemd tot Ridder in de orde van den

de geestdrift laaide ten volle uit op den 9®° dag na
de geboorte, 9 en 10 Mei, de dagen, waarop de fees
telijkheden in bijna 't geheele land waren vastge

op 25 Mei op de Kemperheide door den Ct. der
II Divisie Generaal-Majoor de Veer. Dat deze

steld en de toestand van de geliefde vorstin buiten

onderscheiding de algemeene sympathie had, be

gevaar was. Onbeschrijfelijk waren de tooneelen

wees wel de aanwezigheid van vele Cavalerie-Officieren uit andere garnizoenen, van Officieren van

van opgewondenheid en uitgelaten vreugde die
men in alle plaatsen waarnam; in 't bijzonder in

Nederlandschen Leeuw. De uitreiking had plaats

den Haag leek 't of de menschen dol van vreugde

andere wapens uit Arnhem en van een talrijk
publiek. De Generaal-Majoor de Veer wijdde

waren geworden. Dames en heeren uit alle rangen
en standen dansten in groote rondes op de pleinen,

woorden van groote waardeering aan den LuitKolonel Bosboom
reeds in het leger een uit-

en hosten mede door de straten en maakten in- en
uittochten in café's en clubs. De straten baadden

stekenden naam had, doch vooral als Ct. van het
KorpsRijdendeArtillerie bewezen had uitnemende

in een zee van verlichting, illuminatie, serpentines,
confetti etc. Alle oude volksliederen als „Piet
Hein", „de Watergeuzen" en meer geïmproviseer
de als „Julia, Julia, hopsasa!" werden ten beste
gegeven.

De grootste verbazing werd aan den dag gelegd
door de Buitenlandsche journalisten, die zich ons
volk als ingetogen en te ernstig hadden voorge
steld. Zij keken zich de oogen uit dat het volk in
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leiding te kunnen geven en het Korps prestaties
had doen verrichten die de bewondering van de
legerautoriieiten en van andere wapens had opge
wekt, terwijl de geest hj het Korps een voorbeeld
voor andere Korpsen mocht heeten'*.

Van I Mei tot i October werd bij het Korps
gedetacheerd de Kapitein Hompe van 8 R.I.
4 Augustus had de begrafenis plaats van den
adjudant-onderofficier Kühn die na een betrek-

kehjk kortstondige ongesteldheid overleden
was.

Een buitengewoon goed onderofficier verloor
aarmede het Korps. Vervuld met een zeldzame

plichtsbetrachting en trouw was hij door te yeel
van zichzelf te vergen ongesteld geworden en

kort daarna overleden. De herinnering aan hem
zal blijven en zijn portret is in de cantine van de
onderofficieren opgehangen. Jhr. Quarles van
Ufford commandeerde de lijkstatie, een detachement van 3 pelotons in groote tenue, dat in front

den lijkwagen volgde. Voor alien die de begrafenis
bijwoonden en niet bij den stoet ingedeeld; dagelijksche tenue met kolbak, gewapend.
24 September had de uitreiking plaats van het
Ridderkruis der Orde van Oranje Nassau aan den

Kapitein-paardenarts Rijnenberg (op 27 Aug. benoemd), een bericht dat door de officieren van het

Korps met groote instemming was ontvangen, De
Kapitein Rijnenberg voelde voor het Korps, gaf
zijn beste krachten om de marschvaardigheid te
behouden, liet de paarden zoo eenigszins mogelijk

afstappen remontepaarden recruten der batterijen
beschikbaar.

1 November keerde de i® Luitenant Jhr. W.

Roell terug van zijne detacheering aan de H.K.S.,
de 1® Luitenant Jhr. Repelaer van Driel werd ge
detacheerd bij de H.K.S.
I December werd de i® Luitenant C. C. Pels

Rijcken van 2 R.V.A. voor onbepaalden tijd ge
detacheerd bij de LB. en in verband daarmede de
r® Luitenant Jhr. Quarles van Ufford van de LB.
overgeplaatst naar de i® Batterij.
Op 22 December werd de Kapitein Drabbe, die
sinds verscheidene jaren Ct. der LB. was en als

luitenant ook bij het Korps gediend had, overge
plaatst bij de I® Batterij, terwijl de ook reeds als

luitenant bij het Korps gediend hebbende Kapitein
L. W. Baron van Boetzelaer het commando over

de LB. aanvaardde en daartoe van het 4® Regt.
Veld-Artillerie te Ede werd overgeplaatst.
Voorts was aan den Commandant van de Be-

mede uitrukken, gaf ze niet voor kleinigheden
„stalziek" en was zeer streng bij de fouragekeuring, in't kort werkte geheel in den geest van

reden Artillerie Generaal-Majoor de Waal op
I Mei ontslag uit den dienst verleend en tot zijn
opvolger benoemd de Generaal-Majoor A. van
Seters met den titel van Inspecteur der Bereden

den Korps-Ct.

Artillerie, terwijl de Luitenant-Generaal van

I October werd de i® Luitenant Jhr. Calkoen
benoemd tot adjudant bij het Korps in plaats van
den op I October tot Kapitein bij het 4® Regt. Vesting-Artillerie benoemden i® Luitenant-adjudant

Ermel Scherer den titel kreeg van InspecteurGeneraal der Artillerie.

OEFENINGEN

Baron van Haersolte van den Doom.

I October werd de i® Luitenant Jhr. Repelaer
van Driel bij de i® Batterij geplaatst en de i® Lui
tenant Jhr. Quarles van Ufford bij de LB.
30 October installatie van den i® Luitenant

R.D.Storm Buijsing die met ingang van i Novem
ber van het i® Regt. Veld-Artillerie bij het Korps
Rijdende Artillerie was overgeplaatst. De Luite
nant Storm Buijsing was van 30 Januari 1906 tot
I Mei 1907 gedetacheerd geweest bij de LB. en
op den laatsten datum gedetacheerd a/d Rijschool
te Amersfoort

Het Korps was daartoe met 2 rijdende batterijen
elk a 2 secties en de LB. met 4 stukken te 10.30 uur

opgesteld onder commando van Kapitein Baud,

op de Kemperheide 400 M. ten N. van het punt
waar de Kemperbergerweg op de heide komt. Formatie in bataille met drieen gesloten. De LB. met
tweeen. Front Zuid. Marschtenue zonder revolver.

Batterijen beschikten over remonterijders. Voor

De steeds naar voren tredende neiging van
Overste Bosboom om door variatie in de oefeningen
de opgewektheid in den dienst gaande te houden
en tevens het streven zooveel mogelijk de werkelijke toestanden nabij te komen, had bij ZHEGestr.
de gedachte opgewekt ook schietoefeningen buiten
het gewone schietterrein te houden, dus in willekeurig terrein. Wegens veiligheidsoverwegingen
moest dit uit den aard der zaak een overzichtelijk
en weinig bewoond terrein zijn; daartoe werden
uitgekozen de weilanden in de „Lijmers" ter hoogte
van Duiven. Ze moesten in den winter plaats hebben daar alsdan het vee op stal was. Een dergelijke
oefening kost zeer veel voorbereiding, besprekingen met eigenaren, gemeentebesturen en provinciale besturen, uitgebreide maatregelen te nemen
voor de beveiliging etc. Men heeft zich in latere

jaren afgevraagd of de vele moeite opwoog tegen
de voordeelen, die toch steeds beperkt blijven, daar
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men toch op weinig bebouwde en open terreinen
is aangewezen. Truppenübungsplatze zooals men
in Duitschland had d.w.z. schietterreinen die be
bouwd en bewoond waren en waar boeren tegen

billijken prijs het land konden huren onder voor
waarde dat ze tijdens de schietoefeningen ver
dwenen,kon men de bij ons geïmproviseerde schiet
terreinen niet noemen. Intusschen werkte de oefe

ning op 24 Februari, door de 2® Batterij (tot 3 sec
ties aangevuld) gehouden, weder als een frissche
wind op den geest bij het Korps. De C.B.A. woon
de de oefening bij en het resultaat was dat ze de
eerstvolgende jaren ook bij de andere korpsen zou
den gehouden worden.
In het voorjaar ving de training aan voor de op

handen zijnde schietoefeningen. Daar systematisch
de eischen geleidelijk hooger gesteld werden,stond
voor dit jaar op het programma een driedaagsche
oefening, waarbij de langdurige galop zou worden
toegepast. Deze zou n.1. toepassing moeten vinden
indien grootere cavaleriemassa's met rijdende
artillerie in snellen gang naar een bepaald punt

gedirigeerd moeten worden, dan wel indien de
rijdende artillerie op een bepaald punt van 't
slagveld op een critiek oogenblik moest worden
ingezet. Bij de onderhavige schietoefening was
het laatste geval aangenomen, waarbij snelheid
vereischt werd over grooteren afstand. De uit
nemende resultaten van het voorafgaande jaar had
den den goeden geest in het Korps aangewakkerd.
Het tot een goede einde brengen van het voorop
gestelde doel was dus de leus van hoog tot laag.
Eiken Woensdag werd,zoodra het zomertableau
was ingegaan, door het geheele Korps een trainingsmarsch met oefeningen gehouden. De rustige
galop werd hierbij herhaaldelijk met het geheele
Korps op de groote volte beoefend. Ten teeken dat
de bespanningen rustig gingen moesten de stuk
rijders de V.H. paarden af en toe op den hals
kloppen.

De schietoefeningen werden van 12 t/m 30 Juli
op de Deelerheide gehouden in 't algemeen in
denzelfden geest als vorige jaren. Daarbij werd
o.a. een oefening gehouden met 2 afdeelingen elk
van 3 batterijen (i batterij van 4; 5 batterijen van
2 vuurmonden) over een breed front verdeeld;
totaal pl.m. 1500 M. Twee batterijen hadden de
bestemming vijandelijke artillerie te bestrijden,
drie de vijandelijke infanterie, terwijl een in be40

wakingsstelling bleef. De 5 eerstgenoemde batte
rijen openden gelijktijdig het vuur. Het doel was
o.m. na te gaan of men elkaar hinderde bij de
waarneming op betrekkelijk dicht bij elkaar ge

legen doelen. Inderdaad bleek zulks het geval.
DE RAID

Op 9 Augustus te 12.30 uur n.m. werd voor het
Korps op 't Willemsplein het bevel voor den afmarsch gegeven.(i4 Officieren, 15 onderofficieren,
169 korporaals en manschappen, 23 officierspaar
den, 217 troepenpaarden. Elke batterij 2 secties en
I gevechtstrein van i caisson en i bagagetrein be
staande uit I bagagewagen, i haverwagen en i

proviand hooikistwagen).
.Het was de dag waarop Z.M. de Keizer van
Duitschland een bezoek bracht aan het Kasteel

Middachten. Een dag van benauwende hitte (86°
in de schaduw) zooals die gewoonlijk aan een
zwaar onweer voorafgaat. De marsch ging over
Deelen, Hoenderloo, Hoog Buurlo, Halte Asselt,
Nieuw Milligen naar Elspeet. Op de heide was
de hitte bijzonder hevig, wij waanden ons in de
Gobiwoestijn! en af en toe een hevige bliksem
straal (droog onweer). In de nabijheid van halte
Asselt sloeg de bliksem vlak naast een der stukken
met een hevigen slag in de hei, die in brand raakte
en door kanonnniers moest gebluscht worden.
De Luitenants Beelaerts, Jhr. Calkoen en Rambonnet reden vooruit om 't bivak te verkennen.

Een onvergetelijke aanblik was de opmarsch van
't Korps, waarvan de gele dolmans fel afstaken
bij de gitzwarte lucht. Een h^r — vermoedelijk
schilder — die bij een ingang van T bivak (een
stoppelveld dat iets hooger lag) stond te kijken
riep: „Als ik dat eens kon uitschilderen, het is
prachtig ï" De aankomst in 't bivak was te 7 u. n.m.
(40 K.M.). In *t bivak ontlastte zich het onweer
in een stroom van regen, tengevolge waarvan één
paard door de plotselinge afkoeling bezweek. Den
volgenden morgen 10 Augustus te 4 uur werd afge
marcheerd. We reden over de heide, de zon, die

juist boven den horizon kwam, tegemoet, hetgeen
een wondermooien aanblik gaf aan 't landschap.
De afstand werd in hoofdzaak in galop en stap

afgelegd in colonne met éénen. De eenige die geen
kolbak op had, de hospitaalsoldaat met kepi, op de
caisson, verloor door de schokken zijn hoofddeksel,
onder gelach der omgeving!
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Hooikistwagen.

Aankomst in deLegerplaats 5.40 uur(16 K.M.).
Te 6.IO uur stonden de batterijen tot vuren gereed in stelling. Na de schietoefeningen werd
de morgenmaaltijd genuttigd en te 8.30 uur
marcheerden de batterijen elk afzonderlijk naar
't Katerveer alwaar bet overzetten plaats had
(18 K.M.). Deovertocht duurde 2 uur. Een paard

hiervan kreeg terwijl de colonne aan mij voorbij"
trek, behoudens enkelen, die kenbare teekenen
van vermoeidheid vertoonden, een bepaald gun
stige was".
Het bewijs was geleverd dat Rijdeitde Artillerie
zelfs onder buitengeivoon ongumtige omsiandig-

heden in staat is of eenig verxvijderd punt van *t

overleed ten gevolge van koliekverschijnselen te
Zwolle. Te 12.15 uur werd de marsch voortgezet

slagveld de gevechtskracht aan artillerie te ver-

naar Heine alwaar een bivak betrokken werd

boeten.

bij het Kasteel „'t Nijenhuis"(20 K.M., aankomst

3.30). Ook deze dag was zeer warm. Op 13 Augus

De prijzen door den Korps-Ct. uitgeloofd wer
den behaald door de 1® Batterij, tijdelijk gecom-

tus werd te 5 uur n.m. de terugmarsch naar

mandeerd door den i® Luitenant Beelaerts van

Arnhem over Deventer en Zutphen (69 K.M.)
aangevangen. Door de weder zeer groote hitte
werd in een langzaam tempo gemarcheerd, zoodat het Korps te 6 uur n.m. te Arnhem aankwam. Bij de rust in Deventer en Zutphen waren
de kanonniers en stukrijders in voile actie om

Emmichoven, die de batterij zeer systematisch getraind had. i® Pr. R. S*^®, i® By: 948 p.; 2® Pr.
L. S^'®, I® Bii: 870 p.; 3® Pr. G.T. i® B'i: 840 p.;
4® Pr. L. S^®, 2® B'i: 815 p.; 5® Pr. G.T., 2® By":
789 p.; 6® Pr. R. S*'®, 2® B'i: 752 p.
Voor de verpleging was, behalve van klontjes
suiker gedurende den marsch, die elk man bij zich

de paarden te drenken en te wasschen en het

was opvallend te zien hoe ieder er prijs op stelde
alles behouden thuis te brengen. Behalve de bezweken paarden, een gevolg van de abnormale
hitte en gedeeltelijk door te schielijk drinken, kon
deze oefening weer op gunstige resultaten bogen.

Indien men nagaat dat bij den marsch van ElspeetMilitair tehuis-OIdebroek 3 galops respect. 6, 5, 4
en een van 9 minuten voorkwamen en dat totaal

24 rain, galop, 20 draf, 35 stap en 5 halt werd
gedaan (galop gesteld op 375 M.), de 16 K.M.
in 80 minuten werden afgelegd met complete
bepakking, dat den laatsten dag Heino-Arnhem
onder groote hitte pl.m. 70 K.M. werden afgelegd
dan kan men van een zeer bijzondere prestatie
spreken.
Bij het personeel was geen nadeelige invloed
van den marsch te ontdekken. De paarden, die
alle den volgenden dag voor een jury vertoond
werden, bleken in zeer goede conditie, slechts een
paard had zich gestreken. De paardenarts i® Id.
Rijnenberg verklaarde in zijn rapport, na de oorzaak van de gestorven paarden gemotiveerd te
hebben: „De conditie der overige paarden was,
na behoorlijke rust, goed te noemen, zoodat zij

den marsch den volgenden dag hebben kunnen
voortzetten". De paardenarts Kuipers van het
Regt. Huzaren te Deventer verklaarde: „Ten aanzien van den algemeenen toestand der paarden
wil ik gaame verklaren dat de indruk, dien ik

sterken zondcr hoar marschvaardigkeid in te

had, gebruik gemaakt van een hooikist of kookwagen, op vernuftige wijze door den i® Luitenant
Beelaerts uit een der oude caissons van 8 c.M. St.,
die nog voor beoefening van de stukrijdersschool
bij't Korps aanwezig waren,getransformeerd. Uit-

gebreide proefneraingen over afneming van temperatuur etc. waren van te voren genomen. In de
achterwagens waren 6 O.M. kookketels geplaatst
zorgvuldig met hooi afgesloten. Er kon worden
meegevoerd per batterij: een bereide maaltijd in
vijf kookketels, een kookketel met koffie en thee,
een verduurzaamde maaltijd, een maaltijd in
natura, een hoeveelheid brandhout voor het bereiden van een maaltijd. De hooikistwagen kon op

twee wijzen worden gebruikt: i® De spijzen werden
slechts gedurende een tiental minuten voorgekookt
en daarna in den wagen geplaatst; na pl.m. 6 uur

waren zij dan geheel gaar. 2® De spijzen werden
in de keuken geheel gereed gemaakt, overgeschept
en in den wagen geplaatst.
Het gebruik van den hooikistwagen voldeed uitstekend en had o.a. het groote voordeel dat indien
eenmaal het eten gaar was, op elk gewild oogenblik kon worden gegeten. Nog dient te worden
vermeld dat in't bivak, in plaats van een parkeerlijn, twee parkeerlijnen tusschen de voertuigen
werden gespannen op zoodanigen afstand dat de
paarden elkaar niet konden bijten of hinderen.
Deze maatregel voldeed zeer goed.
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Van de overige oefeningen dienen te worden

PROEVEN VAN INVOERING

vermeld oefeningen met 8 R.I. met 2 batterijen op
13 en 14 September.

den C. II Divisie, evenals 20 en 21 September in

Met telefoonmateriaal werd de beproeving voort
gezet bij de oefeningsbatterij, evenals de proeven
met de waarnemingsladder. Een voertuig voor de
verbindingsmiddelen werd beproefd. Pétarde-

de omstreken van Oud Reemst en Otterlo. Aan de

toestellen werden ontworpen en aan elk detache

16, 17, 18 September groote manoeuvres onder

manoeuvres werd behalve door het Korps Rijdende

ment 8 toestellen verstrekt ter beoefening der

Artillerie deelgenomen door 7-8-11 R.I., 3^ Comp.
Wielrijders 4 R.H., 4 R.V.A., 2^ Comp. Veldpioniers Det. Telegraaf afd. en Divisieponton

vuurleiding.

Een panorama ontworpen door Majoor J. W.
Verff van het 2® Regiment Veld-Artillerie kwam

afdeeling.

in gebruik.

h
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Overgave Commando door Overste N. Bosboom aan Majoor C. J. Pickd.

1910

MUTATIEN

et overlijden van H.K.H. Prinses Weduwe von Wied geboren
PrinsesWilhelmina,Frederika,
Anna, Elizabeth, Maria der
Nederlanden, vend den 25*°
Juni plaats.
Door het Korps werd gedurende 5 dagen de
rouw aangenomen.

Op 7 Januari rukte het Korps uit naar de Kemperheide met 2 batterijen a 2 sectien, de I.B. met
3 stukken, marschtenue zonder revolver, HH.
Officieren witte handschoenen, ter installatie van
de Kapiteins J. C. A. Drabbe en L. W, Baron van
Boetzelaer, die bij Ministerieele aanschrijving van
22 December 1909 respectievelijk belast waren met
het commando der i® Batterij (in plaats van Kapitein Jhr. D. C. Graswinckel die 25 November 1909
wegens ziekte op n.a. was gesteld) en der I.B.
Bij Kon. Besluit van 15 Maart werd de KorpsCommdt. Overste Bosboom benoemd tot Kolonel

Commandant van het 2® Regiment Veld-Artillerie
en op denzelfden datum de Majoor C. J, Picke van
het 4® Regt. Veld-Artillerie benoemd tot Com
mandant van het Korps Rijdende Artillerie. Op
14 Maart had op plechtige wijze de overgave van
het commando plaats, waartoe het Korps in groote

tenue naar de Kemperheide uitrukte 1000 M. ten
N. van het punt waar de Schaarsbergsche weg op
de heide komt. Er was enorm veel belangstelling,
zoowel van de zijde der ingezetenen van Arnhem
en omstreken, als van bevriende Korpsen, waarbij
vooral de cavalerie uit nabijgelegen garnizoenen
goed vertegenwoordigd was.
De Overste Bosboom nam in warme bewoordin-

gen afscheid van het Korps dat hem zoo lief was

geworden, waarmede hij zulke schitterende prestaties had verricht en waar hij den uitnemenden
geest van onderlinge waardeering en vertrouwen,
met als basis gemeenschappelijke liefde voor het
Korps, zoo had weten aan te wakkeren. Op de gebruikelijke wijze defileerde het Korps onder den
nieuwen commandant in galop voor den afgetreden chef.

I Mei. De i® Luitenant D. M. Lucardie van het

4® Regt. Veld-Artillerie gedetacheerd bij de I.B.
In 't voorjaar had een droevig ongeval plaats

op een vossenjacht. De i® Luitenant adjudant
Jhr. J. G. L. Calkoen, deel uitmakende van
het bestuur der Koninklijke Veluwsche Jachtvereeniging, was een trouw deelnemer aan de jachten.
Op 5 Maart bij een jacht, waarbij een run over het

beruchte Worth-Rhedensche veld ging, had zijn
paard Diavolo het ongeluk in vollen ren door een
konijnengat te vallen, waarbij genoemde officier
onder zijn paard kwam. In bewusteloozen toestand
werd hij naar 't Velpsche ziekenhuis gebracht,
waarbij al spoedig een breuk van den rug geconstateerd werd. Droevig was ^t toen na verscheidene
dagen geleidelijk het besef tot hem doordrong wat
er eigenlijk was geschied en hoe verder zijn leven
zou zijn. Doch met groote gelatenheid en treffende

berusting droeg hij zijn lot, steeds minder eischen
stellende aan de toekomst en tenslotte begrijpende
dat hij voortaan slechts verlamd in een wagentje
zou kunnen rijden, toen alle hoop op herstel verdwenen was. Op 4 Augustus maakte de dood een
einde aan dit zoo droevig bestaan. De begrafenis
had op 7 Augustus plaats te 's-Gravenhage van
Velp uit. Het Korps, dat juist dien dag naar Oldebroek moest marcheeren, was voor den afmarsch
opgesteld op het Velperplein, waar de lijkstoet
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langs kwam en bewees aldus op zeer plechtige
wijze de laatste eer. De i® Luitenants Rambonnet
en Beelaerts van Emmichoven vertegenwoordigden
het Korps bij de begrafenis op Oud Eik en Duinen
te 's-Gravenhage, alwaar buitengewoon veel be
langstelling van verschillende Korpsen was. Het
Regiment Grenadiers en Jagers had de Kon. Mil.
Kapel aan het graf geplaatst. Het treurig heen
gaan van onzen sympathieken vriend Calkoen heeft

een onuitwischbaren indruk bij ons achtergelaten.
Op 12 Augustus werd als opvolger van den
Luitenant Jhr. Calkoen benoemd tot adjudant bij
het Korps i® Luitenant Jhr. W. Röell, die deze
functie reeds gedurende de ziekte van eerstge
noemde had waargenomen.
Op lo September werd de i® Luitenant C. C.
Pels Rijcken, die bij Ministerieele beschikking
van 29 Augustus van de I.B. bij het Korps was
overgeplaatst, op de Kemperheide geïnstalleerd te
10.30 uur v.m.

Op 12 November werd de i® Luitenant Dolleman

op zijn verzoek op n.a. gesteld buiten bezwaar van
den lande.

Op 3 December werd de i® Luit. J. E. Haitsma
Muiier van het i® Regt.Veld-Artillerie op de Kem
perheide geïnstalleerd (i December overgeplaatst).
Bij diezelfde gelegenheid werden aan de i® Luite
nants Jhr. Röell, Paets en den i® Luitenant-kwar

tiermeester Scheffer de dienstkruizen voor 15 j.
dienst uitgereikt.

Op 5 Mei was de Kapitein Rijnenberg bevor
derd tot Dir.-Paardenarts, met den rang van
Majoor, terwijl de Kapitein van 't Sant van 8 R.I.
van I Juni tot i October bij het Korps werd ge
detacheerd.

ningen gehouden voor de officieren onder leiding
van den Korps-Commdt.

De schietoefeningen hadden weder op de Deelerheide plaats in de laatste helft van Juli, waarbij
een nachtelijke oefening van 26 op 27 Juli.
Op 22 Juli bezocht de I.B.A. met Kapitein van
Essen de schietoefeningen. De laatste, die een
groot liefhebber van paarden was, alhoewel hij
zich speciaal op 't schieten en de tactiek toelegde,
was enthousiast toen hij de batterijen een voor
een in een keurigen galop en goed gericht, in
bataille, over de Kemperheide zag opmarcheeren,
van den ingang bij 't wachthuis tot aan het

défilé naar de Deelerheide. Op 8, 9 en 10 Juli
had een driedaagsche marsch plaats met een nacht
in Oldebroek en een nachtbivak bij Putten. De
resultaten waren weder zeer goed. De jury, be
staande uit Kapitein Baron van Boetzelaer, i® Lui

tenants Rambonnet en Pels Rijcken die elk paard
aan een onderzoek onderwierpen, besliste: i® Prijs
linkersectie 2® B.(ƒ30.—), 2® Prijs middensectie
2® B.(/ 20.—),3® Prijs G.T.2® B.(ƒ 15.—), 4® Prijs
linkersectie i® B.(ƒ10.—).

Van 12 t/m 16 September ging het Korps op
cavaleriemanoeuvres, die plaats vonden op de
Schaiksche heide. De Oranje Brigade bestond uit
2 R.H.-3 R.H. met i sectie Cav. mitr., i® en 2®
C.W. en 2 K.R.A. De Blauwe Brigade uit i R.H.,
4 R.H., 2 M.A., 4 C.W. en i K.R.A. Zooals men
ziet waren bij deze manoeuvres de wielrijders voor
het eerst in vrij sterke mate vertegenwoordigd als
mede de Cav. mitrailleurs. Bij de legering was
2 K.R.A. in Heesch, i K.R.A. in Oss en de Staf
in Uden.

PROEVEN EN INVOERING

De I® Luitenant J. J. H. Meijer van het 10 R.I.
en de i® Luitenant W. J. Arriëns van 8 R.I. wer
den van de H.K.S. van i Mei tot i October bij het
Korps gedetacheerd.
OEFENINGEN

De oefeningen werden onder den nieuwen com
mandant in denzelfden geest voortgezet als in het
voorgaande jaar. Eiken Woensdag werd onder

De waarnemingsladder werd ingevoerd bij kantbrief D. v. O., 9 November 1910.

Bij schrijven D. v. O. 24 Maart werd in elk
artilleriegarnizoen een panorama ingericht voor be
oefening der vuurleiding op een afstand van 60 M.
Een tweeradig voertuig van bevelsmiddelen
werd in beproeving genomen.
Richtspiegels van Rappard werden afgeleverd
(i per vuurmond).

leiding van den Korps-Commdt. uitgerukt en een
groote oefening gehouden. De inlichtingsdienst
en verkenningsdienst der artillerie traden hierbij

afdeeling en Korps.

naar voren. Ook werden verschillende kader-oefe

zeer goed voldaan.
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Hypoplasten werden afgeleverd en wel 4 per
De hooikistwagen bij K.R.A. ontworpen had

HIPPISCHE SPORT

Op 22, 23 en 24 April hadden te Amersfoort,
uitgeschreven door de Militaire Sportvereeniging,
de nationale Military en verschillende militaire
wedstrijden te paard plaats. In de eerstgenoemde,
die een zware wedstrijd was: Afstandsrit van
40 K.M., Steeple parcours van 4000 M. met een
snelheid van 550 M. in de min., dressuurproef en
Concours d'adresse, behaalde de i® Luitenant Jhr.
Quarles van Ufford met „Marengo" den
Prijs

(Luitenant Knel was eerste met „Red Cap").
Met hetzelfde paard kreeg Luitenant Quarles

van Ufford een Eerv. vermelding in't Concours
best gaande rijpaarden voor officieren, terwijl Lui
tenant van den Wall Bake met „Duke" een Eerv.
vermelding ontving, voor een afstandsrit met een
der vorige wedstrijden gecombineerd. Aan den

tweedaagschen terreinrit te Nijmegen onder Kapitein Mos namen deel de rijders Luitenants van den

Wall Bake, Haitsma Mulier en Rambonnet(18 en
19 Mei). Voorts namen de officieren der Rijdende
Artillerie nagenoeg weder geregeld deel aan de
wekelijksche jachten achter de meute der Koninklijke Veluwsche Jachtvereeniging.

HET VLIEGEN
Een van de meest gewichtige gebeurtenissen in
ons tijdperk is zeker wel de uitvinding van het
vliegen. Hoe dikwijls was dit beproefd, hoe dikwijls was over die mogelijkheid in gezelschappen
en in den huiselijken kring gesproken en gedebatteerd en hoe weinigen schonken geloof aan de
mogelijkheid dat zulks eenmaal werkelijkheid zou
worden! Reeds voordat in Europa zulks van algemeene bekendheid was, drongen er geruchten van

uit Amerika door, dat de gebroeders Wright (die
dan ook als de uitvinders van het vliegtuig worden
erkend) op een afgelegen veld in Amerika in alle
stilte proeven namen, doch ook aan deze geruchten
schonk men aanvankelijk weinig geloof. Toen deze
voldoende resultaat gegeven hadden werd er echter meer openbaarheid aan gegeven.
In 1910 werden de eerste vliegdemonstraties gehouden in ons land, en wel door J. Olieslagers

(een Vlaming) en C. van Maasdijk. Buitengewoon
groot was overal de belangstelling, indien bij een
stad een dergelijke demonstratie plaats vond. Van
alle zijden kwamen nieuwsgierigen dikwijls met
extra treinen uit de omliggende plaatsen, doch
moesten dikwijls teleurgesteld terugkeeren, want
als de vlaggetjes op't vliegveld niet nagenoeg slap
hingen werd er niet gevlogen.

Op 27 Augustus 1910 zou van Maasdijk een
dergelijke demonstratie geven op het landgoed
Warnsborn (bij Arnhem), doch even nadat hij
opgestegen was, gleed het vliegtuig naar beneden
en werd verbrijzeld, waarbij Maasdijk het leven
verloor. Voor hem is op het landgoed Warnsborn
een gedenksteen opgericht.

Den volgenden morgen, 28 Augustus, zou te
I uur Olieslagers een vliegdemonstratie te Utrecht
geven. Op zijn reis daarheen lette schrijver angstvallig op een mogelijk bewegen van takken of
bladeren, en kon daaruit weinig hoop putten dat
er gevlogen zou worden. Op het terrein waren
duizenden menschen aanwezig die geduldig in
groepjes zaten te picniccen, in de hoop dat de weinige wind die er was, zou gaan liggen. Tegen half
vijf hingen de vlaggen slap, de hangar ging open
en het vliegtuig werd er uitgerold. Er was een lang
plancher gemaakt om beter vaart te kunnen nemen
en het vliegtuig werd erop geplaatst. Men hoorde
den motor razen, maar door het geweldige gedrang
was er niet veel te zien, totdat op een gegeven
moment het vliegtuig de lucht in ging en het won
der aanschouwd werd dat een mensch geheel naar
eigen wil door de lucht vloog. Olieslagers bleef
55 minuten in de lucht, nu eens op vrij groote

hoogte en op grooten afstand, zoodat hij bijna uit
het zicht was, dan weer lager. Het was voor de
toeschouwers een onvergetelijke gewaarwording.
Eindelijk daalde hij bij het veld, kwam zeer laag
over het plancher, steeg weer op en daalde daarna
voor goed onder stormachtig gejuich der menigte,
die hem op de handen ronddroeg.
De opwinding kon niet beter worden weergegeven dan door een artikel in de Provinciale
Zwolsche en Overijsselsche Courant van 8 Septem
ber 1910 dat wij hier gedeeltelijk laten volgen:
„Gisterenmiddag omstreeks half vijf veranderde

iets in Zwolle. De stoot tot die verandering gaf de
schroef van Jan Olieslagers. Men hoorde hem snor45

ren en dat was muziek voor de velen op het vlieg
terrein en de schare er buiten. Een trilling van

verwachting ging door de gemoederen en de entree
penningen vlogen de zakken uit. De voorzichtigen
stroomden opeens het terrein binnen. Ze hadden
al twee dagen gewacht met geld-in-de-zak, ver
trouwden het zaakje niet, tot de motorschroef
profeteerde dat 't gebeuren zou.
En *t is gebeurd. Zwolle heeft het wonder ge

zien. 't Kwam over ons als een openbaring. Zelfs
toen de mooie Bleriotvogel al buiten stond en de
ziel — de in oliejas gehulde Olieslagers — er in
stapte en de helpers de hand aan het gevaarte sloe
gen, was er nog twijfel want 't briesje bleef vrij
wild doen met de vlaggen. Maar daar ging het
joviale hoofd van den moedigen Vlaming op zij,
de schroef begon duizelingwekkend te draaien, 't
"Los" weerklonk en weg huppelde de sierlijke
vogel. Eerst tippelde hij nog een twintig meter over

den grond in vroolijk gedans, tilde het lenige lijf
omhoog, eerst de achterpoot daarna de vooipooten
en ging het in majestueus gezweef de wolken tege
moet. Het publiek eerst stil van aandoening, ver
bluft, half verbijsterd over 't wonder, vond zich

zelf en zijn geluid terug. Donderende bijvals
kreten vlogen den vogel achterna, maar den vlie
genden Jan konden ze niet meer inhalen.

We hebben allen veel van de vliegerij gelezen
en gehoord, talrijke afbeeldingen van vliegmachi
nes en vliegmenschen gezien, de zaak van alle
kanten besproken en befilosofeerd, maar we wed
den toch dat 99 % van diegenen, die het vliegwonder gisteren voor het eerst zagen, moeten ge
tuigen met de zeer oude Koningin van Scheba: de
helft was ons niet aangezegd, dat een mensch met
wat hout, linnen, ijzer en benzine zoo vast en snel
en hoog en ontegenzeggelijk sierlijk op luchtlagen
zou kunnen zweven en de zon tegemoet varen.
Eerbiedige hulde voor het menschelijk genie, den
hoed af voor de mannen die de theorie in daden
durfden omzetten!

Vooral ook dit laatste, want wij mogen het nu
wel vertellen dat er in het onvergetelijk kwartier
een zeer groot verschil heerschte tusschen de aan
doeningen van ons toeschouwers en die van den

man in de lucht. Wij bewonderden de fraaie vlucht
van den vogel, zagen z'n prachtig zwenken en
keeren, berekenden zijn vaart, brandden van ver
langen hem terug te zien, toen hij in de richting
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Assendorp was weggevlogen, maar we vermoed
den niet dat de aviateur een oogenblik gedacht
heeft: „Hoe kom ik weer goed beneden". De zaak
is dat het in de bovenlucht nog erg onstuimig en
ongeregeld toeging. Vooral op 't laatst, bij de
zwenking boven den molen, deed de wind een

oogenblik heel raar, zij die goed zagen hebben
ongetwijfeld den vogel een oogenblik zien wan
kelen — maar de kalmte van den vlieger herstelde
spoedig het evenwicht en weldra was de gelukkige
landing volbracht. Koninklijk streek de vogel
neer, huppelde over het veld en hield dicht bij zijn
groote kooi halt.
De aviateur was zeer bleek. „lek zij blij dat 'k
terug zij", waren zijn eerste woorden. Men kon
op zijn gelaat lezen dat het geen pleiziertocht was
geweest. Maar toen onze opgewonden verrukte ge
zichten „voor de gelegenheid" ook wat ernstig wil•den gaan kijken klonk dadelijk „Ale wel praoten
me der niet meer van, maar d'r was knap viel
wiend". Even later klopte hij ons op den schouder.
„Zul de in de gazet zetten, dat iek deze vlucht
veel schooner vind dan welke andere ook. lek heb

nog nooit zoo kwaod iene gedaan".
En de heer Olieslagers vertelde verder, dat er
bar veel wind in de lucht zat. Uit de aanduiding
van de dingen die hij zag, begrepen we dat hij
Oostelijk ver voorbij den Agnietenberg en Westelijk
over den I Jssel was gevlogen.Zijnplan om tusschen
de molens door te gaan bij *t terugkeeren wilde de
wind niet goedkeuren. En toen nog eens. „lek zij
blij dat iek terug zij".
Het publiek toonde zich zeer dankbaar, en toen
de aviateur zich den volke vertoonde, brak een

stormachtig gejubel los. Jubelend werd hij in zijn
auto geleid voor den triomftocht door de stad.
Gisteravond was ook het groote feit in de stad
duidelijk zichtbaar. Het plein en de groote Markt
stonden vol, stikvol van voldane gezichten en de
muziek van ons Stedelijk Korps wilde beslist deze
dagen ook records halen. Bekranst stond Olie

slagers op z'n bekende plaatsje op de stoep van 't
Heerenlogement. Daar was de kegelclub „d'Heele
Boel" gekomen en had de lauwer hem om den hals
gehangen, onder het spelen van den Kegelmarsch
en de Brabangonne. Ook werd hem een doosje
Zwolsche Blauwvingers aangeboden. Toen begon

hij weer te vertellen over den tocht. Het zat hoog
bij den aviateur, maar toen alles goed afgeloopen

was, was hij er trotsch op. Maar o, het heeft zoo

bezoekers naar de heide, waar men verschillende

gespannen, wat nog nimmer gebeurd is, is nu gebeurd. „De motor moest met voile kracht werken
met 1500 slagen in de minuut om het evenwicht

tuigen zag aankomen.

te houden. Ikhadeen vaart van 120 K.M.'t Moest;

mijn motor zal ik nooit vergeten. Oh, wat deed ie
z'n plicht!" De hoogte is 250 M. geweest."
Met een geweldige snelheid heeft de aviatiek
zich sindsdien ontwikkeld; de Europeesche rond-

vlucht 18 Juni 1911 Parijs-Luik-Spa-SoesterbergBrussel-Calais-Londen-Parijs met Soesterberg als
een tusschenlandingsstation, lokte weer tallooze

nationaliteiten in uiteenloopende types van vliegBleriot was 25 Juli 1909 over het kanaal gevlogen, Geo Chavez op 16 September 1910 over de
Alpen, waarbij hij even voor 't landen naar beneden stortte en zoo ging het steeds door, tot de
oorlog een reusachtigen stoot aan de technische
ontwikkeling gaf, 't welk in 't bijzonder op het
gebruik van de artillerie van grooten invloed was.
De Luchtvaartafdeeling te Soesterberg werd
opgericht i Juli 1913.

n
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1911

gedetacheerd bij het Korps van

Op 9 Maart had een bezichtiging plaats van het
Korps door den Minister van Oorlog, terwijl op
29 Maart voor het front van het geheele Korps de

deH.K.S.de i® Luitenants der

zilveren medaille voor trouwen dienst aan den

Infanterie R. B. van Wulfften

I October. i® Luitenant der Veld-Artillerie

opperwachtmeester Miedema werd uitgereikt op
den Galgeberg. Behalve de wekelijksche oefening
onder den Korps-Commdt. gewoonlijk op Woens
dag hadden vele kaderoefeningen voor officieren

D. M. Liicardie overgeplaatst van de I.B. naar

plaats, alsmede de steeds meer in zwang komende

MUTATIEN
an I Mei tot i October werden

Palthe en K.vanDrunen beide
van 8 R.I.

Op 2o November werd de i® Luitenant van

panorama-oefeningen.
De schietoefeningen vingen aan op 27 Juni; ze
werden voor een groot deel op de Deelerheide ge
houden, doch op I Juli marcheerde het Korps naar
Oldebroek. O.a. werd aldaar een schietoefening

Speciale diensten H. G. Rambonnet bevorderd tot
Kapitein en in dien rang gehandhaafd als Offi

met 3 afzonderlijke secties gehouden (sectie Bee
laerts, sectie Pels Rijcken, sectie Haitsma Muiier),

cier van Speciale diensten.

iets wat zich in verband met de Cavaleriebrigade
zeker wel eens kon voordoen. Op 15 Juli marcheer

de Schooi V.O.B.A. te Ede.

Op 2 October werd de i® Luitenant O. L.
Eschauzier gedetacheerd bij de I.B. van het i® Regt.
Veld-Artillerie.

Op 6 December werd aan den i® Luitenant
O. C. G. Beelaerts van Emmichoven het kruis voor

15-jarigen dienst uitgereikt op de Kemperheide
500 M. ten N. van den uitgang van den Kemperbergerweg-Koningsweg, waar het geheele Korps
was opgesteld.

Op 24 November werd de Korps Commandant
Majoor C. J. Pické bevorderd tot Luit.-Kolonel.

de het Korps terug naar Arnhem en genoot daarbij
de hooge eer te defileeren voor H.M. de Koningin,
Z.K.H. den Prins der Nederlanden en H.K.H.

Prinses Juliana bij het Paleis het Loo, alwaar
tevens den officieren en den troep gedurende de
rust ververschingen werden aangeboden.
De I.B. hield schietoefeningen op 18 en 20 Juli,

waarbij alle officieren aanwezig waren, op de
OEFENINGEN

De oefeningen vingen dit jaar aan met een
schietoefening bij Duiven voor de beide batterijen

op 31 Januari, op dezelfde wijze als het vorig jaar.
Op 21 Februari had de gebruikelijke rondmarsch voor het Korps plaats. Rijdende batterijen

Deelerheide.

Dit jaar kwam de telefoon in gebruik. Reeds van
I Mei af was de i® Luitenant Beelaerts van Emmic

hoven belast met de opleiding van telefoonpatrouil
les, die geleidelijk zoo'n belangrijke rol zouden

met 2 secties. I.B. met 4 stukken, de remonte be
rijders in marschtenue op Engelsch zadel. De
kapitein van politie bepaalde het al of niet dragen

gaan spelen en waardoor het karakter van het schie
ten zoo geheel zou veranderen. Immers daardoor
werd de plaats van de batterij, de stelling dus, veel
onafhankelijker van de plaats van den vuurleider,

van wollen handschoenen voor den troep.

en konden dus de stellingen veel gedekter gekozen
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worden. Intusschen was het nog altijd noodig dat
een der stukken den vuurleider kon zien(de andere
werden dan evenwijdig gesteld aan het stuk van
richting) en eerst toen het volgend jaar het kompas Schuurman werd ingevoerd, was de stelling
geheel onafhankelijk gemaakt van de plaats van
den vuurleider en van dat tijdstip af waren de

worden en de grootste voorzichtigheid in achtmoest

gedekte stellingen en daarbij de indirecte richting

feitelijk fegel hoewel de directe richting steeds

De school voor opleiding tot wachtmeester werd
opgedragen aan den i® Luitenant Beelaerts van

mogelijk bleef.

Emmichoven aan wien was toegevoegd opperwacht-

Op 22 Augustus vinden we op de Korpsorder
verschillende maatregelen ter bestrijding en voor-

koming van besmettelijke longziekten onder de

paarden. Verdachte paarden werden onmiddellijk
op den afzonderingsstal in Klarendal geplaatst. De
paarden werden slechts aan de hand van 8.30—
11.30 uur uitgebracht met een tweetal lange rusten.
Deze ziekte, die 00k de volgende jaren meermalen
dreigde, was een ware plaag, aangezien de zomeroefeningen daardoor vrijwel stop gezet moesten

worden genomen. Gelukkig duurde de periode ditmaal niet te lang en mochten op 8 September de
paarden weder in stap worden bereden. Het Korps
kon echter niet deelnemen aan de groote manoeu

vres die dit jaar op de Veluwe en in de Betuwe
plaats voiiden.

meester Kloprogge. De rijlessen in deze opleiding
werden gegeven door i® Luitenant Rambonnet.
De opleiding tot opperwachtmeester-instructeur
had plaats onder leiding van den i® Luitenant
Jhr. Roell, die tot wachtmeester i® klasse onder
Luitenant Haitsma Mulier en die tot opperwachtmeester-administrateur onder leiding van den
I® Luitenant-kwartiermeester. Deze drie laatste

opleidingen hadden in de late namiddaguren na
5 uur of's avonds plaats.

VERPLAATSING VAN HET ARTILLERIEPARK
Reeds verscheidene malen had het Gemeente-

met de meeste kracht front gemaakt en wel in

bestuur van Arnhem het oog geslagen op het bestaande artilleriepark aan den Zijpendaalschen

hoofdzaak om den grooten afstand van de kazerne,
hetwelk groote bezwaren met zich mee zou brengen: "
I® met 't oog op de wacht en aflossing en ver-

weg. Deze weg, die aanvankelijk een smalle weg
was met slechts enkele huizen en die toegang tot
de stad verleende door de thans verdwenen „drie

poortjes", was geleidelijk verbreed, bebouwd en
gemoderniseerd. De uitbreiding van Arnhem begon als een lavastroom het park te raken en het
oogenblik scheen gekomen dat het zou moeten ver-

dwijnen. Er bestond een drang om het park geheel
buiten de stad te brengen en het D. v. O. had

reeds blijken gegeven hier wel ooren naar te hebben. Dit zou echter een dagelijksch euvel voor het
Korps geworden zijn!

pleging daarvan; 2® voor de parkknechts en werklieden die thuis of in de kazerne aten; 3® voor
officieren belast met't materieel en de wachtmees-

ters-parkmeesters; 4® de oefeningen in kanonniersschool en andere detailoefeningen; 5® het gebruik
van buitenmanege, het houden van trekoefeningen
van de remonte en springoefeningen zouden eveneens veel te veel tijdverlies met zich brengen. De
Korps-Commdt. wijst dit plan dan ook onvoorwaardelijk af.

Arnhem d.d. 20 April 1905 bevatte een voorstel

Hierbij zij opgemerkt dat het Contract tusschen
het Rijk en de Gemeente betreffende het bestaande
park blijkbaar voor verschillenden uitleg vatbaar

cm in ruil voor het bcstaande park te geven een

was omtrent de rechten die het Rijk en de Ge

terrain aan den Schelmschen weg groot ca. 130 bij

meente konden doen gelden. In de raadszitting
van 16 November 1901 legde Mr. Everts de vol

Het I® aanbod van het Gemeentebestuur van

140 M. gelegen tusschen den Waterberg en 't

pakhuis van Van Houtum ongeveer 3,8 K.M. van
de Willemskazerne. Gelukkig werd tegen dit aan

bod, dat aanvankelijk al gunstig beoordeeld was,

door den pas opgetreden Korps-Commdt. Majoor
Bosboom bij schrijven van 18 Mei 1905 aan C.B.A.

gende verklaring af: „Er bestaat een contract dat
vrij gecompliceerd is en volgens hetwelk, naar
spreker gelooft, de pacht zelfs niet zoo maar kan
worden opgezegd".
De onderhandelingen werden voortgezet en op
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nieuw voorstel van het Gemeentebestuur d/t van
den eerst aanwezend ingenieur en het D. v. O. Dit

1. Onderhandelingen zijn geopend in het belang
van de gemeente waarvan meer tegemoet
koming mocht worden verwacht.

plan behelsde een aanbod in plaats tan het be

2. Het vroeger genoemde terrein aan den Schelm-

15 Juni 1906 ontving de Korps-Commdt. een

staande park een der terreinen A, B, C of D.
De Minister van Oorlog had hierbij reeds doen
opmerken „dat de afstanden z.i. geen bezwaar
waren". De Korps-Commdt. bracht omtrent dit
voorstel advies uit bij schrijven van 30 Juli 1906
en onderwierp de 4 terreinen aan een nauwkeurig
onderzoek en herhaalde zijn betoog dat wel dege
lijk de afstand een zeer grooie factor was voor de
dagelijksche oefeningen. Voorts was het terrein B
gelegen in een zak, zoodat het water bij regenval
zeer hinderlijk zou zijn; bovendien was het wat
lang gerekt.
De toegangsweg was de gedeeltelijk verharde
Kluizeweg, doch de bestrating bestond uit zeer
slechte keien, voor dagelijksch verkeer weinig aan
te bevelen ook al om de vrij steile helling naar den
Apeldoornschen weg. De toegang uit het N. was
het verlengde van den Kluizeweg, zijnde een zeer
zware zandweg. Het geheel was weinig aan te
bevelen.

De terreinen C en D,op zichzelf geschikt, alhoe
wel C ook wat langgerekt was, hadden als toegang
een zeer slechten weg van af „tusschen de vijvers".
Daarbij moest nog een zeer steile helling beklom
men worden met een hoogteverschil van 40 a 50 M.
Ook naar de zijde van de Kemperheide was het

hoogteverschil aanmerkelijk. Ook deze terreinen
waren daarom weinig aan te bevelen, ook al om
den te grooten afstand van de kazerne voor den
dagelijkschen dienst, om dezelfde redenen als
reeds vroeger uitvoerig was betoogd.
Het terrein A leek het meest gunstig. De gol
vingen in het terrein waren naar 't oordeel van 't
Korps gunstig voor richtoefeningen (de E.A.I.
achtte het echter een bezwaar voor de bebouwing),
terwijl de toegangswegen de gunstigste waren.
De conclusie van den Korps-Commdt. luidde dat
de voorkeur werd gegeven aan 't bestaande park,
daarna aan terrein A.

schen weg kan niet worden aanvaard.

3. De gevraagde koopprijzen zijn te hoog om een
grondslag voor onderhandelingen te maken
(ƒ 7.000 per H.A. voor terrein D en ƒ 15.000
per H.A. voor terrein A).

4. Genoegen zal worden genomen met terrein D
op voorwaarde:
a. koopsom ƒ 3.000 per H.A.
b. wegenverhardingen der toegangen.
c. beplanting in den koop begrepen.
' d. recht op wederverkoop door de gemeente.
5. De Staat ziet van het terrein op den Zijpendaalschen weg af.
De Ct. van het 4® Genie commandement, door
wiens tusschenkomst deze brief ging, teekende
hierbij aan dat z.i. terrein A de voorkeur verdiende
en dat het hem gewenscht leek eerst de rechten van
den Staat en de Gemeente vast te stellen.

Opnieuw werd nu door den I.d.A. d/t C.B.A.,
die in deze ook een stem hadden, het advies aan

den Korps-Ct. gevraagd, die thans een hernieuwd
krachtig pleidooi hield in zijn schrijven van
13 Juni 1907. In dat schrijven wijst de Overste
Bosboom er op dat de bezwaren van den veel te
grooten afstand van terrein D onverkort blijven
bestaan. Bovendien betoogt ZHEdGestr. dat de
gemeente een standpunt inneemt alsof de Staat
hoegenaamd geen recht heeft en beroept zich
daarbij op de uitspraak van Mr. Everts. De eisch,
die thans door de gemeente gesteld wordt, doet
denken aan een particulier bouwspeculant en ge

tuigt niet van bereidwilligheid in het belang der
gemeenschap mee te werken. Voor het terrein aan
den Schelmschen weg, dat eerst voor bouwterrein
in aanmerking zou komen indien Arnhem een
wereldstad werd, zoo zegt de Korps-Ct., wordt
niet minder dan ƒ 5.000 per H.A. gevraagd, ter

wijl het niet meer dan eenige honderden guldens

In een schrijven van den E.A.I. van 4 Mei 1907

waard is. Doch ook de eisch van ƒ 7.000 per H.A.

aan den I.d.G. komt deze echter tot de conclusie

voor terrein D en ƒ 15.000 voor terrein A grenst

dat terrein D te verkiezen is boven terrein A.

naar zijn meening aan 't belachelijke. Bovendien
schrijft ZHEdGestr. niet de minste haast te heb

Dientengevolge stelt die autoriteit voor het navol
gende aan de gemeente te antwoorden;
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ben met de omwisseling van 't park en vereenigt
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Situatieteekening van de verschiilende plaatsen waar het Artillerie-park was geprojecteerd.
Het tegenwoordige park sluit aan bij het oude park.

zich met het voorstel de rechten van Staat en de

andering van garnizoen in overweging woi-dt

Gemeente te onderzoeken. Hij acht een minnelijke
schikking waarbij beide partijen gebaat zijn de
beste oplossing. Mocht deze niet worden gevonden,

gegeven.

dan geeft hij een garnizoensverandering van het
Korps b.v. naar Velp of Rosendaal in overweging,
waarbij dan wellicht de remonte en de I.B. in Arn-

schrijven van 13 November 1908 aan het gemeente

ongeschikt werd verklaard als parkeerterrein, ook

hem zouden kunnen blijven. Op behoud van de I.B.

al werden de toegangen verbeterd. Z.E. is echter

wordt prijs gesteld wegens de snelle mobilisatie en
manoeuvres (paarden en personeel beschikbaar).

bereid, zonder evenwel zijne rechten prijs te geven,
een deel van het bestaande parkeerterrein ter ver-

De I.d.A. Luit.-Generaal van Ermel Scherer

breeding van den Zijpendaalschen weg af te staan
mits een gelijk stuk aan de andere zijde daarvoor
in ruil wordt gegeven. Mocht geefie oplossing ge

steunde krachtdadig den Korps-Ct. In zijn schrijven aan den Minister van Oorlog zegt Z.E. o.a.
y,met den inhoud van den brief van den Comman
dant van het Korps Rijdende Ariillerie wordt door

Als gevolg van dit advies berichtte de iiimiddels
opgetreden Minister van Oorlog Sabron in een
bestuur van Arnhem, dat het terrein D door Z.E.

vonden worden die alleszins voldoende is voor de

wegen, met aandrang te ondersteuneiC, en voorts
„dat alle onderwerpelijke terreinen ongunstiger
liggen dan het bestaande en alleen mag worden

oefeningen vanK.R.A.dan zou 2..E., hoe ongaarne
ook, ernstig in overweging moeten nemen het
Korps te verplaatsen naar een ander garnizoen,
Bij schrijven van 19 Juni 1909 werd daarop door
Burgemeester en Wethouders van Arnhem een
voorstel gedaan tot verplaatsing van't artilleriepark naar een terrein in N.W. richting onmiddellijk grenzend aan het bestaafide, park en aan den

herust indien terrein A in ruil wordt verkregen .

HolLeweg.

denC.B.A.en door mij geheel ingestemd" verder
,fde overdreven eischen, die thans de gemeente
Arnhem stelt, geven mij dan ook aanleiding het
denkbeeld, verplaatsing van het Korps te over-

De Minister van Oorlog gelast daarop na te

De Minister van Oorlog Cool ging in beginsel

gaan welk deel van terrein A noodig zou zijn,

hiermede accoord en ook de Korps-Ct. kon zich in

waartoe door den Luit.-Generaal E. van Ermel

beginsel met het voorstel vereenigen, mits de holle
weg werd verhard en de kosten voor verplaatsing
grootendeels aan de gemeente kwamen.

Scherer werden aangewezen de E.A.I, te Arnhem
en Luit.-Kolonel Bosboom. Allereerst werd een

ontwerp gemaakt voor een eventueel te verkrijgen

park op terrein A en wel volgens nevensgaande
schets. Toen echter het voorstel aan het gemeente-

bestuur werd aangeboden, werd het onaannemelijk
verklaard wegens den aangeboden prijs, duur van
de erfpacht en de ligging bij de bebouwde kom.
Het gemeentebestuur heropende de onderhandelingen over terrein D, dat zooals gezegd slechts
900 M. verder ligt en is bereid de toegangswegen
te verbeteren. Alhoewel de E.A.I, zich tegen ter
rein D verzette, voelde nu de Ct. 4® Geniecommandement en de I.d.G. voor dit plan. Opnieuw werd
door den I.d.A. het oordeel van den Korps-Ct.

gevraagd, die bij schrijven d.d. 16 Juli 1908 zich
opnieuw krachtdadig verzette tegen terrein D, in
hoofdzaak om den veel te grooten afstand van de
kazerne en om de steile hellingen.

Nogmaals wijst ZHEdGestr. crop, dat hij niet
de minste haast heeft en dat indien geen behoor-

lijke oplossing wordt gevonden, door hem ver-

Nu men het eenmaal in beginsel eens was geworden vorderden de onderhandelingen snel en

werd 4 Juli 1910 het ontwerp-contract geteekend
behelzende:

De ondergeteekenden J. L. H. van Hoik kapitein-Eerstaanwezend ingenieur te Arnhem, handelende voor en namens den Staat der Nederlanden

daartoe gemachtigd door den Minister van Oorlog
ter eene zijde en Mr.A.J. A.A. Baron van Heemstra
burgemeester der gemeente Arnhem en Mr. J. L.
C. van Essen, secretaris dier gemeente, beiden
wonende te Arnhem, vertegenwoordigende het
college van B. en W. van — en als zoodanig handelende voor en namens de gemeente Arnhem ter
uitvoering van het besluit van den Raad dier ge
meente, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten
van Gelderland, ter andere zijde, zijn behoudens

nadere goedkeuring van voornoemden Minister
overeengekomen als volgt:
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Art. I. Door de gemeente Arnhem worden aan
den Staat der Nederlanden met inachtneming van
de navolgende bepalingen het vrij en onbelemmerd

gebruik voor den militairen dienst in erfpacht
gegeven de gronden met een gele kleur aangeduid
op de aan deze overeenkomst gehechte en door
partijen gewaarmerkte kaart en kadastraal bekend
Gemeente Arnhem sectie U te samen groot in
oppervlakte ongeveer twee H.A. en twintig A.
Art. 2. Deze erfpacht zal ingaan op den i®»®®
November 1911 en voortduren zoolang te Arnhem
artillerie in garnizoen zal zijn. Aan den Staat
wordt het recht gelaten deze overeenkomst te allen
tijde te doen eindigen. Van het voornemen daartoe
zal ten minste drie maanden voor het eindigen
van het pachtjaar aan de gemeente opzegging wor
den gedaan.
Art. 3. Van het bij deze overeenkomst verleende
recht van erfpacht betaalt de Staat aan de Ge
meente ieder jaar een som van vijf honderd gulden
(ƒ 500.—) te voldoen in één termijn, vervallende
telken jare op den laatsten dag van het erfpacht
jaar en alzoo de eerste maal op den een en dertig
sten October negentien honderd twaalf. De be
taling zal geschieden binnen vier weken nadat door
tusschenkomst van den E.A.I. te Arnhem bij het
D. V. O. zal zijn ontvangen en in orde bevonden
eene declaratie in tweevoud, waarvan één exem

plaar op zegel.
Art. 4. De rechten verkregen door den Staat
op grond van de overeenkomst gesloten te Arn
hem, den vijf en twintigsten April achttien hon
derd zestig tusschen wijlen den Hoogwelgeboren
Heer H.J. C. Baron van Heeckeren van Enghuizen
wonende op Sonsbeek onder Arnhem en het ge
meentebestuur van Arnhem van den zeventienden

November van hetzelfde jaar nummer 424 verval

breedte van ten minste tachtig meter voor den
vijftienden Maart negentien honderd elf als par
keerterrein ter vrije beschikking te stellen van den
Staat, met de vergunning dadelijk daarop die ge
bouwen te stellen die de Staat noodig zal achten;
het overige gedeelte van de gronden zal als par
keerterrein moeten worden beschikbaar gesteld
binnen twee maanden nadat de in het bestaande

artilleriepark aanwezige gebouwen zullen zijn
afgebroken. Onder de beschikbaarstelling als par
keerterrein wordt verstaan, dat de gronden zullen
worden opgeleverd overeenkomstig de aan deze
akte gehechte teekening, waarbij de bovenlaag ter
dikte van 15 c.M. uit zwarten grond zal bestaan
voor zoover dit door den Korps-Ct. zal worden
noodig geacht.
Door en op kosten van de Gemeente zal de Holleweg worden verhard met behoud van ten minste
één berm ter zijde van de verharding ten gerieve
van de militaire voertuigen en de geleiders.
De verharding zal ter breedte van ten minste
drie meter voor den eersten November negentien

honderd elf gereed moeten zijn, zullende zij ver

volgens zoo spoedig de beschikbare grond dit zal
toelaten op een minste breedte van vijf meter wor
den gebracht.

Art. 7. De gemeente betaalt aan den Staat als
vergoeding voor het stichten van nieuwe ter ver
vanging van de bestaande gebouwen en werken
een som van negentien duizend vijf honderd gulden
(ƒ 19.500.—) te voldoen vóór den eersten Augus
tus negentien honderd elf, ten kantore van den
Rijksbetaalmeester te Arnhem. Over de van de
afbraak vrijkomende bouwstoffen zal door den
Staat vrij mogen worden beschikt.
Art. 8. De kosten op deze overeenkomst val
lende, daaronder begrepen die van het zegel van

len op den dag waarop deze erfpacht zal ingaan.
Art. 5. De Staat verbindt zich de gronden waar

de in te dienen declaratiën en die van de op te

over hij krachtens de in Art. 4 genoemde overeen

gemeente.

maken orders tot betaling komen ten laste van de

komst en het daarin vermelde besluit de beschik

king had verkregen, te ontruimen op den dag,

waarop deze erfpacht zal ingaan, wordende aan
den Staat vrijstelling verleend van het in ge
noemde overeenkomst voorgeschreven losspitten
onder de geheele oppervlakte tenminste van drie
palmen.
Art. 6. De Gemeente verbindt zich het westelijk

gedeelte van het in art. i genoemde terrein ter
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Aldus in tweevoud opgemaakt en onderteekend
te Arnhem

den

negentien honderd tien.
De Bwgemeester,
VAN Heemstra.

De Secretaris,
VAN Essen.

Na goedkeuring van't ontwerp waren dan eindelijk de langdurige onderhandelingen tot een
oplossing gekomen die beide partijen alleszins bevredigde. Uit den aard der zaak moest, nadat het
terrein ter beschikking was gesteld, nog zeer veel
voorbereid worden door den Korps-Ct met den
E.A.I, met betrekking tot de verschillende gebouwen, rijbaan, omrastering enz. doch per slot
kon den 24 October ipri het park onder leiding
van den i® Luitenant Beelaerts van Emmichoven

naar het nieuwe park worden overgebracht.
Het oude park bleef nog een tijdlang ter be

schikking van het Korps als overgangsmaatregel,
totdat het geheel tot bouwterrein werd vergraven,
en er villa's op verrezen. Het nieuwe park voldeed
uitstekend en gaf gelegenheid aan al de nieuw te
stellen eischen voor onderbrenging van materiaal,

werkplaatsen, buitenmanege, hindernisbaan, pano
rama etc. te voldoen.

ORGANISATIE

In 1905 was de 6 stukkenbatterij aangenomen;
alhoewel aan de 4 stukkenbatterij feitelijk de voorkeur werd gegeven, hadden geldelijke overwegingen hierbij den doorslag gegeven. Geieidelijk

werd, mede door buitenlandsdie schrijvers, de
overtuiging gevestigd dat men met de groote vuurcapaciteit van het snelvurengeschut met een kleinere eenheid kon volstaan om dezelfde uitwerking
te verkrijgen en dat men dus het rendement van

het wapen kon verhoogen door kleinere eenheden
te maken en daardoor een grooter aantal batterijen
te krijgen. ^).
De vraag was nu natuurlijk of er een 4 of 3
stukkenbatterij gekozen zou worden. Alhoewel een
4 stukkenbatterij geprefereerd werd, zou zulks
alleen mogelijk zijn indien tevens het aantal
kanonnen werd uitgebreid, want het aantal batte
rijen moest natuurlijk verband houden met de
nieuwe organisatie der Infanterie. Ook zou m^t
het beschikbaar aantal paarden en personeel de

4 stukkenbatterij alleen te verkrijgen zijn, door bij
mobilisatie van 2 batterijen van 6 stukken 3 van 4
stukken te maken. Dit systeem werd veroordeeld,
zoowel omdat dan het gewenschte aantal batterijen
Dit beginsel bleek tijdens den oorlog onjuist, integendeel
bleken concentraties van vuur op eenzelfde deal oovermijdelijk
en deze zijn dan ook op groote schaal toegepast.

niet verkregen werd als om de complicatle, die dit
systeem bij mobilisatie zou meebrengen. Daar
bovendien de Minister van Oorlog eerst in 1914
gelden beschikbaar had voor uitbreiding van het
aantal vuurmonden, werd dus de 3 stukkenbatterij
aangenomen, als zijnde op dit tijdstip het meest
aangewezen om met een beter rendement van het

wapen de organisatie van de artillerie aan te passen aan die van de Infanterie. Voor de Rijdende
Artillerie had de Korps-Ct. de Majoor Picke een
voorstel dat door den I.d.A. met instemming werd
doorgezonden aan het D. v. O. Het behelsde het
Korps, dat 2 batterijen a 6 vuurmonden had, te
reorganiseeren in 3 batterijen a 4 vuurmonden en
van deze batterijen een in te deelen bij de in geval
van mobilisatie op te richten cavaleriebrigade en
twee in de hand van den C.V. te laten, waardoor
een reserve-artillerie kon worden gevormd, die in
zeer vele gevallen een hoogst gewenschte versterking van de divisie-artillerie zou blijken. Het behoud van de I.B. bij het Korps achtte de I.d.A.
zeer gewenscht omdat de aanwezigheid der I.B.
bij een KorpS; waarbij, dank zij het grootere aantal
en de betere qualiteit der paarden en het bereden
zijn van de bedieningsmanschappen, een zeer vlotte
geest heerscht, de invloed daarvan op de volontairs der I.B. niet kan uitblijven en bij hen een
grondslag van vlotheid en ruitergeest zal vormen,
hetwelk hun in hun verdere loopbaan als onderofficier zal ten goede komen.
Ook voor de snelle mobilisatie is de aanwezig
heid der I.B. met 't oog op 't dadelijk beschik
baar komen van paarden en personeel van groot
belang. Het vervangen van de remonte der R.A.
door een algemeen depot van africhting acht de
I.d.A. evenals Ct. K.R.A. niet gewenscht en geeft
er de voorkeur aan de remonte der R.A. bij het
Korps te laten. Het voorstel vond per slot geen
instemming bij den Minister van Oorlog, vermoedelijk om zooveel mogelijk eenheid in de wijze van
schieten te krijgen. In ieder geval kreeg de Ct.
K.R.A. 21 December 1911 van den I.d.A. de
opdracht een organisatie voor de R.A. te ontwerpen op grondslag van de j stukkenbatterij. Deze
organisatie werd ook inderdaad door den Korps-Ct.
ontworpen en aangenomen bij aanschr. D. v. O.
25 Mei 1912. Hierbij bestond de oorlogsorganisatie uit 2 dubbelbatterijen bestaande uit een A en
een B batterij die werden verdeeld in:
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de gevechtsbatterij: 3 stukken en i caisson (bevels-

MANOEUVREEREN

middelen).

„ gevechtstrein : 3 caissons, i gereedschaps
wagen en hand-^ en reservepaarden.

„ bagagetrein

: i bagagewagen,(i)i proviand

wagen, 2 haverwagens, i ba
gage- en proviandkar (2)(3).
(1) alleen bij de Abatterij;
(2) alleen bij de Abatterij;
(3) elke batterij had een zadelmaker, de A batterij
ook een houtwerker en een smidbankwerker.

Het „stuk" bestond uit vuurmond, caisson en

afdeeling, zoodat in plaats van de „sectie" nu
„het stuk" de eenheid was geworden. De formatie
was met éénen of met tweeën.

De A. batterij werd gecommandeerd door den
Kapitein,de B.batterij door den oudsten luitenant.
Zij konden tactisch en administratief zelfstandig
optreden.
De vredesorganisatie werd weinig veranderd
(1911), o.m. werd aan den Staf een tweede paar
denarts toegevoegd, een kapitein-kwartiermeester
kwam in plaats van den luitenant-kwartiermeester,
aan de batterijen werd een opperwachtmeester
instructeur toegevoegd (bij mobilisatie bestemd
voor de B. batterij). De sterkte aan personeel en

paarden bedroeg 15 officieren, 302 onderofficieren
en manschappen, 26 officierspaarden, 283 troepen
paarden benevens de remonte (31-32).

Het nieuwe reglement B.A. (aanhangsel Rijd.
Art.) 1912 kenmerkte zich door een belangrijke
besnoeiing van de formaties en de commando's,
terwijl de commando's en signalen als regel ver
vangen werden door teekens en stooten op de fluit.
Ofschoon hierin zeker iets goeds lag, was o.i. de
vereenvoudiging hier en daar veel te ver door

gedreven, waardoor de correcte en ordelijke uit
voering moest lijden. Het stelling nemen ge
schiedde als regel zijwaarts, doch ook het voor
waarts en achterwaarts in stelling komen, bleef
voor de Rijdende Artillerie behouden.
PROEVEN EN INVOERING

Een tweeradig voertuig voor bevelsmiddelen
had niet voldaan. Een ander systeem werd be

proefd(berging op de caisson). Bij schrijven D.v.0.
16 Mei 1911 werden twee stel bevelsmiddelen per
batterij ingevoerd en het aantal zeisskijkers ver
meerderd. Kompassen, ontworpen door Kapitein
Schuurman, werden beproefd met gunstig resul
taat. Spreektrompetten werden beproefd.
Bij de oefeningsbatterij werd het medenemen
van draagbaar tentmateriaal beproefd.
Bij aanschr. D. v. O. 3 Juli 1911 werden 11
rijwielen bestemd voor ordonnansen- en verkenningsdienst bij 't 2 R.V.A.
In October 1911 werd in de Legerplaats bij
Oldebroek het eenheidsprojectiel van Essen

(BGKT) beproefd door een speciale commissie.
De oorlogsorganisatie voor een A. batterij was
sterk aan personeel loi, paarden 129; een B. bat
terij personeel 93, paarden 119. De mobilisatie
werd nu zoodanig geregeld dat de A. batterij van
de eene en de B. batterij van de andere batterij
samen een dubbel-batterij vormden, bestemd voor
indeeling bij de in mobilisatie op te richten cava
leriebrigade, waarbij deze twee batterijen zooveel

mogelijk met stampaarden werden bedeeld, waar
door zij in staat waren onmiddellijk de bewegingen
der cavalerie te volgen. De beide andere batterijen,
dus een B en een A batterij, kregen overwegend
gevorderde paarden en bleven als reserve ter be
schikking van den C.V. voorloopig onder Ct.
II Divisie.
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Op 27 Mei 1911 had een inspectie over het
Korps plaats door de Legercommissie (o.a. Kolonel
Bosboom, Mr. Hooft, Mr. Marchant en Kapitein
Duymaer van Twist). De bedoeling was de nood
zakelijkheid van remonteering met lersche paar
den te onderzoeken. Onder commando van Kapi
tein Baud met Sectiecommandanten i® Luitenants

Storm Buijsing en Pels Rijcken werd na eenige
zeer vlotte bewegingen op de heide tusschen den
Hooiweg en Apeldoornschen weg(o.a.in galop door
het ravijn)deze laatste weg in draf door de hoornen
overgestoken. Alles werd zoo keurig uitgevoerd
dat de Commissieleden de hoofden ontblootten

toen het Korps hen passeerde.

WEDSTRIJDEN TE PAARD

den 3®° Prijs in de Military met „Marengo" en

Op 21 April had ter gelegenheid van het asjarig bestaan der Militaire Sportvereeniging een
jacht in de omstreken van het Loc plaats, waar

de I® Luitenant van den Wall Bake met „Ixia"
een E.V. in den wedstrijd beste officiersdienst
paard.
24 Juli te Assen behaalde de i® Luit. Quarles
van Ufford een E.V. met „Marengo" in het con

aan, met pl.m. 120 andere officieren, nagenoeg

alle officieren der Rijdende Artillerie deelnamen.
De vereeniging genoot de groote eer persoonlijk
door H.M. de Koningin met het predicaat
„Koninklijk" te worden begiftigd. Een dejeuner

op 't Aardhuis volgde op den jachtrit. Den 22
April had de afstandsrit naar Amersfoort plaats
als onderdeel van de Nationale Military, waarvan

de dressuurproeven eveneens den vorigen dag op
het Loo hadden plaats gevonden. De verdere wed
strijden hadden op 23 April plaats. Bij den eind
uitslag had I® Luitenant Jhr. Quarles van Ufford

cours d*adresse.

Bij den Nationalen Raid van 132 K.M. op
5 October 1911 Arnhem-Putten, Amersfoort, Renswoude, Arnhem reed Luit. Quarles van Ufford
met „Tom Tucker" in 7.55; helaas had het paard

een lichte kreupelheid, die echter spoedig hersteld
was. De i® Prijs kwam aan den i® Luitenant der
Huzaren J. Knel met „Silvertail" in 7.32. De
2® Prijs I® Luitenant Hinlopen met „Hobnelia"
in 7-53-
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1912
MUTATIEN

]an den Kapitein op n.a. Jhr.D.C.
Graswinckel werd wegens ge
zondheidsredenen op I Januari
eervol ontslag uit den militai
ren dienst verleend.

16 Januari had de beëediging
plaats van den Reserve-Luitenant C. J. Pické, op
de Kemperheide te 10.30 uur, wiens benoeming
tot 2® Luitenant bij Kon. Besluit op 5 Januari
had plaats gehad.

Voorts werd de i® Luitenant Beelaerts van

Emmichoven gedurende de zomermaanden ge
detacheerd in de Legerplaats bij Oldebroek als Ct.
van de doelenploeg der bereden artillerie „en
werd door hem met vrucht aan de verbetering van
het doelmateriaal gewerkt" (proeven en oefenin
gen 1912). De I® Luitenant Storm Buijsing werd
gedurende de afwezigheid van den Luit. Beelaerts

belast met het toezicht op het materieel en op
het park.
OEFENINGEN ENZ.

19 Januari werd aan den Reserve i® Luitenant

F. W. L. Baron van Heemstra eervol ontslag uit

Evenals vorige jaren eindigde de winterdienst

den militairen dienst verleend.

met het afnemen van examens voor verschillende

23 Januari werd de i® Luitenant op n.a. F. H.
Dolleman eervol ontslag uit den militairen dienst

tein en in zijn plaats benoemd de i® Luitenant-

functies, (wachtmeester i® kl., opperwachtmeester
administrateur) terwijl de opleiding voor kader,
allereerst voor de milicien-korporaals van de
nieuwe lichting een aanvang nam. Vele kaderoefe
ningen werden gehouden,de artillerie verkenningsdienst werd veelvuldig beoefend, alsmede het ge

Kwartiermeester L. M. F. G. Knage.

bruik der artillerie-staven en ordonnansendienst.

verleend.

I Mei werd de i® Luitenant-Kwartiermeester

van het Korps H. J. Scheffer benoemd tot Kapi

De I® Luitenants Rooseboom en Koot van de

Infanterie N. I. L. werden op denzelfden datum

van de H.K.S. tot i October bij het Korps gedeta
cheerd.

28 October werd de i® Luitenant-adjudant Jhr.
Röell bevorderd tot Kapitein en in zijn functie
bij het Korps gehandhaafd,
I November werd Kapitein Baud gedetacheerd
bij het 2® Regt.Veld-Artillerie te 's-Gravenhage en

benoemd tot Ct. van de 2® Batterij de Kapitein
Baron van Boetzelaer, terwijl de Kapitein A. K. L.
Verschoor werd benoemd tot Ct. der I.B. De over

gave had op de Kemperheide plaats waartoe het
Korps uitrukte met 2 rijdende batterijen a 3 stuk
ken en de I.B. met 3 stukken.
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Op 23 April had het bezoek van H.M. de Konin

gin aan Arnhem plaats. Aangezien een rondrit
door de stad zou gemaakt worden, werd de troep
te 4.15 uur n.m. in groote tenue opgesteld voor
de Willemskazerne, de 2® Batterij links van 't
frontportaal, de i® Batterij rechts, de I.B. rechts
van de I® Batterij. Elke batterij in 2 pelotons elk
onder commando van een officier.

Van I t/m 5 Juli had een kaderoefening plaats
in de omstreken van Doorn, Rhenen en Amers

foort, onder leiding van den Korps-Ct. en waar
aan deelnamen de Kapiteins Baron van Boetzelaer,
Drabbe, Rambonnet en de i® Luitenant-adjudant
Jhr. Röell.

De schietoefeningen op de Deelerheide hadden

Slipjacht Koninklijke Veliuvsche Jachtvereeniging.
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plaats op 15, 16, 17, 19, 22, 24 en 26 Juli. Die
van 16 en 17 Juli werden bijgewoond door den

l.B.A. Generaal-Majoor Oolgaardt. Het seinstelsel Vreede werd toegepast, vlamvrij kruit werd
beproefd bij de vuurleiding.
Van 19 t/m 21 Augustus warden schietoefeningen in 4® Legerplaats bij Oldebroek gehouden.
Op 19 Augustus werd een marsch van uit Arnhem tot het Soerel gemaakt, alwaar de gereedschappen warden genomen tot de nog dien dag te
houden schietoefeningen. De sterkte was 16 officieren, 29 onderofficieren, 24 korporaals, 173
kanonniers, 25 officierspaarden, 192 troepenpaarden, 15 voertuigen.

Op 14, 16 en 18 September werden manoeuvres
in de nabijheid van het garnizoen gehouden met
het 8 R.I.

in werkelijke gedaante werden getoond. Dit sein
boek werd ook bij de Rijdende Artillerie beproefd.
Het aantal rijwielen werd uitgebreid.
Bij aanschrijving D. v .O. 16 Februari 1912
IV Afd. No. 145 werd de Brisant Granaat Kartets (B.G.K.T.) van 7 c.M. ingevoerd.
De panorama-oefeningen werden uitgebreid.
WEDSTRIJDEN TE PAARD

24 April won de i® Luitenant Jhr. Quarles van
Ufford een 4®° Prijs met „Marengo" in de Natio-

nale Military te Amersfoort en een E.V. met
,Jeanne d'Arc" in den wedstrijd dienstpaarden.
10 October won de 1® Luitenant Jhr. Quarles
van Ufford den
Prijs met „Marengo" in de
rallye-paper Zutphen-Oldebroek 60 K.M. in 2 uur
43 minuten.
De I® Luitenant van den Wall Bake won den

PROEVEN EN OEFENINGEN

Een toestel om na te gaan op welken afstand over
een dekking kon worden gevuurd (richtboog op
onderstel), vervaardigd naar de denkbeelden van
den I® Luitenant der Rijdende Artillerie van den
Wall Bake, de silometer, werd bij het Korps Rijd.
Art. en de oefeningsbatterij beproefd. Het toestel
voldeed goed. Aangezien echter het beoogde doel

7®° Prijs met „Ixia".
24 October cross-country te Amersfoort over
3000 M.
„Marengo" van Luitenant Quarles van Ufford,
gereden door Ritmeester de Has was 4.
Luitenant Quarles van Ufford met „Bayard"
was 15.

Luitenant Pels Rijcken met „lrishman" was 17

ook met het richttoestel enz. kon worden bereikt,
werd het invoeren van een afzonderlijk instrument

en Luit. van den Wall Bake met „Heituter" 21.

niet wenschelijk geacht. Ten behoeve van de vuur

landen te Velp was

leiding werd door den Ct. van de oefeningsbatterij
een seinboek ontworpen, waarmede letters en cijfers

5 November bij de point to point door de wei4 Luitenant Quarles met „Marengo",
8 Luitenant Pels Rijcken met „lrishman".
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MUTATIEN

uitenant-Kolonel C. J. Pické, den
Korps-Ct., werd 15 Maart op zijn
daartoe gedaan verzoek wegens
ongesteldheid eervol ontslag uit
den dienst verleend en de Kapi
tein Ch. E. Baud van het Korps,
gedetacheerd bij het 2® Regt. Veld-Artillerie te

's-Gravenhage, belast met het bevel over het Korps.
De overgave van het Korpscommando had plaats
op de Kemperheide, 300 M. ten N. van het punt
waar de Kemperbergerweg op de heide komt, te
10.30 uur v.m. Groote tenue zonder revolver. Lichte

bepakking. Er was groote belangstelling om van

van het 4® Regt.Veld-Artillerie te's-Hertogenbosch
bij het Korps, Het Korps was te 10.30 uur in
bataille met éénen opgesteld, 2 rijdende batterijen
en I.B. a 3 stukken. Veldtenue, officieren met
witte handschoenen.

I November had de installatie plaats van den
I® Luitenant J. J. van Santen en den i® Luitenant

O. L. Eschauzier (van de I.B.) die respectievelijk
op 19 October en i November bij het Korps waren
overgeplaatst, in plaats van den i® Luitenant Jhr.
F. W. L. de Beaufort die op 13 October in zake
ongesteldheid op nonactiviteit was gesteld en den
Kapitein-adjudant Jhr. W. Röell, die op 16 Octo
ber als Kapitein bij het i® Regt.Vesting-Artillerie

den vertrekkenden chef afscheid te nemen.
Op I April werd de Kapitein Baud benoemd

was overgeplaatst.

tot Majoor-Ct. van het Korps Rijdende Artillerie.

te 11 uur v.m., waartoe het Korps in carréformatie

Op I April werd de i® Luitenant O.C.G. Beelaerts

stond opgesteld ter sterkte van 2 rijdende batte
rijen en de I.B. elk a 3 stukken. Eén open zijde.
De 2® Batterij tegenover de open zijde. De i® Bat

van Emmichoven benoemd tot Kapitein bij het
4® Regt. Vesting-Artillerie.

Op 9 April werd de i® Luitenant H. Keppel
Hesselink van het 4® Regt. Veld-Artillerie gedeta
cheerd bij de I.B.

Op 25 April had de installatie plaats van den

De installatie had plaats op den Galgenberg

terij rechts, de I.B. links. Officieren kleine tenue

dolman. Alleen mantels opgepakt.
Remonterijders ter beschikking van de batte
rijen, de recruten beschikbaar voor afstappen der

I® Luitenant Jhr. F. W. L. de Beaufort, die op

remontepaarden.

14 April bij het Korps was overgeplaatst. De
uur in veldtenue.

Op I November werd de Luitenant Jhr. Quarles
van Ufford benoemd tot Luitenant-adjudant bij
het Korps.

Op 30 April werd de Kapitein J. C. Drabbe
gedetacheerd bij het4® Regt.Veld-Artillerie te Ede.
Op 5 Mei werd de i« Luitenant Jhr. K. F.

Storm Buijsing benoemd tot Kapitein bij het
4® Regt. Vesting-Artillerie.

installatie had plaats op de Kemperheide te 10.30

Op 15 December werd de i® Luitenant R. D.

Quarles van Ufford werkzaam gesteld op 't Korps
bureau.

Op 22 Mei had op de Kemperheide de installatie
plaats van Kapitein C. W. A. Baron van Haersolte

van den Doorn, die op 13 Mei was overgeplaatst
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OEFENINGEN ENZ.

Op 21 Januari had een schietoefening plaats
in de Lijmers (bij Duiven). Het was slecht weer:
wind en regen. Er werden 4 vuren afgegeven.
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1® Batterij 11.33-11,43 uur (21 schoten) doel
3 stukken open opgesteld. 12.06-12.15
(^9
schoten) doel staande tirailleurs.

2« Batterij 11.44-11,57 uur (13 schoten) 3 stuk

waren in den dienst van het Korps, de paarden en
het personeel der batterijen door en door kenden
enz. naar elders werden overgeplaatst, alhoewel

gelukkig de meesten door toevallige omstandig-

ken open opgesteld; 12.18-12,30 uur (27 schoten)

heden konden blijven.

infanterie liggend en staand. Er was voor deze
Oefening zeer veel voorbereiding noodig cm toestemming te verkrijgen van verschillende eigenaren en om den veiligheidsdienst te regelen.
Op 21 Februari had de gebruikelijke rond-

Van I Mei af werd elken Woensdag uitgerukt
met het geheele Korps, onder leiding van den
Korps-Ct.; gewoonlijk 3.30 uur reveille; 4 uur
reed voor afmarsch in het park. Exercitie-tenue

marsch plaats (120®^® verjaardag); de route was:

met kolbak of ook wel veldtenue.

Willemsplein, viaduct Zijpsche weg-Sweerts de
Landasstraat, Pels Rijckenstr., Diaconessenhuis,

Weststraat, Utrechtsche weg, Onderlangs, Rijnkade, Marktstraat, Eusebiussingel, Boulevard,

Kastanjelaan, Parkstraat, Jansbuitensingel, Steynstraat, Sonsbeeksingel, Willemskazerne. Te 9.30
uur afmarsch. Alle straffen behalve politiekamer
en provoost werden opgeheven.
Bij het einde van den winterdienst werden weder

verschillende examens afgenomen om de resultaten
van de winter-opleiding te toetsen zoo b.v.
examen wachtmeester en korporaals op 27 en
28 Maart door Kapitein Baron van Boetzelaer,

Luitenants Storm Buijsing en Pels Rijcken;
voor wachtmeester

drinken en voeren; 5.30 uur uitrukken, 6 uur ge13 Juni had bezichtiging plaats van het Korps
door den Inspecteur der Bereden Artillerie Generaal-Majoor Oolgaardt.

De schietoefeningen hadden plaats op de Deelerheide in denzelfden geest als de voorafgaande
jaren. Ze eindigden met een oefening in't bivakkeeren in de omstreken van Loenen van 8 op 9 Juli.
Op 29 Juli had een kaderoefening plaats voor
officieren in twee partijen in de omstreken van
Wageningen onder leiding van den Korpscommandant.

Intusschen waren er geleidelijk ziekteverschijnselen bij de paarden voorgekomen, veel zweeten,

slecht eten enz. Voor een deel werd dit toege-

kl. op 26 en 27 Maart door

schreven aan de minder goede kwaliteit van haver

Kapitein Drabbe, Luitenant Jhr, Quarles van

en hooi. Tot nu toe waren haver en hooi steeds

Ufford en Haitsma Mulier;
voor opperwachtmeester-instructeur Kapitein

door de korpsen aanbesteed en gekeurd. Thans
had de intendance deze taak overgenomen.

Verschoor, Kapitein Jhr. Roell en Luitenant Jhr.

Haver en hooi, ook al waren ze naar het oordeel

Repelaer van Driel;

voor opperwachtmeester-administrateur Kapitein
Drabbe, Luitenants Knage en van den Wall Bake.

Van 20 Maart tot 15 April werd Luitenant Jhr.

Quarles van Ufford belast met de remonte wegens
ongesteldheid van den Officier van Speciale diensten. Door den Minister van Oorlog werd bericht
gezonden, dat den onderofficieren de vraag moest
worden gedaan of zij aan korpsgewijze of wapensgewijze bevordering de voorkeur gaven. Zeker
waren de onderofficieren van het Korps voor het
eerste, aangezien zij er steeds bijzonder prijs op
stelden bij het Korps te blijven, zelfs liever dan
eenigen tijd eerder promotie te maken. Dat later

de promotie der onderofficieren wapensgewijze geregeld werd, is dan ook zeker niet te wijten aan de
onderofficieren der Rijdende Artillerie.
Intusschen was het zeer te betreuren, dat daar-

door dikwijls onderofficieren die geheel thuis

van de officieren van de week niet van goede
kwaliteit, moesten ontvangen worden. Ze was gekocht dus moest gebruikt worden. De werkzaamheden in 't magazijn, omwerken van haver etc.,

gingen natuurlijk ook niet met denzelfden ijver
als toen het het eigenbelang van den leverancier
was. De beoordeeling van de qualiteit van de fourage stond nu, voor zoover zulks door uiterlijke
kenteekenen was vast te stellen, aan den Intendant
der Divisie. Ingeval echter de paarden de fourage
niet of slecht aten werd hiervan onmiddellijk be
richt op het Korpsbureau ingewacht.
„Ingeval zich onder het aan het magazijn uitgezochte en gezifte hooi minder goede of onfrissche bossen bevinden, zullen deze ook nog na
de ontvangst in de kazerne bij de batterijen worden
uitgezocht en tot een bescheiden aantal aan het
magazijn worden ingeruild".

Aan de batterij-commandanten en Kapitein van
59

*M

Speciale diensten werd tijdelijk toegestaan voor

nagenoeg niet te zien waren op middelbare en

slecht etende paarden zelf haver aan te schaffen.
Deze maatregelen duurden echter slechts kort.
Door de Intendance werd telkens andere^haver ver

grootere afstanden, doch wel meerdere rook zicht
baar was, werd gasontsnapping en sterke sprei
ding geconstateerd en dientengevolge niet tot de
invoering overgegaan.
Het schietterrein bij de Peel bleek voor schiet
oefeningen in tactisch verband minder gunstig

strekt doch veel resultaat had dit aanvankelijk niet.

Op 7 Augustus werd een geval van influenza
geconstateerd en werden de oefeningen der 3 batte
rijen tot nader order afgelast en bepaald dat dage
lijks de paarden 3 uren zouden wandelrijden,
hierbij afwisselend de manschappen opgestegen en
te voet naast de paarden, terwijl van de 3 uur in

het geheel i uur gerust moest worden. Het wandel
rijden geschiedde uitsluitend in stap. Dagelijks
werd de bodem van den stal met creoline-oplossing

dan de Zeeltsche en Oirschotsche heiden. Eerst

door omvangrijke beplanting zou het voor het doel
geschikt kunnen worden gemaakt. Waar bij het
gebruik van twee niet permanent ingerichte schietterreinen zeer hooge eischen werden gesteld wat
betreft de voorbereiding en 't doelenmateriaal,
terwijl ook veel personeel aan den eigenlijken

besproeid, terwijl de temperatuur der paarden
dagelijks gecontroleerd werd.
Op 12 Augustus werd de influenza bij het Korps

dienst werd onttrokken, werd het wenschelijk ge-

heerschende verklaard. Een afzonderingsstal op
Klarendal was reeds 26 Juli ingericht.

Een schietterrein buiten de Legerplaats bij 01debroek werd echter noodzakelijk geacht wegens het
steeds toenemen van het aantal schietoefeningen.

Op 29 Augustus had een inspectie over de
paarden plaats voor den Majoor-Paardenarts
Rijnenberg.
Door al deze omstandigheden was het uit den
aard der zaak niet mogelijk de oefeningen te doen

doorgaan. De schietoefeningen in de Peel, die van
12-15 Augustus zouden worden gehouden (13 en
14 schietdagen), waaraan op 12 en 15 Augustus
een afstandsmarsch voor het Korps was verbonden,
werd bij aanschrijving D.v.O. i Augustus afgelast.
Evenmin kon het Korps deelnemen aan de cavalerie-manoeuvres die van 15-21 September plaats
hadden. Hieraan nam alleen deel de Korps-Ct.

Majoor Baud. Ze vingen aan op de Veluwe bij
Elspeet en eindigden via Wijhe bij Rijssen.
De gezondheidstoestand van de paarden werd
geleidelijk beter zoodat de winterdienst op nor
male wijze kon aanvangen.

Op 16 December werden schietoefeningen door
beide Rijdende batterijen gehouden bij Deelen
waartoe deze zich te 11 uur in colonne met éénen

op den Apeldoornschen straatweg met 't hoofd bij
den Hooiweg hadden opgesteld.
Er werden 20 B.G.K.T. per batterij verschoten.
Exercitie tenue met manteljas. Mantel opgepakt.
PROEVEN ENZ.

Proeven met vlamvrij kruit, van de Vereenigde

adit zich te bepalen tot het gebruik der Zeeltsche
en Oirschotsche heiden;

Bij aanschrijving D. v. O. 8 October 1913 werd
bepaald dat de I Afdeeling van het 2® Regt. VeldArtillerie als oefeningsafdeeling voortaan de taak
zou worden opgedragen, die tot dusver door de
oefeningsbatterij was vervuld.
Bij aanschrijving D. v. O. 13 Juli werd bepaald
dat het ontbrekende telefoonmateriaal zou worden

aangevuld door aanschaffing van telefoon Ericson
die zeer goed had voldaan.

Een proef met een gewijzigden disselboom, voor
zien van een draaghout, ook bij het Korps Rijdende
Artillerie genomen, had niet aan de verwachtin
gen beantwoord.
WEDSTRIJDEN TE PAARD
Bij de point tot point op 29 Maart 1913 te
Rheden werd

2. Luitenant Jhr. Quarles van Ufford „Bayard",
3.
„
Pels Rijcken „Black Prince" en
4.
„
„
„ „Drum Major"(de Lui
tenant Baron van Voorst tot Voorst).

Bij de cross-country te Zutphen op 16 April
was

4. Luitenant Jhr. Quarles van Ufford „Bayard",
10.
„
Pels Rijcken „Black Prince".
Bij de Nationale Military te Amersfoort op

Köln-Rothweiler Pulver fabrieken, waren ook ge

22 tot 24 April was

nomen bij K.R.A. Ofschoon de vlammen niet of

I. Luit. Jhr. Quarles van Ufford „Marengo".
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40 K.M. in 3 uur; steeple van 3500 M.; dressuur-

Bij de rallye-paper op 14 October Weert-Tilburg

proef en hinderparcours.
Nieuwelingen military.
2. Luitenant Jhr. Quarles van Ufford „Bayard".
Bij den wedstrijd bestgaande dienstpaard te
Groningen was
2. Luit. Jhr. Quarles van Ufford „Marengo".

70 K.M. was
1. Luit. Jhr. Quarles van Ufford met „Marengo",
4 uur 41 minuten.

Op denzelfden dag had een hordenren aldaar
plaats in groepen.
Creep III. I. Luit. Jhr. Quarles van Ufford
„Marengo",
3. Luit. Haitsma Mulier „Erin",
Officierendienstpaard op 24 Aug. te Apeldoorn.

4. Jhr. Quarles van Ufford „Bayard".

Bij de cross-country te Zutphen 8000 M. was
2. Luitenant Jhr. Quarles van Ufford „Bayard"
19 min. 45 sec. Er waren 23 deelnemers.
16 was Luitenant van Santen met „Leda".

Voorts werden weder wekelijks jachten gereden
achter de meute der Koninklijke Veluwsche Jachtvereeniging te Arnhem, waaraan nagenoeg alle
officieren van het Korps geregeld deelnamen.
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1914
MUTATIEN

p 2 Januari werd de i® Luite
nant A. Fabius van het i® Regt.

Veld-Artillerie overgeplaatst
bij het Korps Rijdende Artille
rie. De installatie had plaats op
31 Januari. 2 Rijdende batte
rijen en de I.B. elk a 3 stukken stonden te 11 uur
v.m.opgesteld op den Galgenberg onder commando
van den Kapitein Baron van Boetzelaer in carré
formatie met ééne zijde open, 2® Batterij tegenover
de open zijde, i® Batterij rechts, de I.B. links.
Groote tenue zonder revolver. Kolbak zonder ver
sierselen. HH. Officieren kleine tenue dolman en

patroontaschbandelier met overtrek. Lichte bepak
king, alleen mantels.
I Mei—I October werden gedetacheerd bij het
Korps van de H.K.S. de i® Luitenant der Grena
diers J. J. G. Baron van Voorst tot Voorst en de
I® Luitenant der Infanterie O. I. Leger C. F. A.
Moorrees.

I Mei werd de i® Luitenant Jhr. H. J. Repelaer
van Driel benoemd tot Kapitein bij het 4® Regt.
Vesting-Artillerie.
20 Juli werd de i® Luitenant P. H. Schoute

der Harddraverij en Renvereeniging in bataille
met tweeën, volgorde gevechtsbatterij A, id. B,
gevechtstrein A, id. B.
De oud-rijder Kapitein Jhr. D. C. Graswinckel,
die zich bij de mobilisatie weder voor 's lands

dienst had aangemeld, dienstdoende bij het Depot
van het 2® Regt. Veld-Artillerie te 's-Gravenhage,
was bij de beëediging van zijn zoon tegenwoordig.
Bij schrijven D. v. O. 25 Juli 1914 werd de
Kapitein H. G. Rambonnet tot i October 1915
gehandhaafd in zijn functie bij het Korps.
Bij schrijven M. v. O. 28 Juli 1914 werd de
I® Luitenant C. J. Schouten van het i® Regt. Ves
ting-Artillerie met ingang van i October 1914
overgeplaatst bij het Korps, (Deze overplaatsing
is wegens de mobilisatie niet doorgegaan).
De oud-rijder Kolonel van Es werd op i Augus
tus(mobilisatie) benoemd tot Stationscommandant
in Arnhem.

2 December werd Paardenarts Dr. R. H. J.
Gallandat Huet geplaatst bij Remontedepot.
KLEEDING EN UITRUSTING

Een enkel woord over de kleeding en uitrusting.
Niet dat deze bij het Korps ingrijpende verande
ring onderging, alhoewel bij verschillende regi
menten de grijsgroene kleeding reeds was inge
voerd en zulks het Korps ook stond te wachten,
maar wel werd een geheel ander systeem ingevoerd

van het i® Regt. Veld-Artillerie overgeplaatst bij
het Korps. Aankomst bij het Korps op i Augustus
per auto (i® mobilisatiedag).
12 September werd de kornet Jhr. H. A. Graswinckel benoemd tot Reserve 2® Luitenant bij het
Korps.
De installatie had plaats op 28 September op het

voor de wijze waarop de onderofficieren van klee
ding en uitrusting werden voorzien, een systeem
waarom niet de onderofficieren van het Korps

terrein der Chassékazerne te Breda. De dubbel-

maar het bestuur van deOnderofficiersvereeniging

batterij i A en 2 B onder commando van den Kapi

„Ons Belang" gevraagd had, niet tot hun voordeel

tein Baron van Haersolte van den Doorn was te
II uur opgesteld met het front naar de tribune

zooals we zullen zien.
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Vóór I April 1913 werd voor de onderofficieren

een ,fUitrurSiing en reserverekening" aangehouden.
In hoofdtrekken was het stelsel als volgt geregeld:

eens volgens vastgestelde tarieven door de kleeren schoenmakers der korpsen uitgevoerd. De her-

De rekening van ieder onderofficier werd o.a.

stellingskosten werden door den administrateur

te goed geschreven met:

a, een toelage voor eerste uitrusting;
b, een dagelijksche toelage voor vernieuwing en
onderhoud;

c, de c.q. op de soldij ingehouden bedragen en de
vrijwillig gestorte gelden.
Ad a. De toelage voor eerste uitrusting was voor

een tijdvak van zes of meer jaren vastgesteld. Zij
werd toegekend met den ingang der verbintenis.

Bij verbintenissen van minder dan zes jaren werd
slechts te goed geschreven een zesde deel van de
vastgestelde som voor elk jaar waarvoor de verbin
tenis was gesloten.

Ad b. De dagelijksche toelage werd in't algemeen genoten over de dagen waarop soldij werd
toegekend.
Ad c. Wanneer een onderofficier schuld had

op zijn rekening werd hem ten bate dier rekening
inhouding op de soldij opgelegd. De adjudant o.o*^.
betrokken hun bovenkleeding en de verdere uitrustingsstukken, welke niet uit de Centrale Magazijnen van militaire kleeding en uitrustingsstukken
konden worden verstrekt, van particuHere leveranciers. De noodzakelijkheid van de aanschaffing
werd door hun chefs beoordeeld. De op de aan
schaffing vallende kosten werden door den administrateur der korpsen betaald, waarna de betaalde

bedragen aan het Rijk in rekening werden gebracht en ten laste van de rekeningen der onderofficieren werden geboekt.
De overige onderofficieren konden al hun klee
ding en uitrustingsstukken uit voornoemde Cen
trale Magazijnen ontvangen. Ze waren echter bevoegd zich voor eigen rekening geheel of ten deele
van voorwerpen van kleeding en uitrusting te
voorzien, mits de voorwerpen in goed bruikbaren
staat waren en voor den dienst geschikt, en de

bovenkleedingstukken geheel volgens de vastge
stelde modellen waren. Van deze bepaling werd
door de onderofficieren veelvuldig gebruik gemaakt, hoofdzakelijk in verband met het streven
om het te goed der rekening, dat jaarlijks aan hen
kon worden uitbetaald, zoo groot mogelijk te
doen zijn.

De herstellingen werden voor onderofficieren
beneden den rang van adjudant-onderofficier even-

der korpsen betaald, aan het Rijk in rekening gebracht en ten laste van de rekening der onder
officieren geboekt.

Het tegoed werd — behoudens bijzondere gevallen dat tusschentijdsche betaling plaats had —
in de maand November van elk jaar aan de belanghebbenden uitbetaald.

Uit het bovenstaande moge blijken dat de onder
officieren door dit stelsel op gemakkelijke wijze
in staat werden gesteld in de aanschaffing en't
onderhoud van hun kleeding en uitrusting te voor
zien. Zij waren in de gelegenheid zich goedkoop
te kleeden en uit te rusten, daar het Rijk het benoodigde tegen matigen prijs beschikbaar stelde.
Het rijk was voor de onderofficieren niet alleen
een betrouwbare leverancier, het was tevens hun

schuldeischer en nam als zoodanig maatregelen
voor geleidelijke afwikkeling van hun schuld.
Voor de onderofficieren was het dus een uit-

stekende regeling en een prikkel om him kleeding
en uitrusting goed te verzorgen, zuinig er op te
zijn, de herstellingen tijdig te verrichten voor zij
belangrijke kosten meebrachten, terwijl zij op deze
wijze handelende, als belooning in November een
tegoed uitbetaald kregen.
De onderofficieren waren dus met dezen maat-

regel zeer goed uit. Waarom werd hij dan gewijzigd? De Onderofficiersvereeniging „Ons Belang" dacht den onderofficiersstand te verheffen
door verschillende maatregelen uit te lokken als
b.v. het uitbetalen in jaarwedden (evenals de officieren)in plaats van debestaandesoldij-uitbetaling.
Alsof zij zich door dergelijke maatregelen omhoog
haalden! Neen dan hadden de onderofficieren van

het Korps Rijdende Artillerie een andere opvatting. Zij zochten hun verheffing niet in dergelijke
zaken, doch in een stipte en plichtgetrouwe uitoefening van hun dienst, vlotheid in hun opvattingen en een zeer goed begrip van hun positie.
Juist daardoor genoten zij de achting en sympathie
van hun omgeving en van buitenstaanders en bestond er een uitstekende verhouding tusschen officieren en onderofficieren.

Aan dergelijke verzoeken werd door hen dan
ook niet mee gedaan.
De Minister stond intusschen het verzoek om
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uitbetaling in jaarwedden toe, doch daarbij kwam

gebreke mochten blijven zich naar béhooren te

de verplichting dat de onderofficieren nu ook zelf

voor hun kleeding en uitrusting moesten zorgen.
De uitrusting- en reserverekening werd opgeheven.

kleeden en uit te rusten, kleeding en uitrusting
stukken te betrekken bij de Centrale Maga
zijnen, onder aflegging van inhouding op de

Nu was Holland in last! Het bleek dat door de

jaarwedden der belanghebbenden.

opheffing van uitrusting- en reserverekening,
onder gelijktijdige sluiting van de Centrale Maga
zijnen voor de verstrekking aan de onderofficieren,
deze belangrijk in het nadeel waren gekomen.

4.

ling tot sergeant (wachtmeester) blijvend in
het bezit te laten van de kleeding en uitrusting
stukken welke zij als korporaal van Rijkswege

Bovendien was intusschen de grijsgroene kleeding

in gebruik hadden.

bij verschillende korpsen ingevoerd.
Bij de regimenten Grenadiers en Jagers bleef
de uniform van donker laken voor groote tenue
gehandhaafd, terwijl bij het wapen der Cavalerie
en het Korps Rijdende Artillerie de grijsgroene

Ten einde de onderofficieren bij aanstelling tot
sergeant(wachtmeester) en tot adjudant-onder

officier het betalen der kleeding en uitrusting
te vergemakkelijken en het buiten schuld blij
ven bij particuliere leveranciers mogelijk te
maken, is het wenschelijk hun ter voldoening
van het verschuldigde desverlangd een rente

kleeding als veldtenue naast de oude uniform was
ingevoerd.

De onderofficieren van deze korpsen moesten
zich derhalve voorzien van een grijsgroen en een
donker uniform. Ook was in afwijking van de
vroegere regeling, waarbij de bevordering van
onderofficieren korpsgewijze plaats vond, deze

Het is onnoodig de onderofficieren na aanstel

loos voorschot te verleenen en hun voorts een

6.

geldelijke tegemoetkoming toe te kennen op
den voet, zooals in het verslag is aangegeven.
In verband met de toepassing der wapensge
wijze bevordering der onderofficieren is het

thans wapensgewijze geregeld (ook al op verzoek)
waardoor de bevordering dikwijls met overplaat

billijk, aan hen, die bij overplaatsing in het
belang van den dienst — dus ook bij bevorde

sing gepaard ging bij wapens waar een andere

ring — in de noodzakelijkheid verkeeren zich
kleeding van een ander model of andere kleur
aan te schaffen, een schadeloosstelling voor
uniformverandering toe te kennen.

uniform gedragen werd, hetwelk belangrijke kos
ten medebracht. Ten einde het belang der onder

officieren aan de nieuwe regeling aan te passen
werd een commissie benoemd om een onderzoek

in te stellen. Deze bracht in 1914 een rapport uit
dat de volgende conclusies bevatte:
I. Het is wenschelijk de onderofficieren met be

houd van het stelsel, waarbij zij voor eigen

De jachten der Koninklijke Veluwsche Jachtvereeniging (Master: M. Baron van Pallandt)

rekening in het aanschaffen en onderhouden

mochten weder een groot succes boeken door de

van hun kleeding en uitrusting voorzien, in de
gelegenheid te stellen de kleeding — zoowel

talrijke deelname zoowel door dames en burgerheeren als door officieren, in de eerste plaats van

van onderofficiers- als van ordinair laken —

het Korps Rijdende Artillerie en evenzeer uit

en uitrustingstukken tegen betaling uit de Cen

andere garnizoenen, waarvoor weder evenals de

trale Magazijnen van militaire kleeding en uit

vorige winters 12 uitgezochte Cavaleriepaarden
(van elk regiment 3) in de Koningsstallen ter be
schikking stonden.

rusting te betrekken.
2.

Het voor Rijksrekening verstrekken en onder
houden- van kleeding van ordinair laken en
van uitrustingstukken ten behoeve van de onder

officieren is in strijd met de beginselen, waarop
het jaarwedden-stelsel berust. De betrekkelijke
regeling behoort te worden ingetrokken.
Aan de Compagniescommandanten behoort de
bevoegdheid te worden verleend, ten behoeve en
voor rekening van de onderofficieren die in
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WEDSTRIJDEN TE PAARD

De vroegere Master de heer Korthals van Schooten organiseerde bovendien nog eenige jachten

(zonder honden) door de weilanden van de Rhederlaag, Velperbroek, Duno etc. Bij de uitgeschreven
wedstrijden der Koninklijke Militaire Sportvereeniging verschenen ook weer verschillende offi

cieren van het Korps.
7 April bij een cross-country te Vorden over

4000 M. was 5, Luitenant Jhr. K. F. Quarles van
Ufford met „Bayard" 8 min. 19 sec.
15 April, cross-country Warnsborn-Arnhem
5500 M. was 4. Luitenant van Santen met „Leda".

15. Luitenant Pels Rijcken met „Irishman".
24 tot 26 April Nationale Military op Birkhoven bij Amersfoort:
2. Luit. Jhr. Quarles van Ufford met „Marengo".
Beste officiersdienstpaard:
E.V. Luit. Haitsma Mulier met „Black and Ten".
„ Quarles van Ufford met „Tobi".

Nationale Military voor nieuwe combinaties:
E.V. Luit. Quarles van Ufford met „Bayard".
15Juli Jachtrit met eindloop te Duindigt 2500 M.:
4. Luit. van Santen met „Podolie".
Daarna werden door de mobilisatie de wed-

strijden voorloopig stopgezet.
OEFENINGEN

perheide over de LB. door den I.B.A. GeneraalMajoor Oolgaardt.

De schietoefeningen hadden grootendeels op de
Deelerheide plaats, aanvangende begin Juli en
eindigende 18 Juli.
Als besluit zou een groote schietoefening, gepaard met een marschoefening, plaats vinden in
de nabijheid van Oirschot van 27 tot 30 Juli.
Op 27 Juli zou het Korps afmarcheeren over
Nijmegen en Over-Asselt, waar door de Pontonniers een brug over de Maas zou worden geslagen,
naar Erp(N.B.) alwaar zou worden gebivakkeerd.
Den volgenden morgen 28 Juli zou uit het bivak
naar de Schietheide bij Zeelst worden gemarcheerd

en bij aankomst aldaar een schietoefening worden
gehouden, waarna doorgemarcheerd zou worden
naar Oirschot, alwaar zou worden gekampeerd.
Op 29 Juli zou uit't Kamp worden afgemar
cheerd, een schietoefening worden gehouden en

bij Uden (N.B.) een bivak betroldcen. 30 Juli
Op 20 Februari had de gebruikelijke rondmarsch plaats (121®*® verjaardag). Cm 9.30 uur
afmarsch uit 't Park Sonsbeek, Apeldoornsche
weg, Scheimsche weg, Amsterdamsche weg, Brantsenstraat, Bouriciusstraat, Zijpsche weg, Sons-

beekweg, de la Reystr., Paul Krugerstr., de Wetstraat, Steynstraat, Cronjestraat, Nieuwe plein,
Stationsplein, Utrechtschestraat, Utrechtscheweg,
Hulkesteynsche weg, Klingelbeekstraat, Onderlangs, Oude Kraan, Rijnkade, Marktstraat, Bou
levard, Kastanjelaan, Parkstraat, Dam.
30 Maart ving de Zomerdienst aan, reveille 5.30.

afmarsch van Uden over Grave alwaar de ponton-

niers weder een brug zouden leggen naar Arnhem.
Ten einde de vermoeienissen aan deze oefening
verbonden, behoorlijk te kunnen weerstaan, werd

matigheid aanbevolen en moest Zondag 26 Juli als
rustdag worden benut. Om 10 uur werd avondappel gehouden. Bij deze oefening zou gebruik
gemaakt worden van z.g. schuiltentjes, lage tentjes
die op verschillende wijzen gecombineerd konden
worden voor enkele of meerdere personen.

Woensdag, uitgerukt met het geheele Korps, onder
den Korpscommandant Majoor Baud ter oefening

Ze konden gemakkelijk op de caissons worden
meegevoerd en op de voorwagens en waren een zeer
practisch middel om bij ongunstig weder den troep
te legeren; er werd in de volgende jaren veel
gebruik van gemaakt voor dergelijke oefeningen.

en training voor de schietoefeningen. Brood en

Er werden bestemd voor den Staf 15, voor de

haver werden als regel meegenomen, terwijl 't
doorgaans 'smorgens alleen „drinken en voeren"

I® Batterij 42, voor de 2® Batterij 41, voor de
politiewacht 5 stellen tentmateriaal.
Bij de I® Batterij waren Kapitein Baron van

Van I Mei af werd weder wekelijks, meestal

was ten einde vroeg te kunnen uitrukken.

mandant, zoo b.v. 14 Mei met de complete staven

Haersolte van den Doom Ct., i® Luit®. Haitsma
Mulier, Eschauzier, van Santen en Baron van
Voorst tot Voorst van de Grenadiers en Res.-Luit.

en de 4® caissons. 21 Mei een kaderoefening waar-

Baron van Verschuer.

bij de Commandant van het Veldleger Luitenant-

Bij de 2® Batterij: Kapitein Baron van Boetzelaer Ct., Kapitein Rambonnet, i® Luitenants Pels
Rijcken, Jhr. Tindal en Moorrees (N.I.L.).
Staf: Majoor Baud en Luitenant-adjudant Jhr.
Quarles van Ufford.

Bovendien hadden verschillende kaderoefenin-

gen voor de officieren plaats onder den Korpscom

Generaal Buhlmann aanwezig was.

3 t/m 6 Juni een kaderoefening onder den

Korps-Coramdt. in de omstreken van Uden(N.B.).
Op 21 Mei had een inspectie plaats op de Kem-
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MOBILISATIE
De wereldoorlog moge blijkens de talrijke later
uitgekomen geschriften reeds lang in de lucht ge
hangen hebben, volgens sommigen zelfs onver
mijdelijk geweest zijn, zeker is 't dat hij voor de
niet-ingewijden, voor de groote massa, een vol
komen verrassing was.

„we kunnen gerust weer over de Haagsche tram
staking gaan spreken, er komt niets van".
Den volgenden morgen, Zondag 26 Juli, bevatte
het ochtendblad minder gunstig nieuws, er was

een kink in den kabel gekomen doordat Servië de
Oostenrijksche controle op 't rechtsgeding betref

Althans in ons land. Op de Militaire Academie

fende den moord niet aanvaarden kon; doch ook

werd ons reeds de toekomstige Europeesche oorlog

toen dachten we nog niet dat 't zoo'n vaart zou

voorgehouden, doch de langdurige vredesperiode

loopen.

had een atmosfeer doen ontstaan, die zich eigenlijk

Maandag 27 Juli te 6 uur v.m. marcheerde het
Korps onder bevel van Majoor Baud af. Te Nij

een oorlog niet meer goed kon voorstellen en die
er in den grond niet aan geloofde. Wel kwam het
af en toe weer eens ter sprake, maar toen ook bij
de Marokko-quaestie in 1911 na een langdurige
spannende conferentie geen oorlog was ontstaan,
drong de meening steeds verder door dat de oor
log van de baan was. Een bekend diplomaat ver
klaarde na de langdurige conferentie te Londen
in 1911 „men heeft nu drie maanden om zoo te

megen werd het Korps met de pont overgezet, wat

^eenige uren duurde. We hoorden dat de spoorbrug
met militaire posten bezet zou worden, een Maan
daghouder die op de kade rondliep mompelde iets
van „oorlog".Ook was ons bekend geworden, dat er
buitengewone Ministerraad zou worden gehouden
op dezen dag. De marsch werd voortgezet naar

zeggen eiken dag gelegenheid gehad oorlog te

Over-Asselt, er werd veel over binnenwegen ge
marcheerd. In den laten namiddag kwamen we

maken; dat er geen oorlog gekomen is, is voor

te Erp aan en werd het bivak in orde gemaakt.

mij een bewijs dat men geen oorlog meer wil
en dat de kans daarop in de toekomst gering is".

reed en waren de schuiltentjes opgezet; we wilden

Hoeveel meer was de groote massa in Nederland

juist naar 't dorp gaan om te gaan eten, toen de

daar van doordrongen!

auto van I.B.A. aankwam met de order dat het

Op Zondag 28 Juni, toen schrijver dezes het
middagmaal gebruikte bij goede bekenden te
Scheveningen, kwam een der gasten met het be

naar Arnhem terug moest keeren. Tevens een tele

gram van den Commandant van het Veldleger,

richt dat de Aartshertog en Aartshertogin van

luidende: „Krachtens Minisierieele beschikking

Oostenrijk te Serajewo waren doodgeschoten. Hoe

geen schietoefeningen, korps moet naar garnizoen

wel dit bericht ons uit menschelijke overwegingen
zeer ontstelde, was er toch niemand die er eenige

terugkeeren, varemie trein blijft desvereischt ter

politieke gevolgen aan vastknoopte, laat staan dat
het idee oorlog bij ons opkwam. In de tweede helft
van Juli weder op Scheveningen vertoevende, werd
bij 't afscheid wederom afspraak gemaakt voor het

Eerst toen het donker was, was men hiermede ge

Korps den volgenden morgen zoo spoedig mogelijk

plaatse tot Uw korps op de rechUr Maasoever is
teruggegaan, licht divisiecommandant en inspec
teur der artillerie in en verricht verder het vereischte'.

C. Veldleger
Buhlmann.

einde der maand. Ieder was vervuld van de Haag-

sche tramstaking die juist was uitgebroken. Zelfs
toen het bekende Ultimatum 23 Juli door Oosten

rijk aan Servië werd gesteld, was de algemeene
gedachte dat het wel met een sisser zou afloopen!
Op 25 Juli met een der officieren, met wien
schrijver gegeten had, na tafel in een café in

Wij gingen aan tafel. De

Luitenant Baron

van Voorst tot Voorst van de Grenadiers, gedeta
cheerd van de H.K.S., hield een tafelrede waarin

Arnhem zittende en de courant lezende, bleek dat

hij van ons afscheid nam en bedankte voor de
goede zorgen tijdens zijne detacheering. „Zoo ver
is 't nog niet" riepen enkelen, doch hij had goed

volgens een bericht Servië alle voorwaarden van 't

gezien!

Ultimatum had aanvaard. We zeiden tegen elkaar,
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Den volgenden dag 28 Juli werd teruggemar-

cheerd, het was een droge warme dag, doch de
paarden hidden zich uitstekend. Bij het passeeren
van Nijmegen bemerkten wij, dat de spoorbrug

Wij leefden nog steeds in afwachting van de gebeurtenissen, die elkaar thans met groote snelheid
gingen opvolgen! Dienzelfden dag te 6 uur n.m.

door militairen bezet was.

werd de voorloopige waarschuwing ontvangen,

Het telegram B „Strategische voorzorgsmaatregelen nemen" was 27 Juli 3 uur v.m. verzonden.

luidende:

„Reken op leger en landweermobilisatie".

Het telegram A „Reken op in dienststelling der
voorzorgdetachementen'* reeds op 26 Juli 12.15

De Batterijcommandanten en de Kapitein van
Speciale diensten kregen de order de voorberei-

uur n.m.

Te ongeveer 6 uur reden we Arnhem binnen.

We waren juist 36 uur uitgerukt geweest; in dien
tijd waren 2 maal 64 K.M. afgelegd \ Het was dus
een mooie prestatie!

Op 30 Juli werden de paarden voor de ultgeloofde prijzen (ten bedrage van totaal / 75.—) gekeurd door een daarvoor aangewezen commissie.
De algemeene conditie bleek zeer goed te zijn.

OPENBARE KENNISGEVING

dende maatregelen te nemen, munitie pakken, voertuigen pakken, sabels scherpen, in orde brengen
der legering van manschappen, in orde brengen
der manege en voertuigloodsen voor gevorderde
paarden enz. enz., waarmede de 31®^® Juli geheel
bezet was.

Deze dag (31 Juli) te pl.m. 4 uur kwam het
Mobilisatie-telegram luidende:

OPENBARE KENNISGEVING

NATIONALE MILITIE

LANDWEER

OPROEPINGSTELEGRAM

OPROEPINGSTELEGRAM

De Burgemeester der gemeente Arnhem
ontvangen hebbende van den Minister van Oorlog
onderstaand telegrafisch bericht:
AUe Miliciens met spoed opkomen.
Datum van opkomst een Augustus 1914.

Roept dientengevolge de MILICIENS-VERLOFGANGERS van de ZEE- en van de LAND-

MACHT van alle lichtingen, in deze gemeente
verblijf houdende, op, cm zich op bovengenoemden
datum, op de wijze als voor opkomst onder de
wapenen met spoed is vastgesteld, naar de voor-

geschreven plaats van opkomst te begeven.
Zij worden voorts opmerkzaam gemaakt, dat?
deze kennisgeving rechtens voldoende is en dus
den verlofganger bij niet opkomst in verzuim stelt.
Arnhem, den 31 Juli 1914.
De Burgemeester voornoemd:
VAN HeEMSTRA.

Oproeping van de militie.
(op wit papier).
(Verkleind model).

De Burgemeester der gemeente Arnhem
ontvangen hebbende van den Minister van Oorlog
onderstaand telegrafisch bericht:
Alle Landweermannen met spoed opkomen.
Datum van opkomst een Augustus 1914.
Roept dientengevolge deVERLOFGANGERS
van de LANDWEER van alle lichtingen, in deze

gemeente verblijf houdende, op, cm zich op den
dag en op de wijze als voor hunne opkomst onder
de wapenen met spoed is vastgesteld, naar de voorgeschreven plaats van opkomst te begeven.
Zij worden voorts opmerkzaam gemaakt, dat
deze openbare kennisgeving rechtens voldoende is
en dus den verlofganger bij niet opkomst in ver
zuim stelt.

Arnhem, den 31 Juli 1914.
De Burgemeester voornoemd:
VAN Heemstra.

Oproeping van de landweer

(op groen papier).
(Verkleind model).
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Onder grooten toeloop van het publiek uit alle
standen werden de mobilisatietelegrammen aange

plakt. Men begon te beseffen dat het ernst werd!
Een bulletin vermeldde, dat de Duitsfche Keizer

de algeheele mobilisatie voor leger en vloot zou
hebben gegeven. Dit bleek achteraf voorbarig, wel
was in Duitschland „dreigend oorlogsgevaar" uit

gegeven, dus voorloopige waarschuwing. De alge
heele mobilisatie in Duitschland werd i Augustus
gelast te 5 uur n.m.

De officieren van het Korps werden op 31 Juli
te 8 uur 's avonds bij den Korps-Commandant op
het rapport ontboden. De mobilisatie was zorg

vuldig voorbereid en bij de groote activiteit die
betoond werd, was wel een der opmerkelijke ver
schijnselen de rust en kalmte waarmede de KorpsCommandant en de Batterij-Commandanten hun
orders uitgaven en men kon duidelijk bemerken
welken weldadigen invloed dit op den goeden gang
van zaken had.

Op I Augustus was uit den aard der zaak een
ieder in actie. Bij de batterijen kwamen lichtingen
geleidelijk aan en moesten van al 't noodige wor

le Luitenant Baron van Voorst tot Voorst als vor

deringscommissaris optrad, waardoor het Korps

paarden van betere kwaliteit kon inruilen en ook
4 R.V.A. te Ede, voor welk regiment eveneens

gevorderd moest worden, het noodige aantal kon
verkrijgen.

Als Stationscommandant Arnhem werd aange

wezen de bekende oud-rijder Kolonel van Es, die
zich op bijzondere wijze van deze taak kweet, en

groote activiteit, gepaard gaande met groote hulp
vaardigheid voor ieder die zijn hulp inriep, aan
den dag legde.

Op 2 Augustus had in de wei van het park
Sonsbeek het inspannen der gevorderde paarden
plaats, onder groote belangstelling van het publiek.
,0p $ Augustus was het Korps gemobiliseerd en
kon dit aan den Commandant van het Veldleger
gemeld worden.

Op den Galgenberg werd een inspectie over het
Korps gehouden(de Staf en twee dubbelbatterijen)
door den Korps-Commandant, allen in dolman. De
rijders hadden zich weer uitstekend geweerd, de

den voorzien. Reserve-officieren kwamen op, ook
de i® Luitenant P. H. Schoute, die van het Regt.

mobilisatie had een zeer vlot verloop gehad.
Zooals men zich zal herinneren, was door den
Overste Pické de mobilisatie zoo geregeld, dat bij

Veld-Artillerie bij het Korps was overgeplaatst,
maar nog niet geïnstalleerd, arriveerde per auto
uit Amersfoort. De gevorderde paarden kwamen
geleidelijk op 't Willemsplein aan, werden daar
ingedeeld bij de batterijen en daarna door de
B.C*^. in de batterij. Ze werden van hoefnummers

een eventueele oprichting der Cavalerie-Brigade
de batterijen i a en 2 b bij deze Brigade zouden
worden ingedeeld, aan welke dientengevolge bijna
uitsluitend stampaarden, aangevuld door die der
Instructie-Batterij, waren toebedeeld. Deze dubbelbatterij werd gecommandeerd door den Kapitein

en ijzers voorzien.

Baron van Haersolte van den Doorn.

De Kapitein van Speciale diensten was belast
met de paardenvordering. Gelukkig had in 1910
een oefening hierin plaats gehad, zoodat deze vlot
kon verloopen en de vorderings-commissaris een
indruk had van het gehalte van zijn vorderings

De I b en 2 a batterijen zouden voorloopig ter
beschikking van den Commandant van het Veld
leger blijven als algemeene artillerie-reserve. Deze
dubbelbatterij werd gecommandeerd door den
Kapitein Baron van Boetzelaer.
Op 2 Augustus vertrok het personeel, de paar

district, wat absoluut noodzakelijk is voor een
juiste vordering. De heer de Bruyn Tengbergen
assisteerde als hulpvorderingscommissaris, terwijl
bovendien twee beëedigde taxateurs aanwezig

waren. Op het terrein „Onderlangs" begon de vor
dering te 8 uur v.m. en was eerst laat in den
middag geëindigd. Er werden 625 paarden aange
boden, gevorderd 24 rijpaarden, 212 batterijpaarden en 47 treinpaarden; echter waren nog verschil
lende eigenaren van goede paarden niet opgekomen
o.a. uit Brummen en Doesburg, zoodat op 2 Aug.
een navordering werd gelast, waarbij de Reserve
68

den, het materiaal en de archieven, bestemd voor

het Depót te Leiden, onder commando van Kapi
tein Rambonnet per extra trein van 1.20 uur n.m.
uit Arnhem.

Hierbij waren 36 ti'oepenpaarden die stalziek
of niet geschikt waren voor den dienst te velde,
alle remontepaarden en 3 officierspaarden (be
nevens een houten paard uit de gymnastiekzaal).
De adspirant-kornet O. E. G. Graaf van Limburg
Stirum, die uitstel van eerste opkomst had ge
kregen, doch nu plotseling onder de wapenen
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was gekomen, ging eveneens mede ter africhting
aan het Depot. Voorts alle miliciens en vrijwilligers die niet voor het mobiliseeren der batterijen benoodigd waren. De trein vertrok nagenoeg
op tijd. Het was Zondag en de verjaardag van
H.M. de Koningin Moeder. Aangezien schrijver

dezes de eenige officier was, en dus alleen, had
hij alle gelegenheid over den snellen loop der
gebeurtenissen na te denken, die acht dagen
geleden nog zoo weinig waren vermoed! Hoe
lang zou de mobilisatie duren? We hadden er
geen idee van en hadden ook eigenlijk nog geen
tijd gehad ons er in te verdiepen. Men rekende
naar den oorlog van 1870-71 en dacht dat het
voor den winter wel zoo ver zou zijn, dat we
dan weer thuis zouden zitten. Aan opzeggen van

kamers en dergelijke maatregelen werd dan ook
niet gedacht. In Ede was het perron zwart van
passagiers, daar de gelegenheid voor niet militair
vervoer uiterst beperkt was. Begeerig keken ze naar
onzen trein, doch deze werd op een zijspoor ge-

reden en de langverwachte trein voor burgervervoer kwam even daarna binnen! In Utrecht

een opeenhooping van treinen met militairen;
het geheel ging echter zeer ordelijk en de Spoorwegendienst heeft zeer mooi werk geleverd deze
dagen.

De wijze maatregel der Regeering tijdig te
mobiliseeren maakte dat er geen overhaasting of
zenuwachtigheid viel te constateeren. Hetpersoneel
bestemd voor den artilleriemunitietrein (A.M.T)
van het Korps, die te Woerden zou worden opgericht onder den opperwachtmeester Prins, verliet
aldaar den trein. De Kapitein-kwartiermeester te
Woerden had 29 JuU bericht gezonden dat in

geval van mobilisatie, personeel en paarden in de
wagenloodsen der Artilleriemagazijnen zouden
worden ondergebracht; voorts „Fourage hier aan-

wezig, ligstroo zal door mijn zorg worden aangeschaft. Verpleging zal geschieden door Inten-^
dant II® Divisie". Het overige deel van den trem

waarheen het personeel zoo spoedig mogelijk verplaatst werd.

Intusschen waren bij het Korps verschillende
belangrijke berichten binnengekomen:
Opperbevelhebber

VAN

's-Gravenfiage, i Aug. 1914.

Land en Zeemacht.

Aangezien met de door de Regeering getroffen
militaire voorzorgsmaatregelen uitsluitend een
nauwgezette handhaving vanNederland's onzijdigheid wordt beoogd, wordt de aandacht van alle

autoriteiten der Land- en Zeemacht er op gevestigd
dat zij hebben te waken en te doen waken tegen
elken maatregel en iedere handeling, die als een
uittarting voor een andere mogendheid zou kunnen worden beschouwd.

Genoemde autoriteiten zullen hunne ondergeschikten er aan herinneren dat zonder uitdrukke-

lijken last van het bevoegd gezag het overschrijden
der landsgrenzen aan militairen ten strengste verboden is.

Ten slotte zij gewezen op den inhoud van de
kennisgeving der Regeering, opgenomen in de
Nederlandsche Staatscourant van 30 Juli 1914,

No. 176, houdende de bepalingen welke ter handhaving van de onzijdigheid zijn vastgesteld.
De Luitenant-Generaal

Opferbevelhebber van Land- en Zeemacht
C. J. Snijders.

Op 2 Augustus de voorloopige aanwijzing dat
de Cavalerie-Brigade geformeerd zou worden.
Inspectie der Cavalerie.

—

's-Gravenhage, 2 Augustus 1914.

Zoodra de Cavalerie-Brigade geformeerd wordt,
waarvan U bericht zal worden gezonden, heb ik
de eer U HoogEdelgestrenge te verzoeken;
I®, alle beschikbare kaarten van Z.O. Brabant en

Limburg te doen meenemen,

kwam te ongeveer 10 uur te Leiden aan. Personeel
werd ondergebracht in de Wittevrouwen Kazerne
die echter zeer uitgewoond was en waar slechts
hooi voor ligging voorhanden was. De paarden
werden in de stad ingekwartierd. Een en ander

2®. op de haverwagens,zoo mogelijk, op elk 20 zak

was te ongeveer 1.30 uur's nachts beeindigd. Den
volgenden dag werden door den Burgemeester

Aan den Commandant der Officieren

heldere nieuwe scholen ter beschikking gesteld,

haver te doen laden.

De Generaal-Majoor

Inspecteur der Cavalerie
W. H. PlEPERS,

van resf. i®, 5^ 4'Regt. Huzaren
en het Korps Rijdende Artillerie.
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Op 3 Augustus werd door den Minister van

den. De aandacht werd erop gevestigd dat ons

Binnenlandsche Zaken, Cort van der Linden, tijde

land uitsluitend tweedekkers had.

lijk voorzitter van den Ministerraad, (Ministers

Voorts werden nauwkeurige orders gegeven be
treffende de interneering van vreemde troepen of
afzonderlijke militairen, behoorende tot de krijgs
macht van vreemde mogendheden, die over de
Nederlandsche grens zouden uitwijken, of toe

waren: Loudon, Buitenlandsche Zaken; Treub,
Financiën; Bosboom,Oorlog; Rambonnet, Marine;

Pleyte, Koloniën; Ort, Justitie; Lely, Waterstaat)
in de vergadering van de Tweede Kamer der

Staten-Generaal, in tegenwoordigheid van alle
Ministers de volgende Regeeringsverklaring af
gelegd:
„Een buitengewoon zware taak heeft in deze

vallig daarover verdwaald raakten, in welk laat
ste geval hun de keus werd gelaten onverwijld
over de grens terug te keeren of ontwapend en

het Nederlandsche volk te leiden te midden van

geïnterneerd te worden.
In Arnhem werden eenige dagen in de om
streken de gemobiliseerde batterijen van het Korps
geoefend, ten einde deze handzamer te maken.
De geest bij het Korps was uitstekend, tervïdjl

moeilijkheden en gevaren, die zoo dief ingrijpen

de discipline, waar noodig, voorbeeldig gehand

in het leven der menschheid, als slechts zelden in

haafd werd.

bange dagen de Regeering te vervullen. HM. de
Koningin, ook in deze dagen een van zin met Haar
volk, en Hare verantwoordelijke Ministers, hebben

de geschiedenis der menschheid de wederga te
vinden is.

De Regeering zou- hare verantwoordelijkheid
nauwelyks kunnen dragen indien zy niet zeker
was van den wil van ons Volk om alles te doen

wat zijn harde plicht eischt.

Op 8 Augustus 's avonds (afgez. 6.33 n.m.)
kwam een telegram bij den Korps-Commandant,
luidende: „Op morgen p Augustus worden ver'
voerd van Arnhem naar *s-Hertogenbosch de Staf
van het Korfs Rijdende Artillerie met een A bat'

Wij zijn gereed en besloten o^tze onzijdigheid

terij met trein G. Arnhem vertrek 6 uur v.m.

en, moet het, ons volksbestaan te handhaven met

's'Hertogenbosch cuinkomst 8.20 uur v.m.; met
extratrein H: een B batterij Arnhem vertrek j.jo
uur v.m. aankomst 's-Heriogenbosch p.50 uur
ontvangst van dit telegram te melde7i".

al onze krachten; ons voegend naar Gods wil
wachten wij vastberaden en koelbloedig af wat de
toekomst brengt".

Etappen Directeur.

Deze verklaring maakte een zeer goeden indruk.

Trouwens algemeen viel een waardige houding,
zoowel bij de burgerbevolking als bij het leger te

gegeven, contact opgenomen met den Kolonel van

constateeren, een streven om zich te scharen achter

Es als Stationscommandant, die maakte dat het

de Koningin en de Regeering.
Het meeste ongerief werd de eerste dagen onder
vonden met het geld. Niet alleen waren er vele

Korps op de gunstigste wijze op het

laden enz. met het resultaat dat de treinen precies

winkels die geen papiergeld meer aannamen, maar

Het telegram van 8 Augustus werd aangevuld

ook bij publieke bedrijven kon men met papiergeld
niet terecht en werd b.v. aan stations daarvoor
geen plaatskaart afgegeven. Omgekeerd waren de

banken uiterst moeilijk met het afgeven van zil
vergeld.

De betreffende orders werden onmiddellijk uit

perron kon

op tijd konden vertrekken.
door een brief.
Commandant

Cavalerie-Brigade.

9 Augustus 1914.

Als officier merkte men van deze bezwaren heel

weinig, men was den geheelen dag te druk met
zijn dienst.

Bij de eerste orders die binnenkwamen, vermel
den wij nog die van 5 Augustus, betreffende het

beschieten van vliegtuigen van vreemde mogend
heden die onze grenzen zouden willen overschrij70

Bij beschikking van den Opperbevelhebber van

Land- en Zeemacht mij mondeling medegedeeld
door den Chef van den Staf van den Commandant
van het Veldleger, is de Cavalerie-Brigade onder
mijn bevel geformeerd.

De Brigade bestaat uit: Staf van de Brigade.

1.2.3. - I R.H.
1.2.3. - 2 R-H.
1-2.3. - 3 R.H.
2.3.4.-4 R.H.

werd na eenige dagen ernstig ziek en vervangen
als R.O.C. door den Reserve-wachtmeester von

I a- en 2 b-K.R.A.

Ik heet de Regimenten Huzaren en de Rijdende
Artillerie welkom in haar natuurlijk troepenHet Brigade-Stafkwartier is heden gevestigd
te Best.

Chef van den Staf Majoor Nedermeijer Ridder
Het I® R.H, is te St. Oedenrode.

„ 2® „ „ „ Tilburg.
» 3® »
». Grensvak HoogeWierde-Maas.
»

»

moest steeds in Liempde blijven, de andere kon
in de nabijheid oefenen zoodanig dat deze binnen
een uur beschikbaar was. Het etappe-eindstation

was voorloopig den Bosch, daarna Tilburg. Op

van Rosenthal.

Best.

„ K.R.A.,, „ Liempde en omgeving.
De Generaal-Majoor
Commandant der Cavalerie-Brigade
W. H, PlEPERS.

De Staf en het Korps bestond uit:
Majoor Baud, i® Luitenant-adjudant Jhr. Quarles van Ufford, i® Luitenant Haitsma Mulier,
Reserve i« Luitenant Baron van Voorst tot Voorst,
I® Luitenant-kwartiermeester Knage, Officier van

gezondheid i® kl. van der Stempel, Paardenarts
2® kl. Eggink.
Batterij i a Kapitein Baron van Haersolte van
den Doom (tevens commandant der
dubbelbatterij),
I® Luitenant Eschauzier,
Res. 2® Luit. Baron van Verschuer.

„

naar Oirschot waar ook de Staf der Cavalerie-

Brigade gevestigd was. Een der enkelbatterijen

verband.

» 4®

Hemert die op 7 Augustus zijn examen voor kornet
met goed gevolg aflegde en 14 Augustus als zoodanig werd aangesteld, De Staf van het Korps
werd reeds den eersten dag na aankomst verplaatst

2 b I® Luitenant Pels Rijcken,

I® Luitenant Fabius,
Kornet Jhr. Graswinckel.
De bestemming van de beide batterijen bleek te

zijn Liempde en omgeving hetwelk na uitlading
in den Bosch, marcheerende werd bereikt en waar

de troep met voeding werd ingekwartierd.
Te Arnhem waren dus achtergebleven de 2 a en

I b batterij, gecommandeerd door den Kapitein
Baron van Boetzelaer en waarbij waren ingedeeld

bij 2 a de Reserve-Luitenant Jhr. Tindal (O.C.)^)
en Reserve-Luitenant Jhr. L. van Loon (R.O.C.);

bij I b de I® Luitenant van Santen (Ct. der B bat
terij), I® Luitenant Schoute (O.C.) en Reserve2® Luitenant Picke (R.O.C). Deze laatsteofficier
O. C. = Ondercommandant.

R. O.C. = Reserve Ondercommandant.

II Augustus werd C.B. verplaatst naar de Beersche Heide en marcheerde de Korpsstaf te 9 uur
v.m. uit Oirschot af, terwijl de Batterijen te ongeveer 4 uur's nachts per motor-ordonnans de order
kregen te 10 uur v.m. op de Beersche heide aanwezig te zijn. Alle kwartieren werden gealarmeerd
zoo spoedig mogelijk in het park te zijn, waaraan
als gewoonlijk met grooten ijver werd voldaan. De
Kapitein van Haersolte van den Doom deelde voor

den afmarsch mede, dat wegens den grooten
afstand snel gereden en van den galop gebruik
gemaakt moest worden, hetgeen dan ook geschiedde. Een en ander was het gevolg van ingekomen
berichten, waaruit bleek, dat het gevecht tusschen
de oorlogvoerende strijdmachten zich tot dicht bij
onze grens verplaatste. Het gebulder van het geschut was op de Beersche heide dan ook zoo duide-

lijk waarneembaar, dat men begreep dat hier elk
oogenblik iets kon gebeuren wat onze neutraliteit

in gevaar kon brengen. Op een gegeven moment
werd dan ook de order gegeven om de caissons te
openen en werd afgewacht. Het was een zeer
warme en droge dag.

16 R.I.(IV Div.) alsmede grenswachtdetachementen ook Strijbeek-Reusel (beide niet inbegrepen) kwamen onder bevelen Ct. C.B.
Te 4.30 uur v.m. werd opgebroken en naar
nieuwe kwartieren gemarcheerd. De legering werd
nurStaf C.B.Staf I-en ni-i6 R.I. Staf, la-en 2bK.R.A, Goirle. II-16 R.I. Riel. i R.H. Hilvaren-

beek. 2 R.H. Chaam. 4 R.H. S. cav. Mtr. Alphen.
3 R.H. was onder bevel C. II LB. te Eindhoven

en omgeving. Te Goirle werden de rijders bijzonder vriendelijk door de inwoners ontvangen en
van beide zijden bestaan hier nog de aangenaamste
herinneringen aan het verblijf. Den eersten avond
was in't Fratershuis gelukkig eten voor den troep
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klaargemaakt, hetgeen buitengewoon te stade
kwam wegens het late uur waarop de troep aan
kwam.

13, IS en 18 Augustus werd de Ërigade resp.
versterkt met de opgerichte i, 2 en 3 E.W.(Escadrons wielrijders).

Op 12 Augustus werd het navolgende bevel uit

menten.

In een later stadium werd de Brigade niet meer

gegeven.

met de grensbewaking belast en werd zij in de kantonnementen geoefend ter verdere voorbereiding

Cavalerie-Brigade.

II Augustus 1914.

1. Ter nakoming onzer onzijdigheidsverplichtin
gen, zal de Cavalerie-Brigade de grens be
waken van en met Strijbeek tot Reusel (niet
inbegrepen).
2. IV Divisie is te Tilburg e. 0,

3. Oostwaarts wordt de grens bewaakt door de
III« Divisie; westwaarts door de Legerings-

groep Bergen op Zoom.
4. C. 2 R.H. bewaakt met 2 R.H. en I-16 R.I.
en grenswacht detachement te Strijbeek en
Baarle-Nassau, de grens van en met Strijbeek
tot en met PI 214, plaatst 2 R.H. te Chaam
en bewaakt de grens met staande beweeglijke
patrouilles.
I Comp. I-16 R.I. op driesprong 500 M. ten
W. van PI 6 op den weg Ginneken-Chaam.
I® Comp. te Baarle-Nassau.
2®. Comp. te Alphen.
Des nachts geschiedt de bewaking der hoofd
wegen door de Infanterie.
5. C. I R.H. bewaakt de grens van Nieuwkerk
tot Belevensche heide met i R.H. Grenswacht

detachement te Goirle, plaatst 2 escadrons te

Hilvarenbeek en bewaakt de grens met staande
en beweeglijke patrouilles.
I Escadron te Hooge Wierde.
Des nachts den kunstweg Hilvarenbeek-Lage
Wierde afsluiten.

6. Algemeene reserve:
II-16 R.I. te Riel,
Staf en III-ió R.I. te Goirle,

Staf en i dubbelbatterij K.R.A. te Goirle,
4 R.H. plus i sectie Cav. Mitr. te Riel.

7. Stafkwartier Cav.-Brigade te Goirle.
De Generaal'Majoor
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Dit bevel geeft een algemeen denkbeeld van de
werkzaamheid der Cav.-Brigade. Zooals men ziet
werd een groot deel der Brigade aanvankelijk ge
bruikt voor grensbewaking(3 R.H. was nog bij de
Gemengde Brigade te Eindhoven).
De overige deelen oefenden in de kantonne-

van de haar eventueel te wachten taak.

24 Augustus werd opnieuw de legering gewij
zigd, de Brigade kreeg de bewaking van de strook
Strijbeek-Sceede en daarbij de z.g. legeringsgroep
Bergen op Zoom tijdelijk onder haar bevelen (Staf
Hl I.B., 3 R.I. 23 en 41 L.W.I., 1-3 R-V.A.,
2 secties V.B.A.).
1 a- en 2 b-K.R.A. kwamen in Haansberg, de
Lage Banken en Baai.

29 Augustus hield de C.V. een inspectie over I,
III-3 R.I-, 2 R.H., Sectie Cav. Mitr., 3 R.H., i aen 2 b-K.R.A., 1-3 R.V.A. opgesteld op de heide
bij Boomkensberg.
2 September inspectie op dezelfde heide voor
Opperbevelhebber Land- en Zeemacht. Er werd een
gevechtsoefening gehouden en daarna gedefileerd.
Het was zeer stoffig en warm. De A.M.T. van het
Korps was nog steeds in Woerden gebleven omdat
ziekte onder de paarden het niet wenschelijk
maakte dit onderdeel te verplaatsen.
Op 15 Augustus werd op last van den C.C.B.
nagegaan of inkwartiering mogelijk was voor de
batterijen i b en 2 a uit Arnhem. Deze gelegen
heid werd gevonden bij Laar, Baketand en Groene-

woud. Er was n.1. door den C.C.B. in overleg met
C.K.R.A. aan C.V. gevraagd om ook de beide
rijdende batterijen te Arnhem bij de C.B. aan te

trekken. Dit verzoek berustte op de overweging
dat de taak der C.B. een tweeledige was, n.1. een
verkennende en een tegenhoudende. Voor de eerste

taak was de aanwezige splitsbare dubbelbatterij
zeker voldoende, voor de tegenhoudende c.q. vast
houdende taak, waarbij de C.B. meermalen als een
snelverplaatsbare vuurkracht moet optreden, was

het zaak deze vuurkracht zoo groot mogelijk op te
voeren; vooral toen geleidelijk eenige escadrons

Brigade-Commandant,

wielrijders aan de Brigade werden toegevoegd,
was een daarmee gepaard gaande versterking van

W. H. Piepers.

rijdende artillerie wenschelijk. Het verzoek van

den C.C.B. werd echter afgewezen. lo Augustus

de batterijen uit Arnhem aan te trekken bij de
C.B., doch 00k ditmaal werd dit verzoek afge

men van burger vluchtingen kwamen de grens
over. Extra treinen met vluchtelingen kwamen
langs Breda. Het 2® escadron van i R.H. werd
naar Rosendaal gedirigeerd om hulp te bieden.
In den nacht van 11 op 12 October werden weder
96 Belgische officieren geinterneerd, bovendien

wezen, omdat zij reeds een andere bestemming bij

pl.m. 1500 Belgische soldaten. De officieren wer

de II® Divisie hadden. Zoo kwam het geheele
Korps alleen bij jaarlijksche schietoefeningen in
zijn geheel bij elkaar.

den in de K.M.A., de manschappen in de Kloosterkazerne ondergebracht. De geinterneerden konden
natuurlijk niet in het legeringsgebied van het veld
leger blijven, doch daarvoor werden interneerings-

werd bericht ontvangen dat de batterijen uit Arn-

hem niet bij de C.B. werden aangetrokken. In het
jaar 1917 werd andermaal een verzoek gedaan om

Op 14 September werd de A.M.T. aangetrokken
en te Beek (bij Breda) gekantonneerd.
/p Septetnber bezocht H.M. de Koitingin de
Cavalerie-Brigade. H.M. inspecteerde eerst het

Pensionaat Elten waar i en 3 C.W. waren ingekwartierd en opgesteld, vervolgens op den weg
Breda-Rosendaal I-3 R.V.A.; daarna woonde
H.M. een gevechtsoefening bij op de Rucphensche
heide van 1 en III-3 R.I., i en 3 R.H., i a- en 2 bK.R.A., eindigende met een charge. Te voet ging
H.M. langs de troepen. Er heerschte groote
geestdrift.
5 October werd de legering met't oog op den
naderenden winter weder gewijzigd. De CavalerieBrigade kreeg als legeringsgebied: Breda, Tete-

ringen, Ter Heyden, Oosterhout (t/z Spoorweg
Breda-Tilburg), Gilze Rijen, Princenhage (t/n
Spoorweg Breda-Roosendaal).
De Rijdende Artillerie der Cavalerie Brigade
kwam in haar geheel naar Breda, de A.M.T.
te Beek.

De Staf Cavalerie-Brigade kwam eveneens
te Breda. Het Hoofdkwartier Veldleger te Oos

terhout. Een gemengde Brigade bestaande uit
X® I.B., I E.W. 1® Afd. 2 R.V.A., i sectie V.P.A.,

kampen ingericht in het binnenland, verder van
de grens verwijderd. Immers ons land was als
neutrale mogendheid verplicht er voor te waken,
dat de geinterneerden niet konden ontvluchten en
weder aan de krijgsoperatien deelnemen. Indien
officieren hun eerewoord gaven niet te zullen
ontvluchten, konden zij zich vrij in de stad, die
hun als standplaats was aangewezen, begeven,
anders werden zij onder strenge bewaking gesteld.
Op 13 October vertrok een transport geinter
neerden per trein naar Amersfoort onder geleide
van 2 officieren en 40 huzaren-wielrijders.
Op 15 October werd weder een afdeeling Bel
gische wielrijders geinterneerd, bestaande uit 2
officieren, 80 man, i auto, i motorrijwiel met zijspan, bovendien telkens losloopende manschappen.

De oefeningen in de Brigadeschool hadden vrijwel geregeld eens per week plaats. Op 30 October
en 10 November werden deze oefeningen bijgewoond door den C.V., 10 November was daaraan

tevens een gevechtsoefening verbonden van i, 3,
4 R.H., I a- en 2 b-K.R.A. en i en 2 E.W.; daarna
defileeren en frontmarsch van de geheele brigade
in galop.

I Art. mun. col., i Inf. mun. col., 2 R.H. en

18 December had het tweede bezoek van H.M.

26 L.W.I., werd opgericht ter versterking der
troepen aan de grens. De onderdeelen der Cav.Brigade hierbij werden periodiek omgewisseld.

de Koningin aan de Cav.-Brigade plaats. H.M.,
na met gevolg den nacht te hebben doorgebracht
in den Koninklijken trein te Station Gilze Rijen,
kwam vergezeld van den C.V. te paard te 8 uur
v.m. op de Molenheide, alwaar H.M. eerst eenige
gevechtsoefeningen bijwoonde. Na een charge en
't daarop gevolgd verzamelen, inspecteerde H.M.
de Landstorm Afdeeling „Delftsche Studenten-

Op 8 October had de eerste vereenigde Brigadeoefening plaats op de Molenheide.
Intusschen woedde de oorlog in Europa vodrt
en niet het minst in de nabijheid van onze grenzen.

Naarmate de Duitschers Antwerpen naderden

maakte een panische schrik zich van de Belgische
bevolking in die omgeving meester. 8 October wer
den 84 Belgische militairen, die over de grenzen

gedrongen waren, op de K.M.A. gehuisvest. Meerdere lichtgewonden bevonden zich daarbij. Stroo-

corps"terwijl de i® Luitenant-Vliegenier Versteegh
een met vol plane eindigende vlucht uitvoerde.
Vervolgens voerde de Brigade onder commando
van den Brigade-Ct. eenige bewegingen uit met
als slot een frontmarsch der geheele Brigade in
73

de richting van H.M., opgesteld bij de vliegloods.
Een jubelend „Leve de Koningin" werd door

naar het huis van den Kolonel van Es en de wacht

kamer zag er dientengevolge ongezellig uit.

H.M. beantwoord met „Leve het Vaderland".

H.M. reed te paard langs de in linie opgestelde
troepen. Het was bij deze gelegenheid dat de opper
wachtmeester J. Prins van het Korps, die op zulk
een uitstekende wijze den artilleriemunitietrein
had gemobiliseerd, werd voorgeroepen en aan
H.M. werd voorgesteld. H.M. noodigde den
Ct. C.B. Generaal-Majoor Piepers aan het noen
maal in den Koninklijken trein.
Te 5.30 uur bevond zich de Ct. C.B. met de auto
te Station Gilze Rijen, vanwaar H.M. met gevolg
per auto, waarin Ct. C.B. werd genoodigd, zich
begaf naar de K.M.A. te Breda, waar eenige lessen
werden bijgewoond, waarna een bezoek werd ge
bracht aan het ontspanningslokaal van Staf en
3-4 R.H. te Gilze, alwaar een muziekuitvoering
van de muziek van 4 R.H. plaats had. Daarna
begaf H.M. zich naar Haren trein.
Op 21 December werd een schrijven van den

O.L.Z. ontvangen waarin Z. Ex. in opdracht van
H.M. de Koningin de bijzondere tevredenheid van
H.M. overbracht over de goede houding en ge
oefendheid der troepen. Hare Majesteit was tevens
zeer getroffen door de groote geestdrift, welke
bij Haar bezoek door de troepen werd aan den

dag gelegd, waarin H.M. wel de uiting heeft
willen zien van den goeden geest die onze soldaten,

ARTILLERIE-MUNITIE-TREIN
TE WOERDEN.

De opperwachtmeester Prins stond met slechts
2 korporaals (en natuurlijk de noodige man
schappen) alleen voor een zware taak, daar er zeer
veel te regelen viel om alles te doen kloppen en
zijn deel van de aankomende gevorderde paarden
te verkrijgen. Hij kweet zich echter uitstekend van
zijn taak en toen hij met den A.M.T. op 14 Sep
tember te Beek (bij Breda) aankwam, mocht hij
den bijzonderen lof van den Korps-Ct. inoogsten.
Door ziekte onder de paarden was het vertrek
uit Woerden niet eerder toegestaan. De oordeel

kundige behandeling was oorzaak, dat bij de paar
den nergens drukkingen en schavingen voor
kwamen. In tegenstelling daarmee bleek uit een

schrijven O.L.Z. 2 October 1914 dat bij de Korpstreinen der onbereden wapens volgens den Dir.
Paardenarts, tal van paarden van die treinen
ernstige verwondingen vertoonden als gevolg van
drukkingen door het harnachement en dat het dus

zeer noodig was, ervaren kader hierbij te plaatsen.
DEPOT LEIDEN

Het depót der Rijdende Artillerie te Leiden

ondanks de voor velen moeilijke omstandigheden,

was vereenigd met dat van i R.V.A. Er kwamen

bezielt.

nog 30 jonge paarden uit Milligen bij en waar de
20vaste remonterijders en een wachtmeester-pikeur

Op 22 December werd een oefening gehouden
door 2, 3-2 R.H., 3 R.H., 2-4 R.H., i, 3-E.W.,
i a-K.R.A., L.S.A. „Delftsche Studentencorps"
en Haarlem I en II tegen een bezetting van de
spoorbrug bij den Moerdijk.
2 a EN I b BATTERIJ TE ARNHEM

Deze batterijen werden bij schrijven O.L.Z.

3 September 1914 ingaande 4 September 1914 inge
deeld bij de Ile Divisie te Arnhem. Er werd uit
den aard der zaak met deze gemobiliseerde batte
rijen veel geoefend en het was een uitstekende

gelegenheid voor officieren, kader en manschap
pen zich voor hun taak te bekwamen. Met de

infanterie uit het garnizoen hadden vele manoeu
vres plaats.

Het museum van het Korps was overgebracht
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mede bij het depót waren, kon de africhting der
jonge paarden aldaar zijn voortgang hebben.
Tevens waren er nog vele vrijwilligers onder de
wapenen gekomen, die een drie-jarig dienstver
band hadden gehad met de verplichting om in
geval van mobilisatie op te komen.

Voor het groote aantal manschappen bij het ge
zamenlijke depót met i R.V.A. waren 2 vuur

monden en alleen een aantal jonge of voor den
dienst te velde ongeschikte paarden beschikbaar.
De Kapitein Rambonnet met den i® Luitenant

Jhr. D. R. Gevers Deynoot van i R.V.A. kreeg de
opdracht een tweede reservebatterij op te richten
(de eerste was reeds dadelijk opgericht).
Er waren alleen 3 vuurmonden en 4 caissons
voorhanden; als overige caissons moesten caissons

van 8 C.M. St. en gedeeltelijk patroon-caissons,

dus ongepantserd, dienst doen. Geen paarden, tuigen. bagage-voertuigen, munitie enz. Het personeel
mocht gekozen worden uit K.R.A. en i R.V.A.

Bij de rijders waren vele zeer bekwame stukrijders
met het bovengenoemd dienstverband. Het bleek

alweer hoeveel men aan goed afgerichte stukrijders
heeft. Tal van gevorderde paarden kwamen op 't
Schuttersveld bijeen en men had daar uit te kiezen.
Elke weerspannige werd dadelijk opzij gezet en
een ander genomen, veel tijd was er niet. Over't

scherpe wending die men heeft van Noordwijk
komende om het Schuttersveld in te rijden, zouden
bij minder geoefenden met gevorderde paarden
een groot bezwaar hebben opgeleverd.
Op 29 Augustus werd de batterij aan den I.d.A.
gepresenteerd op de Maaldrift Deze decide mede

dat de bestemming der batterij was een b battterij
van de

batterij i R.V.A. en dat dus de i® Luit.

Jhr. Gevers Deynoot het commando kreeg. De
. Kapitein Rambonnet werd tijdelijk belast met het

algemeen waren de paarden van goede kwaliteit,

commando over de 3® batterij II® Afd. 2 R.V.A.,

uit de Haarlemmermeer o.a.

op dat oogenblik te Voorburg, daarna in den Haag.
De 4® batterij van diezelfde Afdeeling, eveneens in
den Haag, werd tijdelijk gecommandeerd door den
oud-rijder Kapitein Jhr. Sickinghe, Adjudant van
H.M. de Koningin. De reserve-batterijen, 2 per
regiment opgericht, werden bij schrijven van

De stukrijders waren alle rijdende artilleristen
in gelen dolman doch zonder kolbak, de kanonniers
waren gemengd met veldartilleristen. De stuk

rijders maakten, bij deze batterij die uitsluitend
gevorderde paarden had, een uitstekenden indruk;
dit bleek toen de eerste maal van af het Schutters

veld werd uitgerukt; de vele steile bruggen die
men in de stad en in de omgeving heeft, de zeer

D. V. O. 29 Augustus tot 2 reserve-Afdeelingen
vereenigd, bestemd voor het i® en 3® Regiment
Veld-Artillerie.

KORT OVERZICHT DER GEBEURTENISSEN TIJDENS
HET UITBREKEN VAN DEN OORLOG
23 Juli. Overhandiging van het ultimatum van
Oostenrijk aan Servie te Belgrade (termijn
2 X 24 uur).
25 Juli. 6 uur v.m. De O.H. gezant verlaat Bel
grade. Gedeeltelijke mobilisatie in Oostenrijk

tegen Servie (na ingekomen antwoord op ulti
matum).

25 Juli. Afwezige Fransche opperofficieren en
korpscommandanten van verlof teruggeroepen.
26 Juli. 12.15 uur n.m. Telegram A „Reken op
indienststelling voorzorgsdetachement" in

30 Juli. In Nederland 2 uur n.m. aan Directeur Rijkstelegraafkantoor te*s-Gravenhage
opdracht gegeven tot het verzenden „Voorloopige waarschuwing".

30 JulL 3.30 uur n.m. Oproepingstelegram landweer, grens- en kustwacht verzonden.

30 Juli. 6 uur n.m, Mobilisatie gelast van het
Russische leger door den Tsaar (i® mobilisatiedag 31 Juli).
30/31 Juli middernacht. Ultimatum van Duitsch

Nederland aan diverse autoriteiten ver-

land aan Rusland overhandigd door de Pourtales, bevattende eisch tot intrekking mobilisa-

zonden.

tiebesluit.

26 Juli. Vlootmanoeuvres in Engeland afgelast
26, 27, 28 Juli. Enkele voorbereidende maatregjelen (terugroepen van met verlof zijnde Commandanten enz.) in Duitschland,

27 Juli. In Nederland 9.15 uur v.m. Telegram
A

overige autoriteiten verzonden.

27 Juli. In Nederland 3 uur n.m. Telegram B
„Strategische voorzorgsmaatregelen nemen" verzonden.

28 Juli. Pl.m. 5 uur n.m. Oorlogsverklaring van
Oostenrijk aan Servie.

31 Juli pl.m. 12 uur middag „Dreigend oorlogsgevaar" in Duitschland afgekondigd.
31 Juli 2 uur n.m.In Nederland het oproepings
telegram voor opkomst met spoed voor
militie en landweer verzonden. (1® Mobilisatiedag 1 Augustus).

31 Juli. Luitenant-Generaal C. J. Snijders benoemd tot Opperbevelhebber Land- en
Zeemacht Instructie vastgesteld.

31 Juli pl.m. 9 uur n.m. Ultimatum van Duitsch
land aan Frankrijk door von Schoen aan
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Viviani overhandigd, behelzende een eisch voor
verklaring dat Frankrijk neutraal zal blijven

5 Augustus. Oostenrijk verklaart den oorlog aan

ingeval van oorlog tusschen Duitschland en

6 Augustus. Servië verklaart den oorlog aan

Rusland.

Augustus 4 uur n.m. Order voor algemeene
mobilisatie in Frankrijk uitgegeven.

Augustus 5 uur n.m. Algemeene mobilisatie
in Duitschland gelast (2 Augustus mobili

Rusland.

Duitschland.

7 Augustus. Montenegro verklaart den oorlog
aan Oostenrijk.

II Augustus. Frankrijk verklaart den oorlog aan
Oostenrijk.
VERLOVEN

satiedag).

Augustus 5 uur n.m. Oorlogsverklaring van
Duitschland aan Rusland overhandigd door
den Duitschen gezant de Pourtalès aan
Sasanow.

Augustus pl.m. 7 uur n.m. De Duitsche gezant
in Brussel von Below overhandigt aan Davignon het ultimatum aan België (doorlating
Duitsche troepen).

Augustus 6.15 uur n.m. Oorlogsverklaring van
Duitschland aan Frankrijk te Parijs, over
handigd door von Schoen aan Viviani.
Augustus 6 uur n.m. von Below verklaart aan
Davignon te Brussel dat door weigering van
het antwoord van België op het ultimatum
Duitschland genoodzaakt is geweld te ge

vaardigd waarbij werd bepaald:

i®. dat aan personen, behoorende tot de bezetting
van forten een ééndaagsch verlof kan worden
verleend, aanvangende des avonds na de oefe
ning en eindigende den daaropvolgenden avond
en wel éénmaal in de 7 dagen en aan de overige
militairen éénmaal in de 10 dagen.

2«. voor militairen die hun gezinnen niet in den

tijd van 24 uur kunnen bereiken, tweedaagsche
verloven resp. eens in de 14 en 20 dagen.

3®. de verloven moeten gelijkelijk over de verschil
lende dagen van de week worden verdeeld

Augustus. Oorlogsverklaring van Engeland

zoodanig, dat de oefeningen van den troep
daaronder zoo min mogelijk lijden en de be
perkte dienst van de spoorwegen niet overbelast

aan Duitschland ingaande 5 Aug. 11 uur n.m.

wordt.

bruiken.
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Den 19®° Augustus werd een order van den
Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht uitge

1915
MUTATIEN

ot Reserve 2® Luitenant ward 9
Januari de kornet W. W. E. von
Hemert aangesteld. De beeedi-

ging had plaats op 19 Januari op
de Kemperheide 500 M. ten N.
van den uitgang Kemperbergerweg, alwaar het Korps front zuid was opgesteld.
De beeediging had plaats door den wn. Korpscommandant Kapitein Baron van Boetzelaer.
21 Januari werden de i® Luitenants Jhr. K. F.
Quarles van Ufford, J. E. Haitsma Mulier en
C. C. Pels Rijcken bevorderd tot Kapitein, waarbij
zij voorloopig dezelfde functie behielden.
8 Februari werd de Kapitein Haitsma Mulier
overgeplaatst van Breda naar Arnhem en belast
met't commando over de batterij i b.
Op denzelfden datum werd de i® Luitenant van
Santen van Arnhem overgeplaatst naar Breda en
ingedeeld bij den Korpsstaf.
9 Februari Paardenarts Dr. Gallandat Huet
overgeplaatst bij de IV® Divisie.
11 Februari overleed tot ons aller leedwezen de

oud-Korpscommandant Luitenant-Kolonel C. J.
Picke die zich, reeds uit dienst zijnde, bij mobilisatie weder had aangemeld en belast was met't

commando over het Interneeringskamp bij Zeist.'
Paardenarts Dr. Kuipers bij K.R.A.

Bij Kon. Besluit van 2 Maart 1915 werd den
Reserve 2® Luitenant C. J. Picke eervol ontslag
uit den militairen dienst verleend inzake lichaamsgebreken.

6 April werd de Res. 2® Luitenant von Hemert
van Arnhem naar Breda overgeplaatst (vertrok
reeds 31 Maart).

Op denzelfden datum werd de i® Luitenant
Fabius wegens ongesteldheid van Breda naar Arn
hem verplaatst, waar hij reeds sinds 18 December
1914 met ziekteverlof vertoefde.
I April werd de Korpscommandant Majoor
Baud bevorderd tot Luitenant-Kolonel.

I Mei werd Kapitein L. W. Baron van Boet
zelaer benoemd tot Majoor bij het 2® Regt. VeldArtillerie te Leiden, waarheen hij zich den 10®"
Mei begaf en op dien datum het commando over
het detachement Arnhem overdroeg aan den Kapi
tein Haitsma Mulier.

17 Mei werd Officier van gezondheid Dr. van
der Stempel vervangen door Dr. Lijnkamp.
I Juni werd de Reserve-Kapitein Jhr. D. C.
Graswinckel, belast zijnde met het commando over
het Depot van het 2®Regt.Veld-Artillerie(gelegerd
te 's-Gravenhage), bevorderd tot Reserve-Majoor.
II Juni werd de Kapitein Baron van Haersolte
van den Doom overgeplaatst van Breda naar Arn
hem en belast met het commando over de batterij ib
(tevens Ct. der dubbelbatterij) ingevolge order
van den C.V. d.d. 5 Juni.

Op denzelfden datum werd de Kapitein Haitsma
Mulier van Arnhem teruggeplaatst naar Breda,
waar hij 17 Juni arriveerde en belast werd met
het commando over de batterij i a (tevens Ct. der
dubbelbatterij).

18 Juni beeediging van den 2® Luitenant Jhr.
H. G. A. Quarles van Ufford in tegenwoordigheid van H.M. de Koningin op de Rechte heide.
I Juli werd de i® Luitenant van Santen terug
geplaatst van Breda naar Arnhem en belast met
het commando over de batterij 2 a.

7 Juli werd de Kapitein Baron van Haersolte
van den Doom, als zijnde commandant der dubbele
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de batterij 2 a (waarbij de administratie werd ge
voerd) en de i® Luitenant van Santen over de

2 b Batterij te Breda.
Kapitein Pels Rijcken (B.Ct.),
Reserve 2® Luitenant Jhr, Graswinckel (O.C.),

batterij i b.

2® Luitenant Jhr. Quarles van Ufford (Res. O.C.).

batterij te Arnhem, belast met het commando over
.

26 Juli werd de Kapitein Pels Rijcken voor
eenige dagen naar Ede gedirigeerd ten einde zit
ting te nemen in de commissie tot afnemen van het
examen voor kornet.

28 Juli werd de Res. 2® Luitenant von Hemert
teruggeplaatst naar Arnhem en de i® Luitenant
Fabius van Arnhem naar Breda. Daar deze laatste

officier nog steeds ziek was, werd door hem een
request ingediend bij het detachement Arnhem te
mogen blijven, hetgeen op 4 Augustus werd toe
gestaan door den C.V., terwijl de Reserve-wacht
meester Graaf van Limburg Stirum, wiens be
noeming tot kornet te wachten was, bij de batterij
in Breda werd ingedeeld.
I Augustus werd de Reserve 2® Luitenant Baron
van Verschuer gedetacheerd bij den Staf der
Cavalerie-Brigade om tijdelijk dienst te doen bij
de Censuur.

16 Augustus was deze detacheering beëindigd
en keerde genoemde officier naar zijn korps terug.
19 Augustus werd wegens ziekte van den Lui
tenant-Generaal Buhlmann de Generaal-Majoor
van Terwisga benoemd tot Commandant der
Divisiegroep Noord-Brabant.
26 Augustus werd de Reserve-wachtmeester

Graaf van Limburg Stirum aangesteld tot kornet.
9 September werd de oud-rijder de Majoor van
den Generalen Staf J. T. B. Kalff benoemd tot
Chef Staf Cavalerie-Brigade inplaats van den

Luitenant-Kolonel V. Noest, die eervol ontslag
uit den militairen dienst had gevraagd.
INDEELING 30 SEPTEMBER

2 a Batterij te Arnhem.

Kapitein Baron van Haersolte van den Doorn
(tevens Commandant dubbelbatterij),
I® Luitenant Schoute(O.C.),

Reserve 2® Luitenant Jhr. L. van Loon(Res. O.C.).
I b Batterij te Arnhem.
I® Luitenant van Santen (B.Ct.),
Reserve 2® Luitenant Jhr. Tindal (O.C.),
Reserve 2® Luitenant von Hemert (Res. O.C.).
' Overcompleet, werkzaam bij de Instructie bat
terij, de 1® Luitenant Fabius. Gedetacheerd en
belast met bevel over 3-II-2 R.V.A. te 's-Gravenhage: Kapitein Rambonnet.
Belast met commando over het Depot 2® Regi
ment Veld-Artillerie te 's-Gravenhage de ReserveMajoor Jhr. D. C. Graswinckel (had zich bij de
mobilisatie onmiddellijk beschikbaar gesteld).

I October werden de adspiranten-kornet G. J.
van der Flier en Jhr. W. van Loon aan de School
voor Verlofsofficieren te Ede verbonden.

19 October hernam Generaal Buhlmann het

commando over het Veldleger.
Kapitein Knage(kwartiermeester) werd 14 Oct.

t/m 25 Nov. gedetacheerd bij het Depot Genie
troepen welke detacheering later verlengd werd
met 2 maanden.

27 October werd de Paardenarts i® kl. Dr.

M. H. J. C. Thomassen van i R.H. gedetacheerd
bij K.R.A, en de Paardenarts 2® kl. A. Kuipers
van K.R.A. bij 3 R.H.
18-21 October volgde Overste Baud een cursus

Staf van het Korps.

Luitenant-Kolonel Baud (Korps-Ct.),
Kapitein-adjudant Jhr. Quarles van Ufford,
Reserve i® Luitenant Baron van Voorst tot Voorst

en Kornet Graaf van Limburg Stirum (verken
ningsofficieren).
/ a Batterij te Breda.

Kapitein Haitsma Muiier (tevens Ct. dubb. batt.),
1® Luitenant Eschauzier (O.C.),
Res. 2® Luitenant Baron van Verschuer(Res. O.C.).
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in de Legerplaats bij Oldebroek ter beoefening
van het schieten in samenwerking met vliegtuigen.
25-28 October de Kapiteins Baron van Haersolte
van den Doorn, Rambonnet en Pels Rijcken.
8-11 November Kapitein Haitsma Muiier.Voorts
een gewone schietcursus van 22-27 November,
waarbij i® Luitenant van Santen.
I December werd Generaal-Majoor Oolgaardt
op zijn verzoek eervol ontslag uit den militairen

dienst verleend en opgevolgd door Generaal-Majoor
Aberson als I.B.A.

I

Oefeniiig iti liet doortrekken van een beek.

I

'M

6 December had de uitreiking van het kruis
voor 15-jarigen dienst plaats aan de Kapiteins

Haitsma Mulier, Pels Rijcken en Jhr. Quarles van
Ufford op de Gasthuisvelden, waarna, met de
trompetters aan het hoofd, een marsch door de stad
werd gemaakt.

7 December werd de Generaal-Majoor W. H.
van Terwisga benoemd tot Luitenant-Generaal,

Commandant van het Veldleger ter vervanging
van Luitenant-Generaal Buhlmann, die wegens
ziekte genoodzaakt was den dienst te verlaten.
Op denzelfden datum werd de Paardenarts

i« kl. Thomassen van K.R.A. teruggeplaatst bij
I R.H. en de Paardenarts 2® kl. Kuipers van
3 R.H. bij K.R.A.

20 t/m 23 December had Kapitein Pels Rijcken
zitting in de examencommissie voor Opperwachtmeester-Instructeur te den Haag.
22 December werd de kornet O. E. G. Graaf

van Limburg Stirum beeedigd tot Reserve 2® Luitenant (op 3 December aangesteld) op het terrein
bij de Chasseekazerne, de Renbaan, te 11 uur,
waarna weder een marsch door de stad werd

gemaakt.
OEFENINGEN

(Maart 1915), aanvankelijk bestaande uit een
klasse.

De gemobiliseerde onderdeelen werden dagelijks geoefend. De rijdende batterijen ingedeeld
bij de Cavalerie-Brigade rukten als regel dagelijks
uit, waarbij eens in de week gewoonlijk een oefening met de geheele Brigade en een onder den
Korps-Ct. plaats had. Het spreekt vanzelf dat een
dagelijksch oefenen met een gemobiliseerde batterij en ook het oefenen in groote Cavalerieverbanden een groote ervaring aan officieren, kader
en manschappen gaf. Ook voor de Reserve-officieren was het een uitstekende leerschool. Er heerschte

bij het Korps een voortreffelijke geest; de opwekkende dienst van een bereden wapen werkte daar
van zelf reeds toe mede, maar vooral ook de aloude

traditie van het Korps, dat ieder steeds meewerkte
om den naam van het Korps hoog te houden, sprak
in deze tijden weer zeer duidelijk. Uit den aard
der zaak is het niet mogelijk de talrijke oefeningen
te vermelden, die in deze tijden gehouden werden.

We zullen slechts hier en daar een greep doen,
ten einde een denkbeeld te geven van den aard
dier oefeningen. Eerst echter willen we nog enkele
veranderingen melden die bij de Cavalerie-Brigade
plaats vonden. Zoo marcheerde op 23 Maart 3 R.H.
van Breda naar Eindhoven om zich onder de be-

Terwijl de oorlog in bijkans de geheele wereld
woedde, was in ons land de toestand van mobili-

satie langzamerhand geconsolideerd. De gedachte
dat de oorlog spoedig ten einde zou zijn bleek
illusoir en men begon te beseffen dat het een lange
geschiedenis zou worden.
Men richtte zich daar dus geheel op in; alhoewel
het leger in zijn geheel gemobiliseerd bleef, werden geleidelijk maatregelen genomen die met een
langdurig verblijf onder de wapenen rekening
hidden. De munitie b.v. was weder uit de voer-

tuigen in magazijnen gepakt, de recrutenopleiding
werd bij de batterijen weder ter hand genomen,
evenzoo de kaderopleiding en schietcursussen in
Oldebroek.

De school van verlofsofficieren te Ede werd

weder in bedrijf gebracht, de cadettenopleiding

voortgezet (zij 't ook aanvankelijk buiten de Kon.
Mil. Academic). Ook de LB. werd weder te Arn-

hem in werking gebrachten de i® Luitenant Keppel
Hesselink, werkzaam bij den Staf der II® Divisie,
werd belast met de opleiding der jonge lieden

velen te stellen van den Ct. der X® Gemengde
Brigade in plaats van i R.H. dat terug mar
cheerde naar Teteringen.
De A.M.T. van K.R.A. kwam 26 Maart van

uit Beek te Breda in kantonnement, eene verplaatsing die telkens was uitgesteld wegens ziekte onder
de paarden.
In Amersfoort werd een 2* Reserve Escadron

(Ritmeester Baron Bentinck) en een Cavalerierecrutendepot opgericht (Ritmeester Jhr. Godin
de Beaufort).
Op 31 Maart kwam het telegram ,^unitie
onverwijid in de voertuigen doenpakken" ingevolge kritieke politieke omstandigheden met een
der belligerenten. Deze maatregel had gedurende
de mobilisatie enkele malen plaats, gewoonlijk gepaard gaande met intrekking van verloven ge
durende eenigen tijd.
Maandag 17 Mei had een schietoefening plaats
op de Rijsbergsche heide bij ,,'t Boomken". Te
voren waren bekendmakingen in de omliggende
gemeenten aangeplakt luidende:
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BEKENDMAKING

SCHIETOEFENINGEN

De burgemeester der gemeente
brengt
ter openbare kennis dat op 17 Mei door het Korps
Rijdende Artillerie schietoefeningen zullen wor
den gehouden op de
RIJSBERGSCHE HEIDE.

De kanonnen zullen worden opgesteld tusschen
,Jiet Boomken" en de „Groote Meeren" terwijl in
Z.W. richting zal worden geschoten op schijven
die bij „de Bak" zullen opgesteld worden.
Het geheele terrein in de schootsrichting over
een afstand van 6 K.M. moet gedurende de schiet
oefeningen als onveilig en onbegaanbaar worden

beschouwd en wordt tijdig met roode vlaggen,
patrouilles en posten op de voornaamste wegen
afgezet, terwijl op de schietdagen roode vlaggen
zullen waaien van de torens der kerken der omlig
gende gemeenten:

Etten, Sprundel, Rijsbergen, Rucphen en Zundert.
Een ieder hoede zich voor het aanraken van een

niet gesprongen projectiel, wegens het gevaar van
ontploffing; afbeeldingen van dergelijke projec
tielen staan hieronder.

Van het vinden van zulke projectielen wordt
bericht ingewacht bij den Gemeente-veldwachter,
waarna het door de zorg van de militaire macht
onschadelijk zal worden gemaakt.
De schijven, banden, vlaggen enz. zijn 's Rijks
eigendom waarvan het ontvreemden of beschadi

gen strafbaar is volgens de wet.
De Burgemeester.

. . . . Mei 1915.

Het Korps rukte te 9 uur v.m. uit met den
Korpsstaf en 2 enkelbatterijen, veldtenue lichte
bepakking. Brood en haver mede, koffie in den

hooikistwagen. De recruten van elke batterij in
een peloton vereenigd onder commando van den
Ct. G.T. waarbij deW.G.T.en K.G.T. De recruten
beschikten over zadels en hoofdstellen van den

A.M.T, Zoodra de batterijen in stelling stonden,
werden 3 a 4 recruten in plaats van de bedienings
manschappen gesteld, die weder bij een volgend
vuur door anderen werden vervangen.
Doelen waren: i. artillerie in randstelling, duur

ingegraven artillerie, liggende en knielende tirail
leurslinie, tirailleurs in loopgraaf. Waarneming
als regel buiten de batterij; verbinding met tele
foon of spreektrompet. Afstand varieerde tusschen
2000 en 3200 M.

2 Juni had weder een schietoefening plaats, ge
paard gaande met een marsch en bivak. Afmarsch
om 7 uur uit Breda via de brug bij Keizersveer,
Dinsen, brug bij Drongelen naar Loons hoekje
(ten Z. van Waalwijk) alwaar het bivak werd be
trokken (pl.m. 50 K.M.).
Den volgenden dag werd teruggemarcheerd
over Gilze, alwaar een schietoefening werd gehou
den te 10 uur v.m. Opstelling der batterijen onge
veer Oostelijke grens van „Prinse Bosch" (Z.W.
van Gilze) 100 M. Oost van de Lange Reijt. De
batterijen stonden achter een bosch waar niets van
de doelen te zien was. Twee vuren werden geleid
op grooten afstand van de vurende batterij (pl.m.
I a 2 K.M.). Vuren werden geleid met eigen tele
foon, die zeer goed werkte. Afzetting van het ter
rein geschiedde door de hulp van 4 R.H. Doelen
als op de Rijsbergsche heide; voor de beide schiet
oefeningen 120 B.G.K.T. beschikbaar. Het doelen
materiaal was uit Arnhem afkomstig.
Aanvangende Donderdag ro uur werd, tot
nader order, dagelijks een werkploeg gedirigeerd
naar Raamsdonk teneinde aldaar geschutstanden
in orde te brengen.
Vertrek per stoomtram te 9.40 uur v.m., vertrek
uit Raamsdonksveer 9.06 uur n.m. Iedere batterij
3 korporaals en 21 kanonniers en om den anderen
dag een onderofficier. De Luitenant van Santen,
waaraan toegevoegd de Luitenant von Hemert,

was met de leiding belast, lederen dag werd per
hooikistwagen het middageten gebracht te 12.30
uur ter plaatse. Tenue: stalbroek, stalkiel en man

tel; meegenomen werden 24 schoppen,2 kapmessen,
3 hamers, 3 nijptangen, 2 kniptangen, i kompas,
3 aardstampers, 2 vlaggen, 3 houtzagen, i rijwiel
en draadnagels. De opdracht eindigde i Juli.
18 Juni had weder een groote oefening van de
Cavalerie-Brigade plaats waarbij H.M, de Konin
gin tegenwoordig zou zijn. Te 12.15
nachts
marcheerde het Korps af naar de Roosbergsche
Tiend alwaar een bivak werd betrokken te 2 uur
v.m., tegelijk met i, 2 en 3 R.H., 4-4 R.H. en

12 min. 2. Artillerie waarvan één stuk zichtbaar

I E.W. Het bivak werd in Oostelijke richting be

9 min. 3. Infanterie in loopgraaf 13 min. Voorts:

veiligd door 2-4 R.H. en 3 E.W.
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GEVECHTSTREIN
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Rust van den Gevechtstrein bij een oefcning In Brabant tijdens de mobilisatie

Te 3.30 uur kwam H.M. de Koningin te Bavel
aan, steeg dan te paard na te zijn begroet door

Ct. C.B. Na een bezichtiging van het bivak, zoowel
te paard als te voet, werd alarm geblazen waarna

de C.B., met verkennende en beveiligende afdeelingen vooruit, marcheerde naar Riel.
H.M. de Koningin marcheerde het grootste deel
van den marsch aan het hoofd mee en gebruikte
te 7 uur v.m. te Riel aangekomen, in den Koninklijken trein het ontbijt. Op de Rechte heide werd
de Brigade over geaccidenteerd terrein ter aanval
ingezet tegen in gevechtsformatie ontwikkelde

infanterie, daarbij telkens gebruik makende van
„2akken" in het terrein. H.M. de Koningin was
vervolgens tegenwoordig bij de beeediging van de

2® Luitenants A. D, C. van Zijp, Jhr. C. E. J.
Verheijen en Jhr. J. G. A. van Spengler bij i R.H,
en Jhr. H. G. A. Quarles van Ufford bij K.R.A.
Er volgde daarna een schitterend defile. De
Rijdende Artillerie, die door een misverstand een
te grooten afstand van het achterste Regiment
Huzaren had gekregen, moest dezen afstand in
versnelden gang inhalen, met dat gevolg, dat de

batterijen in een razenden rengalop en precies gericht voor H.M. defileerden. De indruk was zoo

overweldigend dat een spontaan „Hoerah" opging
van een batterijVeld-Artillerie die aan de manoeu
vres had deelgenomen en ter zijde was opgesteld.
Het was de reservebatterij die in Augustus 1914 te
Leiden was opgericht en waarbij alle stukrijders
oud-rijders waren. De tegenwoordigheid van H.M.

de Koningin, die weder op zulk een voorbeeldige
wijze belangstelling getoond had en daarbij de
vermoeienissen van de troepen geheel had gedeeld,
veroorzaakte een ongeloofelijke geestdrift.
De rijdende batterijen waren in gelen dolman,
Aan de oefening der treinen werd ook de noodige
aandacht besteed. De dirigeerend Paardenarts
Dr. Rijnenberg gaf in een schrijven te kennen dat
een veel te groot aantal paarden van de treinen

(voornamelijk van onbereden korpsen afkomstig)
in behandeling waren op de Etappe ziekenstallen
voor schavingen, drukkingen enz. tengevolge van
onoordeelkundig gebruik der paarden, onvoldoende toezicht op het passen der tuigen enz. Hij beveelt daarom met nadruk aan, cm bij de treinen

meer ervaren personeel te plaatsen. Bij een bataljon Infanterie b.v. waren 102 paarden en als toe

zicht een bereden korporaal! Aan dit verzoek werd

dan ook gevolg gegeven. Intusschen hadden oefeningen met de treinen bij de Cavalerie-Brigade
regelmatig plaats. Zoo b.v. op Woensdag 30 Juni
waren er marschoefeningen voor de gezamenlijke
bagagetreinen van den Brigadestaf, i, 2, 3, en
4 R.H., K.R.A., I E.W. en 3 E.W. benevens de

A.M.T. van K.R.A. De gezamenlijke treinen
waren om 7.45 uur opgesteld in veldtenue op het
exercitieterrein bij de Chasseekazerne. Behalve de
voertuigen, die bepaald onmisbaar voor de kanton-

nementsverpleging waren, namen alle voertuigen
aan den marsch deel, ook de patrooncaissons der
Regimenten Huzaren, die geacht werden tot den
bagagetrein te behooren. Bij elk regiment was de
bagagetrein gesteld onder een officier. Het geheel
stond onder bevel van den Kapitein Jhr. Quarles
van Ufford aan wien werd toegevoegd de ReserveLuitenant Baron van Verschuer. De marschweg
Buitensingel, Teteringsche dijk, Dongensche baan,
Kunstweg Oosterhout, Vijf Eiken-Oosterhoutsche
dijk, Kunstweg Gilze Bavel, Exercitieterrein bij
Chasseekazerne moest in 5 uur, rust inbegrepen,
worden afgelegd. De A.M.T. had geen eukel letsel
van. den marsch ondervonden, de faarden kwamen
in uitstekende conditie aan. De trouwe zorgen van
den Opperwachtmeester Kloprogge, die op i April
den tot adjudant-onderofficier bij de IV® Afdeeling van het 3® Regt. Veld-Artillerie bevorderden
opperwachtmeester Prins vervangen had, bleken
dus niet zonder gevolg.
23 en 24 Juli had weder een tweedaagsche
marschoefening plaats van de Brigade, waaraan
I,2 en 4 R.H., K.R.A., 3 E.W.,Telefoon Afd.der
Brigade, korsptreinen en de A.M.T. van K.R.A.
deelnamen. De marsch ging over 't Keizersveer.
De troepencolonne was in 29 min., de 86 voertui
gen van de treinen in 15 min. over. K.R.A. legerde
in oordbivak 23 op 24 Juli in Herpt, de A.M.T.
in Echten. Alle onderdeelen waren op de grootst
mogelijke sterkte en met volledige bepakking;
marschsnelheid met inbegrip van rusten 8 K.M.
per uur.

Bagagetreinen en A.M.T. van K.R.A. werden
gecommandeerd door den Reserve-Luitenant Baron

van Voorst tot Voorst. De afmarsch had plaats
op 23 Juli te 10.30 uur v.m. van het Exercitie

terrein bij de Chasseekazerne via den Maasdijk,
Ter Aalst, Steelhoven, Geertruidenberg, Keizers
veer straatweg Gorinchem tot Kruispunt M.P. II,
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Nieuwe Steeg, Dussen, alwaar de korpsen zelf
standig naar de plaatsen van legering marcheer
den. Den 24^^®" Juli was de afmarsch te 6 uur v.m.
Marschweg Drunen, Waalwijk-Sprang,; Kaats
heuvel, Vaart, de Straat, Oosterhout, Breda.
Op I Augustus gaf de Ct. C.B. een order uit,
waarbij den Korps-Ct. werd toegestaan met hun
onderdeel voor oefening een of meer nachten
buiten het aangewezen kantonnement te legeren.
De Maas mocht echter niet worden overschreden.

24, 25 en 26 Augustus had weder een groote
oefening van de geheele Brigade plaats.
De Brigade-Ct. kreeg in den vooravond van

23 Augustus de order met de Brigade af te marcheeren naar Oirschot, deze aldaar uiterlijk te

7 uur 's morgens verzameld te hebben, waarna
nadere bevelen zouden volgen. De Brigade mar
cheerde te 12 uur 's nachts van 23 op 24 Augustus

in één colonne af. Volgorde hoofdmacht 2/3
4 R.H., 2 R.H., K.R.A., i R.H.; voorhoede onder
Luitenant-Kolonel Benteyn, sectie mitrailleurs;
1/3 4 R.H., I en 3 E.W. Breda, Gilze, Goirle,
Goirlesche dijk, Fransche baan, Oirschot. De
Brigade ontving in Oirschot, waar ze van 7 tot
10 uur rustte, de order de Willemsvaart tusschen
sluis 2 tot en met sluis 5 te bezetten, waartoe aller
eerst de overgangen over den Dommel bij St.
Oedenrode en Nijnsel moesten worden vastgehou
den. K.R.A. legerde dien nacht te St. Oedenrode
in oordbivak ten W. van den Dommel. Op 25
Augustus kreeg de Brigade, die de Willemsvaart
tusschen sluis 2 en 5 bezet had, order voorwaarts
te rukken in de richting Oss, alwaar de BrigadeCt. zich om 3 uur n.m. onder de bevelen moest
stellen van Ct. IV® Div.(die 't N. kanaalvak had

bezet gehouden). K.R.A. stond te 8.30 uur gereed
op 't Marktplein te St. Oedenrode met 't hoofd

bij 't Gemeentehuis; de Brigade marcheerde in

3 colonnes na zich verzameld te hebben op de
Groote Heide. De middelste colonne i R.H.,
K.R.A. en I en 3 E.W. marcheerde te 9 uur over
Veghel, Hezelaar, Hazelberg-Vorstenbosch. Linker
colonne 2 R.H. over Dinther-Muggehoek. Rechter
colonne 4 R.H. over Erp-Bedaf.

Opdracht: roode troepen krachtig aangrijpen!
K.R.A. legerde in oordbivak in Geffen.

26 Augustus kreeg de Brigade, die gelegerd
was geweest in Oss, Heesch, Nistelrode en Geffen,

de opdracht het oprukken van vijandelijke troe82

pen, die naar Erp over Breda naar den Bosch
marcheerden, te vertragen. Deze manoeuvre, die
in Zuidelijke richting ging over Vught, eindigde
te 12 uur n.m., waarna naar Breda werd terug-

gemarcheerd, na op den straatweg Tilburg-Breda
te zijn bezichtigd door Z. Ex. den Minister van
Oorlog Bosboom.
22 October werd een oefening gehouden onde^
Kolonel van Overveldt waarbij ab-K.R.A. tegen

een ondersteld geland vijandelijk bataljon bij
Stavenisse;2b-K,R.A.legerde in Halsteren;4 R.H.
trok 22 October daarbij de Eendracht door zonder
ongevallen. Op 23 October onder zeer dikken mist
nogmaals met Ct. C.B. aan het hoofd. De batterij
werd met de pont overgezet.
Intusschen waren bij K.R.A. tusschen i en 5
October de nieuwe lichtingen opgekomen. Aan be
drijvigheid was dus geen gebrek, hetgeen zeker

veel bijdroeg om den opgewekten geest te hand
haven.
DETACHEMENT ARNHEM

De oefeningen van het detachement Arnhem
(2 a en i b batterij) werden op 8 Januari bijge
woond door H.M. de Koningm, welk bezoek de
II® Divisie gold. De twee enkelbatterijen voerden
verschillende bewegingen uit op de heide bij OudReemst in de nabijheid van H.M.
In den nacht van 28 Februari werd om 3 uur
afgemarcheerd teneinde de spoorwegbrug bij

Culemborg over te trekken, welke was ingericht
voor troepenvervoer. Onder een hevig onweder,
gepaard gaande met sneeuw- en hagelbuien, werd
uit Arnhem afgemarcheerd over Elden en langs
den dijk van Driel, waar het plotseling door een
hagelbui zoo donker werd, dat de paarden schrok
ken en keert maakten en een voertuig in de bocht
bij 't huis „Westerveld" van den dijk raakte, doch
spoedig weer den marsch kon vervolgen.
De batterijen werden te Culemborg ingekwar
tierd, trokken i Maart 4 uur v.m. over de Spoor
brug en zetten den marsch langs gladde besneeuw
de wegen naar Arnhem door, waar zij om 2 uur
n.m. in de kazerne terugkeerden.
10 Mei verliet de tot Majoor bij het 2® Regt.
Veld-Artillerie bevorderde Kapitein L. W. Baron
van Boetzelaer het Korps en gaf het commando

over aan Kapitein J. E. Haitsma Muiier, die op
II Juni werd vervangen door den Kapitein

C. W. A. Baron van Haersolte van den Doom,
die tot 16 November 1918 het commando over de
dubbelbatterij te Arnhem voerde, terwijl de Kapitein Haitsma Mulier het commando over de dub

belbatterij bij de Cavalerie-Brigade kreeg.
Gedurende den zomer deden zich onder de paarden op uitgebreide schaal ziekteverschijnselen voor,
waartegen inenting met serum werd toegepast;
het aantal sterfgevallen bleef echter zoo groot,
dat het houden van oefeningen vrijwel onmogeHjk was. De schietoefeningen op i6 en 17 Juni
warden afgelast. Met nog slappe paarden moest
deelgenomen worden aan een oefening van de II®
Divisie, waartoe op 15 September naar Duiven

werd afgemarcheerd, waar de batterij werd ingekwartierd. Des nachts werd over een pontonbrug
over het Pannerdensche kanaal getrokken ten

Oosten van Angeren en de tegenpartij in Westeiijke richting vervolgd; terwijl de batterij te SlijkEwijk had gekantonneerd, werd op 16 September
de vervolging voortgezet en een aanval gedaan op
de Stelling Ochten-de Spies; 16 uren waren de
manschappen en paarden voortdurend in touw geweest en teekenen van verraoeidheid begonnen
waarneembaar te worden.

In den nacht van 16-17 September kantonneerde
de dubbelbatterij wederom te Slijk-Ewijk en op
17 September had de terugmarsch over Andelst en

een pontonbrug bij het Lexkesveer en Renkum
naar Arnhem plaats.
Nog hadden grootere oefeningen plaats op 23
September bij Westervoort en omstreken, 14 Octo
ber bij den Compagnieberg.
20 October, 3, 11, 18 en 23 November in de
omgeving van Oud-Reemst. De rust werd daarbij

gewoonlijk te 12 uur op de heide gehouden, waarbij
koffie werd medegenomen in den hooikistwagen.
BESMETTELIJKE ZIEKTEN.

In verband met de besmettelijke ziekte, die zich

de laatste jaren telkens te Arnhem onder de paar
den had voorgedaan, werd besloten tot een grondige verbouwing van de stallen in de Willemskazerne. Op 3 December, terwijl de troep aan 't
oefenen was op den Galgenberg, werd onverwachts
het bevel ontvangen dat de batterij marschvaardig
moest gemaakt worden. Te 3 uur n.m. was de
batterij marschvaardig tot afmarsch gereed aan
den Zijpendaalschen weg; de voertuigen bleven

gepakt, aangezien de afmarsch naar Deventer op
handen was. Op8 December marcheerde de dubbel
batterij te 8 uur v.m. af over Loenen naar Deven

ter, alwaar de troep voorloopig gehuisvest werd
in de Steenen Rijbaan, terwijl de paarden aanvankelijk werden ingekwartierd. Na 14 dagen
werd een staltent geplaatst. Het materieel werd
ondergebracht in de houten Rijbaan.

OEFENINGEN, ONTSPANNING EN CURSUSSEN

De Afdeeling „Ontwikkeling en Ontspanning"

om deze nog voor andere doeleinden te be-

(O. en O.), opgericht aan het Algemeen Hoofd-

steden. Bij de eerste opleiding was het een goede
schakel in het programma omdat de systematisch

kwartier, had tot taak, eensdeels het onder de

wapenen zijn van een groot deel der bevolking te
benutten tot instructie in de lichamelijke opvoeding en het beoefenen van sport, anderdeels te

toegepaste gymnastiek (aanvankelijk de Duitsche
methode, in latere jaren de Zweedsche) de dik

zorgen voor de gewenschte afleiding voor de troe-

maken op rijkunstig gebied. De invloed daarvan
was zeer merkbaar. De opvatting van den Minister

pen die in kleinere kantonnementen waren gelegerd. Wat het eerste doel betreft zoo was uit
den aard der zaak de behoefte bij de onbereden

wapens daaraan grooter dan bij de bereden troepen.
Bij de laatste toch gaf het noodzakelijke dagelijksche uitrukken reeds zooveel lichaamsbeweging
en was de geheele dag bovendien zoo bezet met
de verzorging van paarden, tuigen, materiaal,
uitrusting etc. dat dikwijis de tijd te kort schoot

wijis stijve recruten snellere vorderingen deed

van Oorlog, Bosboom, die Z.E. 00k reeds als

Commandant van het Korps Rijdende Artillerie
had voorgestaan, was in het leger zooveel mogelijk
een geheel onderdeel in de lichamelijke oefenin
gen en sport op te leiden. Niet altijd werd in dezen
geest gehandeld en de wedstrijden die o.a. in het

Stadion te Amsterdam plaats hadden op 11 en 12
September gaven aanleiding dat speciale groe83

pen van de korpsen werden opgeleid, terwijl toch
een overwinning daar^'an, hoe lofwaardig op zich
zelf en opwekkend voor anderen, toch niet altijd
den toestand bij het betreffende onderdeeliweergaf.
Schitterend was daarentegen b.v. de prestatie
van het Cavalerie-recrutendepót te Amersfoort
onder leiding van Ritmeester Jhr. Godin de Beau

fort, die zelf vooraan de athletische oefeningen,
hardloopen, springen, zwemmen enz. met het geheele escadron verrichtte. Ook de escadrons wiel

rijders gaven prachtige prestaties o.a. 350 K.M.
in 24 uur.

Op II en 12 September hadden in het Stadion
te Amsterdam groote legerwedstrijden plaats,

athletiek, estafetteloop, hardloopen op korten en
langen afstand, speerwerpen, discuswerpen, hoog
springen, verspringen, gewichtheffen, steenstooten,
klimmen enz. enz.

De Cavalerie-Brigade werd vertegenwoordigd
door 8 man van i R.H., 5 van 2 R.H., 3 van
K.R.A., 2 van i E.W. en 9 van 3 E.W.
De Luitenants van Zijp en Colenbrander wonnen

eerste prijzen in 't hardloopen en estafetteloop.

medailles uit voor deelnemers die het parcours
binnen 20 min. aflegden.
Aan de ontspanning van de gemobiliseerden
werd ook de noodige aandacht besteed. Zoo onver
schillig als men in vredestijd tegenover het leger
was, zoo stond het nu in het centrum der belang
stelling, een verschijnsel dat zich te allen tijde
in ons land heeft voorgedaan. Wij moeten hier
echter een uitzondering maken voor de inwoners
van Arnhem, die ook in vredestijd steeds een leven
dige belangstelling voor ons korps getoond hebben
en met ons hebben meegeleefd. Hoe het ook zij,
gedurende de mobilisatie deed ieder wat mogelijk
was het den gemobiliseerden aangenaam te maken.
Militaire tehuizen, bibliotheken werden opgericht,
wollen truien, kousen, handschoenen, wachtmutsen werden in groote hoeveelheden door de dames

gemaakt, bioscopen, liefhebberij-comedies gaven
's avonds voorstellingen. Zoo leest men aanhoudend
op de orders voor „Het kantonnement in Breda".

„Namens de commissie van Onze Jongens" wordt
medegedeeld dat er wederom een uitvoering zal
plaats hebben op
des avonds te 7 uur in

Bij de C.B. werd een commissie benoemd voor

het „Hof van Holland" uitsluitend voor de te

O. en O. bestaande uit Kapitein Pels Rijcken
(K.R.A.), de I® Luitenants Crommelin, Boellaard

Breda en omgeving gekantonneerde troepen".

en van Tienhoven van de Cavalerie.

Voorts werden met St. Nicolaas en Kerstmis
comité's gevormd van dames om deze avonden

Voorts dient te worden vermeld dat centrale

feestelijk voor de gemobiliseerde troepen te vieren.

cursussen werden gehouden ter vorming van

Ook werd de tijd onder de wapenen benut om

Instructeurs in de lichamelijke opvoeding.
Door den Ct. C.B. werd voorts bepaald dat door
elk Regiment Huzaren en Korps Rijdende Artil
lerie gedurende het seizoen 2 jachtritten zouden
worden georganiseerd. Aan deze jachtritten werd
door den Ct. C.B. en alle officieren van het betref
fende Korps meegereden, benevens door een be

paald aantal van de overige korpsen. Op deze wijze
werd de ruitersport levendig beoefend. De Kapitein
Haitsma Muiier reed o.a. op 3 November een jachtrit bij het Korps voor, waaraan behalve Ct. C.B.
alle officieren K.R.A., Ct.«° i, 3, 4 R.H. en 6 door

hen van elk regiment aan te wijzen officieren deel

cursussen te houden die zoowel door militairen als

burgers werden gegeven en waarvoor de benoodigde
leermiddelen werden verstrekt door O. en O. als

leerboeken, cahiers, teekenbehoeften enz. Op 2
November werd b.v. op de orders bekend gemaakt
dat de lessen weder zouden aanvangen op Woens
dag 3 November Spaansch, 4 November Boek
houden, Duitsch, Electrotechniek, 5 November
Fransch, Bouwkundig teekenen, 8 November
groente- en fruitteelt en schoonschrijven. Voorts
lessen in Stenographie. Over 't algemeen werd
van deze cursussen veel gebruik gemaakt.

namen; om I uur verzamelen bij de „Bloemkool".

MATERIEEL

Ook werd op 25 November een Cross-Country
gehouden voor officieren der Cavalerie-Brigade.

MUNITIE, NOODLADINGEN, HOOIKISTWAGENS EN

Begin en eindpunt pl.m. 200 M. ten N. van den

harden weg door Teteringen. Afstand 5500 M.
Kapitein Jhr. Quarles van Ufford zocht het par
cours uit. De Kon. Mil. Sportvereeniging loofde
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GEREEDSCHAPWAGENS, SCHILD VOOR WAAR
NEMER, WINTERBESLAG.

Wat de munitie betreft, zoo ging de Rijdende
Artillerie met de batterijen uitsluitend te velde

met B.G.K.T. en wel 3392 van 7 c.M. bij den

A.M.T. bovendien nog 244 B.G. en 764 G.K.T.

Daartoe werden ringetjes gebruikt, waarvan men

van 7 c.M,

een of meer aanbracht naarmate het ijzer meer
was afgesleten. Deze methode voldeed bij behoorlijke oefening zeer goed.
In het begin der mobilisatie kwamen bij de

De B.G.K.T. (brisant granaatkartets) was een
uitstekend projectiel daar het als G.K.T. werkte
en bovendien de kop niet alleen gelegenheid gaf
de ligging waar te nemen maar bovendien een
groote uitwerking op de schilden had. Het was

evenwel kostbaar en tijdens den oorlog moeilijk
in groote hoeveelheid aan te maken. Dientengevolge werden in het najaar 1915 z.g. noodladingen
aangemaakt, kortheidshalve „G. Ladingen" genoemd.zijnde een granaat van een voudige constructie, aanvankelijk 50% B.G.K.T. en 50% B.G. De
hooikistwagen (i per dubbelbatterij), die eigenlijk
bij de Rijdende Artillerie was ontstaan en ook later

bij andere korpsen werd ingevoerd, werd bij aanschrijving D. v. O. 25 Augustus 1915 vervangen
door 2 gereedschapskeukenwagens, terwijl een gereedschapswagen bij den Korpsstaf werd ingedeeld, inplaats van bij de batterijen. In October
werd deze verandering doorgevoerd. Tevens werd
een wachtmeester per dubbelbatterij meer ingedeeld als commandant van den bagagetrein der
b-batterij.

Ook werd een schild ingevoerd ter bescherming
van den waarnemer en observatieladder.

Het winterbeslag vereischte veel zorg. Vroeger
werden cm het ballen in de sneeuw tegen te gaan,
gummizooltjes gebruikt, die den hoef (na warm
te zijn gemaakt) opvulden. Nu ^t gummi schaarscher werd, werd een proef genomen met blikken
plaatjes tusschen het ijzer en den hoef, die dus de
hoefholte afsloten. Deze plaatjes moesten natuurlijk goed passen en voor elk paard pasklaar ge
maakt worden. Met de noodige zorg behandeld
voldeden ze zeer goed. Bij het winterbeslag wer
den aanvankelijk stompe kalkoenen gebruikt om
te zorgen dat de schroefdraad bruikbaar bleef voor

de scherpe. Nu ook de aanvulling van stompe kal
koenen bezwaarlijk werd en de slijtage groot door
het dagelijksch uitrukken, werd lets anders yerzonnen. Men vulde de gaten van de ijzers met

werk op en zoodra de scherpe kalkoenen moesten
worden ingezet, werden de gaten met een opruimer
z.g. opgefrischt. Wanneer nu echter het ijzer,
dikwijls reeds voor de helft of drie kwart, was
afgesleten zou de schroefdraad van de kalkoen
door te diep indraaien den hoef kunnen kwetsen
of wel de schroefdraad buiten het ijzer uitsteken.

gevorderde paarden bij sommige korpsen nogal
schavingen voor door haam of borstgareel. Veel
werd gediscussieerd over de vraag of borstgareel
of haam de voorkeur verdiende. O.i. is zulks echter

voornamelijk afhankelijk van de omstandigheid
of de gevorderde paarden te voren aan een haam

of borstgareel gewoon waren. Tuigt men het paard
op gelijke wijze als het gewoon was, met zorg op,
dan zal men weinig last van schavingen hebben.
Hoe't ook zij de I.B.A. besliste bij schrijven van
28 April 1915 dat de voorpaarden der Veld- en
der Rijdende Artillerie van borstgareel zouden
worden voorzien, dat echter ook desgewild bij de
middenpaarden gebruikt mochten worden!
AANVULLING VAN PAARDEN

Bij het Depot te Leiden waren nog 2 jaargangen remonte paarden in africhting onder leiding
van den Opperwachtmeester-pikeur Splinter en
een 20-taI remonterijders. Op 17 Mei werden 14
afgerichte jonge paarden naar Arnheni en 15 naar
Breda gezonden. Te Leiden bleef dus de jaargang
die in 't voorjaar 1914 in lerland was aangekocht en eerst in't remontedepot te Milligen geacclimatiseerd was. Verder geschiedde de aanvul
ling der batterijen van uit het Algemeen Paarden
depot te Utrecht waarheen de, door een commissie
telkens aangekochte, paarden werden verzonden.

KLEEDING (GRIJZE)
Geleidelijk begon de grijsgroene kleeding de
oude kleeding te vervangen. Bij het Korps Rijden
de Artillerie rukten echter de batterijen in de
eerste helft van het jaar nog in dolman uit. In
een schrijven d.d. 24 April 1915 van den Ct. der
dubbelbatterij Kapitein Baron van Haersolte van
den Doom leest men „Bij de batterij wordt het
grijsgroene laken nog slechts gedragen door de
recruten sedert 15 Januari in dienst en voorts aan
rijbroeken. De indruk is dat het grijsgroene laken
minder sterk is dan het blauwe laken. Een rijbroek,
door een wachtmeester ontvangen in de laatste

dagen van September 1914 is thans geheel kaal
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VLIEGWEZEN

gesleten aan de vóórzijde der pijpen. Evenzoo een
rijbroek door een kanonnier in de maand Novem
ber 1914 ontvangen".
Ook bij de huzarenregimenten klaagde^men over
de slechte kwaliteit van het grijsgroene laken. De
Opperbevelhebber zond in Mei een schrijven rond
behelzende dat in het buitenland dezelfde ervaring
was opgedaan. Intusschen werd bij aanschrijving

Het schieten met vliegerwaarneming kwam meer
en meer naar voren en daarmede ook het streven

naar dekking. Berichten van het front toonden

aan dat de vliegerwaarneming tot de meest ge
vaarlijke behoorde.

Bij het schieten werd een seincode ingevoerd om

D. v. O. 23 April 1915 aan de onderofficieren

bij niet werken van de telefoon te worden toe

„vergund" zich voor eigen rekening in de grijze

gepast,zoo b.v. „me" is meer;„mi" is minder;„w"
is wijder. De code was eenvoudig en werkte goed.

uniform te kleeden.
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MUTATIEN

apitein Haitsma Mulier werd
van 22-23 Mei gedetacheerd in
de Legerplaats bij Oldebroek
tot bet volgen van een schietcursus bij de oefeningsafdeeling.
22-30 Mei. 2® Luit. Jhr. Quarles van Ufford,
idem.

30 Mei. 2® Luit. Jhr. Quarles van Ufford ge
detacheerd aan de Kon. Mil. Academic te Breda

tot het volgen van een applicatiecursus.
5 t/ra 9 Juni. Luitenant-Kolonel Baud en Kapitein

Baron van Haersolte van den Doom en

Kapitein Jhr. Quarles van Ufford volgen een
schietcursus in Oldebroek.

13 t/m 17 Juni. Kapitein Pels Rijcken id.
i9t/m24juni. Kapitein Rambonnet id.
21 Juni wordt de i® Luitenant Fabius overgeplaatst bij den Staf van het Korps doch blijft ge
detacheerd bij het onderdeel van het Korps te
Arnhem. De Reserve 2® Luitenant Graaf van Lim-

burg Stirum wordt overgeplaatst bij de Batterij 2b.
8 Augustus. Reserve Luitenants Jhr. L. van
Loon en Baron van Verschuer verkrijgen om beurten een week studieverlof.

8 Augustus de Reserve-wachtmeester van der
Flier wordt aangesteld tot kornet.

14 Augustus. De i® Luitenant Fabius woMt
ingedeeld bij batterij 2 a te Arnhem, de i® Luite
nant Schoute wordt geplaatst in Schijndel.
21 Augustus. De oud-rijder Majoor Kalff wordt
Chef Staf I® Divisie, terwijl Kapitein van den
Generalen Staf H.H. van Dobben Chef Staf Cava-

lerie-Brigade wordt.

2 October. De Kapitein Haitsma Mulier wordt

overgeplaatst bij de Vesting-Artillerie te Woudrichem II-i R.Vg.A.

Kapitein Pels Rijcken wordt overgeplaatst bij
de Vesting-Artillerie te Amsterdam II-2 R.Vg.A.
Kapitein Rambonnet wordt belast met het bevel
over de dubbelbatterij la en 2 b (was tijdelijk
belast met het commando over 3-II-2 R.V.A. gelegerd te Soest), en daartoe i October naar Schijn
del gedirigeerd.
I® Luitenant Eschauzier wordt belast met het

bevel over de 2 b batterij.
I® Luitenant C. J. Schouten wordt overgeplaatst
van de Vesting-Artillerie bij K.R.A. te Schijndel
en wel bij batterij 2 b.
2® Luitenant Jhr. Quarles van Ufford keert van
den applicatiecursus terug naar K.R.A. te Schijn
del. De Reserve-Paardenarts H. J. H. Vullinghs
wordt in de maanden September en October bij
het Korps gedetacheerd te Schijndel, daarna ge
plaatst bij 3 R.H. te Veghel.
I December de Reserve 2® Luitenants W. F. F.

Baron van Verschuer, Jhr. L. C. van Loon en
Jhr. G. A. Tindal benoemd tot Res. i® Luitenant.

16 December i® Luitenant Fabius verkrijgt 2
maanden ziekenverlof voor herstel van gezondheid.
19 December de kornet G. J. van der Flier
wordt aangesteld tot Reserve 2® Luitenant (beeediging 23 Januari 1917).
INDEELING AUGUSTUS 1916.
Korpscommandant Luitenant-Kolonel C. E. Baud.
Kapitein-adjudant Jhr. K. F. Quarles van Ufford.

I® Verkenner Reserve i® Luitenant F. A. J. Baron
van Voorst tot Voorst(3 dagen per week zakenverlof).
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2® Verkenner Reserve 2® Luitenant O. E. G. Graaf

van Limburg Stirum(ziek, ged. bij de II® Div.)Bij de Cavalerie-Brigade.
Batterij i A.

Kapitein J. E. Haitsma MuHer (Ct. dubbelbatt.)I® Luitenant O. L. Eschauzier(O.C)
Res. 2® Luit. W. F. F. Baron van Verschuer

(Res. O.C).
Batterij 2 B.

Kapitein C C Pels Rijcken (B.Ct).
I® Luitenant P. H. Schoute (O.C.) (in opleiding
voor adjudant).
Res. 2® Luit. Jhr. H. A. Graswinckel (Res. O.C.)
(zakenverlof, wordt vervangen door den benoem
den kornet G. J. van der Flier).
Bij de 11^ Divisie,

Batterij 2 A.
Kapitein C. W. A. Baron van Haersolte van den
Doorn (Ct. dubbelbatterij).
I® Luitenant A. Fabius (O.C.).
Res. 2® Luit. Jhr. L. C. van Loon (Res. O.C.).
Batterij 1 B.

I® Luitenant J. J. van Santen (B.Ct.).
Res. 2® Luitenant Jhr. G. A. Tindal (O.C.).
Res. 2® Luit. W. W. E. von Hemert(Res. O.C.).

Kapitein H. G. Rambonnet tijdelijk belast met
het commando over 3-II-2 R.V.A.gelegerd te Soest.
Kapitein-kwartiermeester Knage werd 11 Juli
gedetacheerd bij het Vil Depot bataljon, wederom
om achterstallig werk te ordenen.

De dagelijksche uitrukkende oefeningen met de
batterijen, waarbij gewoonlijk eens per week in
Brigadeverband en Korpsverband, werden voort
gezet. De stukrijders en kanonniers kregen daar
door een hoog peil van geoefendheid, hetgeen niet
alleen bleek in het terrein waar herhaaldelijk vrij
breede slooten met de geheele batterij in galop ge

nomen werden maar ook toen op i Juni bij het Con
cours Hippique te Breda een demonstratie werd
gegeven door de batterij van Kapitein Haitsma
Muiier die prachtige verrichtingen te zien gaf,
vooral toen ten slotte de batterij in vollen ren langs
de tribune kwam.

Van de oefeningen vermelden we verder een
oefening in 't inladen. Twee treinen waren samen
gesteld resp. voor de A en B Batterij. Het inladen
kon dus geheel worden voorbereid en verliep dan
ook zeer snel.

31 Maart 9.45 uur v.m. werd van den O.L.Z.
het telegram ontvangen:
„Geen verloven meer verleenen. De door
den M. v. O. verleende verloven gaan door".
Te 10.20 uur kwam van den C.V. het telegram:
„Grenstroepen blyven ter plaatse".
Onmiddellijk werden de oefeningen gestaakt en
naar het kantonnement teruggemarcheerd, munitie
gepakt en de batterijen geheel marschvaardig ge
maakt.

Ieder giste natuurlijk naar de oorzaak van
dezen maatregel. Ging het om de geallieerden of
om de centralen? Uit den aard der zaak lekte

Op 9 Mei keerde de dubbelbatterij bij de II®
Divisie, 2 a en i b, van Deventer terug naar

hieromtrent niets uit. 1 Juni werd de maatregel
opgeheven.

Arnhem.

Op 27 Juni werd de geheele Cavalerie-Brigade
verplaatst, welke verplaatsing gepaard ging met
een manoeuvre.

28 Juni werd de nieuwe legering:
Staf en i R.H.
2 R.H. en i E.W.

Boxtel.
St. Oedenrode,

3 R.H. en 2 E.W.
4 R.H. en 3 E.W.

Veghel.
Best (4-4 R.H. Son en
Breugel).

Staf, I a- en 2 b-K.R,A. Schijtidel.
Later kwam 4 R.H. in Uden en weer later in
Gisterwijk.
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Van 9 t/m 12 Mei werd een kaderoefening in
het terrein gehouden door den C.C.B., waarbij Lui
tenant-Kolonel Baud, Kapitein Jhr. Quarles van
Ufford en Kapitein Pels Rijcken, in de omgeving
van Eindhoven, Venlo en Vierlingsbeek. 9 Mei te
6 uur marcheerde de Korps-Ct. met beide Kapi

teins af en 3 ordonnansen, lichte bepakking en
kolbak.

15 Mei stond de geheele Brigade om 10 uur
opgesteld op de Molenheide. De regimenten huza
ren en batterijen rijdende artillerie in linie front
Oost en evenwijdig en pl.m. 500 M. verwijderd
van den Oosterhoutschen dijk. De wielrijders in

iinie front West, het midden bij de vliegloods.

Cavalerie-Brigade.

A.M.T.in linie front Zuid op het N.deel der heide.
Telefoon Afd. links van deze in linie. Veldtenue

lichte bepakking. Doel: Exercitie.
Op 18 Mei was de Brigade te 9.30 uur op gelijke wijze opgesteld in afwachting van het vierde
bezoek van H.M de Koningin. H.M. inspecteerde

C.C.B. No. 1303 G

I Juli 1916.
Nota aan den Heer Com

mandant van het Korps
Rijdende Artillerie.

de Brigade te paard, waama een defile en frontmarsch in galop naar H.M. plaats had.

Het is mij aangenaam aan U HoogEdelGestrenge

De CC.B. gaf de order dat door elk regiment
of korps in het tijdstip van i Juli tot 30 September
minstens twee oefeningen buiten het legeringsgebied moesten worden gehouden met minstens

en aan de batterijen van het Korps, behoorende tot
de brigade onder mijn bevel, mijn bijzondere tevredenheid te kunnen betuigen over de verrichting
afgelegd tijdens de oefening op 28 Juni j.l. bij het

twee nachten buiten het kantonnement. Bovendien

minstens twee kaderoefeningen voor officieren
eveneens met twee nachten buiten het kanton
nement.

24 Juli hadden afscheidsbezoeken aan deauto-

riteiten te Breda plaats, aangezien de Brigade
naar een nieuw legeringsgebied verplaats zou
worden.

27 Juni had een manoeuvre plaats van de geheele
brigade tegen de IV Divisie, bijgewoond door den
C.V. Na afloop legerde de Brigade Staf C.B. Staf
I a- en 2 b-K.R.A. te Oisterwijk, 2 R.H. en 3 R.H.
te Tilburg; 4 R.H. Moergestel; i, 2, 3 E.W.,
Tilburg; A.M.T. Haren.
28 Juni voortzetting van de manoeuvre tegen de
IV Divisie. Bij deze manoeuvre werd o.a. van het
Zuiden uit een aanval gedaan op Oisterwijk onder
Kolonel E. W. B°. van der Capellene Deze omtrok
de stelling die de N. partij had ingenomen aan den
Z.rand van het dorp, waarbij verschillende bruggen over den „Stroom" bezet waren. Toen de
Balvertsche brug onbewaakt bleek,trok de Kolonel
van der Capellen er met de Cavalerie en

Rijdende Artillerie over. Het was een buitengewoon zwaar en drassig terrein en op voorstel van
den Ct. K.R.A. werd doorloopend in draf gereden
tot aan den overkant van de brug, daar er anders
kans was dat de stukken bleven steken. De omtrek-

king slaagde volkomen. De B.Ct°. waren Kapitein
Haitsma Mulier en Kapitein Pels Rijcken. De
scheidsrechter der artillerie Kolonel Bergansius
sprak zijn bijzondere waardeering uit over de
RijdendeArtillerie, terwijl de CC.B.eenige dagen

later de volgende nota richtte aan C. K.R.A.
Overste Baud.

overtrekken van de brug bij Balsvoort. Het terrein

waarop bij dien overtocht de batterijen, geheel op
oorlogsvoet bepakt, sick hebhen moeten bewegen,
was van dien aard dat sledhts krachtige, goed
geoefende en goed op adem sijnde bespanningen,
oordeelkundig gereden, die verrichting hebhen
kumien geven.
De Generaal-Majoor,
PlEPERS.

Na afloop van de manoeuvre werd de legering
definitief: Staf C.B., i R.H.—2 te Boxtel; 2 R.H.
+ I E.W. te St. Oedenrode; 3 R.H. + 2 E.W. te
Veghel; 4 R.H.—4 -j- 3 E.W. te Best; 4-4 R.H.
te Son en Breugel. Staf 1 a- en 2 b-K.R.A. te
Schijndel; A.M.T. te Wybosch (bij Schijndel).
In dit kantonnement is K.R.A., voor zoover het
bij de Cav. Brigade was ingedeeld, verder gebleven tot aan het einde der mobilisatie.

De schietoefeningen hadden plaats op de Schayksche heide op 26, 27 en 28 Juli. De Staf en r a en
2 b batterij werden daartoe tijdelijk gedirigeerd
naar Heesch en Oss. De opstelling der vurende
batterijen was nabij Hengstheuvel. De afzetting
van het terrein geschiedde door de hulp van een

escadron wielrijders. De telefonische verbinding
met den Controlepost was aangelegd door de
telefoonbrigade van de Cavalerie-Brigade.
Op 28 Juli werd een korpsschietoefening ge
houden, waaraan 00k deelnamen de batterijen 2 a
en I b die hiertoe op 27 Juni waren gemarcheerd
van Arnhem naar Escharen en Gassel alwaar nacht-

kwartier werd gehouden. Op 29 Juni marcheerden
deze batterijen naar Arnhem terug. De Korpsschiet
oefening werd geleid door Kolonel van Overveldt
Ct. 4 R.H. De Korps Ct. Luitenant-Kolonel Baud
89

trad als Art. Ct. op. De afstand waarop gevuurd
werd varieerde van 1700-2500 M. In 't algemeen

goed waarneembare doelen, infanterie en artillerie.

vuren te staken en achter het naar Weert opruk
kende 3 R.H. aan te sluiten. De vervolging werd
voortgezet tot Boevender Peel en Koots Peel bij
welk défilé door de voorhoede opnieuw op tegen
stand werd gestuit. Te 11.10 uur was de manoeu
vre geëindigd. K.R.A. legerde den nacht weder
te Heeze, 30 Augustus werd naar 't kantonnement
Schijndel teruggemarcheerd. De oefening in de
2® mobilisatie bood een welkome gelegenheid om
de bezwaren na te gaan, welke in de practijk bij
de bestaande regeling zich zouden voordoen, voor

Gebruikt werd de B.G. No. i, B.G, Np. 2 (noodladingen) en B.G.K.T.
15 t/m 17 Augustus had een groote oefening
der geheele Brigade plaats tegen Grave.
Door de periodieke en andere verloven (zaken-,
studie-, landbouwverloven) alsmede door verschil
lende maatregelen als cursussen,opleiding recruten
enz. die in verband met den langdurigen mobili
satie-toestand genomen waren, moesten nieuwe
instructies gegeven en gemaakt worden om 200
spoedig mogelijk de onderdeden weder te completeeren en marschvaardig te maken. Men noemde

konden bereiken, bestemming der achterblijvende
paarden en recruten enz. De 16 man met verlof

dit „de 2" mobilisatie". De onafgerichte recruten

zijnde van K.R.A. kwamen 28 Augustus 11 uur

werden bij deze gelegenheid ijlings naar de depóts
gezonden, de verlofgangers teruggeroepen, voer
tuigen gepakt enz. Een dergelijke oefening werd

v.m. te Heeze aan via den Bosch.

voor de C.B. gehouden op 28 Augustus toen te
4.50 uur v.m. van den O.L.Z. het telegram ontvan
gen werd „Oefening C.P.verlofgangers worden

deze manoeuvres werd zooveel mogelijk de oorlogs-

teruggeroepen. Vervoer O.P.O." Te 6.15 uur
werd dit bericht middels een motorordonnans te

Schijndel door Ct. K.R.A. in ontvangst genomen
(telefoon was verstoord).Te p.15 uur was K.R.A.en
A.M.T. te Schijndel marschvaardig behalve optui
gen en aanspannen.Te 10.30 uur werd aan Ct. C.B.
een opdracht overhandigd. Telefonisch werden be
velen voor afmarsch gegeven.Te 12.45 uur stonden
K.R.A. en A.M.T. gereed bij het Patronaat in
Schijndel, Aan den Stationscommandant te 's-Hertogenbosch, Tilburg en den Stationschef te Eind
hoven, kruispunt Beugen en Tilburg, werd getele
grafeerd: „Terugkeerende verlofgangers voor
Cavalerie-Brigadedirigeeren op's-Hertogenbosch."
De opdracht voor de C.B. luidde „Verken het
Maasvak Kessel-Thorn en vertraag 's vijands ver
deren opmarsch in ons land".
De Brigade legerde des avonds te Maarheeze
en Lierde en Heeze, K.R.A. en A.M.T. te Heeze;

I E.W. en 3 E.W. hielden den overgang van de
Willemsvaart bezet.

29 Augustus werd de Brigade langs den weg
Maarheeze-Weert verplaatst teneinde den kanaal
overgang aldaar te forceeren. K.R.A. ontving te
7.30 uur den last bij Uithoven in stelling te komen
en 't forceeren van den kanaalovergang te steunen.
Te 9.30 uur ontving Ct. K.R.A. den last het
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wat betreft terugkeer van personeel dat met verlof
was, hoe deze hunne paarden zoo spoedig mogelijk

Van 21 t/m 26 September hadden groote leger-

manoeuvres plaats onder leiding van den C.V. Bij
toestand tiagebootst. Inkwartiering was b.v. niet
te voren geregeld. Aan de Z.roode partij IV® Divi
sie(V®, IX® en VII® Gemengde I.B.)onder leiding
van Ct, IV® Divisie was tevens toegevoegd deCavalerie-Brigade onder Generaal-Majoor Piepers en
bestond uit: Staf, telefoonafdeeling, autoradio

station, I, 2, 3, 4 R.H. elk a 3 escadrons (de
4® escradrons waren bij de divisies) Staf i a-, 2 bK.R.A., A.M.T. I, 2, 3 E.W. benevens I-z8 R.I.,
I-20 R.I,, 6a III-i R.V.A. welke ook tijdens de
manoeuvre aan de Cavalerie-Brigade was toe
gevoegd.
De opdracht van de Cavalerie-Brigade voor
22 September luidde „het Maasvak Oeffelt-Haren
te verkennen en te berichten of Blauwe troepen die
zich in het land van Maas en Waal bevinden de

Maas trachten te overschrijden of reeds overschre
den hebben. Voorts opstelling en beweging van
blauwe troepen in Maas en Waal te verkennen en
bruggen en pontonveeren in dat vak te vernielen.
Bij een oprukken van blauwe troepen over de Maas
den opmarsch daarvan in Z. en Z.W. richting te
vertragen".

De N. roode partij bestond uit II« Divisie waar
bij o.a. 2 a- en I b-K.R.A.

21 September te 4 uur trad de oorlogstoestand
in. De Brigade werd den 22® geconcentreerd om
en bij Veghel, o.a. K.R.A. te 7 uur op Straatweg
Schijndel-Eerde-Veghel met hoofd bij straat-

weg St.Oedenrode-Veghel.Verkenningspatrouilles
vooruit naar de Maas. I-18 R.I. Dinther, I-20 R.l.
en 6a-III-i R.V.A. N.rand van Uden. Na ingekomen berichten werdde Brigade achtereenvolgens
verplaatst naar Z. van de Schayksche heide,daarna
naar ,,Slabroeksche" en tenslotte naar den Mullen-

berg ten Z. van Schayk, waarna i R.H. en 3 R.H.
in gevecht werden gebracht in de lijn SchaykZandstraat om opmarcheerende vijandelijke troe-

pen tegen te houden.Te ii.$o uur kreeg i a K.R.A.
order in stelling te komen. Te 11.45
stond
deze in stelling bij K.M. ten Z, harden weg nabij

Zandstraat en nam vijandelijke colonnes op den
weg Herpen-Schayk onder vuur. Wegens sterk
opdringende vijandelijke infanterie veranderde
I a-K.R.A. van stelling en stond 12.35 opnieuw
pl.m. 300 M. ten W. kunstweg Schayk-Schaykschen hoek en pl.m. 100 M. ten N. kunstweg
Grave-Heesch totdat zij order kreeg bij de terugtrekkende Brigade aan te sluiten. Te 11.45
stond 2 b in stelling 1000 M. ten Z.O. driesprong
bij Schaykschen hoek met opdracht kunstweg
Broekstraat-Schayk over een lengte van 500 M.
onder vuur te nemen, totdat zij eveneens bevel
kreeg bij de terugtrekkende Brigade aan te slui
ten. De Brigade moest wegens sterk opdringenden
vijand teruggaan op Nabbegat en vandaar op Zeeland. Te 2 uur stond ze bij Hengstheuvel N.O.
van Uden. Te 3.15 werd besloten tot legering over
te gaan. K.R.A. legerde te Schijndel.
23 September. De roode troepen bleven gedurende den nacht 22-23 September in de lijn Zeeland-Schayk-Heesch.
De Brigade werd wederom om Veghel geconcentreerd, K.R.A. te 7 uur met't hoofd bij Wij-

bosch (weg Schijndel-Eerde).
Opdracht was de Z.W.vaart met inspanning van
alle krachten vast te houden tot de IX® I.B. ter

plaatse kon zijn. Dit kon eerst tegen 12 uur het geval zijn.Later bleek dit uur wijziging te ondergaan
en veranderde in 2.30 uur n.m., doch ten slotte
kwam 4 R.H. met snellen marsch omstreeks 2 uur
van St. Oedenrode bij sluis 4 aan. In dien tusschen-

tijd had de Brigade kritieke oogenblikken doorleefd tegen een overmacht,welke gevechtsmomenten
zich om en bij Veghel afspeelden. i a-K.R.A, en
I E.W. waren aanvankelijk toegevoegd aan I-18
R.I. om de overgangen van de Aa van Kruyzestraat tot den Spoorweg te beletten. Toen Ct.

I R.H., die den linkervleugel bij Heeswijk moest
vasthouden, een noodkreet Het hooren dat een
sterke colonne langs den weg Nistelrode-Dinther
in aantocht was, werd i a-K.R.A. plus een escadron huzaren plus i escadron wielrijders ter versterking gezonden en kwam 6a-III-i R.V.A.
onder Ct. I-18 R.I.

De versterking kwam echter te laat. De brug
bij Heeswijk was prijsgegeven. 1 R.H. was teruggetrokken op Wijbosch. Het versterkend detachement, waarbij i a-K.R.A., kreeg order weerstandbiedend terug te trekken op de Willemsvaart bij
Veghel. Veghel was ontruimd door rood, en blauw
drong door tot bij de Willemsvaart, alwaar de
toestand zeer critiek was. Te 1.45 uur opende i aK.R.A. het vuur op den N.W. rand van Veghel
uit een stelling bij het voetveer W. van Veghel
en spoedig werd op aanwijzing van Ct. K.R.A.
de inmiddels aangekomen Houwitser-afdeeling
van IX® I.B. naast i a-K.R.A. in stelling ge
bracht met opdracht Veghel en daarheen oprukkende vijandelijke afdeelingen krachtig onder
vuur te nemen.

Met behulp van 2 bataljons van 9 R.I. en den
steun der Artillerie was te 4.05 uur Veghel weder
geheel in bezit van Rood; 2 b-K.R.A., aanvanke
lijk in reserve, had te 9.25 uur een stelling ingenomen bij voetveer W. van Veghel, vanwaar de
kunstwegen ten Z. van Hoogeinde langs de z.g.
haven van Veghel konden worden geenfileerd en
ook de uit Veghel over de Aa voerende kunst
weg kon worden bestreken. De Ct. K.R.A. had
daartoe, na verkenning te 9.08 uur een voorstel
aan Ct. C.B. gedaan.
Toen in den laten middag sterke afdeelingen
van blauw voor Veghel verschenen met sterke
artillerie, werd door den scheidsrechter beslist, dat
Veghel door Rood ontruimd moest worden; vanaf
middernacht 23-24 tot middernacht 24-25 Septem
ber gold als demarcatielijn tusschen de troepen
de spoorbaan Boxtel-Veghel tot de draaibrug Z.W.
vaart ten W. van Veghel en verder de Z.W. vaart
naar't Z.O. Het was ten strengste verboden deze
lijn te overschrijden.
De zeer inspannende manoeuvre was afgeloopen,
doch nu moest de legering geregeld worden. Ct.
K.R.A. wist te bewerken dat K.R.A. in zijn eigen
stallen te Schijndel zou komen. De marsch werd
daarheen begonnen, doch reeds spoedig bleek den
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Kapitein-adjudant Jhr. Quarks van Ufford, die

chaos van roode en blauwe troepen en verwarring

vooruit gezonden was, dat Schijndel door de tegen

der beide partijen. Nadat 3 blauwe bataljons terug

partij bezet was, waarbij hij bijna gevangen werd

trekkende in aantocht waren, besliste de scheids

gehouden. De tegenpartij weigerde Schijndel te

rechter dat Veghel door de C.B. moest worden
ontruimd. De C.B. marcheerde 1.30 uur op Volkel
terug. Te 4.50 uur werd tot legering overgegaan;

verlaten en liet den Kapitein eerst na diens vurig

betoog los. Deze waarschuwde in allerijl den
Korps-Ct. nog juist voor het korps den weg naar
Eerde was ingeslagen, en zoo marcheerde het korps
naar St. Oedenrode, waar echter eveneens reeds
troepen gelegerd waren. Bij Son en Breugel
werd halt gehouden en gegeten. Ook deze plaats
was door troepen in beslag genomen. Het was reeds
laat in den avond en nog was er geen kwartier.
Door telefonische verbinding met den Kapitein
H. A. Seyffardt van den Staf der IV® Divisie
werd per slot besloten K.R.A. in Stratum te laten
legeren. De marsch werd voortgezet en te pl.m.
2imr'snachts kon men in Stratum tot legering over
gaan!! Het was een zeer inspannende dag geweest,
niet het minst voor den actieven Kapitein-adjudant,
die dan ook op een oogenblik met een stuk brood
in zijn mond door den slaap overmand werd! Den
volgenden dag was het Zondag en rustdag.
25 September. Terwijl IX® I.B. in haar stellin
gen (PI. 102 Willemsvaart Eerde-Z. rand Schijndelsche heide)hardnekkig weerstand moest blijven
bieden, kreeg de V® I.B. de opdracht den vijand
uit Schijndel te verdrijven en over de Willems
vaart terug te werpen. De Cavalerie-Brigade kreeg
de eenigszins gevaarlijke opdracht de Z.W. vaart
bij Beek te overschrijden, zorgdragend dat ze te
5.30 uur met het hoofd der hoofdmacht op den
kunstweg Beek-Gemert-Boekel was opgesteld bij
Hoogedijk-Molenstraat en voorts van uit Boekei
ageerend 's vijands flank en rug te bestoken.
Te 4.30 uur v.m. stond de colonne opgesteld
3 R.H., 2 R.H., K.R.A., i R.H. A.R. St. No 2Telef. Afd. T.M. hoofd bij klooster Beek. 4 R.H.
5.30 uur bij Son bij Div. Ct.
I-18 R.I., 1-20 R.I., öa-III-i R.V.A. treden
uit het verband der Brigade.
De Brigade marcheerde over Boekei, Schadron,
Z. Volkel, Goordonk, Heuvel naar Veghel en nam
aldaar eenige overgangen over de Aa en Z.W.vaart

in bezit, benevens bagagetreinen. Met terugkeerende blauwe troepen ontstond een hevig gevecht

bij de Willemsvaart en Veghel en op een gegeven
moment heerschte op de markt in Veghel waar
o.a. een stuk van K.R.A. was opgesteld, een ware
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K.R.A. te Gemert.

De 26^*® September was weder een zeer inspan
nende dag voor de Brigade en in 't bijzonder voor
de Rijdende Artillerie! De manoeuvre kwam in 't
kort hierop neer, dat de V® Divisie den vijand te
7 uur zou aanvallen V® I.B. Schijndel-Dinther,
VII® I.B. St. Oedenrode-Veghel, IX® I.B. voorloopig in reserve bij St. Oedenrode. De vijand
moest in N. en N.0. richting worden terugge
dreven. De Cavalerie-Brigade kreeg de opdracht
de taak van den vorigen dag voort te zetten, dus
's vijands flank en rug te bestoken.
De Brigade werd te 7 uur geconcentreerd om
en nabij Gemert o.a. i R.H. en K.R.A. te 7 uur
met het hoofd bij brug over den Peelschen loop
ten N. van Gemert.

De Brigade werd achtereenvolgens verplaatst
naar Schadron (10.20 uur) en Velmolen (11 uur).
Uden was te 10.30 uur reeds onbezet, de vijand
trok terug in de richting Nistelrode, Schayk en
Zeeland.

Te ri.05 uur ging de Brigade voorwaarts naar
Hengstheuvel en was te 12.40 uur bij SK aan de
Udensche dreef ten N. van Uden; vandaar werd

zij verplaatst naar den zessprong aan Udensche
dreef pl.m. 3 K.M. Noordelijker en vervolgens
naar het bedekte terrein bij Nabbegat, waar van af
hoogte 21.6 de vijand kon worden gadegeslagen.
I a- en 2 b-K.R.A. kwamen bij hoogte 21.6 in stel
ling, vuur brengende op Mullenberg en colonnes
infanterie op straatweg Grave-Heesch (1.25 uur
n.m.) en vervolgens op voorstel van Ct. K.R.A.
op een vurende batterij waarvan de vlammen te zien
waren bij den Mullenberg (2.30 uur n.m.). Dit
was een karakteristiek gebruik van de rijdende
batterijen bij de vervolging. Te 4.10 uur kreeg de

Brigade de opdracht „Dring tusschen Mullenberg
en Kluiswijk door en werk tegen 's vijands rug
en flanken". Te 4.50 uur marcheerde de Brigade
af, richting PI. 20 kunstweg Grave-Heesch om de
ontginningen heen. Daar deze opmarsch blootstond
aan vijandelijke vuren der artillerie van uit den
Mullenberg werd de versnelde gang aangenomen.

Dit was uitermate inspannend speciaal voor de
Rijdende Artiilerie, die door den zeer drassigen,

terend gegeven, belangrijke verwondingen of druk*

moerassigen bodem ten N. van Voskamp moest
trekken en het uiterste van de paarden moest vergen, Intusschen kwam het geheele korps door dit

17 t/m 19 October werd de geheele Brigade
tijdelijk verplaatst in de omgeving van de Schayksche heide(K.R.A. te Schayk) ten einde een filmopname te vervaardigen voor de z.g. legerfilm.

moeras Keen. De Brigade nam tusschen 5.30 uur
en 6 uur een opstelling in het bedekte terreln op
de Munsche heide front O. van waaruit de batte-

rijen, mitrailleurs en afgezeten ruiters de vijandelijke infanterie, die in het terreln van Nieuwe
Hoeven ten Z. van Schaykschen hoek in dichte
golven weder ten aanval ging, hevig beschoten. De
batterijen stonden even W. van den weg die bij
PI. 22 in Z.O. richting loopt en pl.m. i K.M. van
den grooten kunstweg verwijderd.Te 6.20 uur werd
einde der manoeuvre geblazen,j uist toen de Ct.C.B.
de order aan Ct. i R.H. had gegeven met de in
reserve staande regimenten te chargeeren in de
flank van de ondanks het hevige vuur van de
artiilerie en mitrailleurs doorgolvende infanterie.
De charge werd dus niet uitgevoerd.
De paarden waren zeer vermoeid van dezen
inspannenden dag.
Als kwartier was aangewezen Schijndel. Hiertoe
moest een kleine 20 K.M. gemarcheerd worden en
over den zwaren Hoogeindschen dijk, die van
Nistelrode naar Heeswijk loopt Kapitein Quarles
van Ufford ging weder in galop vooruit, hopende
ditmaai gelukkiger te zijn. Wederom vond hij in
Schijndel de Houwitser-afdeeling, die juist bezig
was maatregelen voor inkwartiering te treffen.
Met groote overredingskracht en door de gelukkige
omstandigheid dat deze afdeeling gecommandeerd
werd door den oud-rijder Majoor Jhr. A. G. Sickinghe(adjudant van H.M. de Koningin) gelukte
het hem dat deze afdeeling besloot in St. Oedenrode te legeren. Zoodoende konden de troep en de
paarden 's nachts na aankomst te 2.30 uur hun
welverdiende rust in de eigen kwartieren in
Schijndel vinden(
,

Daar deze manoeuvredagen later veel besproken
werden, zijn we iets meer op het verloop ingegaan,
hopende dat de lezers zich de feiten weer voor den
geest kunnen halen.
In het rapport over de manoeuvres worden de
geoefendheid en marschvaardigheid benevens de
geest van de troep geprezen.

„De zeer inspannende prestaties werden schit'

ktngen kwamen niet voor'*,

Tengevolge van het uiterst slechte weer kon de

opname niet doorgaan. Eenige uren had de brigade
in den regen gestaan, hopende op beter weer. De
troep was zoo nat, dat een kwartiergeefster verklaarde: „Och wat waren de handsen nat, er
kwam wel een tasken waoter uut waor!" Bij het
gehouden onderzoek bleek dat de eenigen die droog

waren gebleven, diegenen waren, die nog in het
bezit waren van de oude blauwe rijdersjas. Er
waren er bij van 1898!!
7 t/m 9 November werd de Brigade weder naar
Schayk verplaatst voor hetzelfde doel. Het was
weder slecht weer, doch de opname werd gemaakt.
I December bezocht HM.de Koningin wederom
een oefening van 3 R.H. bij Veghel, 4 R.H. op de
Groote heide en van 2 R.H. bij de Veghelsche hut.
Aan de laatste oefening nam oak deel i a-K.R.A.
die ongeveer bij Hazeput (ten O. van Nijnsel) in
stelling stond front Z. en de eer genoot een bezoek
van H.M. in de batterij te ontvangen, waarbij
H.M. belangstellend naar verschillende bijzonderheden informeerde.

De omgeving had een feestelijk aanzien: de
kleinste boerderijtjes hadden een Oranjevlaggetje
uitgestoken en kleine versieringen aangebracht.
De Ct. C.B. Generaal Piepers werd weder door
H.M. op't noenmaal in den Koninklijken trein te
Eindhoven genoodigd.
De recrutenopleiding gaf eenige bedenking,
speciaal met het oog op de rijlessen, daar uit den
aard der zaak geen manege in Schijndel aanwezig
was. Dit bezwaar woog te meer aangezien op
I October anderhalve lichting in africhting was,
n.I. 1916 I, 1916 II en sinds i Augustus een ploeg
landstormplichtigen ter sterkte van een halve lich
ting. Deze drie ploegen verkeerden daarbij elk
natuurlijk in een verschillend stadium van ge
oefendheid. De Korps-Ct. stelde dientengevolge
voor de recrutenopleiding in zijn geheel bij het
detachement Arnhem te doen plaats hebben of wel
de I a batterij gedurende den winter in den Bosch
en de 2 b batterij te den Dungen te legeren, waarbij
dan de in den Bosch gelegen batterij de opleiding
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20U hebben. Deze voorstellen werden niet ingewil

ligd en de Korps-Ct. werd uitgenoodigd een buiten
rijbaan in te richten. Dit geschiedde dus ook, voor
welk doel een stuk wei gevorderd werd, hetwelk
omgeven werd door een hek, terwijl voor de hoef
slagen rieten matten werden aangeschaft teneinde
bij vorst en sneeuw deze in bruikbaren staat te
houden. Voor het geheel mocht ƒ 500.— besteed
worden. Zoo werden dus de rijlessen gedurende
den winter in een buitenmanege gegeven. Bij de
Cavalerie werd ook wel het systeem toegepast de
recruten met beugels en zonder sporen op handpaarden te zetten, die bijgezet waren. Een riem,
fouragestrik of longe werd door den rechtertrensring aan den geleider gegeven, die op een
rustig paard den recruut instructie gaf. Overigens
was de wensch van den Brigadecommandant dat
de recrutenopleiding steeds achter moest staan bij
de groote oefeningen.

Reeds vroeger hebben we gewezen op de oefe
ningen van den bagagetrein. Het bleek maar al te
zeer dat bij dezen dienst heel wat meer komt kijken
dan oningewijden vermoeden en dat het leeren van
trekken met bespanningen veel ervaring en goede

instructie vereischt. Eenmaal in de veertien dagen
liet de Ct. C.B. oefeningen met de vereenigde
bagagetreinen houden, waarbij o.m. moest beoefend
worden: ontmoetingen van treincolonnes, het uit
een gaan naar verschillende kantonnementen, het

steeds toe en dientengevolge werd het gevaar om
in den oorlog betrokken te worden telkens grooter.
Het bleef een eerste taak der Regeering onze
neutraliteit te bewaren en daartoe was uit den aard

der zaak noodig elke neutraliteitschending te
voorkomen. Elke schijnbare gunst aan de eene
partij toegestaan, lokte protest en eisch voor
dezelfde of een equivalente gunst bij de andere
partij uit. Het was reeds voorgekomen dat vliegers,
tot de belligerenten behoorende, over ons land
waren gevlogen. Teneinde zulks zooveel mogelijk
tegen te gaan, werd aan elk kantonnement waar

artillerie gelegerd was. opdracht verstrekt opstel
lingen te maken voor bestrijding van luchtdoelen.

Hiertoe werd een raam tot affuiten van 7 c.M.
vopr het beschieten van luchtdoelen ter beschik

king gesteld benevens 13 G.K.T. speciaal daartoe
ingericht.

Een en ander werd van de 11® Afd. \ Regt,
Veld-Artillerie(kantonnementTilburg)op 27 Nov.
overgegeven bij PI. 11 kw. Oirschot-Best. Het

kanon werd bij 't station Schijndel opgesteld ter
wijl de wacht in het stationsgebouw gehuisvest
werd.

2 a en I b batterij te Arnhem.
Bij het detachement Arnhem, dat onder den Ct.

II® Divisie stond en zooals we gezien hebben tijde
lijk in Deventer was gekantonneerd (de I.B. in
Ede), had op 30 Maart een schietoefening plaats
bij den Haarlerberg. De in O. richting vurende
batterijen waren opgesteld pl.m. i K.M. ten Z.O.
van het gehucht Lurkeers, omstreeks halverwege

formeeren van de marschcolonne onder moeilijke
omstandigheden (smalle wegen, zachte wegen, ge
bruik van pontveeren enz.). Een driedaagsche

een lijn die op de Stafkaart tusschen de Stations

oefening had plaats op 12, 13 en 14 December met

Holten en Raalte werd getrokken. De Luitenants

de bagagetreinen der geheele brigade. Uit het

Schoute, van Santen, Jhr. van Loon, Jhr. Tindal
en von Hemert leidden een vuur. Beveiliging ge

rapport lezen we „het personeel — dat van K.R.A.
en A.Af.T. uitgezonderd — bleek niet voldoende

op de hoogte te zijn van zijn taak; o.a. bij vier
spannen geen samenwerking tusschen voor- en achterspan; zoodra het achterspan het werk te zwaar

werd, gaf dit het op voordat het voorspan aantrok.
Het V.H. paard deed dikwijls alleen het werk.
Verschillende wagens bleven steken! De tuigen
pasten dikwijls niet goed. De leidsels hingen meer

malen los, zoodat de paarden al naar hun tempe
rament trokken enz.".

Dientengevolge werd een tweede groote oefening
gelast op 23, 24 en 25 Januari 1917.
De spanning tusschen de oorlogvoerenden nam
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schiedde met 16 posten door de Kon. Marechaussée en II-19 R.I.
9 Mei werd het garnizoen Deventer verlaten en
over Loenen naar Arnhem teruggemarcheerd. De

stallen aldaar waren nog niet gereed en de paar
den moesten in de loodsen van het park geplaatst
worden.

14 Juli afmarsch van de dubbelbatterij naar
Woudenberg en Scherpenzeel teneinde deel te
nemen aan een militaire demonstratie in het

Stadion te Amsterdam. Den 2®° dag werd gemar
cheerd naar Hilversum. Schrijver dezes, die met
een veldbatterij in Soest lag, oefende in de buurt

van Soesterberg en zag tot zijn verbazing opeens

nemen aan de groote manoeuvres in Brabant.

een rijdende batterij In de verte over de heide.

Nachtkwartier werd betrokken te Herveld.

Natuurlijk begaf hij zich in galop er been en ontmoette den Kapitein van Haersolte van den Doom
en overige vrienden uit Arnhem. Een eind mee-

rijdende had hij gelegenheid de batterij te bewonderen: de paarden zagen er prachtig en glanzend
uit, de tuigen keurig in orde, de manschappen
alien in gelen dolman, kortom het was een schouwspel dat hem is bijgebleven. Na in Hilversum overnacht te hebben, gaf de batterij den volgenden
morgen een demonstratie in het Stadion, die als
gewoonlijk grooten bijval van hetpubliek inoogstte,
en marcheerde daarna terug over Ouderkerk a. d.
Amstel weder naar Hilversum, waar ze ruim

12 uur 'snachts aankwam. De volgende dag was
rustdag te Hilversum en den i8®" Juli werd over
de Vlasakkers naar Scherpenzeel en Woudenberg
teruggemarcheerd en aldaar overnacht. Den

Juli naar Arnhem terug, aankomende te 3 uur
n.m. De dubbelbatterij was sterk 260 paarden,
waaronder 2 vijfjarige, 21 zesjarige en 33 zevenjarige. Bij aankomst ontving de batterij de order
20 en 21 Juli een schietoefening te houden op de
Deelerheide, terwijl den 27®® Juli naar Brabant
werd gemarcheerd cm den 28®" Juli deel te nemen
aan de gezamenlijke schietoefeningen van het
Korps op de Schayksche heide. Den 29®^® werd
teruggemarcheerd naar Arnhem over Grave, Overasselt, Linden-Katwijk en Nijmegen.
9 Augustus had een oefening der dubbelbatterij
met de VIII® I.B. plaats nabij het landgoed Heuven, na afloop werd een bivak betrokken pl.ni.
1500 M. ten W. van Loenen, waar het zeer koud

was nadat het overdag zeer warm was geweest.
Om 9 uur v.m. kwam de batterij te Arnhem terug.
21 t/m 26 Augustus nam de dubbelbatterij deel
aan de oefeningen der II® Div. tusschen Arnhem
en Ede, o.a. had 25 Augustus een nachtmarsch
plaats waarbij te 5.30 uur v.m. de herberg ZuidGinkel bereikt werd. Te 8.30 uur v.m. van dieh

dag parade op de Ginkelsche heide I® I.B., VIII®
I.B. (min. 2 bat) XI® I.B., 1-4 R.H., 4 R.V.A.
(min. Ill), I b- en 2 a-K.R.A. Na eenigen regen
werd het zeer warm.

21 September ging de dubbelbatterij op marsch
met 6 officieren, 190 onderofficieren en kanonniers, 250 paarden en 30 voertuigen (Luitenant
Fabius bleef achter wegens ziekte), om deel te

22 September werd met de VII® I.B. gemar
cheerd over de Schipbrug bij Winssen naar Beuningen en nachtkwartier betrokken te Leur.
23 September te 6.30 uur afmarsch en over de

Pontonbrug bij Ravestein gemarcheerd. Er werd
in stalling gekomen bij Heuvel i K.M. Z.O. van

Veghel, daarna gemarcheerd naar sluis 4 en nacht
kwartier betrokken in Eikenheuvel en Kooldert

(ten Z. van Uden) alwaar de batterij in de duisternis aankwam.

25 September kwam de batterij in stelling pl.m,
2500 M. ten Z. van Veghel en had daarna't zelfde
nachtkwartier als op den 23®^®.
26 September kwam de batterij in stelling pl.m.
2000 M. ten Z.O. van den Schaykschen hoek en
kreeg te 7 uur n.m, bevel in te kwartieren in Dorseleind (ten N. van Oss) alwaar men te 10 uur
n.m. aankwam en te 12.30 uur's nachts onder dak
was. Na een rustdag werd 28 September de terugmarsch naar Arnhem ondernomen te 7.30 uur via

Megen (9 uur v.m.) en Winssen (11.43
v.m.)
aankomst te Arnhem 3.45 uur n.m. De geest van
den troep was zeer goed. Slechts4 paarden kwamen
niet marschvaardig, niettemin marcheerende, in
het garnizoen terug.
In den nacht van 20 op 21 October werd te
10.15 uur n.m. uitgerukt ten einde 6 ingegraven
geschutsopstellingen te maken in hoog terrein
nabij PI. 20-21 kw. Arnhem-Ede. Te 6 uur v.m.
waren de batterijen tot vuren gereed en te 8 uur
v.m. op stal terug.
De samenwerking van de artillerie en infanterie

werd beoefend zoo in't panorama in het park als
op de Kemperheide o.a. 17 October met 1-8 R.H.
De bedoelde samenwerking vereischte veel oefe
ning om hetzonder misverstanden te doen afloopen.
INSTRUCTIE BATTERIJ
Zooals we gezien hebben werd begin 1915 de
I.B. weder opgericht aanvankelijk met een klas
(waarop Luitenant Keppel Hesselink toezicht had).
De batterij werd te zelfder tijd dat de Rijdende
batterij naar Deventer werd verplaatst, tijdelijk
in Ede ondergebracht en geleidelijk uitgebreid en
weder op Arnhem gedirigeerd. Bij order van 14
December werd door den C.V. bepaald dat de com
mandant der dubbelbatterij te Arnhem slechts het
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administratief gezag over de I.B. zou uitoefenen
en de Luitenant Keppel Hesselink zoowel zijn
functie bij den Divisiestaf als de leiding der I.B.

19 en 20 Augustus werd een vuurmond en een
caisson met complete bespanning en bediening ge

zou waarnemen. De i® Luitenant der-Veld-Artil

beeld te geven van het type paard dat voor de
Rijdende Artillerie gewenscht werd. Zulks ge
schiedde onder leiding van den i® Luit. Eschauzier
die met het detachement van Schijndel naar den
Haag en terug marcheerde.
Op 7, 8 en 9 September hadden weder groote

lerie Strootman werd hem toegevoegd.
MATERIEEL EN UITRUSTING

De aanmaak van de B.G. No. 2 van 7 c.M.

(noodprojectiel) werd voortgezet. Door de ver
traagde werking der schokbuis werd verkregen
dat het projectiel eerst na het wederopstuiten in
den 2®° boog sprong, waardoor de uitwerking op
levende doelen verbeterd werd.

Uitgebreide proeven werden genomen met ver
schillende soorten van handgranaten.
Een grijslinnen overtrek voor den kolbak werd
beproefd teneinde de zichtbaarheid te verminderen.
De I a batterij ontving 125 overtrekken ter be
proeving.
Een broodzak voor de bereden wapenen werd
ingevoerd (huzaren, rijdende artillerie en veld
artillerie en houwitser-afdeeling) voor het geval
zij gescheiden van de paarden zouden moeten
optreden.
De reeds enkele jaren geleden gehouden beproe
ving bij 2 regimenten veldartillerie van karabijnen
voor de bereden artillerie had tot zulke uiteen-

loopende beschouwingen aanleiding gegeven, dat
de I.B.A. opnieuw eene beproeving gelastte of het
gewenscht was een beperkt aantal karabijnen, b.v.
plm. 20 per batterij, voor 't afslaan van verras
sende aanvallen, in te voeren.
HIPPISCHE SPORT

Zooals we gezien hebben werden op last van den
C.C.B. bij de verschillende korpsen jachtritten ge
houden. De Koninklijke Militaire Sportvereeniging kwam hierbij tegemoet om eventueele onkosten
en beschadigingen te betalen.
Op I Juni 1916 werd een military te Breda
gehouden waarbij de Kapitein Jhr. Quarles van
Ufford den
prijs behaalde met „Marengo" en
de Res. 2« Luitenant Graaf van Limburg Stirum
een E.V. met „Intrepid" (berijder Res. Luitenant
Jhr. Graswinckel).

Op het Concours Hippique te den Haag op 18,
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demonstreerd teneinde aan de fokkers een denk

sportdemonstraties plaats te 's-Gravenhage op het
Sportterrein Houtrust: in loopen, staaf-, speer-,
discus-, handgranaten werpen, kogelslingeren,
kogelstooten, evenwichtsoefeningen, vèrspringen,
polstokhoogspringen, polstokverspringen, lengtesprong over het paard, hindernisloop, staaf- en
yrije oefeningen, klimmen enz.

Het Hippische gedeelte werd geregeld door de
Koninklijke Militaire Sportvereeniging waarbij
I®: jachtparcours voor officieren en concours voor
het bestgaande rijpaard. 2®: ld. voor onderofficie
ren, 3 van elk Regiment Huzaren, Veld-Artillerie

en Korps Rijdende Artillerie. Van elk korps werd
voorts een detachement van 25 man gezonden.
Zooals we reeds meer opmerkten, hadden deze wed
strijden o.i. het nadeel dat, hoewel ze aanmoedi

gend en voorbeeldig werkten, te veel specialiseeren
voor den wedstrijd dan de ontwikkeling van een
troep in zijn geheel in het oog gehouden werd.
Nog moeten we melding maken van het feit
dat het nog al eens voorkwam dat zich bij de in
't binnenland gekochte of gevorderde paarden een
drachtige veulenmerrie bevond en zoo het onge
wone verschijnsel zich voordeed dat een veulen op
een militairen stal geboren werd. Schrijver dezes

maakte het bij de door hem tijdelijk gecomman
deerde veldbatterij eenige malen mee. Een veulen
was natuurlijk de lieveling van de batterij, er

werd een dubbel vak voor de merrie opgericht.
Overdag werden merrie en veulen naar een wei
gebracht. Eens toen een der merries weer uitrukte

en het veulen alleen op stal achter bleef, was dit
wonderlijk genoeg over den pl.m. i.io M. hoogen
afsluitboom er uit gesprongen. Gezien den kleinen
aanloop kan men zich de springvermogens voor
stellen. Het werd toen het de moeder niet meer

noodig had voor ƒ 250.— verkocht!

1917

MUTATIEN

eserve 2« Luitenant G. J. van
der Flier werd 23 Januari beeedigd op het weiland van het
Rectoraat te Schijndel te 11 uur
v.m., twee gevechtsbatterijen
en twee gevechtstreinen waren

aldaar opgesteld. Hierbij was
ook tegenwoordig de oud-rijder Kolonel Wagner.
31 Januari had het afscheid plaats van den
Kapitein-adjudant Jhr. K. F. Quarles van Ufford,

19 Mei kornet Jhr. W. van Loon overgeplaatst
bij de dubbelbatterij te Arnhem.
n-25 Mei 1® Luitenant Schouten gedetacheerd
bij de infanterie te Waalwijk.
30 Mei-13 Juni 2® Luitenant Jhr. Quarles van
Ufford gedetacheerd bij de infanterie teWaalwijk.
21 Mei-31 Mei 1® Luitenant Jhr. van den Bran

deler en I® Luitenant A. Fabius volgen een schiet-

eveneens op het weiland bij het Schijndelsche

cursus in de Legerplaats bij Oldebroek.
I Juli de Reserve 2® Luitenant Graaf van Lim
burg Stirum vertrekt naar Arnhem met ziekte
verlof welk verlof op 31 Juli met 6 maanden werd

Rectoraat.

verlengd (een en ander tengevolge van den val

1 Februari werd Kapitein Jhr. Quarles van
Ufford overgeplaatst bij de Vesting-Artillerie, de
i« Luitenant Schoute nam de functie van adjudant
waar. 2® Luitenant Jhr. G. Quarles van Ufford

bij de I® batterij geplaatst.
5 Februari i« Luitenant Schoute benoemd tot
I® Luitenant-adjudant.
19 Februari. De i® Luitenant J. J. van Santen
wordt bevorderd tot Kapitein.

2 April. Kapitein van Santen overgeplaatst als
Kapitein bij het 1® Regiment Vesting-Artillerie.
I® Luitenant J. Fabius van 2 R.V.A. wordt bij
de dubbelbatterij te Arnhem gedetacheerd en keert

op 21 April naar 2 R.V.A. terug.
'
11-25 April Kapitein Rambonnet gedetacheerd
bij de Infanterie te Tilburg.
26 April-io Mei i® Luitenant Eschauzier ge
detacheerd bij de Infanterie te Tilburg.
I Mei I® Luitenant Jhr. K.J. van den Brandeler

overgeplaatst bij het Korps Rijdende Artillerie.
7 Mei Reserve-wachtmeester Jhr. W. van Loon
en W. van Braam worden aangesteld tot kornet.

van zijn paard bij een crosscountry te Breda).
12 Juli de Reserve-Paardenarts 2® kl J. M.
Hoogland bij K.R.A. gedetacheerd. De Paarden
arts 1® kl. Kuipers bij den veldziekenstal.
9 Augustus de Reserve 2® Luitenant von Hemert
vertrekt met een maand verlof naar Parijs wegens
familie-omstandigheden (hij mocht echter vandaar
niet voor November weer vertrekken).
10 Augustus werd de Res. Paardenarts Hoog
land geplaatst bij I I-i R.V.A.en Res. Paardenarts
Swinkels bij K.R.A. te Schijndel.
5 September. De i® Luitenant Eschauzier wordt
bevorderd tot Kapitein bij 't 4® Regt. Vesting-Art".
14 September de kornetten Jhr. W. van Loon
en W.van Braam aangesteld tot Res. 2® Luitenant.
15 September tot 3 November wordt de i® Luite
nant Jhr. van den Brandeler gedetacheerd te Arn
hem en de Res. Luitenant Jhr. Tindal te Schijndel.
17 September de Reserve-wachtmeester J. A. de
Goeyen wordt aangesteld tot kornet.
3 October de Res. 2® Luitenants Jhr. van Loon

en van Braam worden beëedigd te Schijndel op
het heideperceel nabij de halte Eerde. De batterijen
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waren daartoe te 11 uur v.m. aldaar opgesteld in

VERBLIJF TE SCHIJNDEL

bataille met tweeën front Z.O. in veldtenue met

EN OEFENINGEN

gelen dolman.De gevechtstreinen in grijs veldtenue.
De Res. 2® Luit. Jhr. W. van Loon kwam daar
toe te 9.51 uur van Arnhem teSchiJndel aan,alwaar
een paard met bereden ordonnans gereed stond.
5 October wordt de 2® Luitenant W. C. Maas
van 't 3®Reg.Vesting-Art'®overgeplaatst bij K.R.A.

De winter van 1916 op '17 kenmerkte zich door

strenge vorst, hetgeen met 't oog op 't steeds toe

het Oostenrijksche front aan de Isonzo (verslag

nemend gebrek aan brandstoffen ernstige bezwaren
medebracht. In de steden hokte men bij elkaar in
één, liefst kleine, kamer waar men den geheelen
dag doorbracht en waar ook gegeten werd. Ook
bij de kwartiergevers van de officieren kon een
afzonderlijk verwarmde kamer niet worden be

hiervan in 't archief van 't museum).

schikbaar gesteld, zoodat dan ook de vrije avond

20 October-2 December verkrijgt Kapitein Rambonnet buitenlandsch verlof voor een bezoek aan

8-27 October volgt i® Luitenant Schouten een
cursus voor het materieel te Delft.

13 December. De 2® Luitenant Jhr. J. A. H.
van der Does wordt overgeplaatst bij K.R.A.
17 December. Res. i® Luitenant Jhr. L. van Loon
overgeplaatst bij de dubbelbatterij te Schijndel.
Indeeling 23 October 1917:
Staf.
Luitenant-Kolonel Baud Korpscommandant.
I® Luitenant-adjudant Schoute.
i®Off. Verkenner Res. i® Luit. Baron van Voorst
tot Voorst.

2® Off. Verkenner Res. 2® Luit. Jhr. Graswinckel.
Dubbel Batterij1B Divisie te Arnhem.
2 a. Kapitein Baron van Haersolte van den Doorn,
commandant der dubbelbatterij.
I® Luitenant Jhr. van den Brandeler, O.C.
Res. I® Luitenant Jhr. L. van Loon R.O.C.
Res. I® Luit. J. Baron van Verschuer id.
(Bij toerbeurt een week studieverlof).
I b. I® Luitenant Fabius B.C.

Res. 2® Luitenant Jhr. Tindal O.C.
Res. 2® Luitenant von Hemert (met verlof in
Parijs).
Res. 2® Luitenant W. van Loon R.O.C.

Res. 2® Luitenant Graaf van Limburg Stirum
(ziekteverlof).
Dubbel Batterij bij de Cavalerie-Brigade
te Schijndel.

1 a. Kapitein Rambonnet, Ct. der dubbelbatterij.
2® Luitenant Jhr. Quarles van Ufford O.C.
Kornet de Goeyen R.O.C.
2 b. I® Luitenant Schouten B.C.
Res. 2® Luitenant van der Flier O.C.

Res. 2® Luitenant van Braam R.O.C.

2® Luitenant Maas (gedetacheerd bij Depot
R.V.A. te Leiden).
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uren, in een kamer van 't „Hotel de Zwaan" eig.

Gooyaarts, gezamenlijk werden doorgebracht, het
geen, gezien de aangename verhouding die er
onder de officieren bestond, overigens zeer genoegelijk was. Het dagelijksch leven in Schijndel
bestond voornamelijk in den dienst. Gewoonlijk
werd 's winters om 9 uur uitgerukt, terwijl 's mid
dags panorama-oefeningen, rijlessen officieren,
lessen voor herdressuur van minder goed gaande
paarden (bij gunstig weder springoefeningen op
een daartoe buiten het dorp ingerichte hindernisbaan), pétarde oefeningen of bureau-werkzaam
heden plaats hadden, terwijl doorgaans een of
tweemaal per week Korps- of Brigade-oefeningen
plaats vonden die meestal langer duurden. Voor
tafel vereenigden de officieren zich in 't „Hotel

de Zwaan" terwijl om 7 uur gegeten werd bij een
banketbakker Doyen, alwaar een zeer klein kamer
tje daartoe beschikbaar was. De weg daarheen was
meestal zoo donker, dat het dikwijls gebeurde dat
men tegen den witten paal, die op 't kleine pad
stond, om 't doorrijden te beletten, aanliep, of dat
iemand tijdig waarschuwde „Pas op den paal!"
Na tafel werd naar 't Hotel de Zwaan terug
gekeerd, of de avond in den huiselijken kring
bij de kwartiergevers doorgebracht. Onder dezen
was Dr. Kooien, geneesheer te Schijndel, wel
iemand die zich veel moeite gaf het den ingekwartierden aangenaam te maken. De manschappen
hadden bij de boeren over 't algemeen goede kwar
tieren; wel lagen de kwartieren ver uit elkaar,
maar de verhouding met de boeren was zeer
goed en waar een groot deel der militie tot den
boerenstand behoorde, voelden zij zich er spoedig
thuis. Voor ontspanning was 't z.g. „Patronaat"
gevorderd,een gebouw waar in gewone tijden onder
leiding van de geestelijkheid de jeugd op Zon- en

3. Oefening op 't ijs te St. Oedenrode

4. Etappeclienst

5. Pntroiiaat

1. Befiediging Res. Luitenant dc Goeijen bij Mceswijk

KANTONNEMKNT SCHIJNDEL

2. Ben cIlt Kwartieren

28 JUNl 1916
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Feestdagen werd beziggehouden. Dit gebouw be-

toebedeelde quantum gedistribueerd, maar het ge-

vatte boven het batterijbureau en kleedingkamers,

beurde nog al eens dat de petroleum niet was aan-

terwijl beneden een groote zaal was waarin zich

gekomen! Zoo zaten we enkele malen aan tafel
met geen andere verlichting dan de z.g. nacht-

ook een tooneel bevond. Hier werden overdag

lichtjes van Verkade. leder had een pitje bij zijn

panorama-oefeningen en bij ongunstig weer theorieen of gymnastiekoefeningen gehouden, terwijl
het *s avonds als cantine dienst deed en ook in de

bord zoodat men maar op goed geluk moest eten!
Ook werd de carbidlamp wel gebruikt in de kamer

rusturen. Het bezoek aan de cantine was zeer

van't hotel; deze gaf goed licht maar een onaan-

groot dank zij de uitnemende zorg van den Reserve

gename reuk en gaf af en toe tot een overigens
vrij onschuldige ontploffing aanleiding, waarbij
plotseling een lange vlam werd uitgespoten. Wij
waren er spoedig aan gewend maar gasten, die
het nog niet hadden meegemaakt, schrokken er

Luitenant van der Flier en daarna van den Res.

Luitenant de Goeijen en den fourier Jasper. Uit
de winsten werden meerdere voorstellingen gegeven, waartoe zich aanhoudend kleine gezelschappen aanmeldden. Door den oorlog waren b.v. de
groote circussen uit elkaar gespat en kwamen verspreide artisten met enkele paarden hun kunsten
aanbieden. Daar er geen circustent was, kwamen
de paarden door de zaal naar't tooneel, klauterden
met veel misbaar de trap van uit de kleedkamer
op en verschenen zoo op't tooneel onder het licht
van een petroleumlamp, terwijl de Mr. smid-bankwerker Everaars met carbidlampen voor't voetlicht
zorgde en de zadelmaker de piano bespeelde. Het
ging bij zuike voorstellingen gemoedelijk toe; zoo
zag men b.v. een koorddanseres met 24 duiven een
voorstelling geven, terwijl twee kanonniers den
draad waarover zij danste stevig vasthielden en
een ander op een laddertje de petroleumlamp op
't tooneel bijvulde! Ook een liefhebberijtooneel,
waaraan voornamelijk onderofficieren deelnamen,
gaf zich veel moeite. De voorstellingen gaven een
aangename afleiding in den winter en de zaal was
steeds vol van onderofficieren, manschappen en
kwartiergevers. Als regel woonden de officieren
de voorstellingen bij. De nabijheid van de kameraden der Cavalerie te Boxtel 1 R.H., St. Oeden-

rode 2 R.H., Veghel 3 R.H.,en Uden,later Gisterv?ijk 4 R.H., met wie wij op de Brigadeoefeningen
en ook buiten dienst een vrij geregeld en bijzonder

aangenaam contact hadden, droeg veel tot de opge-

wektheid bij en niet minder de nabijheid van den
Bosch, waar wij steeds allervriendelijkst door de
families werden ontvangen.
Naarmate de zomer naderde, werd zoowel de

dienst als het leven natuurlijk aangenamer. Meestal
aten we dan buiten in een zijstraatje onder eenige
lindeboomen, die voor de deur van bakker Doyen
stonden. 's Winters deed het gebrek aan petroleum

zich zeer gevoelen. Eens per week werd het ons

van, terwijl de overigen lachten.
Voor de berekening van debenoodigde petroleum
werd een brandtijd van i Liter op ten minste
25 uur gesteld en moest dus met een bescheiden
verlichting volstaan worden. De petroleum en
brandstoffen werden evenals alle artikelen die

z.g. in de distributie waren (brood, vleesch, enz.)
uitsluitend op distributiekaarten verstrekt. Men
ontving dan van de gemeente broodkaarten, petroleumkaarten, enz. Het is te begrijpen dat in een
plaats als Schijndel, waar toen ter tijde noch gas
noch electriciteit was, 's avonds een volslagen duisternis heerschte; men kon er letterlijk geen hand
voor de oogen zien. I n 1917 kon ook nog met kaarsen
tegemoet gekomen worden.„Hoofden vanz.g.lichtlooze gezinnen, die soldaten in kwartier hebben
en die geen petroleum kunnen ontvangen, kunnen
wellicht voor zoover zij drie of meer soldaten in
huis hebben in de gelegenheid worden gesteld een
extra hoeveelheid kaarsen te ontvangen. De beschikbaarstelling zal vermoedelijk door tusschenkomst van het gemeentebestuur geschieden, terwijl
de kaarsen door de kwartiergevers moeten worden
betaald" schrijft de O.L. en Z.

Blijkens de berekening werd gerekend op 4 kaar
sen per maand per gezin, voor de dubbelbatterij
werden voor 39 gezinnen 156 kaarsen per maand
aangevraagd. De Spoorwegmaatschappijen hadden
door het kolengebrek eveneens met groote moeilijkheden te kampen, in verband waarmede een order
werd uitgegeven, dat verzendingen zoo eenigszins
mogelijk te water moesten geschieden. Ook aan

haver begon gebrek te komen. Op 4 April kregen
de achterpaarden 6 K.G., recrutenpaarden 5 K.G.,
overige paarden 4| K.G., op rustdagen 4 K.G.,
daarbij veel haksel. Nadat in Mei het haver99
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rantsoen weder verminderd was, waarbij paarden
van zwaarder slag nog 5 K.G. haver, 7 K.G. hooi
en 4 K.G. stroo kregen, werd 20 Augustus het

rantsoen 3|- K.G. |
haver, K.G. dujvenboonen,
4 K.G. hooi en 2 K.G. voederstroo.
De paarden werden geplaatst op turf, 60 K.G.
eerste aanleg, dagelijksche aanvulling 3 K.G. De
arbeid der legerpaarden moest belangrijk worden
beperkt.

Zooals met vele artikelen het geval was, werd
van Regeeringswege ook voor hooi telkens een
maximum prijs vastgesteld,ten einde opdrijven der
prijzen te voorkomen. Deze was b.v. van i t/m 19
Mei ƒ70.—, na 20 Mei ƒ83.— per 1000 K.G. hooi.
Met het winterbeslag ontstonden ook moeilijk
heden; de n.m. kalkoenen waren veel te zacht,
sleten daardoor te gauw, of waren bij gedeelten

te bros en braken dan af, wat nog erger was, daar
de smeden dan heel wat moeite hadden het over

gebleven deel uit het ijzer te verwijderen.
AI deze bezwaren gaven echter weer ruimschoots
werk om zich door moeilijkheden heen te slaan en
een natuurlijke basis voor een goeden en opge-

wekten geest, die dan ook evenals de discipline
niets te wenschen overliet.

De strenge vorst gaf in de eerste plaats ge
legenheid veel op scherp uit te rukken en vooral
de batterij vlug op scherp te zetten. Men zag
hierbij ook wat oefening en training vermag. Den
eersten dag duurde het op scherp zetten eenige
uren, maar na een week kon de batterij binnen

f uur op scherp met sneeuwplaatjes gezet worden.
De kalkoenen werden bij thuiskomst uitgenomen
en de gaten met werk opgevuld.
Op 9 Februari werd een oefening gehouden met
de batterij op 't ijs, op de ijsvlakte bij St. Oedenrode. Om 9 uur marcheerde de dubbelbatterij af.
Veldtenue lichte bepakking. Brood, haver mede.

Koffie in de hooikisten. Het scherp beslag werd
niet ondergelegd voordat op 't ijs werd gegaan.
Daar de grootste zuinigheid betracht moest wor
den, werden alleen voor den buitenkant nieuwe

kalkoenen medegegeven. De oefening slaagde
zeer goed.

Verschillende middaguren werden kader en
manschappen in de gelegenheid gesteld schaatsen

baan was 160 M. 1® Prijs Korporaal Kamstra,
een zilveren medaille van den Opperbevelhebber
L. en Z. benevens ƒ 10.—, 2® Prijs milicien Bakker,
3® Prijs wachtmeester Kelderman, 4® Prijs milicien
Weiman, 5® Prijs wachtmeester Daals. Op 27 Jan.

had een wedstrijd voor patrouilles van i wacht
meester en 8 man plaats gehad te 's-Hertogenbosch
en wel van af den Bosch over Bokhoven naar

Vlijmen en terug. De i® Prijs werd behaald door
wachtmeester Knufman, zilveren medaille van

H.M. de Koningin en ƒ i.— per hoofd, 2® Prijs
wachtmeester Besseling, een bronzen medaille van
H.M. de Koningin en ƒ 0.75 per hoofd.
21 Februari werd ter gelegenheid van het
124-Jarig bestaan een marsch naar den Bosch
gemaakt in den gelen dolman en met alle trom
petters.

Zooals reeds gezegd werd er druk geoefend in
batterij-, korps- en brigadeverband, terwijl tevens
daarnaast recruten- en kaderopleiding doorging.
Op 10 April werd de order uitgegeven dat de
batterijen Maandag en Zaterdag afzonderlijk zou
den oefenen, Dinsdag en Donderdag in Korpsverband, Maandag en Vrijdag detailoefeningen.
Aan de samenwerking met de Cavalerie door mid
del van pétarde-oefeningen werd eveneens in klei
ner en grooter verband aandacht besteed.
20 April defileerde de geheele Cavalerie-Brigade
langs de Willemsvaart voor „Indië-Weerbaar". In
colonne met tweeën maakte de Brigade langs de
lange rechte Willemsvaart een schier eindeloozen
indruk.

25 Mei had een oefening plaats op de Groote
heide van de dubbelbatterij onder Kapitein Rambonnet in samenwerking met de cavalerie. Ge
bruik werd gemaakt van pétardes.
22 t/m 27 Juni hadden de jaarlijksche Schiet
oefeningen op de Schayksche heide plaats waartoe
het geheele korps vereenigd was.
De I a en 2 b batterij benevens de Staf legerden
van 21 tot 28 Juni te Heesch en Oss. De 2 a en i b
batterij uit Arnhem denzelfden tijd te Berchem.
22 en 27 Juni werd de schietoefening bijge
woond door Ct. C.B, Generaal-Majoor Piepers,
26 en 27 Juni door den I.B.A. Generaal-Majoor
Aberson.

te rijden op de Schijndelsche ijsbaan. Op 10 Febr.
werd aldaar een wedstrijd gehouden, georgani

23 en 27 Juni door den C.V. Luitenant-Generaal
van Terwisga. De afstanden varieerden van 2000

seerd door Reserve-Luitenant van der Flier. De

tot 3400 M.
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Doelen in hoofdzaak gelijk aan die van vorige
jaren. De uitwerking was blijkens de betreffende
staten zeer goed, zoo b.v. op 3400 M. op moeilijk
waarneembare infanterie op grooten afstand 38

treffers in L schijf, 25 treffers in R schijf met
34 BG N*>. I, op 2600 M. op een tirailleurlinie,
zeer moeilijk waarneembaar, 48 treffers in 35
figuren met 34 BG N®. i.

Op 27 Juni had een schietoefening van het geheele korps plaats onder persoonlijke leiding van
Generaal-Majoor Piepers en als Artillerie-Commandant Luitenant-Kolonel Baud.

23 t/m 26 Juli werd een marschoefening voor
de geheele Brigade, die eerst verzameld werd op
de Munsche heide, gehouden over Heesch naar
Wamel en terug. K.R.A. legerde 23/24 te Heesch,
24/25 te Wamel, 25/26 te Heesch.
9 Augustus een oefening in samenwerking met
cavalerie bij Best en Girschot onder Kapitein

17 October oefende het Korps onder den KorpsCt. bij Liempde.
Nog dient vermeld te worden dat op 3 Juni door
de I a batterij een demonstratie gegeven werd op't
concours-hippique te den Bosch. Het terrein was
ca. 60 M. breed en ca. 200 M. lang, Na eenige
figuren op de groote volte, defileerde de batterij
eerst met tweeen en daarna in bataille in vollen

ren voor de tribune. Het was een groot succes en
de wending van de batterij in de bocht, waarbij het
binnenvoertuig in galop bleef en't buitenstuk in

rengalop rakelings langs de omheining vloog,
oogstte algemeene bewondering.
Een oefening met den Bagagetrein der C.B.

leverde zeer gunstige resultaten op en het bleek
dat de vele opmerkingen dienaangaande een belangrijke verbetering ten gevolge hadden gehad,
hetwelk ook werd toegeschreven aan het indeelen
van meer deskundig personeel.

Rambonnet.

13 t/m 16 Augustus had een vierdaagsche
manoeuvre van de geheele Brigade plaats ten Z.

lb EN 2a BATTERIJ BIJ DE IP DIVISIE
TE ARNHEM

van Eindhoven(Maarheeze enWeert). De Brigade

De oefeningen bij de batterijen te Arnhem be-

werd den 13®"^ Augustus verzameld op de Sonsche
heide. K.R.A. legerde die dagen te Geldrop, marcheerde 16 Augustus te 8.30 uur terug en kwam

stonden in uitrukken met de batterijen, dikwijls

te 1.30 uur weder te Schijndel aan. De troep was
in volledig grijs veldtenue.

Ter gelegenheid van den verjaardag van H.M.
de Koningin waren op 31 Augustus volksvermakelijkheden georganiseerd op de heide bij't Station.
Het Schijndelsche fanfarekorps was aanwezig.

17 September marcheerde de dubbelbatterij
weder te 9 uur af naar Heesch ten einde deel te
nemen aan een vierdaagsche oefening van de ge

heele Brigade op de Schayksche heide. K.R.A.
bleef die dagen in Heesch ingekwartierd.
Op 21 September genoot de Brigade wederom
de hooge eer van het bezoek vanH.M.de Koningin.

De Brigade werd na de manoeuvre op de Schayk

in samenwerking met VIII® I.B., hoofdzakelijk
in de omgeving van Gud-Reemst, Wolfheze, Dennenkamp en Reijerskamp en op een gedeelte van
de Kemperheide, die voor een deel als vliegterrein
was ingericht, als ook bij Elden. Vele petardeoefeningen o.a. bij den Kattenberg, Westervoortschedijk, Kemperheide. Voorts panorama-oefeningen enz.

8 Mei had een inspectie door H.M. de Koningin

plaats. Te 10.55 uur bezichiigde Hare Majesteit
de Koningin, te paard gezeten, de dubbelbatterij
op het Rosendaalsche veld. De batterij, sterk 225
hoofden en 245 paarden, stond opgesteld ongeveer
100 M. ten N. van den Koningsweg en 2500 M.

ten O. van den kunstweg Arnhem-Apeldoorn front
Zuid. H.M. kwam van het Westen langs den

sche heide opgesteld en werd eerst in een bewonderenswaardig vlotten galop geinspecteerd door

Koningsweg. Verschillende bewegingen van de
batterijen afzonderlijk en van de dubbelbatterij

H.M. gevolgd door den Generaal-Majoor Piepers
en de begeleidende adjudanten. Daarna defileerde
de geheele Brigade voor Hare Majesteit. Het was

gezamenlijk werden uitgevoerd. Te 11.55 uur v.m.
verliet H.M. de batterij ± 100 M. ten N. van de

een prachtige dag en het bezoek van H.M. gaf
weder een geestdriftige stemming. Op 22 Septem
ber marcheerde het korps te 8 uur af naar Schijn
del, alwaar het te 11.30 uur aankwam.

Pyramide in den Zuidelijken hoek van het Rosen
daalsche veld. Na de oefening betuigde H.M.Hare
tevredenheid over de „ordelijke en behendige wijze

waarop de batterij was opgetreden".
21 Juni ging de dubbelbatterij te 1.05 uur
lOI

's nachts op marsch naar Berchem, aankomst 11.30
uur v.m. sterkte 217 hoofden, 250 paarden en 30
voertuigen. Na afloop van de schietoefeningen in
Korpsverband marcheerde de dubbejbatterij op
27 Juni te 2.30 uur n.m. van de Schayksche heide
af naar Wijchem, alwaar nachtkwartier werd be
trokken. Op 28 Juni werd te 7 uur v.m. afge
marcheerd naar Arnhem, aankomst 12.30 uur. De
geest en het gedrag van den troep was zeer goed.
Paarden hadden wegens onvoldoend krachtvoeder
weinig weerstandsvermogen.
18 Augustus werd te 7.15 uur v.m. een gladde
41-er en een getrokken 41-er met 2 stuks-comman
danten en 2 Afdeelingen en 2 bespanningen van 6,
voorafgegaan door 8 trompetters, alles in veldtenue
met gelen dolman, het geheel onder bevel van den
Reserve i® Luitenant Baron van Verschuer, af

stammeling van een der eerste Kapiteins van het
Korps, overgebracht van de Willemskazerne naar
het Kasteel Doorwerth (Artilleriemuseum). Dit
materieel, waarmede vroeger de Rijdende Artil
lerie gewapend was, was te voren per schip aan
gevoerd. De wacht kwam bij deze plechtigheid, op
initiatief van den wachtcommandant in het geweer.

Wel een bewijs dat deze daad van piëteit van den
Commandant der dubbelbatterij indruk maakte.
6 November werd een stelling ingericht in een
dennenbosch ± 1500 M. ten N.O. van Station
Wolfheze, waartoe een groot aantal boomen moest
worden gekapt. Op 7 November werd de Stelling
ingenomen. Op 13 en 16 November werden de
werkzaamheden voortgezet (dekking van bedie
ning, verbetering gemeenschap enz.).

geen voldoende blauw laken, zoodat door den troep
de dolman met de grijze rijbroek gedragen werd
(Exercitietenue met dolman). Voor officieren van
andere wapens werd bepaald dat de grijze tuniek
desgewild met de blauwe pantalon kon gedragen
worden bij kleine diensten. Bij de Rijdende Artil
lerie bepaalde de Korpscommandant dat door offi
cieren geen combinaties van grijze en blauwe klee
ding zouden gedragen worden, welke bepaling zeer
zeker het aanzien van de tenue verhoogde. Van de
manteljas werd des zomers gewoonlijk alleen de
mantel opgepakt om in geval van regen om te
slaan.
HIPPISCHE SPORT

Einde Augustus werd voor de verschillende

korpsen van de C.B. een patrouillerit uitgeschre
ven naar het Concours Hippique te Houtrust in
den Haag, met dagelijksche étappes van 30 K.M,
Aankomst te Houtrust op 31 Augustus tusschen
12 en 2 uur n.m. Terugmarsch op 3 September.
De patrouilles (van elk korps één) bestonden uit
I officier, i onderofficier en 7 korporaals en man
schappen en een bagagewagen met 2 paarden.
Veldtenue.

De I® Luitenant Schouten behaalde met zijn
patrouille den 2®»» prijs(dressuur, springen en con
ditie) waarvoor hij een tevredenheidsbetuiging
van den Korpscommandant mocht ontvangen.
Op 8 November had te St. Oedenrode een con
cours voor jachtpaarden plaats door het terrein,

uitgeschreven door de Koninklijke Militaire Sportvereeniging. De i® Luitenant Schouten verkreeg
een E.V. met „Bayard".

INSTRUCTIE BATTERIJ

Bij de Instructiebatterij werd de opleiding van
kader voortgezet onder algemeene leiding van den
I® Luitenant der Veld-Artillerie Keppel Hesselink,
bijgestaan door i® Luitenant der Veld-Artillerie
Strootman.

ALGEMEEN GRIJZE KLEEDING

Geleidelijk moet de blauwe kleeding plaats
maken voor de grijze aangezien de berichten van
't front bewezen dat de laatste kleur te velde ver

kieselijker was.(De Franschen waren in den aan
vang nog in de oude uniform te velde getrokken).

Bij de marschoefening van 23 t/m 26 Juli was
voor allen volledig grijs veldtenue voorgeschreven.
De blauwe rijbroeken raakten versleten, er was
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ATHLETIEK

Slechts door de recruten werd dagelijks een
systematisch gymnastiekonderwijs ontvangen, daar
deze volgens een vast tableau werkten. Voor de
geoefenden was dit wegens de vele bijdiensten
onmogelijk, evenals het zangonderwijs dat, hoe
geschikt misschien voor onbereden wapens, bij be
reden troepen, die bovendien nog in ver uiteenliggende kwartieren lagen, uitermate storend op
den dienst werkte.
PROEVEN

Bijzondere proeven werden niet gehouden. Elke
enkelbatterij werd voorzien van een acetyleenlantaarn.

1918
MUTATIEN.

rijdag i Februari. Beeediging

mandant van het 3® Regt. Veld-Artillerie (Kon.
Besl. II Maart 1918) en in zijn plaats benoemd

van den Reserve 2® Luitenant

tot Korpscommandant de Luitenant-Kolonel L.W.

J. A. de Goeijen te 10.30 uur
v.m. te Heeswijk. Veldtenue,

Baron van Boetzelaer. De overgave van het com
mando had plaats op 15 Maart op de Vr^selsche

lichte bepakking, staf en ge-

heide, waar tevens de tot Luitenant-Generaal be-

vechtsbatterijen gelen dolman,

noemde Generaal-Majoor W. H. Piepers het com
mando over de Cavalerie-Brigade aan den Kolonel

)ij ongunstig weder met overjas. Gevechtstreinen
grijze veldtenue. De Reserve-Luitenant de Goeijen
was bij Kon. Besl. van 14 Januari 1918 als zoodanig aangesteld. De beeediging geschiedde door
Kapitein Rambonnet.
2® Luitenant W. C. Maas, die op 10 October
1917 bij het Korps was overgeplaatst, doch eerst
een opleidingscursus te Leiden moest volgen, werd
op I Februari op Arnhem gedirigeerd en ingedeeld bij de 2 a batterij.
2® Luitenant Jhr. J. A. H. van der Does, die op
13 December 1917 bij het Korps was overgeplaatst

J. M. Benteyn overgaf.
28 Maart werd de i® Luitenant van Dam (die
met 8 Maart bij het Korps was overgeplaatst) geinstalleerd op de heide ten Z.W.van de halte Eerde
te 10 uur v.m.Tenue: grijze veldtenue met overjas.
8 April werd de 2® Luitenant Maas voor drie
weken gedetacheerd bij de constructiewerkplaatsen.
16 April nam Kapitein Baron van Haersolte
van den Doom weder het commando over de dub

belbatterij te Arnhem over van den Kapitein
Verhulst.

en eveneens een opleidingscursus had gevolgd,
werd op i Februari naar Schijndel gedirigeerd.
Op 28 Januari werd tevens tijdelijk benoemd tot
Reserve-Kapitein de Reserve i® Luitenant Th. W.
L. Baron van Heemstra (was 19 Januari 1912 eervol ontslagen, doch op vrijwillige aanmelding
15 Augustus 1914 weder tijdelijk benoemd tot

3 Juni-29 Juni werd de i® Luitenant Jhr. van
den Brandeler in den Haag gedetacheerd voor een
spelleiderscursus.

Reserve i® Luitenant).
20 Februari gaf de Kapitein Baron van Haersolte het commando over de dubbelbatterij by de

I® Luitenant van Dam evenzoo.

II® Divisie tijdelijk over aan den daartoe gedetacheerden oud-rijder Kapitein H. J. Verhulst

(van het 4® Regt. Veld-Artillerie).
6-16 Februari werd Kapitein Rambonnet gedetacheerd in den Haag bij de oefeningsafdeeling.
16 Maart werd de Korpscommandant LuitenantKolonel Ch. E. Baud benoemd tot Kolonel Com

8 Juli-i8 Juli de 2® Luitenants Maas en Jhr.
van der Does volgden een schietcursus in de Leger-

plaats bij Oldebroek.
22 Juli-i Augustus de Kapitein Rambonnet en

28 Juli de 2® Luitenant W. C. Maas benoemd
tot I® Luitenant.

9 September-17 October werd de x® Luitenant
Jhr. van den Brandeler gedetacheerd te 's-Gravenhage tot het afnemen van examens voor het
militair vaardigheidsdiploma.
21 September de Reserve 2® Luitenant Jhr.
H. A. Graswinckel bevorderd tot Reserve i® Lui
tenant.
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26 September de Reserve-wachtmeester Jhr. W.
Röell bevorderd tot kornet.

5 October de Reserve-wachtmeester F. C. Aronstein evenzoo.

j

7 October werd de i® Luitenant P. H. Schoute
eervol ontheven uit zijn functie van adjudant van
het Korps en belast met het bevel over de i b bat
terij te Arnhem.
De 2® Luitenant Jhr. H. G. A. Quarles van
üfford op denzelfden datum benoemd tot adjudant
van het Korps.
i8 October werd de Kapitein C. W. A. Baron

mein, October 1917, waarbij de Italianen tot aan
de Piave teruggeslagen werden, hadden een gron
dige verandering in den algemeenen toestand ge
bracht. Het gehoopte resultaat, omsingeling van
het Italiaansche leger, en daarmede het uitzicht

op een vrede, was niet bereikt, alhoewel na de
debacle van Caporetto door de Entente vrij vér
gaande pourparlers te Genève waren gehouden
met de Duitschers. Zoo ontstond langzamerhand
een mentaliteit van berusting, waarbij men den

oorlog als een blijvenden toestand beschouwde,
althans waarvan men het einde bij lange na niet

van Haersolte van den Doorn bevorderd tot Majoor

voorzag.

bij de Vesting-Artillerie.
29 October werd de Kapitein R. D, Storm
Buijsing van het 4® Regt. Veld-Artillerie overge
plaatst bij het Korps Rijdende Artillerie. Het

Voor Nederland werd het gebrek aan levens
middelen en verschillende benoodigdheden steeds
nijpender, omdat de geallieerden uit vrees dat deze

commando over de dubbelbatterij werd op 16 Nov.
door den Kapitein Storm Buijsing overgenomen.
De Majoor Baron van Haersolte van den Doorn
nam dien datum het bevel over het IV® Bataljon

den aanvoer van benoodigdheden slechts in zeer be
perkte hoeveelheid en met strenge controle toeston
den en de blokkade den toevoer overigens geheel

3® Regt.Vesting-Artillerie te Hilversum (8c.M. St.
bespannen).
25 November werd de Reserve-wachtmeester

onze Regeering. Zoo werden brood, vleesch, brand

A. P. C. van den Broek d'Obrenan aangesteld tot
kornet.
OEFENINGEN ENZ.

Het jaar 1918 was een zeer bijzonder jaar. Een

jaar van vreugdevolle en ook van spannende dagen.
Onder de eerste behoorde het 125-jarig jubileum
van het Korps, onder de laatste de sombere dagen
van November 1918. Wij komen daarop terug.
De aanvang van het jaar werd beheerscht door
de gedachte „Hoe lang zou de oorlog nog duren?"
Niemand wist het, niemand zag hoe ooit een einde
aan dezen strijd zou komen. De beide fronten
lagen meer dan ooit vastgevroren tegen elkaar.
Alle offensieven waren gestuit op de sterke stel
lingen. Noch de revolutie in Rusland (voorjaar
1917), die op het Oostfront den oorlog zeer ver
slapte en tenslotte tot den vrede van Brest-Litowsk

voerde, noch de doorbraak bij Caporetto en Tol-
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weer naar Duitschland uitgevoerd zouden worden,

afsloot, ondanks de aanhoudende protesten van
stoffen, benzine, koffie, thee, kaarsen en tal van

andere artikelen steeds strenger gerantsoeneerd.
Voor het gemobiliseerde leger was intusschen de
verpleging ruim voldoende, alleen de paarden
moesten het wegens havergebrek met een beschei
den rantsoen doen. De winter, hoewel niet zoo

streng als het vorige jaar, gaf toch weer verschil
lende vorstdagen, zoodat weder schaatsen gereden
kon worden, terwijl ook een slede werd beproefd
om de kanonnen te vervoeren over het ijs, welke
proef werd gehouden op de z.g. oude Reijt bij
Schijndel en op het ondergeloopen land bij de
Pettelaer in de buurt van St. Michielsgestel. De
proef leverde geen bezwaren op. Hier en daar werd
luizenplaag geconstateerd bij de paarden en werd
met groote zorg door de officieren dagelijks een
staat aangehouden van de paarden, die ermee be
hept waren. Deze werden zooveel zulks doenlijk
was evenals het poetsgereedschap afzonderlijk ge
houden. Het resultaat van deze goede zorgen was,
dat deze gevreesde en hardnekkige plaag zich niet
uitbreidde en spoedig onderdrukt was.

HET I2S-JARIG BESTAAN
Het 125-jarig bestaan kwam in het verschiet.
Door den Korpscommandant Overste Baud was

een commissie benoemd bestaande uit den Korps
commandant zelf, Kapitein Baron van Haersolte

van den Doom en
Luitenant Jhr. van den
Brandeler. Aanvankelijk was het plan om het
feest in Arnhem te vieren, waarbij de Korpscom
mandant voorstelde met de dubbelbatterij uit
Schijndel naar Arnhem te marcheeren (aankomst
20 Februari) en 22 Februari terug te marcheeren
en wel: 18 Februari naar Zeeland (25 K.M.), 19
Februari naar St. Anna en Hees (25 K.M.),
20 Februari naar Oosterbeek en Arnhem(24 K.M.),
21 Februari rust en rondgang door Arnhem,
22, 23 en 24 Februari terugmarsch naar Schijn
del. Wegens het geringe haverration waren de
etappes klein.
De C.V. kon hiervoor geen toestemming geven,
daar de batterijen uit Schijndel dan te lang uit
het legeringsgebied van het veldleger zouden zijn.
Tenslotte gaf den doorslag de belangstelling van
H.M. de Koningin, die het Korps de groote eer
zou aandoen, de batterijen in Brabant gelegerd,
op 21 Februari op de Vresselsche heide te inspecteeren. Op 19 Februari werd door het Korps op
deze heide, die ten Z.O. van St. Oedenrode is ge-

legen, een vooroefening gehouden. De C.V. had
voorts bepaald dat de officieren uit Schijndel op
21 Februari aan den Korpsmaaltijd te Arnhem
konden deelnemen (vertrek 21 Februari 1.55 uur
n.m. uit Schijndel, terugkeer 22 Februari 10.30
uur), mits door een kapitein en 3 luitenants van

De Korpsorder van 20 Februari 1918 luidde:
21 Februari ipr5 herdenkt het Korps
Rijdende Artillerie den dag waarop voor 125 jaar
door den Prins Erfsiadhouder de oprichting werd
bevolen van 2 Brigades Rijdende Artillerie.
Gedurende die 125 jaren heeft het Korps zich
op verschille^ide slagvelden van Europa, waaronder in Duitschland, Oostenrijk, Rusland,Spanje
en Belgie steeds met eere onderscheiden. Ik vertrouw dat het zoo noodig ook nu en in de toe'komst zijn plicht zal doen.

Hare Majesteit de Koningin zal het Korps de
groote eer aandoen, hetzelve op dien dag te inspecteeren en voor Haar te doen defileeren.
Daartoe zal het Korps, bestaa-nde uit den Staf,
de dubbelbatterij (met gevechtstrein zonder keukenwagen en hand- en reservepaarden) en deputa
tie van de dubbelbatterij te Arnhem te 5.15 %mr
v.m. voor ajmarsch gereedstaan op den kunstweg
Heeswijk-Schijndel, hoofd aan den kwtstweg
Schijndel'St. Michielsgestel afgestegen. Volgorde
trompetters, Korpscommandant, officieren der
deputatie, niet-ingedeelde officieren, staf, waarachter de onderofficieren en minderen der depu
tatie uit Arnhem en de dubbelbatterij.

De A.M.T. sluit bij de samenkomst van den
kunstweg Schijndel-Wijbosch en Schijndel-St.
Oedenrode achter het korps aan.

Tenue:grijze veldtenue, lichte bepakking zonder
vuurwapenen en broodzak. Voorloopig zonder (yuerjas, de jassen medenemen naar het park. H.H.

een regiment veldartillerie de dienst werd waar-

officieren met revolver.

genomen te Schijndel. Voorts zou een deputatie

Ter eere van het 12^-jarig bestaan van hetKorps,
worden alle straffen door mij kwijt gescholden en
wordt mitsdien door mij bepaald dat alle arrestan-

van een officier, 12 onderofficieren en minderen

uit Arnhem bij de plechtigheid tegenwoordig zijn.

loS

ten met de reveille van 2i Februari zullen worden
ontslagen.

De jourier Jasper zal op zi Februari aanwezig
zijn aan het station te Schijndel bij aapkomst van

gesteld als boven aangegeven in bataille en afge
stegen opgesteld op de Vresselsche heide front W.
Het was een nevelige dag, de heide was verlaten,

Gedttrende de afwezigheid van den Korpscom

de vele plasjes die zich op de heide bevonden waren
met een ijslaag bedekt, hier endaar vloog een wilde
eend op, verder was het stil. Schijnbaar eenzaam
stond het korps daar te wachten. Schijnbaar, want
opeens, terwijl de zon juist was doorgekomen, zag
men in de verte boven een heg uit den Koninklijken
Standaard, die in de cadans van den galop achter

mandant en H.H. officieren van K.R.A. is de

de heg zich voortbewoog. Het was bij het aan

Kapitein Looyen van A R.V.A. belast met het

schouwen daarvan of een electrische stroom door

den trein p.5^ uur v.m. uit Boxtel ten einde aldaar
te ontvangen den Kapitein Looyen van R.V.A.
met 2 officieren, aan welken kapitein hij het karttonnement zal toonen en een instructie zal overhandigen.

bevel over het kantonnement Schijndel, de Luite

nants Muller en Jhr. Twiss Quarles van Ufjord
met het bevel over de batterijen i a en 2 b en de
I® Luitenant van Temmen, officier van den dag,
belast met het afweerkanon.

Op 21 Februari a.s. zullen te i uur v.m. aan

allen ging. De Koninklijke belangstelling juist op
deze verlaten heide maakte een onuitwischbaren

indruk en gaf een bijzondere wijding aan de plech
tigheid 1 De stoet kwam nu recht op het Korps
aan, een fluitsignaal, opgestegen, de sabels ge
presenteerd en Hare Majesteit stond met groot

wezig zijn voor het stationsgebouw te Schijndeli
IJ recruten tot het aa^inemen van de paarden van
de deputatie (12) e7i van de oud-rijders (5). Dit
geheel marcheert onder commando va^i wachtmees

gevolg voor het front van het Korps. De Generaal
Snijders, Opperbevelhebber van Land- en Zee

ter Daals van het station naar de stallen.

Piepers, Commandant van de Cavalerie-Brigade
waren in het gevolg, benevens de dienstdoende hof
dames Jonkvrouwe Six, Baronesse van Verschuer,

Op 21 Februari zal door de zorg van den commafidant der dubbelbatterij bereden worden ge

maakt een deptUatie uit Ar^ihem, van elk der bat

terijen I officier, 2 onderofficieren, en i korporaal

macht, Luitenant-Generaal van Terwisga, Com
mandant van het Veldleger en Generaal-Majoor

voorts Admiraal Bauduin, Chef van het Militaire
Huis van H.M., Kapitein Ruys, Adjudant van
H.M. en Ritmeester Baron Bentinck, stalmeester.

vafi den G.T. en 5 7nan (van elk stuk één) totaal
2 officieren, 12 ofiderofficieren en ^nindere^i,
voorts de officieren oud-rijders Luitenant-Kolonel
Baron van Boetzelaer, ÏCapitein Jhr. R'óell, Kapi
tein Jhr.Repelaer van Driel,KapiteinPels Rijeken,

dant i. b. d. van H.M. de Koningin, Gouverneur
der Kon. Mil. Academie. Na de begroeting door

Reserve 2^ Luitenant Pické, Reserve 2^ Luitenant
Baron van Verschuer, 2*^ Luitenant Maas.

den Korpscommandant en de daarop gevolgde
inspectie sprak Hare Majesteit met heldere duide

Te 10.45 uur stond op 21 Febr. het Korps samen

Van de oud-rijders was bovendien aanwezig de
Generaal-Majoor J. W. P. van Hoogstraten, adju

lijke stem de navolgende rede uit:

Officieren, Onderofficieren, Trompetters, Korporaals en Kanonniers!
Het is mijn wensch aanwezig te zyn hij de herdenking van den dag, waarop voor 125 jaren
uw corps werd opgericht, teneinde de hier aanwezige batterijen geluk te wenschen met dit
heugelijke feit

Der vertegenwoordiging van die deelen van uw corps, die niet hier kunnen zijn, draag ik op

mijne heilwenschen over te brengen aan hen, die door den plicht weerhouden worden zich
hierheen te begeven; niet minder gedenk ik hunner in deze plechtige ure. U allen zoude ik
willen toeroepen: — blijve uw roemvol verleden zoo ryk aan schoone krijgsmanstradities voort
leven in allen die thans tot de rijdende artillerie behooren of daarvan in de toekomst deel zullen
uitmaken I Bewaart die tradities als het kostbaarst kleinood, dat oudere kameraden aan jongere
makkers overleveren. —

Op verschillende slagvelden werd door uwe voorgangers blyk gegeven van moed en pUchts106
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Leve de Konlngin!

e ac ting; onder de oogen van mqn grootvader werden daden van uitnemende dapperheid
vemcht. Moge de geest, die de oude rijdende cirtiUeristen bezielde, zich nimmer verloochenen,

Andermaal bevindt het Vaderland zich in een moeilyk en beslissend tydsgewricht. Reeds drie
en een half jaar staat zyne weermacht gereed op het eerste teeken ens zelfstandig volksbestaan

en den dierbaren vaderlandschen bodem te verdedigen, zoo die mochten worden bedreigd, en
^yt gij paraat u met de u kenmerkende vlotheid en doortastendheid te kwyten van de opgelegde taak.

Deze ernstige omstandigheden geven voor u aan dit oogenblik eene gansch bijzondere beteekenis
en de ontstentenis van feestbetoon verhoogt wellicht nog deszelfs plechtigheid. Moge deze mijlpaal in de analen van uw corps nog door vele andere gevolgd worden onder voor het Vaderland
en voor u gelukkige omstandigheden en moge het U gegeven zijn eenmaal het tot voorspoed

en welvaart teruggekeerd Vaderland aanschouwend, met voldoening te gedenken dat ook gij
door uwe uiterste plichtsbetrachting in belangryke mate zult hebben bijgedragen tot de mogelijkheid van den terugkeer van voor ons volk gelukkige toestanden.
Bezield door de gevoelens, wakkere zonen van het Vaderland waardig, stel ik u voor aan dezen
dag wijding te geven door met mij in te stemmen in een driewerf hoera op het Vaderland.
Na het geestdriftig „hoera" dat op deze rede volgde, antwoordde de Korps Commandant
Luitenant-Kolonel Baud als volgt:

M AJESTEIT!

Namens het geheele Korps, officieren, onderofScieren, trompetters, korporaals en kanonniers,
moge ik Uwe Majesteit onzen eerbiedigen dank brengen voor de hooge eer het Korps op zijn

feestdag door Uwe tegenwoordigheid gegeven en voor de schoone, onvergetelyke en opwekkende woorden die U wel tot ons hebt wiUen richten.

Wy zuUen die onthouden en steeds gedenken.
25 jaar geleden had het Korps eveneens de eer op zyn feestdag door Uwe Majesteit, toen onze
Prinses, met Uwe Koninklyke moeder, Regentes van het Koninkrijk, te worden geinspecteerd
en mocht de Korpscommandant eveneens het woord tot U richten; de gelofte die hy toen
afiegde en die ons nog steeds bezielt, moge ik ook heden herhalen en tot de onze maken:
Wanneer het Vaderland in gevaar is en Uwe Majesteit ons roept zal de Rijdende ArtUlerie,
hare traditie getrouw, gereed zyn om met Gods hulp en onder den wapenkreet, die ons het
liefste is — in naam van Oranje — tot behoud van het Vaderland haar plicht te doen trouw
aan het Vorstenhuis.

LEVE DE KONINGIN!

Ook deze rede werd met groote geestdrift met
een driewerf hoera besloten.

Daarna zette het Korps zich in beweging voor
het defile; na omgezwenkt te zijn defileerde het

in rengalop voorbij Hare Majesteit.
^
Het ijs op de plassen vloog naar alle kanten uit,
het Korps zwenkte na het defileeren nogmaals en
kwam in bataille in vollen ren op Hare Majesteit
aan, waarna het eerbiedig halt hield, terwijl de
Commandant salueerde. Een prachtig schouwspel
dat alleen te verwezenlijken is met uitstekend geoefend personeel!
H.M. wenschte aan het hoofd van het Korps

terug te rijden tot St. Oedenrode. Op voorstel van

den Korpscommandant werd de richting genomen
dwars over de heide op den toren van St. Oeden
rode. Beschenen door de zon, draafde het Korps
achter zijn Vorstin, met vreugde in de harten van
alien die dit mooie historische moment meemaak-

ten. H.M. wendde enkele malen het hoofd om, om
den mooien aanblik van het Korps over de heide
te aanschouwen dat keurig gericht volgde. Hoe
vroolijk zag de omgeving er uit, zelfs de kleinste
boerderijen hadden een vlaggetje uitgestoken en
de bewoners in Zondagsche kleeding stonden bui-

ten de deur te juichen. Wellicht de eenige keer
van hun leven dat ze hun Vorstin aanschouwden!

In St. Oedenrode stond op de Markt de muziek
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van 2 R.H.opgesteld die het Wilhelmus en daarna
*t Rijderslied speelde. Hier nam H.M. afscheid
van den Korpscommandant, dewelke nogmaals zijn
dank uitte voor de groote eer aan het Korps be
wezen. H.M. begaf zich met gevolg per auto naar
den gereedstaanden trein.
Het Korps marcheerde naar Schijndel. Onder
weg bracht een ordonnans een persoonlijk schrijven
van H.M. de Koningin Moeder met gelukwenschen, welk schrijven onmiddellijk door den Korps
commandant werd voorgelezen.
In Schijndel werd bij *t station door de officie
ren en oud-rijders de trein van 1.55 uur naar
Arnhem genomen, alwaar des middags in het
Hotel de Zon een korpsmaaltijd plaats vond.
Waar dit weder het eerste diner de corps was
tijdens de mobilisatie, spreekt het vanzelf dat er
een allergenoegelijkste stemming heerschte. Na
een zeer korte nachtrust werd de eerste trein naar

Schijndel genomen, uitgeleide gedaan door den
Stationscommandant Kolonel van Es, die als

altijd vroeg present was en eenige coupé's ge
reserveerd had.

Na terugkomst in Schijndel werd de aandacht
besteed aan het feest voor den troep, zooals trou
wens op 't programma was vastgesteld.
Allereerst werd door den Korpscommandant
dank gebracht aan den troep en wel door de navol
gende order van 22 Februari:

heid met de vlotte wijze waarop de batterijen zich
bij het dèfïlè in het terrein hebben bewogen. Ik
dank het Korps voor de medewerking door allen
verleend om de Militaire plechtigheid van giste
ren op zoo uitsteketide wijze te doen slagen'.
Op Maandag 25 Februari werd met de dubbel-

batterij te Schijndel een ommegang gemaakt door
het kantonnement zooveel mogelijk langs alle
kwartieren. De muziek van het 3® Regt. Huzaren
luisterde hierbij den marsch op. 's Avonds te 7.30
uur had een zeer geslaagde voorstelling plaats in
't Patronaat met medewerking van de muziek van
het 2® Regt. Huzaren, terwijl op 26 Februari
's middags en 's avonds wederom een voorstelling
plaats had voor de kwartiergevers, respectievelijk
voor de vrouwen en voor de mannen, daar de beide

seksen tezamen, bij een voorstelling in deze streken
niet gaarne gezien werden. De voorstelling bestond
uit voordrachten, gymnastiek, comediestukjes en
een slottableau van rijders in groote tenue.
In Arnhem werd eveneens met de dubbelbatterij
een feestelijke ommegang door de stad gemaakt
op 21 Februari, terwijl voor den troep den volgen
den avond feestelijkheden plaats hadden, een
programma dat door de onderofficieren was samen
gesteld en ingestudeerd.
De officieren van de Brigade Grenadiers en

Jagers boden als huldeblijk het Korps een zilveren
lauwerkrans met inscriptie aan.

^,Het is mij aangenaam ter kennis van het Korps
te kunnen brengen dat bij de gisteren gehouden
inspectie H.M. de Koningin mij herhaaldelijk
Hare tevredenheid uitgesproken heeft over de
goede hotiding van den troep en Hare ingenomen

maakte aan deze schoone en aangename dagen
terugdenken, doorgebracht te midden van het ge
mobiliseerde en uitstekend geoefende en gedisci
plineerde korps!

Op 15 Maart was het Korps weder verzameld

waarna voor den vertrekkenden Brigade-Comman

op de Vresselsche heide om afscheid te nemen van
den tot Luitenant-Generaal benoemden Generaal-

dant gedefileerd werd. Na afloop hiervan vond
tevens de overgave plaats van het commando over
het Korps Rijdende Artillerie van den tot Kolonel
van het 3® Regt. Veld-Artillerie benoemden Luite

Majoor W. H. Piepers, die tevens het commando
neerlegde over de Brigade, die Z.E. vanaf het be
gin der mobilisatie gecommandeerd had, een
prachtig commando, dat een waardig slot was voor
een cavaleristische carrière!! De geheele dubbel

batterij met A.M.T., die op den weg naar Lieshout
aansloot, marcheerde te 8 uur af.

Op de heide vond de plechtige overgave plaats
van het commando aan Kolonel J. M. Benteyn
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Met dankbaarheid zal een ieder die het mee

nant-Kolonel C. E. Baud aan den LuitenantKolonel L. W. Baron van Boetzelaer. In verband

hiermede werd bij Brigade-order het navolgende
aan het Korps kenbaar gemaakt:
tjk breng het navolgende ter kennis van de
Cavalerie-Brigade:
Bij K.B. van 11 Maart j.l. heeft het H.M. de

Kofiingin behaagd den Luitenant-Kolonel C. E.
Baud, Commandant van het Korps R^dende
Artillerie, met ingang van 16 Maart a.s. te benoemen tot Kolonel Cofnmandant van het j'Regt,

Veld-Artillerie. ik vind daarin aanleiding om den
Kolonel Baud op den dag dat kij de CavalerieBrigade voor zijn nieuw en belangrtjk commando
verlaat, mijn hartgrondigen dank te betuigen voor
de vele en gewicktige werkzaamheden, die hij als
Cofnmandant van het Korps Rijdende Artillerie
heeft verricht, voor zoover betreft het detachemeat
van ditKorps toegevoegdaan deCavalerie-Brigade,
ter verhooging van de geoefendheid en slagvaardigheid voft het geheel. De Kolonel Baud zal
hetzelfde besluit dd. 16 Maart als Commandant

van het Korps Rijdende Artillerie worden opgevolgd door den Luitenant-Kolonel L. W. Baron,

van Boetzelaer'.

(get.) W. H. Piepers.

Zoo waren reeds in het begin van het jaar eeni^
belangrijke gebeurtenissen achter den rug. De lust
tot het organiseeren van oefeningen begon echter
geenszins te verslappen, hetgeen trouwens vanzelf
sprak. De gelegenheid tot oefenen was door de
vele gunstige terreinen uitstekend, terwijl door geleidelijke aflossing der oudere lichtingen alles
moest worden ingespannen om het hooge peil te

hwr, i K.G. gebr. duivenboonen, 5 K.G. hooi,
4 IK.G. stroo. De Ct. C.B. had machtiging zoo
noodig voor de C.B, het ration te vermeerderen
mea hoogstens h K.G. haver. Hiervan maakte Ct.
CB. reeds 17 Juni gebruik. Bovendien konden
piaarden van zwaar slag hoogstens i K.G. haver
en 2 K.G. hooi meer ontvangen. Voor K.R.A.
kwiamen hiervoor 149 paarden (in de eerste plaats
achiterpaarden) in aanmerking. Natuurlijk was
het ration fourage te gering voor inspannenden
en snellen arbeid. Dientengevolge werd voor de

gelneele Brigade het tempo 15 stap en 5 draf als
normaal voorgeschreven, terwijl bij Brigadeoefeningen, onderdeelen, die het verst verwijderd
wauen van de verzamelplaats, daags te voren ver-

plaatst werden. Zoo werd een batterij K.R.A.
eemige malen daags te voren naar Haren (bij
Oisterwijk) verplaatst, daar den volgenden dag
de fartij waarbij de batterij was ingedeeld aldaar
venzamelde, o.a. 11 Juli, 25 Juli en 11 September.

9 April had een petarde-oefening plaats op de
Dimfchersche heide in samenwerking met de Cavalerif: Deze oefeningen hadden meerdere malen
plaats met of zonder het zusterwapen.

2*6 April kwam het telefonisch berichtgedurende
den nacht:

,,(Geen algemeene verloven en geen bij-

behouden.

zonidere verloven van korten duur meer ver-

Van 2-6 April had weder een oefening van de
vereenigde bagagetreinen der Brigade plaats onder
Luitenant Jhr. de Marees van Swinderen. Door
aflossing van ouder treinpersoneel was dadelijk de
geoefendheid weer minder. Zoo kreeg bij 3 R.H.
een huzaar een ernstigen klap van een paard terwijl
hij op den bok zat! Later door een meer bedreven
bestuurder gereden, leverde het paard geenerlei
moeilijkheden op! Dergelijke voorbeelden spreken
boekdeelen tegenover degenen die, zonder kennis
van zaken, meenen dat bedrevenheid in de rijkunst, hetzij in den zadel of van den bok, maar

leeaen".

in een vioek en een zucht te leeren is I

•

Oefeningen in Brigadeverband hadden veelvuldig plaats, zoo o.a. i, 7, 8, 14, 15, 21, 22 en

29 Mei, 5, 12, 19 en 26 Juni. Hierbij moest echter
met groote aandacht er voor gewaakt worden dat
aan de conditie der paarden geen nadeel werd toegebracht. Door het steeds grooter wordende gebrek aan haver was n.l. het fourageration bij

order O. L. en Z. op 14 Juni beperkt tot 3^ K.G.

In den vroegen morgenwerddadelijkdemunitie
gepakt en de batterijen marschvaardig gemaakt.
Op cdat oogenblik waren wij onsnietbewust,dathet
oorilogsgevaar toen zeer groot was. Achteraf is gebleken uit verschillende documenten dat, hadden
wij een minder talrijk en geoefend leger gehad,
wij hoogstwaarschijnlijk in den oorlog zouden be-

troikken zijn. Thans achtte het Duitsche Legercotsamando het niet raadzaam ook nog ons leger
tot -^ifjandelyke strijdkrachten te maken. Het zware

OEweer trok voorbij! Het is onbegrijpelijk dat na
dezieeenvoudige realiteit der feiten er nog tallooze
z.g- „eenzijdige ontwapenaars" voor dendagkomen
melt utopieen die den eenvoudigen toets der practijk niet kunnen verdragen.
Kachtelijke oefeningen werden ook herhaalde-

lijk gehouden. Zoo o.a. 22 Mei en 11, 12 en 13
JumL De laatste was een voortgezette oefening in
het ingraven en bewapenen van een batterijstelling.
Losse schoten en lichtpistolen werden meegevoerd
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om 't afgeven van afsluitingsvuren te demonstreeren. In den nacht van 12 op 13 Juni v^rerd te

3 uur in de kwartieren teruggekeerd en dengenen,
die met verlof gingen, werd toegestaan te 8.58 uur
van uit Schijndel te vertrekken. Er viel groote
ijver en opgewektheid bij den troep voor deze oefe
ning te constateeren en elke gelegenheid oni daarin
variatie te brengen werd dan ook aangegrepen.
Het oefenen van den troep is een combinatie van
sport en wetenschap en door deze beide te ont
wikkelen wordt de belangstelling van den troep
opgewekt en onderhouden. Het is de basis van den
goeden geest, In Juli kwam b.v. een detachement
van het Korps Pontonniers onder Luitenant de

Koff tijdens een oefeningsreis in de omstreken van
den Bosch en deze stelde voor een gezamenlijke
oefening te houden. Besloten werd des nachts de
Willemsvaart over te trekken met behulp van vlot

ten. In het donker kwam de dubbelbatterij aan op
den W.oever ter hoogte van Heeswijk (kasteel).
Het vlot lag in de diepliggende Willemsvaart
tegen den W.oever. De V. en M. spannen werden
afgespannen. Het voertuig, vuurmond of caisson,
moest met het achterspan op het vlot worden ge
reden. Dit was niet eenvoudig. Langs den dijk
was een greppel en daarnaast een soort kleine kade

of grondrichel. Men moest dus eenigszins hard de
paarden aanzetten om over die kade te komen, en

daarna naar beneden over het vrij steile aanleghoofd op het vlot. De eerste stukrijder aarzelde,
de paarden begonnen te steigeren en de twee ankers,
waarmede aan weerskanten het landingshoofd was
vastgemaakt, leverden een gevaar in het duister.
De eerste paarden werden afgespannen en de
vuurmond op het vlot gereden. De Luitenant de

Koff merkte op, dat men gerust krachtig kon
aanzetten en geen vrees behoefde te hebben over

het vlot in de vaart te rijden, daar het vlot zoodra

de vóórraden erop kwamen sterk naar die zijde
overhelde en dus vanzelf als rem werkte. Dit aan

de stukrijders medegedeeld, werden alle overige
voertuigen met groote handigheid op het vlot ge
reden en achtereenvolgens overgezet en volgens
een tactische onderstelling aan den overkant in

stelling gebracht. Het werd een zeer sportieve
oefening, die aan de stukrijders hooge eischen
stelde.

Twee dagen later werd een oefening gehouden

in den Bosch. Over het kanaal in den Bosch bij
IIO

het station, waarin het water zeer laag stond, was
een pontonbrug gelegd. De op- en afrit waren zeer
steil. Een voor een daalden de voertuigen met
6 span in het kanaal af en reden in gestrekten
galop tegen de tegenoverstaande helling op.
Natuurlijk sloeg een groote menigte dit sportieve
schouwspel gade!
15 t/m 19 Juli had weder een oefening met de
vereenigde bagagetreinen van de geheele Brigade
plaats en i Augustus een oefening in den loopgravenkrijg in samenwerking met 2. R.H. bij de
Veghelsche hut.
Op 19 Augustus te 8.15 uur v.m. stonden de
batterijen i a en 2 b te Schijndel gereed voor den
afmarsch naar de schietoefeningen op de Zeelster
en Oirschotsche heide./« Si. Oedenrode sloten de

batterijen 2 a en i h uit Arnhem (die achtereen^
volgens te Berchem en Uden overnacht hadden)
aan, zoodat het geheele Korps met 23 trompetters
aan 't hoofd!! door St, Oedenrode trok. Dit

schouwspel, met de prachtige fanfares der trom
petters, zal den toeschouwers niet licht uit het ge
heugen gaan! Het was de tweede maal dat het
geheele Korps tijdens de mobilisatie op oorlogs
sterkte bijeen was met volledige gevechts- en
bagagetreinen doch zonder den artillerie-munitietrein, die te Schijndel was achtergebleven. De
schietoefeningen te Oirschot, waarbij de troep te
Oirschot en omgeving was ingekwartierd, hadden
door het gunstige weer een aangenaam verloop.
Des avonds werd af en toe vanaf de transen

van den hoogen toren een taptoe door de 23 trom
petters geblazen, die tot ver in den omtrek

te hooren was. Er werd veel met ver vooruitge
schoven waarnemingsposten gevuurd. Op 29 Aug.
werd de oefening bijgewoond door den O. L. en Z.
Generaal Snijders en den I.B.A. Generaal-Majoor
Aberson. Op 26 Augustus door den Ct. C.B.
Kolonel Benteyn. Voorts woonden op verschillende
dagen eenige hoofdofficieren en ritmeesters der
huzaren de schietoefeningen bij. 30 Augustus mar
cheerde het Korps terug naar Schijndel en Arnhem.
Van 24 t/m 27 September hadden weder manoeu
vres met de geheele Brigade plaats op de Sonsche
heide. De batterijen i a en 2 b marcheerden 24
September te 10 uur uit Schijndel af en werden
gelegerd in Son en Breugel. Daar hier geen ge
legenheid was voor H.H. officieren om het mid

dagmaal te gebruiken, stond de pastoor te Breugel

daartoe welwillend zijn eetkamer en keuken af.
25 September werd de regimentsschool beoefend,
daarna te 11.15 uur de Brigade opgesteld, afgezeten, in massalinie front N., ten N. van en tegen
den Sonschen dijk. K.R.A. in bataille met tweeen,
waarna een gevechtsoefening met twee partijen

plaats vend. 26 en 27 September als op 25 Sep
tember. Op 27 September marcheerden de batterijen na afloop van de manoeuvres terug naar
Schijndel.
Op 5 October werd het ration fourage wederom
verlaagd tot 3 K.G. haver, i K.G. gebr. duiven-

boonen, i K.G. lijnkoek, 4 K.G. hooi, 2 K.G. voederstroo (haverstroo). Voorts voor rustbed 100

K.G. turfstrooisel als eerste bed en 5 K.G. per
paard en per dag ter aanvulling, om de 3 maanden een nieuw bed. Paarden van zwaar slag i K.G.
lijnkoek en 2 K.G. hooi meer. Dat hoe langer hoe
meer gebrek aan voedingsmiddelen kwam, blijkt
ook uit een order dat in plaats van 20 gr. koffie
per man, 9 gr. werd verstrekt en dat deze tweemaal per dag gezet moest worden! Vleesch werd
bij particuiieren nog slechts bij uitzondering gegeten, thee was slechts tegen zeer hoogen prijs verkrijgbaar en zoo waren er tal van artikelen waar-

van men geheel verstoken was of waaraan nijpend
gebrek begon te ontstaan. In Duitschland en Oos-

tenrijk waren de toestanden echter veel erger. Zooals vroeger een stad werd belegerd, werden thans
geheele landen geblokkeerd. De bevolking leed
aan alles gebrek en begon merkbare teekenen van
oorlogsmoeheid te toonen, De frontsoldaten kregen
brleven met jammerklachten. Het moreel begon te
zakken nadat het laatste groote Duitsche offensief,
Maart en Juni 1918 mislukt was. Het Fransche
offensief 18 Juli ingezet, maakte steeds vorderingen. De Duitschers trokken hun linie meer en
meer terug. Einde October is de terugtocht zoover
doorgezet dat de rechtervleugel van het Duitsche

Het Roode Kruis komt in voile actie en doet

mooi werk. Snel wordt het transport naar dikwijls kleine plaatsen geregeld, kribben, lakens
en wollen dekens enz. worden in grooten getale
aangevoerd. In Duitschland begint het zeer roerig
te worden. 31 October keert Keizer Wilhelm
uit Berlijn naar het Groote Hoofdkwartier terug.

I November sluit Turkije een wapenstilstand,
nadat Bulgarije zulks 30 September gedaan had!
Het wordt nu een overstelping van gebeurtenissen. Teveel om zich op 't moment zelf er
rekenschap van te geven en veel te veel om hier
weer te geven. Het is weer als in het begin van
den oorlog, maar in omgekeerden zin. In elk land,
aan elk front gebeuren zooveel dingen die op zichzelf reeds zoo belangwekkend zijn. We kunnen
slechts aanstippen. Overal begint het te kraken.
In Hongarije is de republiek uitgeroepen en de
Minister van Oorlog geeft last overal de vijandelijkheden te staken en te demobiliseeren. Oosten-

rijk valt uiteen. Duitsch Oostenrijk besluit, daar
het alleen het front niet verdedigen kan, tot demo
biliseeren. In Duitschland is het zeer oproerig,
6, 7 en 8 November hebben ernstige muiterijen op
de oorlogsschepen te Kiel en Hamburg plaats.
Sommige bladen eischen het aftreden van den
Keizer, andere pleiten voor het Keizerschap.
Prins Billow verklaart zich voor het democratische

Keizerschap, waar het volk reeds eeuwen in 't
Keizerschap is ingeleefd.
7 November benoemt het Duitsche opperbevel,
op last van de Regeering, gemachtigden om onder-

handelingen met Foch te voeren. Deze komen op
8 November aan op de door Maarschalk Foch
aangegeven plaats (omgeving la Chapelle). De
„Vorwarts" eischt 8 November in een manifest

het aftreden van den Keizer en Kroonprins. De
Duitsche rechtervleugel heeft nog eenige dagen
bij Selzaete (kanaal bij Sas van Gent) weerstand
geboden (Bijlage in Museum), thans stond daar

front rakelings langs onze grens in beweging komt
en gaat zwenken. De Belgische kust, die bijna 4
jaren bezet is geweest, komt weer vrij. Talrijke
vluchtelingen komen in ons land, voornamelijk
Franschen, daar de terugtrekkende Duitsche troepen alle plaatsen grondig verwoestten. In verband

9 November nemen de oproeren in Duitschland
toe. Soldaten- en arbeidersraden worden opgericht.
Er komt bericht, dat de Duitsche Keizer is afgetreden en de Kroonprins afstand gedaan heeft van

nog een achterhoede.

daarmede en ook voor eventueel te interneeren

zijn rechten. Ebert is tot rijkskanselier uitgeroepen.

troepen kwam 18 October het bericht:
„Vanaf heden geen algemeene noch bijzon-

De oproerige bewegingen in Duitschland breiden
zich uit, soldaten- en arbeidersraden beheerschen

dere verlovenvan korten duur meer verleenen".

den toestand. De roode vlag wordt op't Keizerlijk
III

Paleis geheschen. Zondag lo November de opzien
barende tijding dat Keizer Wilhelm in ons land
is gekomen. De correspondent der N.R.Ct. be
schrijft deze gebeurtenis als volgt:
*
„Zondag lo November omstreeks 6 uur meldde
zich bij de Nederlandsche wacht aan het Witte
Huis bij Eijsden een reisgezelschap in 9 auto's
aan. De Hollandsche schildwacht, die geen orders
had om gewapende personen toe te laten, weigerde
doorgang te verleenen. Overigens, zegt hij, is het
douanekantoor eerst om 7 uur voor het publiek
geopend. De rijksontvanger vertoont zich en ver
klaart hetzelfde aan het inmiddels aangegroeid
gezelschap, waarvan een man naar voren getreden

Ja toch, het is waar; daar wordt gefloten en ge
roepen „nach Paris". Een Nederlandsch officier
maant tot kalmte en dreigt met onmiddellijke
straf. Ja toch! we zien ze buigen de gegalonneerde
rokken en steken, diep buigen. Wij zien het groeten
van den ex-Keizer, wiens rol reeds in het verleden

ligt. Te 8.10 uur arriveert de Keizerlijke trein,
die sinds Vrijdag te Brissoux onder stoom stond.
Wilhelm stapt erin, de gordijnen worden omlaag
getrokken en er is niets meer te zien. Een Duitsch

is en verklaart te zijn „Wilhelm von Hohenzollern,

Kolonel, inderhaast aangesproken, kan niets zeg
gen. Intusschen zegt men dat elk oogenblik de
Duitsche Kroonprins verwacht wordt. Inderdaad
komt om 8.50 uur een tweede vrij lange D.trein
binnen, maar noch de Kroonprins noch de Keizerin

Duitsch Keizer". De Nederlandsche schildwacht

zitten erin, alleen enkele dames en officieren. Dat

herhaalt, dat niemand door mag en op den Luite
nant gewacht moet worden. De rijksontvanger her

op deze treinen geschoten is, is bezijden de waar
heid, althans zij vertoonen er geen teekenen van.
De auto's zijn ook intact, de Keizerlijke wapens
onherkenbaar door aangebracht slijk. De tocht van
Spa door het verwoeste Visé en langs tal van

haalt, dat het kantoor om 7 uur geopend wordt.
De ex-Duitsche Keizer onderhoudt zich intusschen

met eenige boeren, die toekijken, en vraagt aan
den naastbijzijnde of hij weet hoeveel graden het
vannacht gevroren heeft. De ex-Keizer ziet er goed
en opgeruimd uit. Hij praat en gesticuleert leven
dig met zijn omgeving.
Om 7 uur wordt het gezelschap officieel ge-

interneerd. De douane-visite wordt gemaakt en de
ex-Keizer wandelt van het Witte Huis naar het

station te Eijsden. In het stille Eijsden, dat ge
tuige was van zooveel oorlogswee, zijn de menschen
naar de mis. De wegen zijn verlaten, nauwelijks
eenige boeren die toekijken naar dit groote gezel
schap,zonder er iets van te begrijpen. De ex-Keizer
wandelt een poos voor het station op en neer, hij
praat voortdurend, wordt niet gehinderd, nauwe
lijks bezien, want er is niemand. De waardin tegen
over het station zegt tot haar man „Het is de Duitsche Keizer, kijk maar naar zijn linkerarm". De
waard mompelt iets „wat zoo'n vrouw toch een
verbeelding kan hebben". En toch het is de voor

malige Duitsche Keizer. Hij gaat het station bin
nen en wandelt later in gezelschap van Majoor van
Deijl, Commandant van het garnizoen Maastricht
tot omstreeks 8.15 uur op het perron op en neer,
den linkerarm tegen het lijf, in de rechterhand
een wandelstok. Een talrijk gevolg van generaals,

admiraals en vele andere officieren blijft op een
afstand.

Wat een moment! Wij wrijven ons de oogen uit.
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Duitsche wachten, die reeds meer dan half over

hellen naar het gezag van soldatenraden is geluk
kig goed afgeloopen. Als reflexbeweging werd nog
het geweer gepresenteerd door Duitsche soldaten.
Telefoon tusschen Eijsden, Maastricht en den
Haag staat niet stil. Er is een onverwabhte gast
gekomen. Waar gaan we hem herbergen. Wat zul
len de buren ervan zeggen! Ze kijken over de
horretjes. 32 jaren geschiedenis zijn vervlogen.
Een Keizerrijk is gevallen.
Zondag 10 November is een historische dag, niet
alleen voor Eijsden en Maastricht, doch voor de
wereldgeschiedenis."
De gewezen Duitsche Keizer nam 10 November

's avonds op 't Kasteel Amerongen zijn intrek,
vanaf het station Maarn, waar Z.M. te 3.15 uur
aankwam.

Zoo was dan in Duitschland de republiek uit
geroepen, doch het bleef er zeer roerig. De spartacisten trachten op hun beurt zich van het gezag
meester te maken.

11 November wordt de wapenstilstand te

5 uur v.m. geteekend, onder buitengewoon zware
bepalingen voor Duitschland, dat een ontzagge
lijken krijgsvoorraad o.a. 5000 kanonnen, 30.000
machinegeweren enz. moet inleveren en binnen
14 dagen met zijn leger Frankrijk en België moet
ontruimd hebben.

Het terugtrekken van het Duitsche leger ging
ondanks de revolutie met de grootste orde gepaard

van het programma van de Ned. Bond van Dienstplichtigen. Uitkeering van behoorlijke vergoedin-

en wekte de algemeene bewondering.

gen aan gehuwden en ongehuwden. Veriegenwoordiging van soldaien in de krijgsraden, socialisatie
van alle bedrijven die daarvoor in aanmerking

20 en 21 November trokken 250.000 man van het

Duitsche leger door Limburg, in overleg met de
Entente, om Belgie zoo spoedig mogelijk te ontlasten (zie Bijiage Museum).
Intusschen was ons land niet ongevoelig ge-

bleven voor de groote gebeurtenissen, die zich over
de grens afspeelden.
24 October verscheen in „Het Volk", het sociaaldemocratische orgaan van Mr. Troelstra, een artikel „Onze fartij keurt de ■mobilisaiie goed, al zijn
wij niet overtuigd dat het Legerbestuur de kosten
ervan niet noodeloos heejt verzwaard. De kahaalrevoln-tionairen daarentegen eischen denwbilisatie;

00k ihans, vooral ikans, nu vreemde troepen tegen
onze grens worden aangedrongen en het gevaar
hestaat dat ons land tot terrein van den oorlog

wordt gemaakt, nu, ittdien wij onze neutraliteit
niet handhaafden met alle middelen die ons ten
dienste staan, zonder eenigen twijfel de oorlog of

Nederla-ndsch gebied zou worden voortgezet!*
Een dag later ontstaan ernstige ongeregeldheden
in de Harskamp, barakken worden in brand gestoken, ergerlijke losbandigheden gepleegd. De
Rijdende Artillerie te Arnhem wordt geconsigneerd om zoo noodig op te treden. Ook bij andere
regimenten komen ongeregeldheden voor.
5 November eischt Mr. Troelstra in de Tweede
Kamer demobilisatie en afzetting van Generaal
Snijders omdat deze de troepen in de Harskamp
gestraft had met intrekking van alle gunsten. De
Min. V. Oorlog capituleert. De Generaal Snijders
vraagt zijn ontslag. De demobilisatie, althans het
met verlof zenden der lichtingen, zal aanvangen.

12 November heeft een congres plaats der
sociaal-democraten in 't verkooplokaal te Rotter

dam, onder leiding van Mr. Troelstra. „Met donderend geraas zakt het stelsel van militarisme en

imperialisme in Duitschland ineen" zoo roept hij
uit, ,,Ook in NedSrtand wenscht de S.D.A.P. zich
van de macht meester te maken". Op welke wijze

laat hij in het midden. De eischen die ter vergadering gesteld worden, zijn o.a. i. Onmiddellijke demobilisatie. 2. Ofimiddellijke invoering van
algemeen vrouwenkiesrecht. 3. Afschafjing Eerste
Kamer. 4. Achturige werkdag. 5. Staatspensioneering bo-jarigen. 6.1nwilliging van alle eischen

komen.

De Republikeinsche partij die te Utrecht vergaderde had't volgende wenschlijstje: i. Afschaf
jing Koningscha'p en 't hof. 2. Jnsielling van een
repubiiek met jaarlijkschen president. 3. Aansluiting van de republiek bij den te vormenStatenbond.
4. Afschafjing Eerste Kamer. 5. Afschafjing

diplomatic. 6. Afschafjing leger en vloot. 7. htdie
los van Holland.

Commentaar is hierbij overbodig!

Het geeft wel een idee in welk een heethoofdige
en onbekookte stemming men het volk trachtte te
leiden.

De toestand in ons land werd door deze opzwiepende taal hoe langer hoe roeriger. In het leger
kwamen ook bij meerdere regimenten teekenen van
ergerlijke verslapping van de discipline voor.
12 November kondigde Mr. Troelstra in zijn beruchte rede in de Tweede Kamer feitelijk de

revolutie aan. Hij betoogde dat de minderheid naar
de macht kan grijpen, „daar de peilers waarop de
Regeering steunt niet meer bestaan". „De moderne
arbeidersbeweging zal a.s. Zondag de vraag hebben
te beantwoorden", zoo zeide hij, „of wij zullen over-

gaan tot een arbeiders- en soldatenraad en van
raden in verschillende plaatsen in ons land".
Natuurlijk baarde deze rede veel opzien en was
deze niet geeigend om de stemming te verbeteren.
Waar Mr. Troelstra behalve in de Tweede

Kamer voornamelijk in Rotterdam ageerde, had de
communist Wijnkoop zijn terrein in Amsterdam.
Woensdagavond 13 November was er een druk
bezochte vergadering in't Beursgebouw te Amster
dam, sprekers Wijnkoop en L. de Visser, tot „het
uitroepen van de arbeiderscommune in de hoofdstad, waarheen dan het Centraal bestmir uit den
Haag kon worden overgebracht". „JVe vertrouwen
binnenkort de vlag van 't nationalisme en van 't
Koningshuis te hunnen neerhalet^', zoo werd tot
de menigte gesproken. Wijnkoop beweerde dat de
secretaris van den juist *s middags opgerichten sol
datenraad gearresteerd en in de Oranjekazerne
gevangen gezet was. Hoewel dit bericht niet waar
was, ontstond er een woest tumult. Men wilde den
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gevangene bevrijden. De rumoerige en opge
zweepte massa van eenige duizenden bereikte de
Cavalerie-kazerne. De geconsigneerde cavaleristen

waren op de kamers aan het zingen en ^e menigte

Dat was een groote tegenvaller voor de opzweepende leiders.

Mr. Troelstra verscheen den volgenden dag niet
in de Kamer en liet zijn collega Schaper min of

riep hen toe, dat zij de kazerne moesten verlaten en

meer een terugtocht volvoeren. Ofschoon de stem

zich bij hen aansluiten, maar de cavaleristen be

ming begon te kenteren, was het toch nog roerig
in het land. In alle groote steden werden vrijwil
lige landstormafdeelingen en burgerwachten ge
organiseerd onder leiding van beroepsofficieren

antwoordden dat met„min vriendelijke uitroepen".
Toen de menigte het hek forceerde, greep de
wachtmeester Kroon met eenige huzaren naar de
karabijnen en onder den uitroep „en nu is 't uit
met die flauwe . . . ., recht voor je uitschieten",
gaf hij een scherp salvo af. In panischen schrik
stoof de massa uiteen. Wijnkoop verzocht een glas
water, wat later nog dikwijls in de Tweede Kamer
tot spot aanleiding heeft gegeven. Het bleek de

bedoeling te zijn geweest, de kazerne te bestormen,
de bezetting te overweldigen en zich meester te
maken van de wapens. Een man met een bijl ge
wapend, had het hek opengewerkt en daardoor
stroomde de menigte op 't voorplein, de man met
de bijl voorop. Toen de schildwacht zijn karabijn
velde riep een ander „schiet maar" en vuurde op

en werden bovendien als kernen detachementen

van geheel betrouwbare troepen uit het leger ge
zonden.

In Rotterdam b.v. waren 5000 man militairen,
waarvan eenige honderden op het Stadhuis.Van de
Cavalerie-Brigade werden verschillende detache
menten Cavalerie gezonden en op 14 Nov. een deta
chement Rijders uit Schijndel. Het telegram kwam
10.15 uur 's morgens aan. Het was Donderdag,
inspectiedag, dus alles verspreid in de kwartieren,
doch er heerschte zulk een geestdrift voor H.M.
de Koningin, dat toen het bekend werd, tal van
manschappen naar het,,Patronaat" kwamen hollen

hetzelfde oogenblik op den schildwacht, die daarop

om te vragen of ze mee mochten. Om 13.15 reed de

terug schoot en zijn aanrander dood ter aarde deed

trein met be-pakte paarden en manschappen keurig

storten. Toen snelde wachtmeester Kroon te hulp.
Wij brengen een woord van warme hulde aan zijn
vastberaden en moedig gedrag. Ten einde zijn
kordate houding naar waarde te beoordeelen, diene
men zich te verplaatsen in de gedeprimeerde stem
ming die er heerschte, waarbij vele wankelmoedigen

weg! Te Arnhem kwam 14 November te 11 uur v.m.

de revolutie, soldatenraden enz. reeds als een fait

accompli beschouwden. Zijn flink optreden met
zijne huzaren opende den weifelaars de oogen en
deed hen begrijpen dat de brallende leiders zoek

waren als het ernst begon te worden l De stemming
begon om te slaan! Denzelfden dag, 13 November,

hadden in de Tweede Kamer de replieken plaats,
waarbij Mr.Troelstra hevig werd aangevallen door
al de partijen. Mr. Heemskerck zeide zeer terecht

dat waar ons land eer reden tot dankbaarheid had,
het onbegrijpelijk was hier een basis voor revolutie

te vinden, Mr. Treub noemde de revolutie „import
made in Germany". Mr. Marchant meende dat

nimmer een revolutie te voren zoo wetenschappelijk
was besproken als hier en gaf Mr. Troelstra te

verstaan dat hij geheel alleen stond met zijn partij.
De Katholieke arbeidersvereenigingen hadden

zich uitgesproken ten gunste van de Regeering.
Ze wilden alleen hun eischen langs legalen weg.
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bericht dat een detachement van 50 man onmid
dellijk per extra trein naar Haarlem moest ver

trekken tot het verleenen van militairen bijstand.
De trein moest om i uur vertrekken. Het deta

chement onder bevel van den i® Luitenant Schoute,
aan wien was toegevoegd de Reserve 2® Luite
nant Jhr. W. van Loon, stond om 13.45
in de kazerne gereed en was om i uur met de
48 paarden reeds ingeladen!! De afstand van de
kazerne werd in verband met den korten beschik

baren tijd van 15 minuten in draf afgelegd en de
paarden op het eerste perron door eenige krach
tige armen in de wagons geladen, hetgeen zoo snel
in zijn werk ging, dat de op het station aanwezige
spoorweg-autoriteiten hunne groote verbazing en
bewondering daarover te kennen gaven. Te i uur
reed de trein het station uit. De vlotte geestdrif
tige rijdersgeest had zich opnieuw gemanifesteerd!
27 November keerden deze detachementen terug.
Van de regimenten huzaren werden natuurlijk
eveneens detachementen gezonden naar Amster

dam, den Haag, Leiden en Rotterdam voor het
geven van militairen bijstand. Burgerwachten wer

den opgericht en bewapend met rijkswapenen en

Dr. Koolen sprcekt dc menigtc* toe.

OPRICHTING BURGERWACHT
NOVEMBER 1918 SCHIJNDEL

^<ondmar.sch Burffer
gGVWHCht.

Indexing ^chter het

munitie. Met de leiding werden officieren belast.
Het station Boxtel werd b.v. door een wacht,

zoo Gr. tot 280 Gr. verhoogd. Vet en koloniale

samengesteld uit huzaren en een burgerwacht
onder commando van een officier, bezet. Het kan-

vloot is op het punt van uit te varen. Een voorloopige schikking met de geallieerden waarborgt
de spoedige levering van 50.000 ion tarwe, 2000

tonnement Boxtel werd beveiligd door een piket
en een versterkte politiemacht. In Schijndel werd
een burgerwacht opgericht onder leiding van Dr.
Koolen, terwijl de Reserve-Luitenant de Goeijen
zich met de opleiding en organisatie belastte. De
aanmelding had plaats in het Patronaat op Zondag 17 November, nadat eerst in de Kerk een
bijeenkomst was gehouden.
Reeds 11 November was de bewegingsvrijheid
bij de C.B. ingetrokken en werd den korpsen het
bevel gegeven zich gereed te houden om onmiddellijk te kunnen vertrekken naar de grens voor eventueele interneering van Duitsche troepenafdeelingen, welke nabij de grenzen gemeld waren. De gevechtsbatterijen en de bagagetrein met keukenwagens werden te Schijndel geheel voor afmarsch
gereed gemaakt. De munitie gepakt. Alle kleedingstukken en materieel, niet tot de velduitrusting behoorende, werden in het Patronaat tegen
bons ingeleverd.
Het vertrek naar de grens had echter niet plaats.
De uitgebreide maatregelen onder goede leiding
tegen de onruststokers genomen deed de stemming
in den lande geleidelijk veranderen. Bovendien
had de Regeering de volgende proclamatie uitgevaardigd:
„In deze meer dan ooit moeitevolle tijden ziet
de Regeering zich genoopt een dringend beroep te
doen op de medewerking en steun van alle medeburgers. De oorlog behoort tot het verleden, maar
hersteld is nog allerminst de ontwrichting van
het oeconomisch leven. Mochien onlusten of erger
den richiigen gang van zaken belemmeren, dan
moet kei ergste worden gevreesd. Het voorbeeld
van Rusland is een anmiskenbare baken. Last tot

demobiliseeren voor zoover zulks eenigszins moge-

lijk was, werd gegeven. Zorg werd gedragen dat
de gewezen soldaten niet broodeloos zijn.

waren worden uit Indie verwacht. De hatidels-

ton cacao, 6000 ton petroleum, looo ton soda en
eeep, 5000 ton looistoffen, 4000 ton katoen en
1000 ton wol, Uit Amerika kunnen bovetidien

40.000 ton groan, uit Engeland wollen en katoe-

nen garens en goederen worden aangevoerd.
Alie schikkingen met het buitenland worden op
losse schroeven gezet als het wetiig gezag wordt
aangetast.

Moge het gezond verstand van de groote meerderheid onzer bevolking haar en vooral de minderbedeelden bewaren voor de naamlooze ellende

welke haar ten deel zal vallen als de geregelde
orde van zaken wordt verstoord.

Volk van Nederland ge hebt uwe positie zelf
in handen.

Tegenover de aankondiging dat een minderheid
naar de macht zal grijpen heeft de Regeering
besloten in het belang van de rechten en vrijheden
van het gansche volk het gezag en de orde te
handhavenl"

De weifelaars, ziende dat het de Regeering
meenens was het gezag te handhaven, sloegen om.
17 November werd H.M. de Koningin bij terugkeer uit de Kerk bij het Paleis in het Noordeinde
een grootsche ovatie gebracht. Omstreeks 12 uur
toen het Koninklijk rijtuig aankwam, werd een
geweldig gejuich aangeheven, waarna zeer geestdriftig nationale liederen werden gezongen. Een
oogenblik later stond H.M. de Koningin met
Z.K.H. den Prins en het Prinsesje in 't midden
hand in hand voor het Paleis en waren zij het voorwerp van een uitbundige en ontroerende aanhankelijkheidsbetuiging.
18 November.

isnietdenkbaar'*

de N.R.Ct., „dat er in Nederland ooit een hartS"
tochtelijker manifestatie van geestdrift, konings-

Militaire voorraden worden ter beschikking

gezindheid en vaderlandsliefde is geweest, dan die
van 18 November i^j8 in den Haag. De Oranje-

van de burgers gesteld.
Tallooze Lichtlooze gezinfien zullen in het bezit
van petroleunt worden gesteld. Vijfhonderd duizend paar schoenen kornen ter beschikking en
worden dezer dagen op groote schctal verstrekt.
Het broodration wordt binften eenige dagen van

Maandag zal in de geschiedenis van den Haag en
van Nederland onvergetelijk blijven.
Om 12 uur trokken verschillende corporation
en duizenden van alien rang en stand, versierd met
oranje naar de Maliebaan. Geen vrouwtje was aan
het spinnewiel gebleven. Een golvende zee van
IIS

■k

oranje en rood wit en blauwe vlaggen. Een covtr
fagnie soldaten die man voor man oranjestrikken
achter de kokarde hadde7i'. De huzare^i met een

groot transparant „Weg met de revolutie!"
Bij aa^ikomst van de Koniiigin 77iet den Prins
en Prinses in het rijtuig, leek het alsof de menr

schen dol werden. Met een niet te stuiten geest
drift drongen zij van alle kanten op om H.M.,
die was opgestaan in het rijtuig, toe te juichen,
toe te wuive7t, toe te zinge^i. De soldaten hadde^i
de paardeel afgespamien om zelf het rijtuig te
trekke^i. H.M. de Ko^ihigin sprak het volk toe:
„Hartelyk dank voor de onvergetelijke uren

Zoo waren dan deze spannende dagen voorbij en
begon men met de maatregelen voor demobilisatie
verder te voltrekken. Oudere lichtingen waren
reeds gedeeltelijk met groot verlof gezonden, even
als verschillende reserve-officieren; echter was
een deel der manschappen vrijwillig onder de
wapenen gebleven, terwijl ook meerderen die reeds
met verlof waren, zich met oranje getooid weer
waren komen aanmelden, waartoe de gelegenheid
was geboden. Reserve-Luitenants die reeds met

groot verlof waren, kwamen onmiddellijk weder
hun diensten aanbieden. Toen de spanning voorbij

met U doorleefd. Ik stel Uw trouw en harte

was, vertrok weer een groot deel. De sterkte der
paarden werd geleidelijk ook verminderd en dus

lijkheid op den hoogsten prijs en zal die nooit
vergeten. Wij moeten vóór alles, waardeeren

moest nauwkeurig worden nagegaan welke paar
den men bij de komende vredesbatterij behouden

de bewyzen van liefde heden door U voor het

wilde.

Vaderland gegeven. Ik ben dan ook overtuigd
dat indien ons lief Vaderland ooit in gevaar

Den
December nam de afgetreden C.V.
Luitenant-Generaal van Terwisga afscheid van

mocht komen, wy op U allen zullen kunnen
rekenen; en dat gy allen pal zult staan voor

het veldleger.

het Vaderland, dat wy allen zoo hartelyk lief
hebben! „Leve het Vaderland!"

Het spreekt vanzelf dat na deze spontane en

DeCavalerte-Brigade,opgericht ingevolge Order
commandant van het veldleger d.d. 8 Augustus
1914, werd met ingang zs December igi8 ont^
bo7iden, ingevolge Order van den wn. Opperbevel
hebber van Land- en Zeemacht d.d. 11 December

uitermate geestdriftige hulde van het volk aan

1918. De Brigade-Commandant Kolonel Benteyn

het Koningshuis, de revolutie van de baan was,

nam per dagorder d.d. 18 December afscheid van

alhoewel de voorzorgsmaatregelen nog eenige

de Brigade, daarbij allen dankende voor de ge

dagen bleven gehandhaafd.
In Arnhem was de Rijdende Arüllerie vanaf

meenschappelijke toewijding aan hetzelfde doel en
den hechten band van onderling vertrouwen. De
dagorder eindigde met „Leve ons Dierbaar Vader
land, leve onze beminde Koningin!"

14 November in de kazerne geconsigneerd, inbe

grepen de officieren, een deel der paarden opge
zadeld. De Kapitein Storm Buijsing, die den 16®
het commando van de dubbelbatterij had overge

De dubbelbatterij van K.R.A. te Schijndel bleef
voorloopig nog daar ter plaatse, aangezien voor de

nomen, ontving den 19e 's avonds het laconieke

sterkte van 214 onderofficieren en minderen en

bericht van het garnizoen „dat de revolutie 7iiet

224 paarden in Arnhem nog geen plaats was.
Per dubbelbatterij mochten hoogstens 2 Reserve-

doorging" en het consigneeren was opgeheven!
Wij hebben deze gebeurtenissen uitvoerig be
schreven, omdat wij, waar wij die dagen midden
tusschen den troep leefden, hebben kunnen constateeren dat niet alleen geen spoor van ontevreden

heid of gebrek aan discipline viel te bespeuren,

Officieren en I kornet onder de wapenen blijven
bij order van 5 December.

Aanvankelijk werd van hoogerhand bepaald, dat
een terugkeer naar Arnhem per trein zou plaats
vinden, aangezien niet voldoende afgerichte kanon

maar integendeel de grootste geestdrift en aan

niers onder de wapenen waren. Echter voelde men

hankelijkheid voor Koningin en Vaderland werd

bij het Korps voor terugkeer op deze wijze niet
veel en rijpte het plan de ploeg lichting 1919,

aan den dag gelegd.

Het Korps Rijdende artillerie heeftzynroem-

ryk verleden onbesmetin dezen rumoerigen tyd
gehandhaafd.
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die October 1918 was opgekomen, met stoom
rijkunstig af te richten, zoodat ze in staat zouden
zijn zonder bezwaar den marsch naar Arnhem te
kunnen meemaken.

HIPPISCHE SPORT

Er werd veel geoefend in het springen op de
heide bij Schijndel, alwaar een hindernisbaan was
opgericht. Zoodra de andere diensten het toelieten
werd door de officieren en onderofficieren aldaar

verzameld en geoefend met het cog op het concours
Hippique te St. Oedenrode, dat 30 Juni plaats
vond en waarbij een springconcours voor 0.0., een
klein springconcours voor officieren, een concours
dienstpaarden en een groot springconcours voor
officieren plaats vond. Luitenant Schouten nam
met 3 onderofficieren hieraan deel.
4, 5, 6 en 7 September hadden sportdemonstra-

ties te den Haag plaats, waarvoor 25 man per
regiment of korps moesten geoefend worden en
voorts een patrouille te paard onder een officier
en een wachtmeester. Deze moesten met etappes
van 30 K.M. naar den Haag marcheeren, aldaar
de patrouille voorrijden en een hindernisparcours
afleggen. Luitenant Schouten werd hiervoor aangewezen. Op 2 September werden alle patrouilles

der Brigade te Boxtel vereenigd. Op 4 September
marcheerden ze gezamenlijk af naar den Haag.
Voor verbetering in dressuur werd veelvuldig
in de middaguren door officieren of onderoffi
cieren in de buitenmanege gereden.
Voorts werden te Schijndel nagenoeg wekelijks
jachtritten gereden, die bij toerbeurt door de
officieren werden uitgezocht. Op 21 November
had daarbij de Luitenant Jhr. Quarles van Ufford
het ongeluk een vrij ernstigen val te doen, waar
voor hij geruimen tijd in het ziekenhuis te den
Bosch verpleegd moest worden.
Ten einde te trachten in het eigen land behoorlijk paardenmateriaal voor de Cavalerie en
Rijdende Artillerie te fokken, werden in Februari
45 lersche merrien uit het leger naar het depot
te Haarlem gezonden, alwaar een hengst met veel
bleed ter dekking stond. Ook K.R.A. moest daartoe eenige zeer goede paarden afstaan.
■,
Bij de geleidelijke demobilisatie moest telkens

een deel der paarden worden opgeruimd. De „gevorderde" paarden werden daarbij geheel als
„rijkspaarden" beschouwd. De B.Ct. kon de beste
behouden.

UITRUSTING EN MATERIEEL
In Mei werd door den Hoofdintendant een aan-

val gedaan op de patroontasschen, naar aanleiding

van een aanvraag om 25 tasschen die naar zijn
meening door de tijdsomstandigheden te duur
waren en werd een patroontasch voor revolver voor
de veldartillerie aanbevolen. De Ct. K.R.A. wijst
dit voorstel af. De eerste aanschaffing moge duur
zijn, zij gaan veel en veel langer mede dan ander
soort. De tasschen zijn zeer geschikt voor het medevoeren der munitie. Indien de aanschaffing te
duur is kunnen de batterijen ze zelf doen aanmaken. Gelukkig bleef het traditioneel en practisch uitrustingstuk behouden.

Door den Ct. I® Divisie werd een voorstel ge
daan om de revolverkoorden der bereden officieren

af te schaffen, met't oog op den loopgravenkrijg.
De Ct. K.R.A. wees dit voorstel eveneens af in

zijn advies van 10 April 1918. Het koord heeft
zijn ontstaan te danken aan de oorlogservaring
om op deze wijze het verliezen van den revolver
te beletlen. Het gebruik van den revolver te paard
is voor personeel der Rijdende Artillerie niet uitgesloten en zoowel te paard als bij het afgelegde
stuk zal het niet altijd mogelijk zijn de revolvers
te bergen alvorens b.v. het stuk te verplaatsen of
op te leggen. Overwegingen uit den loopgraven

krijg hebben daarbij minder belang voor dit wapen.
Mocht de Rijdende Artillerie in een loopgravencomplex moeten optreden dan kan altijd nog het
revolverkoord worden afgelegd, indien het hinderlijk blijkt.
25 Overtrekken voor den kolbak werden beproefd, om deze minder zichtbaar te maken. Zij
bleken doelmatig doch moesten 10 c.M. langer zijn
dan bij de Cavalerie.

24 Mei werd bij schrijven O. L. en Z. nog eens
uitdrukkelijk de aandacht crop gevestigd dat de
dekzeilen tegen vliegtuigen steeds gebruikt moes
ten worden, tenzij de stukken onder een natuurlijke
dekking stonden.
De afdeelingsstaven werden voorzien van richttoestellen No. 2.

De bagagekar bij den afdeelingsstaf werd vervangen door een goederenwagen.
Voor de karwatsen werd een eenigszins gewijzigd model beproefd en later ingevoerd.
Bij nieuw aan te maken opzetten werd geen
tusschenverlengstang meer geleverd.
De uitrusting van 7 c.M. V. werd vermeerderd
met een 4® slagpin en een 3® slagveer.
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MUTATIEN

hr. H. G. A. Quarles van Ufford
2® Luitenant wordt 8 Januari over

geplaatst bij den Groeten Staf en

s

benoemd tot ordonnance-officier

van H.M. de Koningin.

II Januari. DePaardenarts 2®kl.
P. A. Hoogland wordt geplaatst bij
het K.R.A.

13 Januari. De i® Luitenant Keppel Hesselink
wordt eervol ontheven van zijn commando over de
Instructie-Batterij en als commandant der I.B.
benoemd de Kapitein T. AE. Palairet Hooglandt.
22 Januari. De i® Luitenant Jhr. van den Brandeler, gedetacheerd in de Legerplaats bij Oldebroek, doch sedert 21 November 1918 ziek te
Arnhem, keert bij het Korps terug.

28 Januari. De 2® Luitenant Jhr. van der Does
wordt gedetacheerd bij i R.V.A.
1 Februari. De Paardenarts i® kl. Dr. J. van

Dorssen wordt geplaatst bij K.R.A. evenals de
Paardenarts i® kl. A. Kuipers(afkomstig van den
Veldziekenstal).
5 Februari. Kornet van den Broek d'Obrenan
met groot verlof.
7 Februari. De Reserve 2® Luitenant de Goeijen
met groot verlof. Kornet Aronstein wordt gedeta
cheerd te Schijndel.
10 Februari. Paardenarts i® kl. Dr. Kuipers
wordt overgeplaatst bij 4 R.V.A. te Ede. Kornet

3 Maart. De Korpscommandant Luit.-Kolonel
Baron van Boetzelaer keert met zijn staf naar
Arnhem terug.

Afmarsch van de dubbelbatterij uit Schijndel.
5 Maart. Aankomst van de dubbelbatterij i a en
2 b te Arnhem. De Reserve 2® Luitenant W. Baron

Röell beëedigd op *t Willemsplein bij aankomst
der batterij. De i® Luitenant C. W. L. Baron van
Boetzelaer geïnstalleerd (was 8 Februari overge
plaatst en bleef voorloopig gedetacheerd als instruc
teur aan de S.V.O.B.A. te Ede).
6 Maart. De splitsing in a en b batterijen wordt
opgeheven. De vredesorganisatie is weder van
kracht. Reserve-Paardenarts Swinkels te Schijn
del met groot verlof.

12 Maart. Begrafenis van den oud-rijder Luite
nant-Generaal J. E. W. Baron Sirtema van Grovestins te 's-Gravenhage, waarbij deputatie van het
Korps Rijdende Artillerie.
14 Maart. De adjudant-pikeur Kramp keert met
2 wachtmeesters en eenige remonterijders terug uit
Leiden (depót).
22 Maart. De Reserve 2® Luitenant F. Aronstein

beëedigd op den Galgenberg te 10.30 uur v.m.
Troep in veldtenue met gelen dolman, lichte be
pakking zonder broodzak, (Was aangesteld bij
K. B. van 6 Maart).

8 April. De i® Luitenant Schouten wordt werk
zaam gesteld bij de I.B.

12 April. Een detachement van het Korps met

W. Baron Röell benoemd tot Reserve 2® Luitenant.

vuurmonden vertrekt naar Westervoort ter bezet

13 Februari. De i® Luitenant Schoute benoemd
tot Luitenant-adjudant van het Korps.
2 t/m 5 Maart. De Res. 2® Luitenant de Goeijen
keert vrijwillig onder de wapenen terug ten einde
den terugmarsch uit Schijndel mede te maken.

ting van de brug, waarbij Reserve-Luitenant Aron
stein, die 19 April door Reserve-Luitenant Baron
Röell wordt afgelost, deze op zijn beurt op 26
April door Luitenant Jhr. van der Does, welke
op 3 Mei weder door Luitenant Schouten wordt

118

afgelost. Op dien dag wordt tevens het detache-

Brandeler, Maas, Reserve i®Luitenant Jhr.Tindal,

ment opgeheven.

Kornet Aronstein.

14 Mei. Beeediging van Reserve 2^ Luitenant

A. P. C. van den Broek d'Obrenan op den Galgenberg te lo uur v.m, Troep in veldtenue met gelen
dolman.(Aangesteld bij K. B. 12 April 1919).
12 Jimi. Kornet Neumann met groot verlof.

OEFENINGEN

Tot 5 Maart bleef het Korps nog gesplitst en
gemobiliseerd (hoewel reeds veel personeel en vele
paarden van de batterijen verdwenen waren)

19 Juli t/m 30 September worden Kapitein

de dubbelbatterij te Arnhem onder den Kapitein
R. D. Storm Buijsing. de dubbelbatterij te Schijn
del onder Kapitein H. G. Rambonnet. De Korps-

W. C Camman en i® Luitenant F. Bakker van

Commandant Luitenant-Kolonel L. W. Baron van

de Infanterie 0.1.L. bij het Korps gedetacheerd.
5 Augustus. Bezoek van 3 Chileensche officieren
onder geleide van Reserve-Kapitein Doorman.
20 Augustus. Beeediging van den 2® Luitenant

Boetzelaer met zijn staf was eveneens te Schijn
del gebleven. De demobilisatie begon zich af te

4 Juli. Reserve 2® Luitenant Baron Rbell met
groot verlof.

J. E. Knight te 10 uur bij den Velperberg. Het
Korps was opgesteld front W. met den 1. vleugel
aan den Koningsweg. Veldtenue met gelen dol
man, geen karabijn en broodzak. (Aangesteld bij
31 Juli). Genoemde Luitenant werd gelijktijdig gedetacheerd bij den opleidingscursus voor
Bereden Artillerie te Bergen op Zoom.
29 Augustus. Reserve 2® Luitenant Aronstein

gedetacheerd bij het N. 1. Leger.
I October. De i® Luitenant Jhr. van den Brandeler wordt gedetacheerd bij de Luchtvaartafdeeling te Soesterberg. Reserve i® Luitenant Jhr.
Tindal met groot verlof.
8 November. Beeediging van den Reserve 2® Lui
tenant L. H. P. Neumann op den Galgenberg te
10.30 uur v.m. Hike batterij i peloton a 3 afdeelingen, de LB. i peloton a 26 ruiters. Veldtenue,
gele dolman. (Aangesteld bij K. B. 18 October).
20 December. Beeediging van Reserve 2® Luitenants W. C. Graaf van Rechteren Limpurg en
Jhr. G. Schimmelpenninck op den Galgenberg te
10.30 uur. Indeeling en tenue als op 8 November.
(Aangesteld bij K. B. 3 December).
Indeeling op 23 Januari 1919.
Schijndel: Korps-Commandant Luit.-Kolonel
Baron van Boetzelaer.

Dubbelbatterij: Ct. Kapitein Rambonnet, i® Luitenants van Dam tot Hekendorp, Schouten, 2® Lui
tenant Jhr. van der Does, Reserve 2® Luitenants
van Braam en de Goeijen, kornetten Baron Roell
en van den Broek d'Obrenan (tevens Korpsstaf).
Arnhem: Dubbelbatterij: Ct. Kapitein Storm
Buijsing, i« Luitenants Schoute, Jhr. van den

wikkelen.

In Arnhem werden 13 Januari 1 wachtmeester,
I korporaal, 16 man en 31 paarden van de ver-

lichtingsafdeeling bij K.R.A. in onderhoud gegeven en de week daarop 54 paarden van den
Divisiestaf. D^ Batterij-Ct. vroeg daarom versterking van een officier, waarop de i® Luitenant
Jhr. van den Brandeler van zijn detacheering uit
Oldebroek ontheven werd. De spartacistische woe-

lingen in Duitschland aan onze grenzen gaven
aanleiding in ons land op zijn hoede te zijn. Te
Dortmund werd 16 Januari een complete veldslag
geleverd tusschen Regeeringstroepen en spartacisten. 17 Januari werd door den B.Ct. te Arnhem

een order uitgegeven dat bij 3 kort achter elkaar
vallende kanonschoten bij dag of nacht ieder zich
200 snel mogelijk naar de kazerne moest begeven
en tusschen de stallen aantreden, waarbij de oudst
aanwezend officier of onderofficier zoo snel moge
lijk zou laten opzadelen en verdere orders afwachten. Op 29 Januari werd deze order ingetrokken.

Met ingang van 9 Februari werd het ration fourage
4 K.G. haver, K.G. lijnkoek, 3^ K.G. hooi,
2^ K.G. voedersti'oo (waarvan ^ K.G. als haksel).
Op 21 Februari werd de gebruikelijke marsch te
Arnhem gehouden met 2 gevechtsbatterijen ter gelegenheid van het 126-jarig bestaan.
De batterij uit Schijndel zou aanvankelijk per
trein teruggaan, doch op verzoek van den Korps-Ct.
werd dit gewijzigd in een marsch, zijnde een dergelijke terugkomst meer in overeenstemming met
den Korpsgeest. De recruten met i October opgekomen, voor wie de oefeningstijd dus zeer kort was,
zouden hieraan moeten deelnemen. Echter werden

zij al spoedig een of tweemaal per week met de
batterij mee naar buiten genomen, en deze onder
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geleidelijke opvoering dezer marschen, terwijl de
opleiding geconcentreerd werd in alles wat voor

de Artillerie zich heeft onderscheiden door uit

een dergelijken marsch met inkwartiering enz. noo-

stekende plichtsbetrachting, geoefendheid en dis
cipline en krachtig heeft hijgedragen de orde in

dig was. Daarbij waren de étappes klein eri werd in

den Staat te herstellen.

3 dagen gemarcheerd. Op 3 Maart werd afgemar

Was het vredesverband hersteld, de demobili

cheerd, nadat den vorigen dag afscheidsbezoeken
waren gebracht en de officieren den avond tevoren

satie had feitelijk nog slechts gedeeltelijk plaats
gehad. Het aantal paarden was nog boven de

bij Dr. Kooien op zeer gulle wijze ten afscheid genoodigd waren. De onderofficieren en manschap
pen waren, gedurende de 2^ jaar dat ze in Schijndel gelegerd hadden, zich natuurlijk in deze plaats
thuis gaan voelen en voor hen was 't ook „een

vredessterkte, alhoewel er telkens een zeker aantal

bedrijf" uit hun leven dat geëindigd was. De geheele Schijndelsche bevolking was dan ook op de
been toen 's morgens de dubbelbatterij afmar
cheerde en wuifde de bekenden na. Het weder was

mooi, doch bij aankomst te Schayck, waar 's nachts
gelegerd werd, stortregende het. Den volgenden
dag was het zeer slecht weer, bij Grave was de
Maas zoo hoog dat de veerman mededeelde dat
't nog net met de pont ging. Den tweeden nacht
werd in Beek bij Nijmegen gelegerd, waar de
troep eveneens zeer nat aankwam. Den derden dag
was het prachtig weer, de manschappen versierden
de stukken met groen en zoo had de feestelijke
intocht van de batterij te Arnhem plaats, verwel
komd door de officieren van het Korpsgedeelte
dat te Arnhem gelegerd was en die bij Elden de
batterij opwachten, voorts de bereden officieren en
muziek van 8 R.I.en, niet te vergeten, verschillende
oud-rijders die zelfs uit den Haag waren over
gekomen om den intocht te zien. Na aankomst bij
de Willemskazerne werd voor het front van het

Korps de Reserve 2® Luitenant W. Baron Röell
beëedigd en de 1® Luitenant C. W. L. Baron van
Boetzelaer geïnstalleerd, terwijl 's avonds een

korpsmaaltijd plaats had, ten einde de vereeniging
van het korps te vieren.
Den (5^* Maart werd de splitsing in a en b
batterijen opgeheven.
De miliciens en militiekader van batterij 2 b
gingen over in de i® Batterij, omgekeerd die van
batterij 1 b in de 2® Batterij.
De oude korporaal Visser werd werkzaam ge
steld op 't Korpsbureau als ordonnans.

Zoo was na ongeveer 4|jaar de vredesorgani
satie weer ingetreden en een ieder die getuige
geweest is van dezen tijd, zal kunnen constateeren
dat ook gedurende de mobilisatie het korps Rijden
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paarden óf verkocht werd, óf overgedaan aan de
Marechaussée of regimenten cavalerie. Ook was
reeds een deel van het verlofspersoneel en van de
militie naar huis gezonden, waarbij zoo mogelijk
rekening werd gehouden met hun particuliere
positie. Degenen die een goede betrekking hadden,
wilden graag met groot verlof, degenen die zulks
niet hadden, wilden niets liever dan in dienst
blijven. Het aantal voertuigen dat bij den aanvang

van de mobilisatie gerequireerd was, moest ook
geleidelijk weder afgeschaft worden. Daartoe was
een Algemeen Demobilisatiepark (A.D.P.) opge
richt dat als reservoir diende, waarheen dus de

korpsen al het materieel zonden dat afgeschaft
moest worden en van waaruit de demobilisatie

verder geregeld werd. Zoo had b.v. 26 Mei een
transport van 14 voertuigen naar Ede plaats, van
waar ze verder naar 't A.D.P. werden gedirigeerd.
Om een indruk te krijgen van de sterkte der
batterijen vermelden we, dat bij de 2® batterij b.v.
op 2 April de sterkte was: 139 kanonniers en 126
paarden. Voor den dagelijkschen dienst gingen
af aan employementen, verlof en ziekte 56 man,
terwijl de te verwachten vrijstellingen voor de
lichting 1918 en '19 bedroeg 37, zoodat dan 46
man voor den dienst beschikbaar bleven. Daar

mede kon met 3 stukken en een 4® caisson, 2 stellen
toegevoegd personeel en al het kader bereden, wor
den uitgerukt, waarna nog 25 paarden voor 4 man
overbleven.

De adjudant-pikeur Kramp was 14 Maart met
een vrijwilligen en een militie-wachtmeester en

eenige remonte-berijders uit Leiden (depot) terug
gekeerd. Daar er echter geen jonge remontes waren,
werd van elke batterij een zeker aantal lastige
paarden in herdressuur gegeven.

Van half April tot 3 Mei werd Westervoort
door een detachement van het korps bezet met
6 vuurmonden ter bewaking van de brug, in ver

band met de spartacistische beweging in 't Roer
gebied. Het gedeelte van het Korps dat in lie
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kazerne achterbleef» rukte steeds in compleet veld-

grijze veldtenue met volledige bepakking. Het

tenue uit en mocht niet verder dan i uur buiten

weder was zeer goed.

het garnizoen.
28, 30 Juni en i Juli werd een driedaagsche
panorama- en pétarde-oefening gehouden met
12 officieren van 8 R.I. en 2 en 4 R.H.
De jaarlijksche schietoefeningen hadden van
2 t/m 10 Juli op de schietheide bij Deelen plaats.
Ditmaal werd echter van de zijde van Oud-Reemst
gevuurd. Den laatsten dag volgens gewoonte veel
toeschouwers, o.a. de oud-rijder Generaal-Majoor
b. d. van Hasselt, die na afloop de uitwerking ging
bezichtigen.
Van 11 t/m 14 Augustus had een vierdaagsche
oefening plaats onder den Korps-Ct. met inkwar

tiering: 1®*^ dag te Barneveld, waarbij in stelling
werd gekomen tegenover 't garnizoen Ede, 2®° dag
te Nunspeet, waarbij in stelling werd gekomen
tegenover *t garnizoen Harderwijk, 3®» dag Vaassen, waarbij na de onderweg gehouden oefening
het Korps in de nabijheid van het Paleis het Loo
de eer genoot te mogen defileeren voor H.M. de
Koningin en H.K.H. Prinses Juliana te paard,
4«ï tJag terug in Arnhem, waarbij in stelling werd

gekomen bij Beekbergen. Gedurende deze dagen
zeer goed weer.
I September werd in het garnizoen in stede van
de gebruikelijke parade een militaire marsch door
de stad gemaakt waaraan ook het Korps Rijdende

Artillerie deelnam, ter sterkte van 2 gevechts
batterijen en de I.B. in een peloton met vieren,
veldtenue, dolman, lichte bepakking, geen brood
zak, geen karabijn.
4 September had een Vaderlandsch-Historische
optocht plaats te Arnhem, waarin het Korps een
belangrijk aandeel had door het verschaffen van
trompetters, bespanningen voor verschillende histo
rische voertuigen, alsmede het noodige kader.
22 t/m 25 September had wederom een vier

daagsche oefening onder den Korps-Ct. plaats;,
inkwartiering:
dag Brummen, 2®*^ dag Twello
en Gorssel, waarbij de beide batterijen tegenover
elkaar in stelling kwamen aan weerszijden van den
IJssel, 3®" dag Laag Keppel en Hummelo, waarbij
eerst een oefening met het garnizoen Deventer

werd gehouden, 4®° dag terug in Arnhem,gepaard
gaande met een onderstelden aanval op Doesburg.
Op den 22® werd te 7.30 uur met het geheele
Korps afgemarcheerd van het Willemsplein in

21 en 22 October had nog een kaderoefening
onder den Korps-Ct. plaats, terwijl 18, 21 en 25
November bataljonsoefeningen met de Infanterie

plaats hadden, waar bij elke partij een batterij
Rijdende Artillerie was ingedeeld.
Intusschen was van 't D. v. O. een aanschrijving
gekomen dat voorloopig „bij wijze van proef" de
éénjaarlyksche opleiding hijde bereden artillerie
zou worden ingevoerd en ieder begreep toen reeds
dat de tweejaarlijksche opleiding tot het verleden
zou behooren. De jaarlijksche lichtingen werden
in 2 ploegen gesplitst, zoodat steeds over militie
met 6 maanden africhting kon worden beschikt.

Natuurlijk eischte deze verkorte opleiding bij de
bereden wapens een uiterst zorgvuldige indeeling
van den oefeningstijd om behoorlijke resultaten
te verkrijgen. Tenslotte geldt ook hier „alle waar
is naar zijn geld" en het is duidelijk dat men met
een zoo verkorte opleiding met mindere eischen
moet volstaan. Dit beginsel werd wel eens uit het
oog verloren, doordat men dikwijls geneigd was
den uitstekend geoefenden troep uit de mobilisatie
jaren als maatstaf te nemen. Bij Legerorder 1919,
No. 132 was bovendien de vrije Zaterdagmiddag
ingevoerd „voor zoover de paardenverzorging zulks

toeliet". Deze laatste beperking verdween op ver
zoek van „Ons Belang", in den aanvang van 1920,
zoodat de staltijd, die reeds van 1.30 tot 2.30 uur
was gebracht, nu feitelijk verdween en om i uur
middageten werd ingevoerd
Overste Pické maakte toen hij 't Korpscom
mando voerde, hieromtrent eens de volgende gees
tige opmerking: „Men kan in 5 minuten geen
haas braden, al staat ieder ook in de eetkamer te
stampen van ongeduld, maar als de meid de haas

ongaar binnen brengt is iedereen boos. Zoo gaat
het meermalen in het leger ook!"
MATERIEEL

Bij aanschrijving M. v. O. 13 Augustus 1919
werd de medewerking bevolen voor de oprichting
van „het Legermuseum Doorwerth" in Heelsum
onder leiding van den Luitenant-Kolonel titulair
(later Generaal-Majoor) F. A. Hoefer, waarbij
materieel van allerlei aard, behoorende tot het

leger en niet meer in gebruik, kon worden afge
staan, terwijl K.R.A. bij de transportdiensten be121

verleende. Van de extra prijzen voor dressuur
behaalde Luitenant van Dam van Hekendorp den

hulpzaam zou zijn. Wat Generaal Hoefer bereikt
heeft in de volgende jaren is zeker alle verwach

prijs met „Max".

ting te boven gegaan.
Een voorstel werd gedaan tot het bouwen van
een loods voor de vermeerdering van voertuigen

29 October had een rallye-paper plaats in de
omgeving van het Loo, waarbij het H.M.de Konin

gin behaagd had toestemming te geven om door
de prachtige terreinen van de Kon. Domeinen te
rijden. Den morgen van den wedstrijd lag er plot
seling een voet sneeuw en de paarden stonden niet
op winterbeslag, althans niet op scherp en zonder

(4 proviand- en 4 gereedschapskeuken-wagens):
aanvankelijk zou een afdak daartoe dienst doen
van ruw hout van een voertuigenloods te Schijndel.
Voorts werd voorgesteld een betere berging der
munitie, hetzij op het Fort Westervoort, hetzij in
het Artilleriepark. Het magazijn op den Galgenberg werd te geïsoleerd geacht. De oplossing werd
later gevonden door het magazijn op den Galgen-

plaatjes en zolen. Er gingen stemmen op den
wedstrijd te annuleeren, er waren echter slechts
twee oplossingen: te galoppeeren door de be
sneeuwde gedeelten of de ijzers af te nemen. De

berg te verbeteren en te voorzien van een wacht

wedstrijd ging door en allen, op één na, kwamen
aan 't eind. Luitenant Schoute met „Sifton", Lui

lokaal met wacht.

Verder moesten zo % van de paarden beslagen

tenant Baron van Boetzelaer met „Bouskefalis" en
Luitenant van Dam met „Max" behaalden een

worden met machinaal hoefbeslag.
HIPPISCHE SPORT

E.V. Den volgenden dag had in de sneeuw in de
omgeving van 't Loo een jachtrit plaats onder
leiding van Luitenant-Generaal Piepers. Velen
hadden de ijzers nu afgenomen, hetgeen zeer goed

De Kon. Mil. Sportvereeniging kon zich nu
weder ontplooien en er werden weder jachtritten
georganiseerd en wedstrijden uitgeschreven.
25 Juni 1919 had een jachtrit te Amersfoort
plaats waarbij de gep. Luitenant-Generaal Piepers
als jagermeester optrad.
10 en II September had een rallye-paper in de
omgeving van Laren plaats, waarbij de Majoor

voldeed.Van het Korps namen deel Kapitein Rambonnet, Luitenants Schoute, Baron van Boetzelaer,

Jhr. van den Brandeler en van Dam tot Hekendorp.
De Koninklijke Veluwsche Jachtvereeniging

Baron van Haersolte van den Doorn, toen ter tijde
commandant van de z.g. Lichte Geschutreserve

had tot ons aller leedwezen zich tijdens den oorlog
van de honden moeten ontdoen. Zij bleef echter
bestaan met de hoop dat er weder eens geld en

(8 St.) te Laren, zijn welwillende medewerking

gelegenheid zou zijn eene meute aan te schaffen.

I,

122

1920

a terugkeer van zijne detacheering aan den opleidingscursus

Op 7 October werd het Korps door eene
deputatie, bestaande uit den Korpscommandant
Majoor Baron van Haersolte van den Doom,

voor Bereden Artillerie te Ber-

I® Luitenant Baron van Boetzelaer en i® Luitenant

gen op Zoom wordt 2« Luite-

Maas, vertegenwoordigd bij de begrafenis op
Moskowa van Jonkheer A. F. Meijer, gep. Kapi-

MUTATIEN
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nant Knight 31 Januari ingedeeld bij de i® Batterij.
I Mei-i October. De i® Luitenant Inf® O.I.L.

dejongh vandeH.K.S.,gedetacheerd bij het Korps.

tein t/Zee, Ridder der Militaire Willemsorde,
begiftigd met de Eeresabel en drie eervolle vermeldingen.

17 Mei. Paardenarts i® kl. Dr. J. van Dorssen
overgeplaatst bij 3 R.H.
28 Juni. De Reserve-wachtmeester H. A. London
aangesteld tot kornet.

31 Juli. Overgave van het Korps-Commando
aan Majoor C W. A. Baron van Haersolte van

den Doom, benoemd tot Korpscommandant in
plaats van Luitenant-Kolonel L. W. Baron van

Boetzelaer, die met i Augustus benoemd was tot
Commandant van het 2® Regt.Vesting-Artillerie te
Amsterdam (i Nov. 1920 Kolonel).
I Augustus. Reserve 2® Luitenant Jhr. W. van
Loon benoemd tot Reserve i® Luitenant.

10 Augustus. Reserve-Luitenant G. J. van der
Flier benoemd tot Reserve i® Luitenant.

II Augustus. Reserve 2® Luitenants W. van
Braam en J. A. de Goeijen benoemd tot Reserve
I® Luitenants.
i

30 November. Kapitein-kwartiermeester Knage
wordt vervangen door Luitenant-kwartiermeester
Koole.

23 November. Kornet H. A. Loudon aangesteld
tot Reserve 2® Luitenant.

16 December. Beeediging Reserve 2® Luitenant
H. A. Loudon in de manege, 10 uur v.m. EIke
batterij 2 pelotons a 3 afdeelingen, LB. i peloton.

Exercitie-tenue met gelen dolman.

OEFENINGEN ENZ.

Hoewel de vrede te Versailles het vorig jaar
geteekend was, bleef het toch verre van rustig in
Europa, vooral in Duitschland bleef het uiterst
woelig. De spartacisten trachtten steeds Duitsch

land het voorbeeld van Rusland te doen volgen
en kwamen herhaaldelijk in bloedige botsing met
de Regeeringstroepen (de Reichswehr). Vooral in
't Roergebied en dicht bij^nze grenzen ging het
soms hevig toe. Het gespuis beroofde en plunderde
de dorpen en steden en't spreekt vanzelf dat onze
Regeering met de meeste aandacht de gebeurtenissen volgde, teneinde te verhinderen dat deze

horden ons land binnendrongen. Voorbereidingen
werden getroffen een gedeelte van het leger (de
2® Divisie) te mobiliseeren, waarbij ook het Korps
Rijdende Artillerie. Zes stukken konden worden

uitgebracht doch om 3 gevechtsbatterijen a 3 en i
van 4 stukken (veldartillerie) te formeeren, voorts
kazerne- en parkbewaking te kunnen bezetten, was
oproep lichtin'g '18 (i® gedeelte), *17 en '16 en blijven van lichting '18(2® gedeelte) noodig. De mobilisatie werd afhankelijk gesteld van het feit of
Wezel in handen van de spartacisten was. Eind
Maart vermeldden de ochtendbladen dat Wezel

in handen der spartacisten was, doch er werd geen
123

mobilisatie gelast. De inlichtingsdienst was weder

meer soldaten aan doch een mengsel van weinig

uitstekend op de hoogte en wist dat weliswaar
Wezel een oogenblik een invasie gehad had, doch
dat de Reichswehr het gespuis er dadelijk weder
had uitgeworpen. Welke toestand daar heerschte,
blijkt wel uit een beschrijving van den Correspon
dent van het Handelsblad van 27 Maart 1920, die
naar Wezel was getrokken. Het luidt:

soldaten en veel onderweg naar binnen gehesdien
meiden. En zooals mij een woedend spartacistisch
hoofdman verklaarde, dit was geen rood leger
meer, maar een roodekruis-leger.
U dit genre roodekruis-zusters te beschrijven is
heel lastig, wil men fatsoenlijk blijven. Het was
werkelijk meer dan erg. Maar behalve deze wijven
en meiden was er ook een ongeloofelijk aantal
mannelijke roodekruis-menschen, meest meer dan
grove typen, die zich hadden laten meevoeren naar
'tfront,waar wel eens wat te plunderen kon vallen".
Verder voortgaande zegt de schrijver:
„Wij vroegen naar den leider van het gevecht.
Die bleek sedert den vorigen dag verdwenen, even
als zijn plaatsvervanger. Die waren naar Essen
terug, slapen of misschien versterkingen halen,
want elke stad en elk dorp moest voor zijn eigen
menschen zorgen.
De troepen uit Essen, die op den linkervleugel
vochten, bleken thans te worden aangevoerd door
een 20-jarig jongmensch, een overigens zeer kalmen,zeer energieken verstandigen jongen, die kort
en zakelijk rapport uitbracht: hij wist niets. Wie

„Een auto met een dronken chauffeur van het

Roode leger had den Heer Nypels een goed eind
weggebracht, maar werd onderweg voor andere
doeleinden opgevorderd. „Gelukkig", zegt de
schrijver, „waren wij toen reeds vrij ver gevorderd:
Wij waren door ontelbare roode posten, door het
onlangs totaal leeg geplunderde Hamborn — waar
zoowat geen ruit meer heel is — door Dinslaken
enHolthausen bij Friedrichshafeld gekomen, waar

de beroemde exercitieterreinen en 't gevangenkamp
van Wezel liggen. En van daar gingen we te voet
verder naar 't front aan de Lippe, waar blijkbaar
van een wapenstilstand nog geen sprake was,
daar het geratel der machinegeweren en 't dreunen

en gieren der granaten geen oogenblik van de
lucht was.

In Holten had het roode-legerhoofd, dat wij
daar hadden opgenomen, ons reeds verteld dat 't
daar aan 't front een reuze zootje was; aan alles
was gebrek behalve aan roodekruis-zusters. We

zouden het zelf zien. Het front zag rood van de
roodekruis-zusters. Voor eiken soldaat waren er

zeker vier en voor eiken gewonde honderden. Dit
moest uit zijn. Al die wijven kwamen, enkele goe
den niet te na gesproken, slechts voor een lolletje
hierheen. De „Vollzugsrate" achter 't front moes
ten onverwijld tegen dezen wantoestand maat

regelen nemen. Inmiddels zou hij een cordon laten

trekken om al die lustige „Karbolmauschen" op
te vangen en terug te sturen.

In den loop van den dag zag ik datzelfde opper
hoofd nog enkele malen langs vliegen in andere
auto's en steeds had hij zelf nieuwe roodekruiszusters bij zich. Het is waar dat die er een beetje
beter uitzagen dan het gros dat van een verschrik
kelijk gehalte was en waarbij er zelfs waren die
met een karabijn onder den arm liepen.
De eerste indruk van het front was dan ook

werkelijk „wat een roodekruis-vrouwen!" Overal

lagen ze langs de wegen verspreid, de kroegen
waren er mee gevuld, de lastauto's brachten niet
124

links, wie rechts van hem stonden, of het vrienden

of vijanden waren, hoe sterk de tegenstand was,
hoe sterk zijn eigen troepen waren — hij wist niets.
Er was geen leiding en geen telefoon. Er was
geen eten en ternauwernood munitie. Terwijl wij
praatten werden wij onder vuur genomen vanuit
de beide flanken. Uit alle hoeken kwamen roode

soldaten aanrennen, bevreesd voor omsingeling;
het bleek maar een vergissing van kameraden die
immers evenmin wisten waar zij waren en wie

daar lagen.Een radelooze verwarring waarin ieder
een zijn stem kwijt geraakt was door het eeuwige
geschreeuw en die op een komische revue zou heb
ben geleken als niet telkens dooden en gewonden
voorbijgedragen werden.

Wie niet direct doodgeschoten was, bloedde
dood, daar het sanitaire personeel, dat om de
veldkeuken ver achter de vuurlinie zat, absoluut
onkundig was.
I k heb zelden een zoo tragisch comische situatie

meegemaakt als op dien linkervleugel van het
roode leger, waar zwaar geschut vuurde zonder
waarnemer, patrouilles uitgingen zonder instruc
ties, troepen in het vuur gingen zonder leiding,
andere naar huis keerden zonder orders, gewonden

stierven zonder dokter, waar iedereen krijschte,
brulde en orders gaf, waarnaar niemand luisterde".

lingen, Instructie-Batterij 3 stukken. Veldtenue,

Zooals reeds boven vermeld, werd Wezel niet
genomen en verwaterde het Roode leger. De ver-

Eenige oefeningen werden gehouden met het

scherpte maatregelen aan onze grenzen warden geleidelijk weder ingetrokken.
Wat de oefeningen betreft, werd de voile aandacht bestead aan oordeelkundige opleiding bij
den op de helft verkorten diensttijd; voor officieren en kader eischte het de voile belangstelling. De

schietoefeningen warden van 9-12 Juni in de Legerplaats bij Oldebroek gehouden. Het terrain op de
Deelerheide, ons steeds welwillend afgestaan door
Baron van Pallandt van Rosendael, was door dezen
verkocht aan den Heer Kroller dewelke het voornemen had een natuur-reservaat ervan te maken en

*t wilde laten omrasteren. Daarmede was't privilege

dat *t Korps jarenlang gehad had om bij *t garnizien een eigen schietterrein te hebben, verdwenen.
De afmarsch had 7 Juni plaats te 6 uur v.m. van

het Willemsplein, compleet veldtenue met kolbak.
De marsch ging over de heide bij Gortel. Uit de
bepaling dat H.H.officieren ^broodkaarten" mede
moesten nemen, blijkt dat de distributie nog in
werking was. De I.E. marcheerde in twee dagen
teneinde de leerlingen de inkwartiering te doen
beoefenen. Zaterdag 12 Juni marcheerde het Korps
te 7 uur v.m. uit de Legerplaats naar Arnhem
terug.

Kort na terugkeer(i6 Juni) werd een geval van
schurft bij een paard ontdekt, hetwelk weder
stagnatie in de oefeningen gaf. De paarden mochten alleen van't binnenplein binnendoor naar de
manege gebracht worden. Elk contact met de buitenwereld werd verboden. Dit duurde tot 14 Aug.

toen weder bewegingsvrijheid werd toegestaan.

15 en 16 Juli werd een kaderoefening in het
terrein gehouden in den omtrek van Rhenen onder
leiding van den Korps-Commandant.
Op 31 Juli werd door den tot Commandant van
het 2® Regt. Vesting-Artillerie benoemden Luitenant-Kolonel L. W. Baron van Boetzelaer het
commando over het Korps overgegeven aan den

lichte bepakking, gele dolman.
Korps met batterijen van 3 stukken en kaderoefeningen met complete staven en gemarkeerde
batterijen of wel een gevechtsbatterij en complete
G.T. uit beide batterijen samengesteld. Door de
zwakkere lichtingen die in 2 ploegen afgericht
werden, moest op verschillende wijzen daaraan
aangepast worden.
Nu de ervaringen uit den Wereldoorlog langzamerhand meer en meer in de tijdschriften ver-

schenen, ontstond hierdoor uit den aard der zaak
eene evolutie in de denkbeelden. Speciaal op het
gebied van artillerie, die zulk een hoogst belangrijke rol in den oorlog had gespeeld, kwamen
nieuwe denkbeelden op technisch en tactisch ge
bied naar voren. Daar de loopgravenkrijg het
grootste tijdperk van den oorlog in beslag had ge
nomen, werden de ervaringen daaruit allereerst
toegepast, ja 't scheen een tijdlang alsof er niet
anders dan in de loopgraven gestreden was. De
Generaal-Majoor Tonnet die in Mei den GeneraalMajoor Aberson als Inspecteur der Bereden Artil
lerie was opgevolgd, gaf in verschillende circulaires zijn zienswijze weder. Hij eischte pijnlijke
nauwkeurigheid en het vermogen om 00k zonder
inschieten de doelen te bereiken die werden opge-

geven en daarbij Jiet eerste sckoi raak". De voorbereidingen moesten geschieden door het planchet,
kaarthoek-meter, berekening daginvloeden, idem
drachtsverschillen, nauw^eurige terreinkaarten
enz. In den bewegingsoorlog, aldus de Generaal
Tonnet, blijft het inschieten van cnveranderde beteekenis. Hij eischte verder grootere bewegeUjkkeid teneinde de artillerie snel te kunnen verplaatsen, niet domweg van stelling veranderen, maar
door een methodisch georganiseerde verplaatsing.

„Bij den aanval is het van onschatbare waarde
— de krijgsgeschiedenis leeri het — als de lichte
artillerie onmiddellijk, de zware artillerie ,ten

spoedigste, achter de aanvalstroepen kan volgen.
Generaal Tonnet eischte dus vooral niet alleen het

eenzijdige schieten uit den stellingoorlog, doch

tot Korps-Commandant benoemden Majoor C. W.

tevens de bewegelijkheid te beoefenen. Ook op ver

A. Baron van Haersolte van den Doom op de

schillende vuursoorten: afsluitingsvuren, storm-

Kemperheide te 10.15 uur v.m. en wel aan de
Z.zijde tusschen Kemperbergerweg en Deelenschen
weg. Rijdende batterijen 3 vuurmonden en 3 afdee-

vuren, vernielingsvuren, vernietigingsvuren enz.,
werd de aandacht gevestigd,evenals op het schieten
met luchtwaarneming en nachtelijke oefeningen.
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Academisch werden de verschillende vraagstuk
ken dus met de grootste aandacht bekeken. De
sterk verminderde oefeningsvoorwaarden maakten
het echter niet eenvoudig de hoogere^ eischen in

practijk te brengen!
HIPPISCHE SPORT.

De hippische sport begon zich na den oorlog weer
in de algemeene belangstelling te verheugen.
Helaas was de meute der Kon. Vel. Jachtvereeniging wegens de hooge kosten verdwenen, doch het
Bestuur besloot de vereeniging in ieder geval voort
te doen bestaan in de hoop op betere tijden.
Een „Nederlandsche Jachtvereeniging" werd
intusschen in Amersfoort opgericht met eene meute
die door deplacementen de verschillende garni
zoenen zou bezoeken en zoodoende het jagen achter
de honden, de meest animeerende sport te paard,
weder te beginnen.
De Kon. Mil. Sportvereeniging schreef weder
verschillende wedstrijden uit. Degene waar de

E.V. Luitenant C. J. Schouten met „Bayard",
Luitenant van Dam tot Hekendorp met „Fox 11".
24 en 25 Augustus. Tweedaagsche terreinrit
onder Generaal Piepers.

7 October. Rallye-paper. Bergen op ZoomBreda, 90 K.M. E.V. Luitenant Schoute met
„Aldebaran".
Bij het Korps bestond veel liefhebberij voor 't
jachtrijden.

6 Februari. Jachtrit onder Luitenant-adjudant
Schoute. Meet: Lichtenbeek.

20 Februari. Jachtrit onder Luitenant-adjudant
Schoute. Meet: Kemperbergerweg ingang Stroolaan.

5 Maart. Jachtrit onder Luitenant Staal. Meet:

Snijpt, Amsterdamsche weg-Koningsweg.
12 Maart. Jachtrit onder Luitenant-adjudant
Schoute. Meet:„Koude Herberg".
17 Maart. Jachtrit onder Luitenant-adjudant
Schoute. Meet: „Rhedensche veer".

19 Maart. Cross-country „Zwaluwenberg" ge
organiseerd door Luitenant Jhr. L. M. van Rei
gersberg Versluys 13 K.M. E.V. Kapitein Ram-

26 Maart. Jachtrit onder Luitenant-adjudant
Schoute. Meet: „PI. 4—4 Apeldoornsche weg".
26 October. Jachtrit achter de honden van de
Nederlandsche Jachtvereeniging. Meet: „Reyersheide". De honden werden door de zorg van het
Korps met een transportwagen naar de meet

bonnet met „Smoke".

gebracht.

8 en 9 Mei. Beste officieren-dienstpaard op
Birkhoven bij Amersfoort, uitgesloten paarden

28 Juli hadden wedstrijden te paard plaats van
de Instructie-Batterij in het park waarbij de

die reeds een

muziek van 8 R.I. De wedstrijden waren voor

rijders aan deelnamen waren:

concours.

126

prijs wonnen in een dergelijk

officieren, onderofficieren en manschappen.
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dienst hadden, moesten echter bij deze oefeningen
als kanonniers in de afdeelingen dienst doen. Ook
de sterkte aan paarden werd geleidelijk verminderd. Zoo werden op 14 Januari 8 paarden verkocht, en op 14 Mei opnieuw 17 paarden. Deze
werden tevoren getaxeerd en moesten den daarbij
vastgestelden prijs als minimum opbrengen. Niet-

apitein-kwartiermeester H. J.
Koole wordt 19 Januari overgeplaatst bij het Korps, ter
vervanging van den gedetacheerden i« Luitenant van Ad-

ministratie J. H. Oonk.
18 Mei-15 October. Kapitein E. A. Steinmetz

temin werd door officieren en kader met grooten
ijver en inspanning gewerkt om het peil der geoefendheid zoo goed mogelijk te behouden en wer

van Infanterie O.I.L. en i® Luitenant der Infan-

terie J. D. van der Waall worden van de H.K.S.
gedetacheerd bij het Korps.
14 Juli. Reserve 2® Luitenant H. M. Taunay
wordt beeedigd op de Kemperheide voor het front

den de paarden en personeel van beide batterijen
af en toe vereenigd.

Op 19 Januari werd een inspectie gehouden
over het Korps door den I.B.A. Generaal-Majoor
Tonnet op de Kemperheide. Z.H.Ed,.Gestr. betuigde na afloop zijne tevredenheid over de ge-

van het Korps, dat met front N. was opgesteld
tusschen den Kemperbergerweg en Deelerweg.
Gele dolman.

18-23 Juli. De Zweedsche Luitenant-Kolonel
Carlberg wordt gedetacheerd bij het Korps.
4 September. De i® Luitenant o.n. Jhr. J. A. H.

oefendheid en houding van den troep.

van der Does wordt benoemd tot Reserve i® Lui

uitgereikt op de Kemperheide.
6 Mei eveneens de gouden medaille aan Adju

20 Januari werd aan Adjudant O.O. Broers de
gouden medaille voor 36«5arigen trouwen dienst

tenant.

dant 0.0. Schmitz.

OEFENINGEN

De Generaal-Majoor Muller Massis, Ct, der
II® Divisie, betuigde 11 Mei zijne tevredenheid
over de geoefendheid en houding van den troep
naar aanleiding van een bij een oefening door hem
gehouden inspectie.
23 Mei werd eene nachtelijke oefening gehou
den in het in stelling komen.Om 12.30 uur reveille.
I uur koffiedrinken, 2 uur v.m. afmarsch. Na
terugkeer rust tot 12 uur middag.
De schietoefeningen hadden in Oldebroek plaats
van 13-18 Juni. Hiertoe werd op 13 Juni te 5 uur
v.m. afgemarcheerd, veldtenue met kolbak, zware
bepakking. De marsch vond, waar eenigszins

Doordat de diensttijd op de helft teruggebracht
was, er veel uitstel of vrijstelling van dienstplicht
verleend werd en bovendien aanvragen voor ont-

slag van vrijwillig dienenden veelvuldig werden
toegestaan, ontstond er een nijpend gebrek aan

personeel. De lichtingen kwamen in 2 ploegen op,
genaamd b.v. 1921 I en 1921 II (opkomst resp.
Maart en October).

De helft der manschappen was dus recruut en

slechts gedurende een zeer korten tijd, de allerlaatste periode der 2® helft, konden oefeningen
met een eenigszins behoorlijk bezette batterij gehouden worden. Recruten die nog geen 6 maanden
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mogelijk, door het terrein plaats, richting Hoenderlo-Gortel. De Zweedsche Luitenant-Kolonel

Falkman woonde 14 en 15 Juni de schietoefe
ningen bij.
i

Op 18 Juni marcheerde het Korps terug, na
afloop van de schietoefeningen op dien dag. In
Apeldoorn werd gerust,en gegeten uit den keuken
wagen; daarna werd de marsch voortgezet, waarbij
in 't halve duister over de Hoenderlosche heide

werd gedraafd. De Generaal-Majoor I.B.A. be
tuigde zijne bijzondere tevredenheid over de hou
ding en geoefendheid van het Korps in aanmerking
nemende den zeer korten duur van de opleiding.
De Zweedsche Luitenant-Kolonel Carlberg werd
van 18-23 Juli bij het Korps gedetacheerd en
maakte een nachtelijke oefening in de omgeving
van 's Heerenberg mede, waartoe het Korps 19 Juli
te II uur 's avonds afmarcheerde van 't Willems

plein. De oefening had plaats op het landgoed
„de Byvanck" van Majoor Freiherr von Lochner
von Hüttenbach. Om 5.30 uur werd de soep ge
bruikt die in den keukenwagen was gekookt. Door
de droogte was er zeer veel stof op de wegen.
10, II en 12 Augustus had een z.g, kader
oefening van uitsluitend officieren plaats in ZuidLimburg onder leiding van den Korps-Comman

dant. Als bewijs van de aangename verhouding
tusschen de officieren en de leiding, en van hunne
offervaardigheid diene, dat eenige officieren die
over een auto beschikten, deze zonder meer beschik

baar stelden voor de verplaatsing.
Den 10® werd te 7 uur *s morgens afgemarcheerd
van het Stationsplein in deze volgorde: i« auto
Reserve-Luitenant Taunay: Majoor Baron van
Haersolte van den Doorn (Korps-Ct.), i® Luite
nant Schoute (Adj.), Kapitein Storm Buijsing

en huzaren, voornamelijk om de bruikbaarheid van
wielrijders in het terrein te beproeven.
Er werd één rijdende batterij met gevechts-

trein geformeerd, de 2® Batterij onder Kapitein
Storm Buijsing, aangevuld door personeel en paar
den der I® Batterij. Toen de batterij op een ge
geven oogenblik een langen galop over de heide
maakte, waren de wielrijders niet in staat deze te
volgen. Het was 't ongeluk dat men de bewegelijk
heid van de wielrijders door het terrein steeds
overschatte, en deze geheel gelijk wilde stellen
met die van de cavalerie, hoewel elk weldenkend

mensch toch kan begrijpen dat zulks niet mogelijk
is, hetgeen dezen dag dan ook heel duidelijk ge

demonstreerd werd. Dat op den harden weg de
wielrijders natuurlijk veel grootere snelheid kun
nen ontwikkelen, is een feit dat wel niemand be
strijden zal.

De nieuwe beginselen voor aanval en verdedi
ging uit den oorlog geleerd, werden in een „Ge
vechtshandleiding" omgewerkt. Aangezien deze
echter nog niet gereed was, was op last van den

Chef van den Generalen Staf een toegepaste studie
uit den bewegingsoorlog uitgewerkt. Deze studie
werd aan de verschillende korpsen toegezonden
ten einde de officieren in staat te stellen daaruit

de nieuwe beginselen te distilJeeren.

20 December werden 12 nieuwe remonte paar
den uit het Remonte-depot bij Milligen naar het
Korps gehaald; de aanvulling was dus belangrijk
minder dan vóór den oorlog toen jaarlijks 30 a 35
jonge paarden aankwamen. De Adjudant 0.0.
Pikeur Kramp werd met eenige remonte-berijders
met de africhting belast onder toezicht van Kapi
tein Rambonnet.

(Ct. 2® By) en Reserve-Luitenant Taunay; 2® auto

HIPPISCHE SPORT

Reserve-Luitenant de Goeijen: Kapitein Rambonnet(Ct. I® B'J), I® Luitenant Baron van Boetzelaer

en I® Luitenant van der Waall; autotje Luitenant
Knight: i® Luitenant Knight en Reserve 2® Lui
tenant Loudon. Motor met zijspan: i® Luitenant
Jhr. van den Brandeler en Kapitein Steinmetz.
De oefening had plaats in Sittard, logies te
Maastricht. Na afloop van de oefening werd door
een gedeelte van de officieren een bezoek aan de

Staatsmijnen gebracht, waarin werd afgedaald.
9 September had eene oefening plaats bij den

Valenberg bij Ede in vereeniging met wielrijders
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Evenals het vorige jaar werden weder verschil
lende jachten achter een jagermeester georgani
seerd. Wij noemen hiervan in chronologische volg
orde:

Den jachtrit in de Vaalwaard (de Steeg) op
23 Februari, waaraan tevens een wedstrijd voor
onderofficieren verbonden was, zoodanig dat ieder
afzonderlijk een parcours door de weilanden moest
afleggen.

Het Concours-Hippique te Wageningen op
9 Juni waarvoor als immer een wachtmeester en

lo man in gelen dolman beschikbaar gesteld werden cm dienst te doen bij de hindernissen.
20 September de cross-country op het terrein
bij „de Hezenberg" bij Hattem van Reserve-Ritmeester Daendels, waarbij Luitenant Schouten met
Bayard" een E.V. verwierf.
5 en 6 October een rallye-paper van 60 K.M.
met 2*® dag dressuurproef te Eefde, waarbij de
oud-rijder Kapitein Jhr. Quarles van Ufford 4®
werd geplaatst met „En Avant", terwijl Luitenant
Schoute met „Aldebaran" een E.V. verwierf en

Kapitein Jhr. Quarles van Ufford met „0h no"
(berijder Luitenant Mojet) eveneens een E.V.

27 October een afstandsrit van 100 K.M. van

Nijmegen naar Breda, waarbij 10. Luitenant
Schoute met „Aldebaran" en 14. Luitenant Schou
ten met „Bayard".
MATERIEEL

De kompassen warden gewijzigd, zoodanig dat
de nulstand overeenkwam met het geografisch
Noorden.

Een correctie-liniaal voor de berekening der
daginvloeden werd in beproeving genomen.

r
i
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et I Januari wordt 2® Luitenant
W. T. Carp voor onbepaalden
tijd bij het Korps gedetacheerd
en ingedeeld bij de i® Batterij
(aankomst 2 Januari).
I Februari. Generaal-Majoor
Muller Massis Commandant der 11® Divisie wordt
benoemd tot Commandant van het Veldleger en

opgevolgd door Generaal-Majoor J. van der

19 Augustus. Installatie van Kapitein T. AE.
Palairet Hooglandt en i® Luitenants A. J. Staal
en W. T. Carp te 10 uur v.m.(i Augustus over
geplaatst).
I October. i® Luitenant G. J. M. C. van Nijnatten en 2® Luitenant J. Portheine worden overge

plaatst bij het Korps, de laatste blijft gedetacheerd
aan de Rijschool te Amersfoort.
14 October. De 2® Luitenant Knight keert terug
van zijne detacheering aan de Luchtvaartafdeeling.

Grinten.

15 Februari i® Luitenant C. J. Schouten wordt
overgeplaatst bij het 2® Regiment Veld-Artillerie.

OEFENINGEN ENZ.

Het jaar 1922 was weder in verschillende oj?-

I Mei. I® Luitenant Overakker N.I.L. wordt

zichten een critiek jaar voor het Korps. Aanvan

van de H.K.S. gedetacheerd bij het Korps tot

kelijk werden de gebruikelijke oefeningen en

I October.

13 April. De i® Luitenant Maas breekt zijn been
bij een sprong bij de Kruishorst en blijft ongesteld
tot I Augustus.

15 Juni. Reorganisatie van het Korps treedt in
werking. Het Korps teruggebracht tot i Schoolbatterij en i Instructie-Batterij, resp. gecomman
deerd door Kapitein Storm Buijsing en Kapitein
Palairet Hooglandt. Kapitein Rambonnet over
compleet in afwachting van nadere bestemming.
15 Juni. 1® Luitenant Jhr. van den Brandeler
overgeplaatst bij het Artillerie Paardendepot te
Tilburg.

31 Juli. Overlijden van den Korps-Commandant
Majoor C. W. A. Baron van Haersolte van den
Doorn.

3 Augustus. Begrafenis van den Korps-Com
mandant.

9 Augustus. Kapitein Rambonnet wordt tijde
lijk belast met het bevel over het Korps.
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inspecties gehouden. Op 2 Maart betuigde de
Kolonel-controleur „zijne bijzondere tevredenheid
over de wijze waarop bij het Korps schoeisel en
kleeding werden onderhouden", waaruit blijkt dat
ook deze tak van dienst allesbehalve verwaarloosd

werd. De oefeningen bestonden, zoolang de militie
niet voldoende was afgericht om een of twee bat
terijen te formeeren, noodgedwongen uit kader
oefeningen.

Dit jaar werd vooral 't V.V.D. (Voorschrift
Verkenningsdienst) naar voren gebracht, waarbij
steeds een pétarde-ploeg (o.a. 19 en 20 Januari,
6, 13 en 20 Juni, dezen laatsten dag bij Elden).
Intusschen pakten donkere wolken zich weder
boven het Korps samen. Aan 't D. v. O. was een

algemeen reorganisatieplan van het leger in be
werking, tevens bedoelend belangrijke bezuinigin
gen aan te brengen en ofschoon het Korps Rijdende
Artillerie gedurende de mobilisatiejaren zijn
aloude reputatie uitnemend had weten te hand
haven, werd gevreesd dat wederom, zooals reeds

zoo dikwijls, aanslagen op het Korps zouden wor-

den gepleegd.Weken van onzekerheid gingen voorbij; dan weder hoorde men dat het Korps zou
blijven bestaan, dan weder dat het opgeheven zou
worden. De Korps-Commandant Majoor van Haersolte verdedigde het bestaan in de Nieuwe Courant.
Eindelijk, juist op 21 Februari, den 129®^®° verjaardag van het Korps, werd bekend dat het Korps
zou blijven bestaan, zij het ook weder besnoeid.
Het Korps zou tot een minimum sterkte worden

teruggebracht van een z.g. Schoolbatterij en de
Instructie-Batterij, weike laatste dus bij het Korps
overging en bestemd was cm in oorlogstijd de
tweede rijdende batterij te formeeren. De daarbij
ingedeelde officieren zouden dus automatisch bij
het Korps overgaan. Natuurlijk heerschte er groote
vreugde, want hoofdzaak was dat het Korps bleef

gehouden met verstrekking van vrije fourage mits
het bij mobilisatie ter beschikking van het rijk
werd gesteld en daartoe geschikt was. Van deze
bepaling werd door alle officieren gebruik gemaakt.
3®: De Instructie-Batterij bestaande uit:
1 Kapitein,4 eerste of tweede luitenants, 1 adju
dant onderofficier of opperwachtmeester instructeur, I opperwachtmeester administrateur, 11
wachtmeesters, i fourier, 2 korporaals, het aantal

leerlingen (onbepaald), i korporaal trompetter,
1 hoefsmid.

Bij schrijven van 3 October 1922 van den I.B.A.
werd de opleiding bij de I.E. die tot nu toe tot
korporaal was geweest, uitgebreid met de opleiding
tot wachtmeester.

2®: De Schoolbatterij bestaande uit:

Op 4 Maart werd tevens de 4stukken battery
wederom ingevoerd. Uitdenaardderzaakmoesten de bewegingen en commando's voor de gevechtsbatterij daaraan worden aangepast. De Kapi
tein Storm Buijsing herzag daartoe het „aanhangsel voor de Rijdende Artillerie", dat hoewel't nooit
herzien in druk verscheen, steeds werd toegepast.
Daarbij was weder uitgegaan van de formaties in
bataille, sectie-colonne (gesloten en open), en stukkencolonne. In stelling kon worden gekomen,voorwaarts, achterwaarts, zijwaarts uit de sectiecolonne
en zijwaarts uit de stukkencolonne.
Het besnoeide Korps moest weder vele paarden
afstaan, 20 Maart 2 paarden naar 4 R.V.A.; 21
Maart 3 naar 2 R.V.A. 3® Regt. Vesting-Artillerie; 23 Maart 2 naar i R.V.A.en 3 naar het Regt.
Vestin-Artillerie, terwijl 24 Maart 29 rijkspaarden
verkocht werden na eerst van 11-12 op't Willemsplein te zijn tentoongesteld.
De officieele aanvang van de nieuwe organisatie was vastgesteld op 15 Juni. Op dezen datum
zou dus een der batterijen verdwijnen. Bij loting
werd uitgemaakt dat Kapitein Storm Buijsing de
blijvende Schoolbatterij zou commandeeren,zoodat

I Kapitein,2 eerste of tweede luitenants,2opper-

Kapitein Rambonnet overcompleet werd in afwach-

bestaan.

Op den op den avond van 21 Februari gehouden
onderlingen maaltijd van de officieren in Hotel

Oranje-Nassau, kwam aan het dessert plotseling
de oud-rijder Majoor van den Wall Bake binnen
en riep met donderende stem: „Leve het Korps
Rijdende Artillerie!" Het enthousiasme van dezen
oud-rijder maakte op ons alien een onvergetelijken
indruk.

De nieuwe legerorganisatie, waarbij 4 Brigades
Veld-Artillerie werden opgericht bestaande uit een
Staf, 2 Regimenten en een trein-afdeeling, bevatte voor het Korps Rijdende Artillerie de volgende indeeling:

I®: Staf van het Korps bestaande uit:
Ct. Luitenant-Kolonel of Majoor; Eerste of
tweede luitenant-adjudant; Eerste of tweede luitenant voor speciale diensten; Paardenarts i® of
2® kL; Eerste of tweede luitenant van administratie, adjudant onderofficier administrateur,
I staftrompetter, de benoodigde sergeanten of korporaals kok.

wachtmeesters administrateur, 2 opperwachtmeesters instructeurs, 10 wachtmeesters, i fourier, 6

korporaals, 2 korporaals trompetter, i hoefsmid,
voorts kanonniers vrijwilligers en dienstplichtigen,
aantal troepenpaarden 80.

Officieren waren gerechtigd tot het houden van

een paard, terwijl een tweede paard kon worden

ting van nadere bestemming.

Bij Korpsorder van 13 Juni werd de volgende
indeeling voor het hoogere kader uitgegeven,
ingaande 15 Juni:
Staf: Majoor Baron van Haersolte van den
Doom, I® Luitenant-adjudant Schoute, i® Luite
nant voor speciale diensten Maas, Adjudant onder131

officier Schmitz; Staftrompetter van der Burgh,

voorloopig tijdelijk dienstdoende in den Staf;
Adjudant onderofficier Kloprogge en Opper
wachtmeester van Dijk.

'

Schoolbatterij: Kapitein Storm Buijsing; 2® Lui
tenant Knight, 2« Luitenant Carp; Opperwacht
meester-Administrateurs Verheul en

Lelieman;

Fourier Daals; Opperwachtmeester-Instructeurs
Pors en Holslag; Fourier Jasper, voorloopig bij
de Schoolbatterij.
I nstructie-Batterij: Kapitein Palairet Hooglandt; i® Luitenant Staal; i® Luitenant Baron
van Boetzelaer; Adjudant Onderofficier Broers;

Opperwachtmeester-Administrateur van der Kaa
en Fourier Sauer.

Overcompleet: Kapitein Rambonnet, Opper
wachtmeester-Instructeurs van Driessen en Teu-

burgerremonte-berijders met een salaris dat hen
tot trouwen in staat stelde, worden aangenomen.
Op 15 Juni gingen van het Korps bij het Artilleriepaarden-depot over: i® Luitenant Jhr. van den
Brandeler, Adjudant O.O. Pikeur Kramp, be
nevens 2 wachtmeesters en 4 remonte-rijders 3® kl.
en 2 stampaarden. Commandant van het Depot
werd de oud-rijder Kapitein Jhr. Quarles van
Ufford.

Al het materieel van het Korps bestemd voor
de africhting van jonge paarden als snaffels, kaptoomen, zweepen, longes, Engelsche zadels, enz.
ging mede over naar het Depot.
De indeeling der Rijkspaarden op 15 Juni was
als volgt:
, Staf: 2, Schoolbatterij: 80, officieren remonte:

4, reserve: 14 (bestemd om in de eerste plaats

nissen.

bereden te maken officieren van de Infanterie,

Jaarlijks zou gedurende de verlofmaand van het
personeel der Instructie-Batterij, evenals bij mobi
lisatie, de 2« Batterij worden samengesteld.
Voorts zou vanaf 15 Juni de africhting van de
remonte-paarden niet meer bij het Korps plaats
vinden maar in het Artilleriepaarden-depót te Til
burg, alwaar voortaan voor de geheele Artillerie
de africhting zou geconcenteerd worden. Ook dit
was een groot gemis voor het Korps. Tot nu toe

leerlingen H.K.S., transportdiensten, vervanging
bij verlies van paarden). Instructie-Batterij: 71,
Garnizoenspaarden: 3, bestemd voor School Ver
lofsofficieren B.A.: 45. Deze laatste paarden zou
den met den aanvang van den cursus te Ede naar
de school gedirigeerd worden.
Van 10-14 Juli hadden de schietoefeningen te
Oldebroek plaats. De Staf en de Schoolbatterij,

werd in Ierland door de commissie een aantal

paarden aangekocht bestemd voor het Koi-ps Rij
dende Artillerie; deze gingen eerst naar Milligen
en kwamen dan bij het Korps in africhting, be

hoorden dus bij het Korps en werden in het tweede
africhtingsjaar bij de zomeroefeningen reeds ge
bruikt. Deze methode had steeds uitstekend vol

daan. De commissie wist precies welke eischen aan
de paarden der Rijdende Artillerie gesteld werden
en het materiaal dat het Korps ontving was prima
en wekte de algemeene bewondering. Thans werd
of te Milligen of te Tilburg uitgemaakt welke
paarden naar de Rijdende Artillerie zouden gaan.
Er werd een aantal legerpaarden in Ierland ge
kocht, maar de bestemming werd later uitgemaakt.
Het paardenmateriaal ging de eerstvolgende jaren
zienderoogen achteruit. De gecentraliseerde af
richting werd door velen betreurd,omdat de africh
ting bij de Korpsen de belangstelling daarin ver
hoogde. Het vraagstuk van remonte-rijders nu het
aantal vrijwilligers schaarscher werd, was echter
een der aanleidingen. Bij het Paardendepot zouden
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de laatste onder commando van Kapitein Storm

Buijsing, vertrokken 10 Juli te 5 uur v.m. en mar
cheerden afzonderlijk naar Oldebroek. De sterkte
van de Schoolbatterij en Staf gezamenlijk bedroeg
I Hoofdofficier,6 subalterne officieren, 11 Opper
wachtmeesters (administrateurs, instructeurs en

werklieden), 23 Wachtmeesters(w.o. werklieden),
17 korporaals, iio kanonniers, 160 paarden en
18 voertuigen.

De Instructie-Batterij marcheerde 10 Juli tot
Vaassen, kwam 11 Juli te Oldebroek, marcheerde

14 Juli terug tot Uchelen, alwaar nachtkwartier,
en keerde 15 Juli =1= 2 uur n.m. te Arnhem terug.
Door het groot aantal batterijen van andere
korpsen dat moest vuren — zoo schrijft de KorpsCommandant in zijn rapport — werd de vlotte
afwerking der vuren zeer bemoeilijkt en dringt

hij aan op vermeerdering van den tijd voor de
schietoefeningen.

De kaartvuren met berekening van weersinvloe

den, die bij de Veld-Artillerie den hoofdschotel
vormden, namen uit den aard der zaak bij de

Rijdende Artillerie slechts een bescheiden plaats

in. Bij de Veld-Artillerie werden voor het eerst
oefeningen gehouden waaraan Hoofdofficieren
der Infanterie met hun staven en mitrailleurs-

secties, in de z.g. veilige strook voor de batterijen
in de schietheide, werkdadig deelnamen.

De terugmarsch van de Schoolbatterij had op
14 Juli na afloop van de scHietoefening plaats,
waarbij te Apeldoorn uit de keukenwagens gegeten werd en de batterij in den nacht van 14 op
15 Juli te Arnhem aankwam.

24 Juli des voormiddags werd plotseling de
Korps-Commandant Majoor Baron van Haersolte

van den Doom ernstig ongesteld, terwijl hij van
het Korpsbureau naar een Jbespreking in de stad

wilde gaan. Hij werd door den Paardenarts Hoogland, die bij den Ziekenstal was, aldaar binnengebracht en eenigen tijd later door dezen met een
auto naar't Diaconessenhuis gebracht, alwaar de
Majoor spoedig bewusteloos werd, in welken toestand onze hooggeachte commandant tot het einde
verbleef.

Den

Juli overleed de Korps-Commandant

Majoor C. W. A. Baron van Haersolte van den
Doom.

Onnoodig te zeggen dat het Korps diep onder
den indruk was van het zoo onverwachts heengaan
van den Korps-Commandant, die zoo in voile uitoefening van zijn functie was weggenomen, want
Majoor van Haersolte van den Doom was een
persoonlijkheid. Met hart en ziel rijder, waren al
zijn gedachten ingesteld op de belangen van het
Korps en van den dienst. Met zijn sterk opmerkingsvermogen zag hij snel de zwakke plekken.
Aan vUjmend sarcasme tegen handelingen en
maatregelen die z.i. niet in het belang van den
dienst waren, paarde zich een groote mate van
hartelijkheid en hulpvaardigheid. Sterk naar
voren kwam steeds zijn groote liefde voor africh-

ting en verzorging van het paard. Vele jachten,
vooral in Bingerden, waar toen ter tijde de z.g.

De begrafenis had op 3 Augustus onder groote
belangstelling plaats. De stoet vertrok uit *t Dia
conessenhuis te Arnhem aan de Bovenbergstraat
per auto naar het familiegraf te Bergklooster bij
Zwolle. Beide batterijen stonden te 8.15 uur opgesteld te paard op een gelid met den rug naar de
Willemskazerne. De Rijdende batterij onder com
mando van I® Luitenant Baron van Boetzelaer met

den rechtervleugel ongeveer ter hoogte van de
H.B.S. De I.B. links daarvan onder commando

van 1® Luitenant Staal. De Rijdende batterij in
gelen dolman met kolbak, de I.B. met kepi. Alle
trompetters op den rechtervleugel.
Toen bij de wacht telefonisch bericht was ontvangen uit 't Diaconessenhuis dat de stoet vertrokken was, werd bij de wacht „geeft acht" ge
blazen. De sabels werden gepresenteerd. In doodsche stilte kwam de stoet langzaam aanrollen onder
de Zijpsche poort om den hoek van de H.B.School.
De trompetters bliezen den treurmarsch. De vele
toeschouwende burgers ontblootten hun hoofden.
Het was een aangrijpend oogenblik toen het zielloos lichaam van den Korps-Commandant voor *t
laatst langs het Korps trok, dat hem zoo dierbaar
was. Ooggetuigen verklaarden zelden zulk een
treffend schouwspel gezien te hebben,
De officieren en deputatie vertrokken daarna
met den sneltrein naar Zwolle alwaar de stoet

opnieuw bij het station geformeerd werd om naar
de begraafplaats te Bergklooster te rijden, alwaar
tal van belangstellenden, deputaties der regimenten cavalerie en andereT bevriende korpsen aan-

wezig waren. De deputatie van het Korps Rijdende
Artillerie bestond uit den wnd. Korps-Ct. Kapitein
Rambonnet, Kapitein Storm Buijsing, i® Luite-

nant-adjudant Schoute en 2® Luitenant Knight,
voorts een deputatie der onderofficieren, opperwachtmeester-administrateur van Dijk, opperwachtmeester-instructeur Holslag, wachtmeester
Besseling, opperwachtmeester-administrateur van
der Kaa en korporaal Visser. De deputaties waren

„lange jachten" werden gehouden, werden door
hem meegemaakt en groote tochten te paard trokken hem steeds aan. Een bijzondere liefde had hij
voor het Korps Rijdende Artillerie, met welks
tradities hij volkomen vertrouwd was.

in groote tenue. Aan't graf werd gesproken door
den wn. Korps-Ct. en door den Div.-Ct. GeneraalMajoor van der Grinten. Toen aan 't graf gezegd werd dat de naam van Majoor van Haersolte

Het Korps nam wegens den dood van den KorpsCommandant gedurende 6 weken (42 dagen) de

van den Doom in het Korps zou voortleven, was
daarmede niet te veel gezegd.Thans, ruim 10 jaren
na zijn dood, worden nog telkens zijn handelingen

rouw aan, gedurende welken tijd bij uitrukkende
diensten geen marschen werden geblazen.

en woorden aangehaald.
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op 9 Augustus werd de Kapitein Rambonnet
tijdelijk belast met het bevel over het Korps Rijden
de Artillerie en tegelijkertijd zijne bestemming
voor plaatsing bij een der Regimenten Veld-Artillerie in Ede ingetrokken.
Op 19 Augustus had de installatie plaats van
Kapitein T. AE. Palairet Hooglandt, i® Luitenant
A. J. Staal en 2® Luitenant W. T. Carp. De beide
eersten waren door de inlijving der I.B. bij het
Korps automatisch overgegaan, de 2® Luitenant
Carp, die reeds vanaf i Januari 1922 bij de
I® Batterij gedetacheerd was, op zijn aanvrage.
De installatie had plaats op den Galgenberg te
10 uur v.m. Het Korps was opgesteld zonder voer
tuigen front W. in gelen dolman en kolbak, onder
commando van Kapitein Storm Buijsing.
23, 24, 25 en 26 Augustus had een kaderoefe
ning van officieren plaats naar Zuidlaren, waar
toe weder eenige officieren hun auto's hadden
beschikbaar gesteld. Den 23®^® werd te 9.30 uur
bij de Willemskazerne afgereden via Kampen,

Zwartsluis en Meppel. Op den 26®^® werd terug
gekeerd via Vriezenveen, Delden en Ruurlo.
13 en 14 September werd een manoeuvre met

8 R.I. gehouden met een completen korpsstaf en
twee complete batterijstaven tusschen Arnhem en

Ede. 27 en 28 September een dergelijke oefening
doch met i vuurmond per batterij(20 losse schoten)
en alle oefeningsveldkabel. De telefoonverbindin
gen werden vlug en juist tot stand gebracht, stoor
nissen kwamen niet voor. Aan de telefonisten werd

bij Korpsorder bijzondere tevredenheid betuigd.Op I October werden 29 paarden naar de School
Verlofsofficieren te Ede gedirigeerd.
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Op I October werden bij het Korps overgeplaatst
(voor de 2 nog open zijnde plaatsen der l.B.) de
I® Luitenant G. J. M. C. van Nijnatten en de
2® Luitenant J. Portheine, welke laatste van
I October 1922-1 October 1923 aan de Rijschool
te Amersfoort gedetacheerd bleef.
De installatie dezer officieren had plaats op
14 October te 10.30 uur v.m. op den Galgenberg.
Het Korps te paard zonder voertuigen opgesteld
front W. in gelen dolman met kolbak in bataille

met éénen onder commando van Kapitein Palairet
Hooglandt.
Gedurende de wintermaanden werd door den

Div.-Ct. het gebruik der artillerie bij den aanval
en verdediging behandeld volgens de ervaringen
van den oorlog en buitenlandsche voorschriften.
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Evenals het vorige jaar werden verschillende
jachtritten gehouden o.a. 24 September onder Lui
tenant Schoute en Luitenant Maas, 21 November
onder Luitenant Carp, 12 December een slipjacht
achter de meute der Ned. Jachtvereeniging. Meet:
hoek Koningsweg-Oost Vrijlandweg te 2 uur,
terwijl op 13 April een rallye-paper werd ge
houden voor de officieren. Het terrein van Valken

huizen tot den Roskam werd hiervoor gekozen,
alwaar een hindernis-parcours moest worden afge
legd, waarbij de Luitenant Maas het ongeluk had
te vallen en een been brak. Intusschen had zijn
moreel niet geleden, want op 24 September reed
hij wederom een jacht voor.

1923

MUTATIEN

edetacheerd voor onbepaalden
tijd bij het Korps en ingedeeld
bij de I.B. wordt i Januari
Luitenant Receveur van het
8 R.V.A. te Ede.
lo Februari. Reserve 2® Luitenant W. Baron

Roell wordt aangesteld tot

Reserve i® Luitenant.
6 Maart. Reserve 2® Luitenant F. C. Aronstein

wordt aangesteld tot Reserve i® Luitenant.
I Mei. Generaal-Majoor Jhr. E. J. M. Wittert
Adjudant i. b. d. van H.M. de Koningin wordt
benoemd tot Commandant van de II® Divisie te

Arnhem in de plaats van Generaal-Majoor J. van

I October, De Kapitein R. H. A. van den Wall
Bake van 8 R.V.A. wordt teruggeplaatst bij het
Korps en belast met het commando over de I.B.
ter vervanging van den op dien datum tot Majoor
benoemden Kapitein T. AE. Palairet Hooglandt.
Op denzelfden datum keert de i® Luitenant
Portheine terug bij het Korps van zijne detacheering aan de Rijschool te Amersfoort en wordt de
1® Luitenant Carp voor een jaar aan de Rijschool
gedetacheerd.
5 October. Overlijden van den oud-rijder en
oud-Kapitein E. Boellaard van Tuyl.
I December wordt aan i® Luitenant Schoute en

den I® Luitenant-kwartiermeester Reyst het Kruis
voor is-jarigen dienst uitgereikt.

der Grinten.

22 Mei-i October. De i® Luitenant der Jagers
W. F. K. Bisschoff van Heemskerck wordt van

de H.K.S. gedetacheerd bij het Korps.
I Juni de wn. Korps-Commandant Kapitein
H. G. Rambonnet wordt benoemd tot Majoor Com
mandant van het Korps Rijdende Artillerie.
5, 6 en 7 Juli. Het behaagt H.M. de Koningin
den Korps-Commandant Majoor H. G. Rambonnet
toe te voegen aan Z.M. den Koning van Noor-

wegen tijdens Hoogstdeszelfs bezoek aan ens land.
24 Juli. De Reserve-wachtmeester G, H. ^L.
Baron van Boetzelaer wordt aangesteld tot kornet.

31 Juli. De 2® Luitenants J. Portheine, J. E.
Knight en W. T. Carp van het Korps worden
aangesteld tot i® Luitenant.
I Augustus. De i® Luitenant-kwartiermeester
A. T. Reyst wordt bij het Korps geplaatst ter ver-

vanging van den Kapitein-kwartiermeester Koole.
15 Augustus. Reserve-wachtmeester G. vanTienhoven wordt aangesteld tot kornet.

OEFENINGEN ENZ.

Het jaar 1923 begon met een droevige gebeurtenis. Op 9 Januari des n^iddags te ongeveer 3.30
uur kwam de opperwachtmeester van Dijk zeer
ontsteld van uit het Park in de manege, waar juist
officiersrijles was, melden dat een gedeelte van
de smederij ten gevolge van een ontploffing in de
lucht was gevlogen, waarbij de Mr. Smidbankwerker Everaars gedood en de parkknecht Hommerson zeer ernstig gewond was(deze overleed den
volgenden dag). Alle officieren spoedden zich
onmiddellijk naar het Park alwaar een droevig
schouwspel hen in den regen wachtte. Everaars
geheel verkoold, Hommerson reeds naar het zieken-

huis gebracht, de smederij geheel vernield. Weldra
kwam aan het licht dat de opperwachtmeester
Everaars, een buitengewoon bekwaam en ijverig
werkman, die de algemeene sympathie van het

Korps had, de onvoorzichtigheid had gehad een
hoeveelheid kruit, dat in een ton bewaard werd.
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in de smederij op te branden. Aanleiding tot zijn
daad schijnt geweest te zijn, dat bij een *s morgens

gehouden inspectie door een opzichter van de Hembrug deze gezegd had, dat deze hoeveelheid over
compleet was, niet in den inventaris stond, en dus
ingeleverd moest worden. Daar de hoeveelheid
betrekkelijk gering was, had Everaars helaas de
onvoorzichtige gedachte het in 't vuur te gooien,
geholpen door Hommerson die de ton vasthield
en wel telkens met een handjevol, totdat plotseling
de vlam doorsloeg en de smederij uit elkaar sprong.
Natuurlijk kwamen onmiddellijk pennen in be
weging, ingezonden stukken, vragen van Kamer
leden, een onderzoek van een commissie ingesteld
door den Ct. II® Divisie enz. Men vond het plotse
ling zeer vreemd dat er, zij het in kleine hoeveel
heid, munitie in het Park zóó dicht bij de stad werd
bewaard, alhoewel met ieders medeweten jarenlang
deze toestand had bestaan en zulks omdat practisch
eenvoudig geen andere oplossing mogelijk was.
Het ongeluk had bovendien feitelijk niets met deze
quaestie te maken, doch was eenvoudig het gevolg
van een groote onvoorzichtigheid, waartegen men
nu eenmaal onmogelijk maatregelen kan treffen.

Het slot was dan ook, na een langdurig onderzoek,
dat de zaak in hoofdzaak zoo bleef als het steeds

was geweest, doch dat 2 betonnen nissen voor de

bij oefeningen noodige munitie (pétardes, losse
schoten, seinpatronen) werden gebouwd in het
talud van de manege.
De begrafenis van Everaars had plaats op 12
Januari des n.m. te 2 uur van af het Militair
Hospitaal naar Moskowa. 4 Opperwachtmeesters

der Rijdende Artillerie waren als slippendragers
aangewezen en 12 manschappen als dragers in
exercitietenue met kolbak en grijze veldjas. Voorts
waren 2 pelotons te paard opgesteld onder com
mando van den i® Luitenant Baron van Boetzelaer

front naar de begraafplaats, de linkervleugel bij
den ingang. Groot was de belangstelling bij deze
begrafenis, evenals op 13 Januari bij die van Hom
merson, die op overeenkomstige wijze geschiedde.
Beiden zijn plichtsgetrouwe rijders geweest, be

zield met groote liefde voor het Korps.
Na een maand brak de zon weer door, daar het

Korps zijn 130®*®° verjaardag vierde. Luitenant
Carp hield op 19 Februari een overzicht van de
geschiedenis van het Korps voor den troep.
Op 21 Februari hield het Korps een marsch op
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scherp beslag en in gelen dolman door de stad,
terwijl 's middags een druk bezochte receptie werd
gehouden in Maison de Bruyn, waarbij o.a. bloem
stukken van den Commissaris der Koningin en
van Baron van Pallandt van Rosendael werden

aangeboden. De officieren der Rijdende Artillerie
waren daarbij in klein gala.
Op 20 Februari had een feestavond voor den
troep plaats gehad in het gebouw van den Volks
bond aan den Rosendaelschen weg.
Bij den aanvang van het zomerseizoen begonnen

weder de geregelde diensten. 4 April werd een
Korpsoefening gehouden met twee batterijen, even
als 9 Mei.
Van 23 t/m 28 April werd door den Korps-Ct
en.Ct. I.B. deel genomen aan een kaderoefening
onder den l.d.A. te VGravenhage, terwijl lo, 11,
12 en 13 Mei de Korps-Ct. met zijn adjudant een

kaderoefening in het terrein onder den l.d.A. bij
woonde.

Blijkens schrijven van den Directeur van het
Kabinet der Koningin d.d. 22 Mei 1923 had het
Hare Majesteit behaagd om te bepalen dat de
Kapitein H. G. Rambonnet wn. Commandant van
het Korps Rijdende Artillerie deel zou uitmaken
van den Eeredienst bij Z.M. den Koning van Noor
wegen tijdens Hoogstdeszelfs bezoek aan ons land.
Het bezoek had plaats 5, 6 en 7 Juni.
Op 5 Juni kwam Z.M. Koning Haakon te
IJmuiden aan te 9 uur v.m. met het Noorsch
oorlogsschip de „Eidsvold" alwaar de eeredienst
zich meldde. Door het kanaal werd opgestoomd
naar Amsterdam, alwaar H.M. de Koningin en
Z.K.H. Prins Hendrik den Koning ontvingen.

Deze dag werd verder in Amsterdam doorgebracht
met een rijtoer door de stad, bezoek aan het Rijks
museum, een boottocht op het IJ en een gala-diner.
Den 2®° dag gold het bezoek aan den Haag met
bezichtiging Mauritshuis, rijtoer, en gala-avond
in het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen. Den

3®" dag vertrok Z.M. na een bezoek aan het Vredes
paleis naar Rotterdam, alwaar a/b van H.M".
„Heemskerck" het dejeuner en de thee gebruikt
en de verschillende havens en de Noorsche kerk
bezocht werden. Des avonds vertrok Koning

Haakon met de „Eidsvold" van Rotterdam.

Van 16 Juli-2i Juli hadden de jaarlijksche
schietoefeningen in de Legerplaats bij Oldebroek
plaats. De Staf en Rijdende batterij marcheerden
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i6 Juli te I uur v.m. af, de LB.te 4 uur v.m.; deze

batterij marcheerde in twee dagen met oefening in

Huttenbach een oordbivak werd betrokken. Deze

of merkpunt, op bewegende doelen en met luchtwaarneming, bij welke laatste oefening de Luitenant Knight, die een cursus van een jaar te Soesterberg gevolgd had, als waarnemer optrad. Bij

oude militair gaf van een buitengewone belangstelling blijk en bleef den geheelen avond te mid
den der officieren, terwijl hij den volgenden dag
de manoeuvre tot de grens van zijn terrein mede
maakte en zijn bewondering te kennen gaf over
het „tadellos" rijden der stukrijders. „Mein Gott,
mein Gott, wie freut mich das!" waren zijn eerste
woorden toen hem te voren toestemming voor het
gebruik van zijn terrein gevraagd werd!
Op den terugtocht werd de z.g. naderingsmarsch

de Korpsoefeningen geschiedden de stellingver-

beoefend. De Luitenant Receveur trad met een

anderingen in galop. Gedurende deze schietoefe

detachement op als tegenpartij.
Begin September laaide in alle oorden des lands
de liefde voor het Oranjehuis op wegens het

inkwartiering onderweg.
De schietoefeningen stonden in het teeken van

berekende vuren met toepassing van daginvloeden,
doch daarnevens vuren met ver vooruit gelegen
observatieposten, met inschieten op een hulpdoel

ningen deed voor het eerst de motortractie haar

intrede bij het Korps, die later zulk een belangrijk aandeel zou veroveren. Tijdens den oorlog was
herhaaldelijk in critieke oogenblikken op groote

25-jarig Regeeringsjubileum van H.M. de Konin-

artillerie snel naar bedreigde punten te verplaat-

gin. Overal werden feesten en optochten georganiseerd. In Arnhem geschiedde dit op 5 September,
waaraan als gewoonlijk personeel en bespanningen

sen, waarbij natuurlijk het bezwaar bleef bestaan

der rijders deelnamen.

schaal gebruik gemaakt van camions om lichte

dat ze dicht bij de wegen in stelling moesten worden gebracht. Thans zou een beproeving daarvan
bij het Korps plaats vinden, De Ld.A. gelastte dat
Ct. 3 R.V.A. een vrachtauto met aanhangwagen
naar Oldebroek zou dirigeeren ter beschikking
van Ct. K.R.A. Zulks geschiedde en op 18 Juli
werd 's morgens 9 uur de eerste demonstratie gehouden in het op- en afladen van 7 c.M. V., waar
bij een met dit werk vertrouwd onderofficier,
terwijl 'smiddags een sectie met de lastauto's

Reeds verscheidene malen waren stemmen opgegaan voor de oprichting in het leger van een reeds

in vredestijd georganiseerde Lichte Brigade, bestaande uit Cavalerie, Wielrijders en Rijdende

Artillerie. De Commandant van het Veldleger
Luitenant-Generaal Muller Massis was er een

warm voorstander van en gelastte dat bij wijze van
proef een manoeuvre zou worden gehouden met
een aldus samengestelde Brigade onder leiding
van den Inspecteur der Cavalerie Generaal-Majoor

bij het vuren in stelling werd gebracht evenals
den 19®. Het op (af)laden duurde gemiddeld

tember. Ook hierij werd voor't eerst motorartil-

S minuten.

lerie bij K.R.A. ingedeeld en op het manoeuvre-

De Rijdende batterij marcheerde 20 Juli na
afloop van het vuren naar Arnhem terug. De I.B.
marcheerde in 2 dagen.
28 en 29 Augustus had een tweedaagsche oefe

terrein beproefd.

ning plaats met 2 batterijen van 4 vuurmonden.
Den 27® kwam de herhalingslichting op en den
28® te 9 uur stonden de batterijen voor afmarsch
gereed, wel een bewijs dat de inwendige dienst
der batterijen uitstekend gewerkt had! De paarden
der I.B. waren beschikbaar door het verlof van

het personeel der I.B. Als Artillerie-commandant
trad op Kapitein Storm Buijsing als B.C". i® Luitenant Baron van Boetzelaer en i® Luitenant Staal.

De oefening werd gehouden bij 's-Heerenberg
alwaar bij het landgoed „de Bijvanck" van den
Beierschen oud-Majoor Freiherr von Lochner von

Benteyn. De manoeuvre had plaats van 14-21 Sep

Luitenant Carp werd 12 September op Naarden
gedirigeerd met opdracht, na vooroefening, vandaaruit 2 secties motorartillerie resp. van 7 c.M. V
en 6 c.M. V, op 14 September naar Voorthuizen
te begeleiden, alwaar ook de Rijdende batterij en
de Staf in kwartier kwam. De sectie van 6 c.M. V

op lastauto's werd gecommandeerd door Reserve
1® Luitenant von Hemert, die vrijwillig onder de
wapenen was gekomen, die van 7 c.M. V door
I® Luitenant Carp. De Rijdende batterij marcheer
de 14 September om 7 uur uit Arnhem af onder
Kapitein Storm Buijsing. De Korps-Commandant
ging dien dag met den Reserve-Luitenant von
Hemert ter audientie bij H.M. de Koningin ten
einde de gelukwenschen van het Korps over te
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brengen en kwam 's avonds te Lunteren aan. De
manoeuvres hadden plaats in de omgeving van
Nijkerk, Putten, Barneveld en Oud-Leusden, ter
wijl den 17®° September de jubileumsrevue voor
H.M. de Koningin plaats had op de heide bij
Soesterberg ten Z. van de Stompert. Een zeer tal
rijk publiek was daarbij aanwezig, terwijl prachtig
herfstweer de revue begunstigde. De motorartil
lerie defileerde voor het eerst mede.

Op 19 September werden na afloop van de
manoeuvres alle officieren van het Korps op kasteel
de Schaffelaar genoodigd bij den oud-rijder
W. Baron van Nagell van de Schaffelaar, die
daarbij weder van zijn groote gehechtheid aan het
Korps blijk gaf.
De eerste oefening met de motorartillerie, waar

bij verschillende malen in stelling was gekomen,
was naar wensch geslaagd.
Op I October werd de Kapitein R. H. A. van
den Wall Bake van het 8 R.V.A. te Ede bij het
Korps teruggeplaatst en belast met het commando

over de I.B. ter vervanging van den tot Majoor
benoemden Kapitein Palairet Hooglandt. De over
gave had op 6 October te 10.30 v.m. plaats op de
Kemperheide 300 M. ten W. van de Schijvenloods.
Het Korps in gelen dolman zonder voertuigen.
DE INSTRUCTIE-BATTERIJ
Zooals reeds boven is vermeld werd de Instruc

tie-Batterij niet alleen benut tot opleiding van
vrijwillige korporaals, zooals tot nu toe steeds

2 maanden practischen dienst bij de Brigade, en
na gebleken geschiktheid, als wachtmeester wor
den aangesteld. Dit voorstel kwam echter niet tot
uitvoering.

Einde Augustus *23 waren nog 3 klassen bij de
I.B. aanwezig waarvan één half Maart '24, één
eind Augustus '24 en één half Maart '25 de I.B.
zou verlaten, zoodat na laatstgenoemden datum
geen volontairs meer aanwezig zouden zijn. Het
aantal paarden bedroeg Maart '23 nog 107. Dege
nen die boven de organisatiesterkte waren, waren
feitelijk bestemd voor de S.V.O.B.A. te Ede, doch
deden dienst bij K.R.A., daar de S.V.O.B.A. ze
niet noodig had. Daar de 2 smeden het beslag niet
konden bijhouden en geen 3® smid werd toegestaan
werden 20 paarden verkocht op last I.d.A.
BEZUINIGING

In het jaar 1923 werd de „afbraak" van het

leger reeds duidelijk merkbaar. In de eerste plaats
ging de strijd van de défaitisten tegen het beroeps
kader, daarbij vergetende dat een goed geschoolde
kern van officieren en onderofficieren juist de
i*uggegraat van het leger vormt. Thans moest ech
ter een groot deel „afvloeien" d.w.z, op wachtgeld
gesteld met kans weer in te vallen als er toevallig
een plaats openkwam. Bij alle korpsen moesten
lijsten worden opgemaakt en officieren en onder
officieren in 3 klassen a, b en c worden ingedeeld
aanduidende op wie er in de i«, 2® of 3® plaats prijs

geschied was, maar tevens voor opleiding van

werd gesteld.

vrijwillige wachtmeesters, waartoe de daarvoor

Voorts werd een bezuinigings-commissie inge
steld. Onder de vele futiliteiten die deze opwierp

bestemde korporaals van de Brigade bij K.R.A.
gedetacheerd werden. Deze laatste cursussen duur

den 4 maanden. Zoo waren i Augustus b.v. aan
wezig 33 korporaals in opleiding voor wachtmees

ter, 29 korporaals tit. (oudste klasse volontairs) en
26 volontairs, dus totaal 88. Nu kwam echter de

tijding dat in verband met de inkrimping van het
beroepskader de werving zoit worden stopgezet.
Daardoor ontstond een nieuw vraagpunt voor de
werkwijze der I.B. In overweging werd genomen
de I.B. voor opleiding van het militieVzAtx uit de
beredenen der Artillerie-Brigades te benutten en
wel zoodanig dat deze 3 maanden bij de Brigade,
6 maanden bij de I.B. en dan weer 3 maanden bij
de Brigade zouden dienen. Zij zouden dan na
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was o.a. ook de vraag of twee officieren niet met
één oppasser konden volstaan, waartegen werd
aangevoerd „dat dit geenerlei bezuiniging zou op

leveren en al ware dit zoo het niet zou opwegen
tegen het groote nadeel dat aan den goeden geest
zoowel bij de officieren als bij den troep zou wor
den toegebracht. Het zou herhaaldelijk voorkomen
dat een oppasser na het uitrukken, behalve zijn
eigen paard, twee officierspaarden zou moeten
verzorgen! Voor het vormen van goede instruc
teurs en vlotte ruiters is het noodzakelijk dat de
officieren zichzelf met lust en ijver op het rijden
toeleggen en daaraan is onafscheidelijk verbonden
een behoorlijke verzorging van het paard".

HIPPISCHE SPORT

het garnizoen en af en toe achter de meute der

gende korpsen (ditmaal Amersfoort, Breda en
's-Gravenhage), terwijl de eindwedstrijd te 's-Gravenhage plaats had. Luitenant Schouten behaalde

Ned. Jachtvereeniging die daartoe overkwam.
De Kon. Mil. Sportvereeniging organiseerde

met „Aldebaran" een E.V. te Amersfoort. Hij
werd met Luitenant Carp met „Marcellus Bax"

o.m. wedstrijden in dressuurproeven voor alle be

en Luitenant van Nijnatten met „Tip" naar den
Haag afgevaardigd. De beker kwam echter aan

Geregeld werden weder jachtritten gehouden in

reden korpsen waarvoor een Korpsprijs (beker)
werd uitgeloofd. De C.V. stelde deze wedstrijden
verplichtend. De voorwedstrijden werden in het
garnizoen gehouden. De winnaars kampten in een
nabijgelegen aangewezen garnizoen met de omrin

de huzaren.

Op de Internationale cross-country te Amers
foort op 22 Maart werd Luitenant Jhr. van den
Brandeler met „Dolly" N». i6.

r5k*r''

I

i
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1924

MUTATIEN.

eëediging Reserve 2® Luitenants
G. H. L. Baron van Boetzelaer

en G. van Tienhoven 12 Januari
op de Kemperheide te 10.30 uur
=fc: 300 M. West. van de schijven-

I November. De Paardenarts i® kl. P. A. van

Driest wordt overgeplaatst bij het Korps ter ver
vanging van Majoor Paardenarts Verberne.
I® Luitenant Receveur wordt op zijn verzoek op
non-activiteit gesteld, buiten bezwaar van de
schatkist.

loods front N.

Tenue:dolman, kolbak, geen handvuurwapenen.
Paarden op scherp beslag.
26 Maart, i® Luitenant Staal wordt eervol ont

slag uit den dienst verleend.
I Mei. I® Luitenant F. H. Schoute bevorderd

tot Kapitein bij de Vesting-Artillerie te Gorkum.
I® Luitenant W. C. Maas benoemd tot Adjudant
bij het Korps. Generaal-Majoor J. C. C. Tonnet
I.d.A. eervol ontslag uit den dienst verleend en
als zoodanig benoemd Kolonel F. E. Insinger.
13-16 Mei. Majoor Rambonnet te Ede gedeta
cheerd als voorzitter der examencommissie voor
kornetten.

30 Mei t/m 7 Juni. Majoor Rambonnet en
I® Luitenant Baron van Boetzelaer gedetacheerd
in de Legerplaats bij Oldebroek.
14 t/m 21 Juni. Paardenarts 2® kl. van Vloten
gedetacheerd bij het Korps.
S-29 September, i® Luitenant J. O. Sietinga van
de Vesting-Artillerie te Naarden gedetacheerd, bij
het Korps(motordienst).
15 t/m 29 September. Paardenarts 2® kl. Brands
gedetacheerd bij het Korps.
18-26 September. Majoor van den Generalen

Staf H. A. F. G. van Ermel Scherer gedetacheerd
bij het Korps.

I October. i® Luitenant Carp keert bij het Korps
terug van zijne detacheering aan de Rijschool te
Amersfoort.
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OEFENINGEN

Het jaa. 1924 zou weder een interessant jaar
voor het Korps worden daar het zich geheel
moest vervormen en aan de moderne eischen aan

passen. Waar het Cavaleriegevecht blijkens de
oorlogservaring zulk een geheel ander karakter
gekregen had, bovendien het element wielrijders
meer en meer op den voorgrond kwam en er in ons
land een gretig streven bestond deze niet alleen
ncMst, maar zoo mogelijk in de plaats van de Cava
lerie te stellen, zoo moest de Rijdende Artillerie
deze ontwikkeling volgen. De C.V. LuitenantGeneraal Muller Massis wist, de waarde der wiel

rijders erkennende, steeds front te maken tegen
de fantasieën, die, in strijd met alle adviezen uit
't buitenland, wielrijders en cavalerie op dezelfde
lijn wilden stellen. We zullen hieronder zien hoe
deze zaak zich ontwikkelde.

Van 20 t/m 24 Mei werd een kaderoefening
onder den I.d.C. gehouden in de omstreken van
Venray, waaraan de Korps-Commandant en zijn
adjudant deelnamen.
Op 26 en 27 Mei een kaderoefening onder
leiding van den C.V. in de omstreken van den
Haag, waarbij alleen de Korps-Commandanten.

De schietoefeningen hadden plaats van 10 t/m
14 Juni. 10 Juni werd met het geheele Korps te
2 uur 's nachts afgemarcheerd. Het was zeer don
ker. Door H.M. de Koningin was toestemming

gegeven door de Kroondomeinen in de omgeving
van het Paleis 't Lgo te marcheeren, hetwelk niet
alleen den verkenningsdienst maar ook het genot
van het natuurschoon ten goede kwam. Er werd
gerust en gedronken op het heitje tusschen Halte
Asselt en Hoog Soeren, terwijl het Korps daarna
de hooge eer genoot te mogen defileeren voor
H.M. de Koningin, Prins Hendrik en Prinses
Juliana. De vorstelijke personen waren te 8.30 uur
opgesteld bij het buitenhek van het Paleis t* Loo.
Het Korps defileerde in colonne met eenen vanaf

de Koningslaan in stap. Het arriveerde te 11.30
uur in de Legerplaats. Den volgenden dag bleek
dat geen enkel paard was uitgevallen en waar de
lichting 24 I eerst vanaf Februari in dienst
was, verdienden de instructeurs daarvoor bijzonderen lof.

Van de I.B. waren twee van de voor opleiding
van wachtmeester bestemde houwitsers per trein
naar de Legerplaats gezonden, ten einde den
marsch in Korpsverband alleen met 7 c.M. te hou
den. Evenals het vorig jaar werd een proef ge
nomen met een motorsectie van 7 c.M. op lastauto's die daartoe op 10 Juni naar Arnhem ge
dirigeerd werd, II Juni vóór 12 uur in de Leger
plaats aankwam en 12, 13 en 14 Juni aan de
schietoefeningen deelnam.
Aan de op 14 Juni gehouden Korpsschiet

oefening werd deelgenomen door de Schoolbatterij
onder Kapitein Storm Buijsing, I.B. onder Kapi
tein van den Wall Bake en de motorsectie onder
i« Luitenant Baron van Boetzelaer.

Den 14®*^ Juni marcheerde de Schoolbatterij
onder Kapitein Storm Buijsing na afloop der
schietoefening terug. De I.B. onder Kapitein van
den Wall Bake, bleef nog tot 20 Juni in 't Kamp,
ten einde dienst te doen voor cursussen, keerde

dien dag tot Vaassen terug, bivakkeerde aldaar,
en marcheerde den 21® naar Arnhem, alwaar wn.

Korps-Ct. Kapitein Storm Buijsing met officieren
en trompetters de batterij inhaalde.
18 Juni werd de stad Arnhem vereerd met een
bezoek van H.M. de Koningin ter inwijding van
het nieuwe Gouvernementshuis. De Rijdende Artil

lerie en 't garnizoen hadden echter geen bemoeie-»
nis met dit bezoek, dat een zeer eenvoudig karakter
droeg.

Het plan dat de Luitenant-Generaal Muller
Massis als Commandant van het Veldleger reeds

lang koesterde om in de vredesorganisatie van het
Leger een Lichte Brigade te betrekken, kwam op
I Juli 1924 tot uitvoering en te recht, want het is
duidelijk, dat het uitermate gewenscht is dat de
lichte troepen van het leger, wien zulk een belang
rijke taak te wachten staat, in de gelegenheid
moeten worden gesteld zich in vredestijd in onder
ling verband te oefenen. De Commandant van de

nieuw opgerichte Lichte Brigade Generaal-Majoor
Benteyn gaf de volgende dagorder uit op i Juli:
„Ingevolge de Ministerieele beschikking van
SO Juni 1^24 II* Afdeeling No. 41 (L.0. 1924
No. 22^) is de Lichte Brigade met ingang van
1 Juli 1924 opgenomen in de vredesorganisatie
van het Leger en bestaat zij onder commando
van den Jnsfecteur der Cavalerie uit het 1* en 2*
Regiment Huzaren, het Korfs Rijdende Artillerie
(met uitzondering der Instructiebatterij) en uit
het Regiment Wielrijders. Met levetzdige voldoe-ning heet ik bovengenoemde Korpsen welkom in
het Brigadeverband onder mijn commando en doe
met vol vertrouwen beroep op alle daartoe behooretide officieren, onderofficieren, korporaals en
mirtderen, om met onvermoeiden ijver en plichts
betrachting bij te dragen tot ons aller gemeen
schappelijke taak ten einde de Lichte Brigade een
eereplaats te verzekeren in ons Leger".
Op Woensdag 16 Juli hield de Commandant der

Lichte Brigade zijn eerste inspectie, waartoe de
Schoolbatterij onder commando van Kapitein
Storm Buijsing op de Kemperheide was opgesteld,
de I.B. onder Kapitein,^an den Wall Bake in de
nabijheid daarvan.
De C.V. gelastte dat de Lichte Brigade manoeu

vres zou houden van 18-23 September onder leiding
van Generaal-Majoor Benteyn en van 23 t/m 26
September onder zijn persoonlijke leiding in
Brabant en Limburg. Deze manoeuvres genoten de
bijzondere belangstelling van den C.V. en niet 't
minst gold deze belangstelling het Korps Rijdende
Artillerie.

Op deze manoeuvre zouden n.1. weder proeven
genomen worden met motorartillerie zoowel van
7 c.M. als van 6 c.M. terwijl bovendien bij de
Regimenten Huzaren bespannen batterijen van
6 c.M. zouden worden ingedeeld, welke batterijen
door personeel der Rijdende Artillerie zouden
worden bediend, 't Spreekt vanzelf dat tevoren bij
het Korps deze moderne eenheden moesten worden
141

bestudeerd en beproefd ten einde de meest prac-

tische wijze te vinden om er mede te velde te gaan
en te manoeuvreeren.

MOTORARTILLERIE VAN 7"c.M.

Instede van de opgeladen 7 c.M. op lastauto's
zou thans een proef worden genomen met 7 c.M.

getrokken tractors (Fordson).
Op 2 September werden naar K.R.A. gediri
geerd 3 Fordsontractors met 2 vuurmonden en
I caisson op rubberbanden. Bovendien i autolast
wagen met aanhangwagen en één Harley Davidson motorrijwiel met duozitting en zijspan waarop

lerie-inrichtingen Kolonel van Dam waren mede
aanwezig. De conclusie was dat motortractie zeer

goed voldeed langs harde wegen, doch in het ter
rein niet te vervangen was door paardentractie.
De oefening werd intensief voortgezet met ver
schillende beproevingen, aankoppeling, te bereiken
snelheid, berging uitrusting, berging rijwielen
voor telefonisten, bagage, in stelling komen, rem
men, keertmaken op wegen, gebruik veerende zit
kussens, verlichting, gebruik benzine en olie,
slijtage materieel, plaatsing van personeel (St. Ct.
en 2 bedieningsmanschappen op den voorwagen,
overigen op den aanhangwagen) enz.

de officier belast met het toezicht op de tractors

(i« Luitenant Sietinga) was gezeten, voorts i fourier-chauffeur (bestuurder lastwagen)2 korporaals
en I milicien chauffeur (tractor bestuurders) i
milicien-chauffeur (remmer op den aanhang
wagen). Dit personeel werd na aankomst uitge
breid met I Reserve i® Luitenant der Rijdende
Artillerie Luitenant de Goeijen als Batterij-Com
mandant, 4 wachtmeesters der Rijdende Artillerie,

(2 stukscommandanten, i hulprichter en i comman
dant gevechtstrein), 16 kanonniers, allen van het
Korps Rijdende Artillerie.
Op 4 September werd een proef gehouden voor
de autotractie-commissie. De motorsectie stond in

de Huygenslaan opgesteld te 10.30 uur, volgde
eerst een zandweg langs de Geitenkamp naar Rosendaal, waar ze heel langzaam, met af en toe blijven
steken, doorheen zwoegde. Bij de oude golfbaan

op de Rosendaalsche heide was een parcours van
± 700 M. uitgevlagd. Op de harde heide werd 't
parcours met de tractors in matige snelheid afge
legd, doch in de zandige duinen bleven ze radicaal
steken. Door het Korps waren een bespannen vuur
mond en caisson, geheel op dezelfde wijze op ge
wicht gebracht, gereed gesteld. Voorgesteld werd
een demonstratie hiermede te geven over hetzelfde
parcours. Het plan werd toegejuicht. Het stuk zette
zich aanstonds in galop over de heide en nam
zonder eenig bezwaar in hetzelfde tempo de zand
heuvels. De caisson tuimelde om, de kanonniers,

vlug van de paarden, zetten hem overeind en, van
uit stilstaande, trok de bespanning in galop de
caisson verder. De commissie stond „paf" en gaf
toe dat dit voorbeeld meer sprak dan stapels brie
ven en rapporten. De latere Minister van Oorlog,
toen Majoor Lambooy en de Directeur der Artil
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6 c.M. VELD OP LASTAUTO'S

Den 15®» September kwamen twee vrachtwagens
Latils voor de vuurmonden en één vrachtwagen
voor de bagage te Arnhem aan; op elk der Latils,
lage lastauto's met van voren een kap, konden
2 vuurmonden en 2 voorwagens worden geladen.
De Reserve i® Luitenant von Hemert werd belast

met het bevel en de vooroefening, waartoe hem
personeel werd beschikbaar gesteld. Noch genoem
de officier noch iemand van het personeel had te
voren een 6 c.M. en het daarbij behoorend mate
rieel geoefend. Daar geen voertuig voor den Com
mandant aanwezig was, besloot de Luitenant von
Hemert zijn eigen auto ter beschikking te stellen.
Voor oefening was dus slechts beschikbaar 16 Sep
tember, daar 17 September een algemeene inspectie
voor het geheele Korps plaats had zooals het op
manoeuvre ging. De Luitenant von Hemert was
dan ook den ganschen dag in touw, commando's
werden op papier gesteld, bepalingen over marschtucht uitgereikt,bevelsmiddelen,die van de Rijden
de batterij ontvangen werden, op de meest oordeel
kundige wijze opgeborgen, uitrusting nagegaan,
een tent voor 8 man opgericht en geborgen, aan
wijzingen voor chauffeurs gemaakt. Dat met deze
weinige voorbereiding de manoeuvre goed slaagde
is zeker te danken aan de uitstekende leiding van
Reserve Luitenant von Hemert en de hulp van

diens personeel. „Nog nimmer", schreef deze offi
cier in zijn rapport na de manoeuvres, „is aan
ondergeteekende zooveel medewerking verleend
als in deze dagen. Steeds waren de wachtmeesters
en bedieningsmanschappen beijverd om de stuk
ken in den looppas naar de stelling te vervoeren".

AANGESPANNEN BATTERIJEN
VAN 6 C.M.

Reeds in Augustus waren eenige vuurmonden
van 6 c.M. door den D.M.L. naar Arnhem ge
zonden, terwijl in September de overige benoodigdheden werden gestuurd. De i* Luitenant Port-

heine werd belast met de oefening van het perso
neel en de beproeving van alle zaken die bij deze
nieuwe eenheden zich konden voordoen. Manoeu

vreeren, berging uitrusting, plaatsing bediening,
in stelling komen, richtwijze, enz. Bijna dagelijks
werd in Augustus onder de algemeene leiding van
Luitenant Portheine met deze nieuwe stukken ge
oefend. Daar de vuurmonden en de voorwagens
van zeer kleine afmeting waren, rezen er verschil
lende moeilijkheden, o.a. hoe het personeel mee te
nemen. Op rijwielen, zooals aanvankelijk was aan
gegeven, kon de bediening over de heide niet vol
gen. Tenslotte werd bij wijze van proef één voor
wagen gewijzigd zoodanig dat 3 bedieningsman
schappen er op konden zitten. Dit geschiedde bij
één vuurmond. Voor de overige bedieningen wer
den 21 rijwielen gezonden. De uitrusting benevens
schuiltenten werden op de voorwagens medege
nomen. Daar het Korps geen voldoend aantal paar
den had om ook deze batterijen te bespannen, wer
den op 15 September 52 paarden met eigen tuigen
uit Ede van de II® Artillerie Brigade naar Arn
hem bij het Korps gedetacheerd (vuurmond met
4 paarden bespannen).
Op 4 September werd een voorwagen, geheel
volgens beproeving van Luitenant Portheine voor
den dienst te velde uitgerust, vertoond en goed
gekeurd door den I.d.A. De gewijzigde voorwagen
voldeed echter niet wegens voorwichtigheid. Op
de manoeuvre waren 2 bedieningsmanschappen

opgezeten. De overigen volgden per rijwiel. Dit
laatste voldeed evenmin.
PANTSERAUTO'S

Deze bestonden uit 3 geïmproviseerde lastauto's
met I vuurmond van 3.7, i Vick. mitr. en i ge-

interneerden Duitschen pantserwagen (Ehrhardt)
met I kanon van 6 c.M. tegen luchtdoelen en 2
Vick. mitr. Voor de bediening waren noodig i
onderofficier, i korporaal en 4 manschappen, te

geven door het Korps Rijdende Artillerie. De be
doelde wachtmeester met bediening werden eenige

dagen voor den aanvang der manoeuvres naar
Naarden gedirigeerd ten einde aldaar zich in het
gebruik der wagens en bediening van geschut en
mitrailleurs te oefenen en vertrokken vandaar
rechtstreeks naar 't manoeuvreterrein.

LUCHTWAARNEMINGSTATION

Het L.W.S.,zijnde een bakautoop veeren, kwam
den 26®"* September te Arnhem aan en werd gesteld
onder orders van Luitenant Knight.
LASTAUTO'S VOOR BAGAGE EN
VERPLEGINGSTREIN

Voorts kwamen op 16 en 17 Sept. nog verschil
lende lastauto's van zeer uiteenloopend model aan
bestemd voor haverwagens, proviandwagens, enz.
Resumeerende werden dus de volgende batte
rijen, die tijdens de manoeuvres i®, 2®, 3® enz. Bat
terij benoemd werden, naar Brabant gedirigeerd.
1® Rijdende batterij a 4 vuurmonden en een cais
son en keukenwagen onder Kapitein Storm Buijsing (i® Batterij), 2® Rijdende batterij van gelijke
sterkte onder i® Luitenant Baron van Boetzelaer

(2® Batterij) daar Kapitein van den Wall Bake
met verlof was; i motorsectie a 2 tractors elk met
een vuurmond, een tractor met een caisson, een
motorrijwiel met zijspan en duozitting, onder

Reserve i® Luitenant de Goeijen (3® Batterij);
1 sectie van 6 c.M. op lastauto's, 2 Latils elk met
2 vuurmonden en 2 voorwagens en een lastauto
voor bagage en een gedeelte der bediening onder

Reserve 1® Luitenant von Hemert (4® Batterij);
een bespannen batterij van 6 c.M. z 4 vuurmonden
met bespanning van 4, bestemd voor I R.H. onder
I® Luitenant Portheine (5® Batterij); een gelijk
soortige batterij van II R.H. onder i® Luitenant
Receveur (6® Batterij). Het bleek al spoedig dat
de van de Veld-Artillerie gedetacheerde Inlandsche
paarden geenszins in staat waren de bewegingen
der Cavalerie te volgen. Na 2 dagen manoeuvre
moest de order worden uitgegeven dat zij zich
alleen in stap mochten verplaatsen!!
De Majoor van den Generalen Staf H. A. F. G.
van Ermel Scherer werd tijdens de manoeuvres

bij het Korps gedetacheerd en meldde zich te
Goirle op 18 September.
18 September vertrok het Korps op manoeuvre,
I®, 2®, s® en 6® Batterij benevens 5 vrachtauto's met
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2 extra treinen (6.51 en 11.25 uur v.m.) naar Til

burg en vandaar naar Goirle en Riel.
3- en 4-K.R.A. via Grave en Mook naar Goirle
en Riel. Zij kwamen resp. te 4.55 uur eri 2.07 uur
n.m. aan (vertrek Artilleriepark Arnhem v.m.
6.10 uur). Tenue i®, 2®, 5® en 6® batterij veldtenue
met kolbak. Overigen veldtenue met helm. Wiel
rijders en onberedenen zonder sabel en tasch. 5® en
6® Batterij legerden te Berkel en Gilze bij de
Cavalerie.

19 en 20 September manoeuvreerde de Brigade
onder Generaal Benteyn in de omgeving van
Chaam en Tilburg, evenzoo den nacht van Zondag
21 September op Maandag. Deze laatste manoeuvre

ging met stroomenden regen gepaard (concentri
sche aanval op Gilze-Rijen via Haamberg en Rielsche baan).

23 September begon de manoeuvre onder C.V.
De Brigade ontving de opdracht naar de Z. Wil
lemsvaart te marcheeren,zich in het bezit te stellen

van een of meer overgangen over dat kanaal tusschen PI 89 en 98 en maatregelen te nemen het
kanaal in den vroegen morgen van 24 September
te kunnen overschrijden. Er werden 2 groepen ge
vormd, Voorste groep onder commando Ct. R.W.
bestond o.a. uit I en III R.W., motorsectie 7 c.M.,
motorsectie 6 c.M. op kw. Tilburg-Oirschot te
8.45 uur v.m. bij PI 24.
De achterste groep o.a. I R.H., lï R.H.(—^4),
Rijdende batterijen K.R.A., II R.W.(—i 1/3) te
9 uur v.m. kw. Oisterwijk-Moergestel bij drie
sprong kwn. bij Moergestel.
Alle krachten werden dus geconcentreerd op
Nijnsel, alwaar echter de brug vernield was, ter
wijl bij Son een verkenningsdetachement reeds
over den Dommel was; de brug aldaar stond onder
vijandelijk artillerievuur. Om 5 uur n.m. was de
Brigade over den Dommel en werd bij de Veghelsche hut de legering uitgemaakt. Er was n.1. be
paald dat de legering eerst dagelijks na afloop
der manoeuvre zou uitgemaakt worden, afhan
gende van de situatie. Staf K.R.A. werd in Best,
I- en 3-K.R.A. in deVleut(bij Best),2-en4-K.R.A.
in St. Oedenrode gelegerd. Daar bij 't aanbreken
van den dag de Willemsvaart bij Beek moest wor
den overgetrokken, werden tusschen 6 en 7 uur
n.m. stellingen voor 3 batterijen van 7 c.M. ver
kend bij *t Haal tusschen Lieshout en Beek.
i-K.R.A, kwam te 9 uur in 't park bij Best en
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stond *s morgens om 4 uur op den 24®^® weer aan
gespannen. 3-K.R.A. stond den 24»*® te 5.43 uur
in stelling bij 't Haal, de 2 Rijdende batterijen
volgden te 7.25 uur. Om 9.45 uur werden de stel
lingen verlaten en was aangenomen dat de Wil
lemsvaart kon worden overgetrokken. 3-K.R.A.
werd ingedeeld bij i-R.W., i- en 2-K.R.A. in de
Cavalerie-colonne. De opmarsch over de Willems
vaart werd in O. richting voortgezet onder voort
durende bedreiging van vliegers, die vlak boven
de colonnes ronkten zonder dat eenig behoorlijk
afweermiddel beschikbaar was. Verschillende paar
den werden er onrustig door. De Brigade mar
cheerde echter door. In den W.rand van de Peel

kregen i- en 2-K.R.A. order in stelling te komen
in • den boschrand van Stippelberg. R.W. met
3-K.R.A. en L.W.S. marcheerden over Deurne.
De Brigade marcheerde in verspreiden vorm
over de open Peel, i-K.R.A. kwam daarbij nog bij
Hazehut in stelling, met doorloopende aanvallen
van laag vliegende vijandelijke vliegtuigen, die ge
durende den geheelen marschweg vlak boven de

colonne waren. Te Venray werd te ± 5^ uur n.m.
het legeringsbevel uitgegeven. Staf, i-en 3-K.R.A,
in Wansum en Geisteren, 2- en 4-K.R.A. in Oos
trum. Staf en i-K.R.A. op marsch naar Wansum
vernamen bij den spoorwegovergang bij Oostrum
dat Wansum geheel bezet was door de tegenpartij.
3-K.R.A. had nog kans gezien er in te dringen.
Staf en i-K.R.A. betrokken nu een oordbivak in

Oostrum dat te 10.30 uur n.m. gereed was.Een zeer
korte nachtrust, want 6 uur was de afmarsch voor
Staf, i-en2-K.R.A.bevolen naar straatwegVenrayHorst. We moeten hierbij even melding maken van
een artikel van den Mil. Medewerker der N.R.C.

Generaal-Majoor b.d.Tonnet,'t welk zeer goed den
goeden geest bij het Korps weergeeft:
gisteren
avond was ik zoo fttoe dat ik in een klein hotelletje

bij 't station Venray in bed rolde en weldra sliep
als een marmot. Het scheen me een half tmr later
toen een verward geruisch,paardengetrappel,stem

men, af en toe zoo'n uitroep, die door den Minis
ter van Oorlog streng verboden is, me wekte. Het
was nog aardedonker. Dat moest natuurlijk een
vullen van de verplegingsvoertuigen zyn aam het
station. Ik moest er bj zijn. Aankleeden in een
zucht, vroeger zei ik in een vloek en een zucht,
en erop uit. Mijn hospita was al op.„Het ligt kier
stampvol paardenvolk" zei ze me.„7*0 binnen giste-

MANOEUVRES

7 c.M. in stelling.

"""■"Oi,,,.
.ralop
tvv

• - ^teVVmë-

ren in donker gekomen^ het heele ladingsterrein
ligt vol". Het was 5 mtr, op den tast erheen, geleid

lingen waren door de motorbatterijen slechts langs
den Dijk te benaderen, dus onder het schijnsel der

door verwarde stemmen.
i,ÏVaar is iio?"

„iio moet in het voorspan met een borsttuig.
Die is gedrukt aan de schoft."
Dat trof ik. Artillerie in bivak. Hei bloed kruipt

vijandelijke zoeklichten.
26 September werden alle batterijen in donker
in stelling gebracht, om 6 uur tot vuren gereed.
Dit was de laatste manoeuvredag. De overtocht
over de Maas werd per slot niet volbracht doch

waar het niet gaan kan. Iemand houdt me een

een opmarsch in Z. richting op den Linker Maas

zaklantaarn onder den neus. Een jong kameraad.
Even de hand geschud. Hij moest voort, bezig met

oever. „Wat er van officieren, onderofficieren en
minderen bij den marsch op Venlo is gevergd, is
waarlijk niet gering! Vanochtend nog troffen we
te Sevenum een afdeeling Gele Rijders aan die
al van drie uur 's ochtends op weg was. En de tijd
van huiswaarts keeren was toen nog lang niet aan'
gebroken. Maar zij waren vol goeden moed en
klaagden niet, de stem7ning onder hen was werkelijk uitstekend!" schrijft de Generaal Tonnet in

alle bespanningen na te zien.
„Hoe zijn ze in het donker bimiengekomen en

hoe komen ze weer wegf" dacht ik. De heele operor
tie heeft geen licht gezien. Het was ook een heel
werk geweest. Het had
uur t.w. tot half elf

geduurd, doch de paarden waren goed verzorgd
en de manschappen ook nog onder dak geweest. De
tweede batterij stond ook al gereed. Overal zorg'
zaam werken in een stikdonker, om alles voor den

afmarsch gereed te hebben. Ik heb geen klacht
gehoord, geen onvertogen woord. Ik gun een ieder
over het al of niet noodzakelijke der rijders te
debatteeren. Maar dit zeg ik, „dat er in dit Korps
een geest zit, waarvoor ik den hoed afneem."
Daagsch te voren uit Best een geweldig zware
mo/TSck, zesmaal in batterij geko^neu en dan geen
gemopper over de reveille om j uur, na even 4 uur

slaap."
Het was de i® Batterij van Kapitein
Storm Buijsing waar het hier om ging.
25 September bracht H.M. de Koningin een
bezoek aan de manoeuvres. Het was een prachtige
dag en een zeer talrijk publiek was uit verre oorden

de N.R.Ct

Om 11 uur was de manoeuvre geëindigd, werd
naar de inladingsplaatsen gemarcheerd en's avonds
te ongeveer 10 uur kwam het korps te Arnhem aan.
Bij de uiterst inspannende doch voor den troep
zeer leerrijke manoeuvre had het Korps weder zijn
beste krachten ingespannen. Reeds eenige dagen
na thuiskomst ontving het Korps het navolgend
schrijven van den I.d.A.
's'Gravenhage, 29 September 1924.

Ingevolge opdracht van C.V. heb ik bij de
manoeuvres onder leiding van dien opperofficier
mijn aandacht gewijd aan de handelingen der
artillerie

per auto gekomen. De aanval der Lichte Brigade
geschiedde in Z. richting tegen een opmarcheerenden vijand. As van de beweging was straatweg
Venray-Horst-Venlo. „Ik reed van Venray uit de
Lichte Brigade voorbij. Een mooi gezicht, die
cavalerie colonne met de Rijdende Artillerie. Er
zit zulk een goede tucht bij die beide korpsen",
schrijft de Generaal Tonnet, „Echte zelftucht uit

Verder zag ik bijna doorloopend hoe nauwgezet
de opdrachten werden uitgevoerd en alle moeite
werd genomen om de uitvoering te controleeren.
Door omstandigheden ben ik meer in 't bijzonder
in de gelegenheid geweest den Ct. der sectie achter
tractors en dien van 6 c.M. op de vrachtauto's
gade te slaan. De Reserve Luitenant de Goeijen

goed voorgaan gebaren". Door de batterijen werd

daarover lof.

verschillende malen in stelling gekomen o.a. bij
Witveld hoeve, bij pl. 8, bij Reulsberg en bij Mel-

derslo(i- en 2-K.R.A.) alles aan straatweg HorstVenlo. K.R.A. legerde dien nacht in Lottum. Het
was een dag vol actie, met veel beweeglijkheid in
het gevecht, dat heen en weer golfde. Vóór donker
werden stellingen verkend om den overtocht van
de Maas bij Broekhuisen te verzekeren. De stel

en de Reserve 1' Luitenant von Hemert verdienen

Het is mij een voorrecht dit ter uwer kennis

U brengen.

jj^
0.1. de Majoor,
(get.) Kist.

Aan CL.B. d/t C.V.
Stempel C.V. 30-9-24. N°. 3032.
I.d.C. tevens Ct. L.B. N®. 176.
Litt. O.
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Ter kemiismming met verzoek om terugzending
aan Ct. K.R.A. wien verzocht wordt het voren
staande ter kennis te brengen van zijn onderhoorig

personeel^ voor zoover dit door hem is^enschelijk
wordt geacht, en onder mededeeling dat ik met
voldoening en waardeering de mededeeling van
den I.d.A. verneem.

's-Gravenhage, i Oct. '24.
De Generaal-Majoor,

Intusschen werd de vreugde over den goeden

uitslag der manoeuvres spoedig bekoeld door een
schrijven van den l.d.A. aan den Minister van
Oorlog d.d. II September 1924, N®. 6160, doch
eerst na afloop van de manoeuvres ter adviseering
aan Ct. K.R.A. gezonden. In dit schrijven werd
betoogd dat nu de werving was stopgezet, en daar
mede de opleiding van vrijwillig kader,de Instruc
tie-Batterij haar bestaansreden had verloren, daar

(get.) Benteyn.
Dit gunstig oordeel kan in hoofdzaak aan de
uitnemende Batterij-Commandanten en de hun
ondergeschikte officieren en onderofficieren wor

ze automatisch zou doodbloeden. Tot 15 Maart

den overgedragen.

schrijft de I.d.A. aan den Minister van Oorlog.
Doch daaraan is een consequentie verbonden, daar
natuurlijk alsdan slechts de Schoolbatterij zou

Terecht schreef Kapitein Storm Buijsing in zijn
manoeuvre-rapport:

„Geoefendheid 1924-I (sedert 5 Februari 1924
onder de wapenen) ingedeeld in de afdeelingen,
was even voldoende; Lichting 1920 en '21 (een jaar
geoefend) even voldoende. De manschappen zijn
zeer afhankelijk van het kader, daar veel dingen
geheel nieuw voor hen waren. Gedrag en houding:
zeer goed.
Verzorging der paarden: Hiervoor was als regel
zeer weinig tijd en moest dit meestal in donker
geschieden. De toestand der stallen was meestal
zeer matig. Een nacht werd op een stoppelveld
een bivak betrokken. Gedurende de rust werden de

paarden zooveel mogelijk gepoetst. Het drinken en
voeren had door de loop der oefeningen zeer onge
regeld plaats. Legering: was zeer matig, de dag
dat te Oostrum een oordbivak werd betrokken in

een groote schuur met stroo was de troep nog het
beste ondergebracht".

Hieruit blijkt wel dat door den korten oefeningstijd van den troep een groote activiteit van offi
cieren en kader vereischt werd. Maar evenzeer

blijkt uit de verkregen resultaten welk een prach
tige geest van medewerken en streven om den goe
den naam van het Korps hoog te houden in de
manschappen zat. De oud-rijder Majoor A. M. A.
van den Wall Bake liet als herinnering aan deze
manoeuvre een bronzen medaille voor de onder

officieren vervaardigen als bewijs van waardee
ring voor de wijze waarop zij nu en in vooraf
gaande jaren zich van hun taak hadden gekweten.
Deze medailles werden persoonlijk door Majoor
van den Wall Bake aan de vereenigde onderoffi
cieren uitgereikt.
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waren nog 17, na dien nog slechts 4 leerlingen over.
„In verband met bovenstaande stel ik u voor tot

de opheffing der Instructie-Batterij te besluiten"

overblijven.

„Mag en kan nu het tot één Schoolbatterij ge
reduceerde K.R.A. nog wel als zelfstandig Korps
gehandhaafd blijven?" vraagt de I.d.A. in dat
zelfde schrijven en komt tot de conclusie: „Men zou
de Rijdende Schoolbatterij aan een bestaand Regi
ment Veld-Artillerie kunnen toevoegen".
Gelukkig werd van andere zijde krachtdadig
voor het Korps opgekomen.
Het was trouwens begrijpelijk dat nu juist de
„Lichte Brigade" was opgericht daaraan nood
zakelijkerwijs „het Korps Rijdende Artillerie"ver
bonden was en ieder die ingewijd is in het gebruik
der Lichte troepen zal kunnen begrijpen en aan
voelen, dat het gebruik der artillerie bij Lichte
troepen zóó geheel verschilt van die bij een divisie
dat de noodzakelijkheid van een afzonderlijk korps
daarbij voor zichzelf spreekt.
De I.d.C. gaf op het voorstel van den I.d.A.
dat hem ter adviseering was gezonden, een kracht
dadig antwoord. Een sterke kern van beroepsonder
officieren, die ten volle voor hun taak berekend
waren, achtte hij een levenskwestie voor het leger
en dientengevolge de opheffing der I.B. voorbarig
en niet verantwoord zoolang niet duidelijk ge
bleken was dat op een andere wijze in de toekomst
even goed in dit kader kon worden voorzien.
Bovendien achtte de I.d.C. instede van K.R.A. bij

een Regiment Veld-Artillerie in te lijven hetgeen
kij „psychologisch verkeerd oordeelde in verband
met het karakter en de traditiën van het Korps
Rijdende Artillerie" het noodzakelijk dat het artilleristisch vermogen der Lichte Brigade werd uit-

gebreid en de vredesargamsatie van K.R.A. op een
breedere basis werd opgebouwd. Z.H.E.G. achtte

De proef die bij Reijerskamp (straatweg ArnhemEde) begon en werd voortgezet via de Ginkel en

voor een oorlogsorganisatie gewenscht:

de Driesprong slaagde zeer goed.
Bij het opnieuw uitleggen der lappen op de
verschillende punten, werd zeer spoedig weder een

a. I Afdeeling Rijdende Artillerie (bespannen)
bestaande uit den Staf, 2 batterijen a 4 stukken
van 7 C.M., een sectie luchtafweergeschut en
1 batterij lichte houwitsers;

b. 2 secties pantserauto's bestemd voor de Regi

verbinding met het vliegtuig verkregen.
De eenige vraag bleef of voldoende vliegtuigen
voor dit doel voorhanden zouden zijn in oorlogstijd.

menten Huzaren;

HIPPISCHE SPORT

c. 2 secties pantserauto's met luchtafweergeschut
voor het Regiment Wielrijders;
d. I batterij van 7 c.M. a 4 stukken met tractors.
Z.H.E.G. betoogde dat zoowel het bereden ge
deelte als de wielrijders van de Brigade dringend
behoefte hadden aan luchtafweergeschut, daar in
den oorlog en ook op de laatste manoeuvres ge
bleken was dat de vliegers de Brigade geheel kon

De Ned. Jachtvereeniging kwam met de meute
6 Januari en 29 November (meet ingang Warns-

den immobiliseeren.

a. wegparcours 13.5 K.M.; b. cross-country 5500 M.
bij de Ginkel; c. wegparcours 18 K.M.; d. crosscountry 4500 M. Rheden. Luitenant Jhr. van den
Brandeler werd N®. 8 geplaatst met „Hans".

Ook de noodzaak van bestrijding van pantser
auto's achtte hij bij de jongste manoeuvres ten

duidelijkste gebleken, waarvoor hij bij de Regi
menten Huzaren een bespannen batterij van 6 c.M.

born) Arnhem bezoeken. Bij den laatsten rit kwam
de Korps-Commandant te vallen, hetgeen hem
eenigen tijd aan huis bond.
26 Maart had een dubbele cross-country plaats,
uitgeschreven door de Kon. Mil. Sportvereeniging:

PROEVEN EN INVOERINGEN

noodzakelijk achtte.

Met gespannen aandacht werd het resultaat van
deze correspondentie afgewacht. Eerst in 1925 zou
de beslissing vallen.

Nog willen we melding maken van een proef
die 23 October werd gehouden door K.R.A. in
samenwerking met de Luchtvaartafdeeling, ten
einde de mogelijkheid te onderzoeken, of een vlieg
tuig met waarnemer langs den marschweg de
colonne kon volgen zonder dat het tusschentijds
landde. Een en ander omdat op de jongste manoeu

vres gebleken was dat het vliegtuig dikwijls te laat
kwam en de situatie reeds geheel veranderd was als
het uit een ver verwijderd landingsterrein kwam.

De kanonnen van 6 V. van het K.R.A. werden

evenals in 1923 geplaatst op vrachtauto's; 2 vuur
monden van 7c.M.V.werden getrokken door Fordsontractors. De raden van deze vuurmonden waren

voorzien van rubberbanden; op de zitplaatsen van
den voorwagen waren veerende kussens aange
bracht.

De bewerking van het net van getrianguleerde
punten werd voortgezet*^

De proeven met 't geluidmeettoestel werden
voortgezet bij den Wezeperberg.
Voor het gebruik der daginvloeden werd het
tabellenboek het meest practisch geoordeeld.
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1925

an den Zuidrand van de Kem-

5 September. Generaal-Majoor Benteyn geeft
het commando der Lichte Brigade over aan Luite

perheide werden op 17 Januari
de Reserve 2® Luitenants J. C.
Maris, Jhr. J. G. A. van Stoet-

nant-Kolonel A. van Mens, die benoemd is tot
Inspecteur der Cavalerie tevens Commandant der
Lichte Brigade.

wegen en Jhr. J. A. Röell (op

15 October. i® Luitenants Knight en Baron van
Boetzelaer worden in Haarlem gedetacheerd tot
het volgen van een motorcursus.

MUTATIEN

/

^

*
denzelfden datum aangesteld)
beèedigd. Exercitie-tenue met kolbak, gele dolman.
19 Januari, i® Luitenant Carp gedetacheerd bij
de Genietroepen in Utrecht voor een cursus in 't

16 November. Luitenant-Kolonel A. van Mens,
Commandant der Lichte Brigade bevorderd tot

pionieren.

Kolonel.

31 Januari, i® Luitenant Caip terug bij het
Korps.
21 Februari. Rondmarsch door de stad, de
recruten op paarden met bijzetteugels.
14 Maart. Opheffing der Instructie-Battery;
in plaats daarvan wordt een 2e Schoolbattery
opgericht.

I April-ijuli. I® Luitenant van Nijnatten wordt
gedetacheerd in Oldebroek als doelen-officier.

31 Mei. I® Luitenant Portheine wordt gedeta
cheerd naar de Rijschool ter voorbereiding voor
Internationale Concoursen.

I Juni. Majoor H. G. Rambonnet wordt bevor
derd tot Luitenant-Kolonel.

25 Juni. i® Luitenant Portheine vertrekt naar

Zürich met twee paarden.
I Juli-i October. i« Luitenant Knight wordt
gedetacheerd in Oldebroek als doelen-officier.

n Juli. De oud-rijder Majoor A. M. A. van

den Wall Bake viert zijn 50-Jarig rijderschap;
hem wordt de rang van Luitenant-Kolonel titulair
verleend.

31 Juli. Begrafenis van den oud-korporaal van

Arnhem (was op zijn 50® jaar korporaal geworden
en had vele jaren bij het Korps gediend).
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OEFENINGEN ENZ.

Zooals we gezien hebben, was einde 1924 nog
geen beslissing genomen omtrent het al of niet
voortbestaan van het Korps. De toestand werd
critiek! 15 Maart zou de Instructie-Batterij dood
gebloed zijn daar er na dien datum geen volontairs
meer in opleiding waren. Wat zou er dan gebeu
ren? Gelukkig dat ook thans de Voorzienigheid
het Korps goedgunstig gezind was. Bij schrijven
van 7 Maart 1925 bepaalde de Minister v. Oorlog:
„Naar aanleiding van de terzake gevoerde cot'
respondentie en ontvangen adviezen, bepaal ik dat
— behoudens Koninklijke goedkeuring — de
Instructie-Batterij van het Korps Rijdende Artil'
lerie op 14. Maart a.s. als zoodanig zal worden
opgeheven, doch tegelijkertijd in gewijzigde samen
stelling zal overgaan als 2® Schoolbatterij van ge7ioemd Korps".
De I® Batterij bleef een Rijdende batterij als
van ouds bestemd om bij mobilisatie 2 Rijdende
batterijen te formeeren. De 2® Batterij zou de ker
nen bevatten van alle noodige moderne eenheden
en dientengevolge opleiding geven aan personeel
voor:

2 Rijdende batterijen van 4 stukken van 6 c.M. V.

I Rijdende afdeeling tegen luchtdoelen (4 voer
tuigen elk voorzien van 2 Mitr. 18 t.l.).
I Motorbatterij k 4 st van 7 c.M. V. met tractors.
I Motorbatterij ^4 stvan6c.M.V.opvrachtauto's.
I Motorsectie van 12 c.M. Houw. L/14 met trac

tors (t.z.t. te vervangen door 10.5 c.M. Houw,).
Sectiën pantserwagens(pro memorie).
De i®Schoolbatterij zou bestaan uit 60 beredenen
en 75 paarden (opkomst militie i October).
De 2® Schoolbatterij uit;
30 beredenen (opkomst i October).
35 onberedenen (opkomst i Mei).
45 paarden.

De beredenen dienen i jaar, de onberedenen 5.|.
maand, terwijl 5 onberedenen met i Januari zou
den opkomen, met een diensttijd van 9 maanden,
om opgeleid te worden voor Kader. De onberedenen

werden verder opgeleid voor chauffeurs, kanon
niers, telefonisten en seiners.

Voor de Mitr. waren 3 manschappen per mitr.

oud-rijder Luitenant-Kolonel van den Generalen

Staf Jhr. W. Röell, die zoo geheel aanvoelden,
dat niet alleen de Rijdende Artillerie in de nieuw

opgerichte Lichte Brigade een conditio sine qua
non was maar dat deze zich tevens aan de moderne

eischen diende aan te passen.

Bovendien was het een gelukkige bepaling(L.0.
8 April 1925, N®. 129) dat voortaan de bereden
lichtingen niet meer in twee helften, dus 2-maal
per jaar, zouden opkomen maar in eens in hun

geheel en wel op i October. Dit had 't groote
voordeel dat in 't voorjaar met grootere sterkte
zou kunnen worden uitgerukt en den geheelen
zomer meer geoefenden beschikbaar zouden zijn
dan in de laatste jaren het geval was.
Het nadeel dat nu i October den eersten tijd
alleen recruten onder de wapenen waren, werd
ondervangen door de bepaling dat bij het Korps
16 vrijwilligers konden worden aangenomen be
stemd voor oppassers en andere noodzakelijke
employementen, waarvoor geen recruten konden

noodig en i St.c. per wagen en voor de 6 c.M. V.

worden gebruikt en doordat de onberedenen tot

4 manschappen per st. en i St.c.

half October in dienst bleven.

De bedieningsmanschappen waren bereden.
Tijdens de manoeuvres van '24 bleven de 6 c.M.
met opgezeten bediening eenvoudig steken (in
tegenwoordigheid van den Minister van Oorlog),
zoodat de oude waarheid weer werd bevestigd, dat
artillerie, die de cavalerie moet volgen, bereden be
dieningsmanschappen moet hebben en bespannen

Door den Minister van Oorlog werd bij leger
order van 14 Maart dank gebracht aan alle offi
cieren en onderofficieren, die gedurende het be
staan der Instructie-Batterij hun krachten aan de
opleiding voor kader hadden gewijd.
Vooral de Motordienst, die geheel nieuw bij het

zijn fnet Ieren.

De eerste lichting beredenen volgens nieuwe
organisatie zou opkomen i October 1925, de eerste
lichting onberedenen i Mei 1926.
De noodige tractoren voor kanonnen(4), houwit
sers (2), caissons (8), gevechtstrein (6) en de
9 auto's voor 6 c.M. V. en 2 a 3 auto's voor offi
cieren, zouden geleidelijk naar behoefte worden

aangeschaft, in de eerste plaats die, welke nood
zakelijk waren voor de vredesoefeningen.
'
In het Park zouden de noodige veranderingen

voor berging materieel, herstellingplaats motordienst, benzinepompen enz. worden aangebracht.
Aan personeel bevatte de nieuwe vredesorgani

satie:(zie staat pag. 149).
Voor deze organisatie, die het behoud van het
Korps bevestigde, zijn we grooten dank verschul
digd aan den Minister van Oorlog J. J. C. van

Dijk en diens chef der II® Afdeeling D. v. O., den

Korps was, vereischte aandacht.

Op 15 April werd de j® Luitenant Carp overgeplaatst in de i® Batterij en de i® Luitenant
Knight in de 2® Batterij, Deze laatste officier had
een motorcursus in Haarlem gevolgd en toonde
al spoedig een bijzondere neiging en aanleg voor
het organiseeren van een gemotoriseerde batterij,
hetwelk de vele vraagstukken die zich bij het per
soneel, bij het materieel en bij het onderhoud, her
stelling en inrichting van de werkplaatsen, voor
deden buitengewoon ten goede kwam.
Behalve de gewone oefeningsstof werd dit jaar
de terreinmeetdienst krachtig beoefend. Verschil
lende oefeningen werden daarin gehouden o.a. op
16 April bij 't Lathemsche veer met 4 ploegen
respect, onder Luitenant Portheine, Knight, van
Nijnatten en Baron van Boetzelaer. De laatste
officier was meer in 't bijzonder met de leiding
belast, als hebbende een specialen cursus in dezen
dienst meegemaakt. De bedoeling was in 't kort
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tige wachtmeesters.
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om een stelling zoodanig voor te bereiden dat de
batterij, die haar innam, alle gegevens berekend
vond voor een onmiddellijke vuuropening.
Ook werd een postduivenstation gedurende de
maanden Mei en Juni in 't Park gedetacheerd om
daarmede oefeningen te houden. Verschillende
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malen werden patrouilles uitgezonden o.a. naar
Hoenderlo, Woeste Hoeve en Oosterbeek. De dui
ven kwamen steeds spoedig in hun hokken terug.
Ook bij de schietoefeningen werden ze enkele
malen gebruikt, evenals de nieuwe seinpatronen
(roode, 3 witte, 6 witte, gele rook).

4 Juli mai cheerde het Korps te 2 uur v.ni.

De schietoefeningen werden bijgewoond door

«1 de Batterij (Kapitein van den Wall Bake).
De 2® Batterij bestond uit 4 stukken van 6 c.M.,

Kapitein J. J. G. Baron van Voorst tot Voorst

af. met Staf, Batterij(Kapitein Storm Buijslng)
terwijl het daarbij behoorende deel met motortrac-

tie. 3 vuurmonden van 7 c.M. V. te 5.30 uur (aan
komst door verschillende vertragende oorzaken
10.55 uur) onder Reserve-Luitenant Baron Röell

afmarcheerde. (De 4® vuurmond die nog geen
rubberbanden had. werd per trein vervoerd).
De route voor de Rijdende batterijen ging over
Deelen, Hoenderlo, Hoog Buurlo, Asselt door de
Domeinen naar Gortel, waarvoor H.M. de Konin

gin wederom goedgunstig Hare toestemming had
gegeven. Op het heitje ten N. van Asselt werd ge
rust en gedronken.

Te 10.30 uur kwamen de batterijen in Oldebroek aan. Alle paarden bleken in goede conditie,
zonder drukkingen of schavingen. Daar lichting
Ï925 I pas sinds Februari in dienst was en de

2® Batterij uitsluitend over een herhaiingslichting
beschikte, die twee dagen te voren was opgekomen,
kwam den Batterij-commandanten, den Instruc
teurs en den ti-oep een woord van lof toe.

Bij de schietoefeningen werden als grondslag
genomen de schietopdrachten die het vorig jaar op
de manoeuvres waren uitgegeven, ten einde na te
gaan of deze doeltreffend waren geweest. De
2« Batterij schoot met 7 c.M. en met 6 c.M. Aan

dit laatste kanon, dat feitelijk voor de VestingArtillerie en niet voor snelle verplaatsing door het
terrein bestemd was, viel nog al wat op te merken,
o.a. wat betrof de constructie der assen, opzet,
spoorbreedte, berging, uitrusting van personeel en
van 't kanon, lengte disselboom, het ontbreken van

het schild enz. Geleidelijk werden verbeteringen
beproefd en sommige aangebracht. De encadreering
werd ook onder 't oog gezien daar deze bij split
sing der batterij onvoldoende was en de splitsing
in secties te velde toch normaal zou zijn.
De richting geschiedde in hoofdzaak direct róet
als doelen pantserwagens, een griend of boerderij
door een of meer mitrailleurs bezet.

De taak van de 6 c.M. begon, waar de Zw. mitr.
onvoldoende uitwerking bleek te geven. Een voor
deel van het kanon van 6 c.M. was de zeer gemak

kelijke verplaatsbaarheid met handen.
10 Juli werd door de batterijen afzonderlijk
naar Arnhem teruggemarcheerd.

van den Generalen Staf. op 7, 8 en 9 Juli door
den Amerikaanschen Militairen Attaché Donald

Mac Donald en den laatsten dag door den Finschen Commandant van het Veldleger.
25 en 26 Augustus had een tweedaagsche oefe-

ning plaats bij Loenen met medewerking van 't
II® R.H. uit Deventer onder Majoor Clavareau en
een deel van 't Regiment Wielrijders onder Majoor
de Wijs. Hierbij werd gedemonstreerd het gebruik
der artillerie bij een omtrekking zonder eigen troe
pen te hinderen. Er werd een oordbivak betrokken

van 25 op 26 Augustus te Loenen en omgeving.
Luitenant-Generaal Muller Massis, Kolonel
Schuurman en Reserve-Majoor van Tienhoven
woonden de oefening bij.

Op 3 September werd weder een proef genomen
met motortractie en wel thans met een Citroën-

auto voorzien van rupsbanden, systeem Kégresse,
die, naar men zeide, het paard geheel kon vervan
gen en zelfs met groote snelheid door de Sahara
was gereden. We waren zeer benieuwd dit wonder

te aanschouwen en op 't Rozendaalsche veld was

weder hetzelfde parcours uitgezet. Inderdaad ging
de Citroen ongekoppeld met vrij groote snelheid
over de heide, doch zoodra ze gekoppeld werd en
moest trekken, werd de snelheid gering, vooral in
't zand, waar ze den vuurmond wel doorheentrok,
doch met de snelheid van een slak. Op deze wijze
de cavalerie te kunnen volgen was natuurlijk uit

gesloten. Dit bleek dan 0(^ per slot het oordeel der
commissie.

Wederom hadden dit jaar najaarsmanoeuvres

van de Lichte Brigade plaats en wel van 17 t/m
23 September, waarvan de 2 laatste dagen onder
leiding van den C.V. Het was de wensch van den

Minister van Oorlog dat alle nieuwe onderdeden

van K.R.A. daaraan deel zouden nemen. Aange
zien echter een gedeelte der lichting i Augustus
met groot verlof ging en door de nieuwe regeling
de volgende pas i October opkwam, moest met
weinig personeel gewoekerd worden, 1925 II,
I herhalingslichting '19 en i herhalingslichting
1922.Voorgesteld werd de Korps- en Batterijstaven
zoo sterk mogelijk te maken, waardoor de oefenin
gen meer het karakter van een kadermanoeuvre
verkregen.

De sterkte waarmede werd uitgerukt was i- en
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caisson, 3-K.R.A.

19 en 20 September, Staf: N ijkerk, i-, 2-, 4-, 5- en

I sectie, 4-K.R.A. 2 lastauto's (Latils), 5-K.R.A.

6-K.R.A. Diemen; 21 September, Staf:Hilversum;

1 sectie, 2 Houw. L/14 -|- 2 caissons, 6-K.R.A.
2 mitr.wagens elk met 2 mitr.
,
De staven waren zoo sterk mogelijk gemaakt.

4-, s- en 6-K.R.A. Laren; i- en 2-K.R.A. Blari-

2-K.R.A. elk I vuurmond

Het automaterieel dat op manoeuvre medeging
was aanmerkelijk toegenomen. In de eerste plaats
voor het gemotoriseerde gedeelte, maar tevens ook
bij het bereden gedeelte om paardentractie te
sparen. Zoo werd b.v. medegevoerd bij den Staf;
I goederenauto, i motorrijwiel voor ordonnansen.
Bij i-K.R.A.: i haverproviandauto, i goederen
auto en bij 3-K.R.A.: i bevelsmiddelenauto, per
sonenauto B.Ct., 2 motorrijwielen (ordonn.), i gereedschapsherstellingsauto, i proviandauto, i keu
kenauto, I tankauto, i goederenauto, 4 tractors en

cum; 22 en 23 September, Staf; Driebergen; 3-,
4-, 5- en 6-K.R.A. Rijsenburg; i- en 2-K.R.A.
Bunnik; 7- en 8-K.R.A. waren bij de cavalerie in

kwartier; 3-K.R.A. was bij de Westpartij.
Van 20 op 21 September had 's nachts de over
gang over de Eem plaats, een brug was door de
pontonniers gebouwd, nadat 't eerste echelon was
overgezet. Met de wielrijders waren 6 c.M. mee
overgegaan, die onder Luitenant von Hemert bijna
2 K.M. aan de hand verplaatst werden tot aan den

boschrand bij Soest en Baarn! Hierbij werd ge
bruik gemaakt van trekzeelen.

Op 22 en 23 September werd het geheele Korps

16 raden op rubberbanden voor 2 vuurmonden en

vereenigd bij de W.partij en werd een verdedi

caissons.

gende stelling ingenomen ongeveer in de lijn
M.P. 15 (bij station Soesterberg), officierscantine
kamp van Zeist. De artillerie stond in stelling

Bij 4-K.R.A.: 2 lastauto's (Latils), i proviandauto, I keukenauto, i tankauto, i goederenauto(de
laatste 4 voor 4-, 5- en 6-K.R.A.).
Bij 5-K.R.A.:2 houwitsers en caissons, i motor

I- en 2-K.R.A. ten Z., 3- en 5-K,R.A. ten N. van

rijwiel (duoz.), I motorrijwiel (ordonn.).
Voor de Rijdende batterijen bleef de gereed
schapskeukenwagen bespannen, daar telkens weer

den straatweg Amersfoort-Utrecht ongeveer ter
hoogte van M.P. 82.2. De 6 c.M. in de eerste lijn.
De verbindingsdienst onder Luitenant Carp
werkte uitstekend. In den nacht van 20 op 21 Sep

uit de rapporten bleek dat hieraan verre de voor

tember waren niet minder dan 8 K.M. draad uit

keur werd gegeven boven een autokeukenwagen,
aangezien men nu feitelijk op elk gewild oogenblik het eten bij de batterij had en misverstanden

gelegd, terwij] bovendien voor optische verbindin
gen zoomede voor rijwiel- en motorrijwielordon
nansen-verbinding gezorgd was.

of te laat komen door stoornissen in het verkeer
uitgesloten waren.

De manoeuvre onder den CV. had voor een

Voor al deze gemotoriseerde voertuigen moesten
natuurlijk chauffeurs zijn en aangezien K.R.A.

deze de eerste jaren niet in zulk aantal kon geven,
werden er van den Motordienst en van het Vrij
willig Landstorm Motorkorps chauffeurs beschik
baar gesteld.

groot deel 's nachts en bij het aanbreken van den

dag plaats. De geest bij het Korps was weer uit
stekend.

Van 2 R.V.A. waren weder 42 paarden beschik
baar gesteld voor 6 V.
De 2« Luitenant van Hulst van den motordienst

was tijdens de manoeuvre bij't Korps gedetacheerd.
24 September keerde het Korps naar Arnhem

De manoeuvre onder den Ct. Lichte Brigade,
Kolonel van Mens, die den Generaal-Majoor Ben-

terug. De Rijdende batterijen werden te Drieber

teyn op 5 September vervangen had, bestond uit
den opmarsch van Oost naar West van een Roode

waarbij 5-K.R.A. slechts maximum 10 K.M. mocht

Oostpartij tegen een Blauwe Westpartij, die be

rijden, daar voor de houwitsers nog geen rubber

langrijk geringer in sterkte was. De as der be

banden aanwezig waren.
Op 3 October had op het voetbalterrein Vitesse
de uitreiking der Mobilisatiekruisen plaats door
Generaal Snijders.
Daar het feitelijk de bedoeling was de 12 c.M.
Houwitsers door een lichtere te vervangen, wer

weging was ongeveer Apeldoorn, Garderen, Nijkerk, Amersfoort.

De achtereenvolgende kwartieren waren 17 Sep
tember, Staf: 4-, 5-, 6-K.R.A. Apeldoorn; i- en 2K.R.A. Teuge; 18 September, Staf K.R.A. Udde-

ler Meer, i-, 2-, 4-, 5-, 6-K.R.A. Remonte-depót;
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gen ingeladen, Motorbatterijen langs den weg,

den op 6 November 2 Houwitsers van 10.5 c.M.

op *t Rozendaalsche veld beproefd. Deze Houwit

4300 M. in Bingerden met zijn paard „Old Gold".

sers waren afkomstig van H.I.H. de Hollandsche

Luitenant van Nijnatten met „Kakkerlak" was 10.
19 Maart was de Kapitein van Santen No. 4 bij
de dubbele cross-country te Ede en de Steeg met
„Old Gold"; Luitenant van Nijnatten was 12.
8 en 9 Mei werd een tweedaagsche terreinrit
door de K.M.S. gehouden van Arnhem naar Apel
doorn en den volgenden dag naar Milligen, welke
prachtige rit door Luitenant Maas was georgani

Industrie en Handelmaatschappij Siderius een
fabriek van metaalconstructie in Rotterdam alwaar

zij op 26 October door Luitenant Carp waren over
genomen. De volgende proeven werden genomen:
ï. Door zeer geaccidenteerd terrein op de Rozen
daalsche heide, werd een afstand in galop afge
legd, waarbij de bedieningsmanschappen te
paard waren. Hoewel 't aan de bespanning
gelukte de stukken vrij snel er doorheen te
trekken, bleek toch dat het belangrijk veel meer
inspanning kostte dan bij een vuurmond van
7 c.M. V.
2. De vuurmond werd geplaatst in mul zand. De
bedieningsmanschappen opgezeten. De vuur
mond werd hierbij in draf van de plaats ge
reden, hetwelk zonder bezwaar geschiedde. Bij

het opgaan van een helling bleven echter
beide vuurmonden steken en moesten afgelegd
worden.

3. Op een oneffen terrein waarbij de vuurmond
scheef stond, werd een korte wending gemaakt.

De vaste oogbout bleek een bezwaar te zijn.
4. In stelling komen. Dit geschiedde zonder be
zwaar.

5. Over oneffen terrein werden veerende assen
beproefd. De vuurmond hiervan voorzien be
woog zich gemakkelijk over 't hobbelig terrein.
Bij het vuren moesten echter de assen gefixeerd
worden, hetwelk tijd kostte.

6. De bewegelijkheid was dus voor de Veld-Artil
lerie ruim voldoende, voor de Rijdende Artil
lerie was een verlichting gewenscht.
2 December werden de Houwitsers weder inge
leverd aan de H.I.H. Ze werden per slot niet

ingevoerd, vermoedelijk ook omdat ze afzonder

seerd.

13 Mei hadden de voorwedstrijden te Ede
plaats voor de verplichte jaarlijksche dressuurproef waarbij Luitenant Portheine als No. i werd

geplaatst met „Glück Auf" en Kapitein van den
Wall Bake met „Inga" No. 8. Op den eindwed-

strijd te 's-Gravenhage was de oud-rijder Kapitein
Jhr. K.F. Quarles van Ufford No.3 met „Oh No".
21 en 22 Mei, gecombineerde wedstrijd te
Breda(dressuur, springconcours, uithoudingsproef
(3000 M. cross-country, wegparcours 10 K.M.,
terreinparcours 2 K.M., rallye-paper 22 K.M.),
waarbij de oud-rijder Kapitein Quarles van Ufford
No. 3 was met „Black Diamond".

2 t/m 6 September, vierdaagsche afstandsrit
Amersfoort-Zwolle-Coevorden-Groningen. Hierbij
was 8 de oud-rijder i® Luitenant Jhr. van den
Brandeler met „Epine".

E.V. Kapitein Haitsma Muiier(oud-rijder) met
„Sweet Pepper".

6 en 7 October behaalde Luitenant van Nijnatten
met „Kakkerlak" den 5® en Luitenant Portheine
met „PoorGunner" in de rallye-paper van 67 K.M.
met cross-country van 2300 M. eveneens een prijs.
29 October werd de Kapitein van Santen (oud
rijder) met „Old Gold" No 3 geplaatst in den
point to point van 4500 M. op den Heezenberg.
Luitenant van Nijnatten was No. 6 met „Kak
kerlak".

Ook de onderofficieren lieten zich niet onbe

malen aan de onderofficieren gelegenheid deel te
nemen aan de wedstrijden te paard.
II Maart behaalde de oud-rijder Kapitein van

tuigd. De Luitenant Portheine die met de instruc
tie in 't springen belast was, ontving een tevreden
heidsbetuiging voor de wijze waarop de onder
officieren op een springconcours te Wageningen
op 27 Mei het parcours aflegden en in Augustus
te Amersfoort won de opperwachtmeester Pers
den
prijs in het Springconcours.
Ook verscheen een sectie in gelen dolman op 't
Concours-Hippique te Lochem op 14 Juni, alwaar

Santen den 1™ prijs bij een „point to point van

deze onder den i® Luitenant Carp een zeer ge-

lijke munitie vereischten.
HIPPISCHE WEDSTRIJDEN =

De Kon. Mil. Sportvereeniging zorgde er voor

dat er vele gelegenheden waren om zich op hip

pisch gebied met elkaar te meten en gaf ook enkele
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slaagde demonstratie gaf, die luiden bijval bij 't
publiek uitlokte. Het nummer was een groote
attractie, vooral de galopmanoeuvre en telken jare
kwamen dan ook aanvragen in om dij nummer
weder hier of daar op te voeren.
De Luitenant Carp marcheerde 13 Juni over

Steenderen en de Kieftkamp naar Lochem alwaar
de sectie op „de Boekhorst" bij den heer Thate

werd ondergebracht en marcheerde den 15» Juni
terug. Het concours was een groot succes, hoewel

juist de cycloonramp te Borculo had plaats gehad
waarbij deze stad nagenoeg geheel verwoest was.
Ook de Nederlandsche Jachtvereeniging gaf
eenige jachten achter de honden te Arnhem,zoodat
men ziet dat de Hippische Sport zich in grooten
bloei mocht verheugen.

m
*»•
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1926

MUTATIEN.
ot Reserve 2® Luitenant werden

op 17 December 1926 bij Kon.
Besl. benoemd C. Th. E. Graaf

van Lynden van Sandenburg,
C. H. J. F. van Houten, Jhr.
P. Th. Six, H. F. Linthorst

Homan, E. D. Haitsma Muiier, Jhr. L. den Beer
Poortugael, allen Kornet bij het Korps.
9 November werd de Chef van den Staf van de

Lichte Brigade Luitenant-Kolonel J. H. M. C.
Fabius benoemd tot Directeur van het Remonte-

Depót en vervangen door den Kapitein van den
Generalen Staf H. C. O. Baron van Lawick.
OEFENINGEN ENZ.

Het oude jaar 1925 was nog niet voorbij toen
reeds ernstige berichten binnenkwamen over het
met steeds grootere snelheid wassende water in
Maas, Waal, Rijn en IJssel. Alhoewel men in ons
land aan zulke tijdingen gewend is, waren ditmaal
de berichten van zoo ernstigen aard dat men voor
een ramp ging vreezen. Inderdaad kwam reeds
I Januari de ernstige tijding dat te 6 uur de
N. Maasdijk tegenover Grave was doorgebroken
en wel oostelijk van het Gemeentehuis Over-Asselt.

Om 7 uur was het gat 25 M., eenige uren Jater
reeds 120 M. Het water stroomde met geweld door

van het Korps Pontonniers op zoo spoedig moge
lijk pontons en manschappen te zenden.
De Rijn bij Arnhem bleef met centimeters per
uur wassen. De polder bij Malburgen was één zee
evenals de stadswaarden.

In de richting van Nijmegen één eindelooze
watervlakte evenals bij Velp, de Steeg en Dieren.
Het gat bij Over-Asselt was reeds 160 M., waar
bij de bruisende stroom alles meenam wat op zijn
weg kwam. De spoordijk Ravestein-Nijmegen be
gon nu groot gevaar te loopen en daarmede het
land van Maas en Waal. Op 2 Januari bezweek
inderdaad deze dijk bij Wijchen, waardoor het
geheele land van Maas en Waal een prooi werd
van het verwoestende element. Denzelfden dag
brak de Z. Maasdijk bij Cuyck door, waardoor
het geheele gebied van Beersche Maas tot 's-Hertogenbosch aan overstrooming bloot stond.
In Limburg was het al evenzeer ernstig gesteld.

Bij Merum (bij Roermond) en bij Elsloo was even
eens de Maasdijk bezweken.
Der traditie getrouw waren onze Landsvrottwe
H.M. de Koningin en 7..K.H. Prins Hendrik
weder zoo spoedig mogelijk te midden van de in
nood verkeerende bevolking.
2 Januari te 8.30 uur arriveerde H.M. te Nij
megen en reed onmiddellijk in de richting Hulst.
Te 9.15 uur staken reeds 3 vletten van wal bij het

deze opening en waar de buitengewone riviercor
respondentie (bewaking en waarschuwing) te laat
was ingesteld, werden de bewoners verrast door het

de Koningin, Z.K.H. Prins Hendrik, de Commis
saris der Koningin in Gelderland S. Baron van

toestroomende water. Menschen en dieren werden

Heemstra en Kolonel Harmens van de Marine.

met roeibooten uit de bedreigde boerderijen afge
haald, honderden koeien stonden op de dijken. Er

Er hadden treffende tooneelen plaats. Bij Balgoy,
dat geheel geïsoleerd was en waar men niet landen
kon, moesten de Koningin, de Prins en al het ge
volg door matrozen aan land worden gedragen.

werd getelegrafeerd om hulp van de Regeering
en de Minister van Oorlog droeg den Commandant

Klooster Alverna en in de eerste vlet zaten H.M.

iSS

Het dorp was feitelijk één groote modderpoel,
een paar honderd stuks vee was bijeengejaagd op

I Januari te 10 uur v.m. een telegram van Ct.
Art. Schietkamp te Oldebroek om seinposten te

het droogste punt, enkele stervende van den kouden
overgang uit de warme stallen. Het js niet te
beschrijven welken moreelen steun het bezoek van

bezetten (was dien Ct. abusievelijk gelast doordat
vóór de thans geldende regeling Ct. Art. Schiet
kamp was aangewezen voor het bezetten van de

H.M. aan de bevolking gaf, hetwelk zich ook

seinposten).

herhaaldelijk uitte. H.M. vroeg o.a. aan een boer
Tilburg: „Heb je nog proviand genoeg?" Waarop
deze antwoordde: „Vandaag nog wel, juffrouw,

12.30 uur een telegram van Z.E. den Minister
van Oorlog voor Ct. K.R.A. inhoudende „Machtig
U in overleg -met Commissaris der Koningin alle
mogelijke hulp watersnood ie verleetien, ook met

maar morgen niet meer en ook geen olie voor de
lamp". Toen de Prins hem meedeelde dat het de
Koningin was, riep Tilburg, die van deze mede-

mobilisatie-voorraad dekkleeden'.

deeling ten zeerste ontroerd was, spontaan met
zijne omstanders: „Leve de Koningin!"

geroepen en de zich in de stad bevindende mili

Onze Vorstin en Haar Koninklijke Gemaal

tairen met behulp van de politie gelast zich naar
de kazerne te begeven om daar verder geconsig

bleven gedurende de meest spannende dagen op de

plaatsen des onheils; na Gelderland werd Brabant

Onderofficieren en vrijwilligers buiten Arnhem
met verlof zijnde werden nu telegrafisch terug

neerd te blijven.
Te 6 uur n.m. kwam telefonisch bevel namens

bij Cuyck bezocht en vervolgens geheel Limburg,
waarbij H.M. steeds de bevolking moed insprak
en zich van alles op de hoogte liet stellen.
't Water bleef gestadig wassen en de toestand
werd steeds dreigender. Op 5 Januari braken bij

en Nijmegen te bezetten. Ter uitvoering van dit

Pannerden en Brummen de dijken door. Bij eerst

op den Westervoortschen dijk bij het Malburgsche

genoemde plaats stond het water tot aan de daken

veer. De post werd bezet door i wachtmeester en
4 man. Aangezien de seinpost Nijmegen niet res

der huizen en vooral veel hoenders en klein vee

waren omgekomen. Het was een troostelooze aan
blik. Eindelijk op 6 Januari was de was tot stil
stand gekomen. Dit gaf verademing.
Het spreekt vanzelf dat van alle zijden hulp
moest worden verleend en in de eerste plaats van

Bevelhebber II® Mil. Afd. om seinposten Arnhem
bevel werden 2 vuurmonden met bespanningen ge
haald van Fort Westervoort en in stelling gebracht

sorteerde onder K.R.A. en het voor dezen post

bestemde personeel dus niet op de hoogte was van

den plaatselijken toestand, werd deze post bezet
door I® Luitenant van Nijnatten en 4 man, welke
I vuurmond van 7 c.M. met munitievoorwagen

militaire zijde, om menschen en dieren van be
dreigde punten te redden, geïsoleerde plaatsen,
waar de bewoners gebleven waren, van levensmid

achter een tractor meevoerden voor het geval de

delen, brandstof, kleeren, waterlaarzen, enz. te

Laat in den avond kwam telefonisch verzoek
van den Ct. Pontonniers om 12 achterspannen naar

voorzien en om met groote activiteit verdere door

kanonnen ter plaatse (bij Lent) niet spoedig ge
noeg te vinden zouden zijn.

bewaakt werden, die bij dreigend gevaar de autori
teiten moesten waarschuwen en de bevolking door

Nijmegen te zenden teneinde de aldaar uit Dor
drecht per trein aangevoerde pontons verder te
transporteeren. Op de vraag of 4 of 6 spannen niet
beter waren voor deze zware pontonwagens werd
geantwoord dat de ervaring leerde dat achterspan

kanonschoten alarmeeren.

nen te verkiezen waren. Het zou anders blijken!

Het Korps Rijdende Artillerie, gelegerd te mid
den van 't geteisterde gebied, was natuurlijk in de
eerste plaats aangewezen voor hulp.
31 December 1925 te 11.45 uur n.m. werd van
den I.d.C. een telegram ontvangen om gedurende

Op 2 Januari te 3.30 uur werden 12 achter
spannen en 6 geleiders onder opperwachtmeester
Pors naar Nijmegen gezonden. Daar de pont
's nachts niet ging, werden de spannen op eigen

braken te voorkomen. Voor dit laatste was de

„buitengewone riviercorrespondentie" op i Januari
ingesteld, waarbij alle dijken door vaste wachten

de feestdagen tot en met 3 Januari minstens 25 man
in 't garnizoen gereed te houden voor hulp en
bijstand.
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initiatief over de daartoe niet ingerichte spoorbrug
met éénen naar den overkant geleid wat in de halve

schemering geen eenvoudige onderneming was,
daar slechts een smalle plank de verbinding

i

rsiiocid.

vormde, doch zij stonden op tijd gereed bij het
station!

3 Pontonwagens werden rechtstreeks naar Druten getransporteerd. De g overige bespanningen
moesten eerst 9 wagens naar Wijchen transpor
teeren, daarna moesten deze bespanningen 9 andere
wagens van het station Nijmegen eveneens naar
Druten brengen.
Al spoedig bleek dat achterspannen voor deze
zware pontonwagens en over zulke groote afstan
den onpractisch waren. In den weg over Beuningen
naar Druten kwamen verschillende hellingen voor
van den Z. Waaldijk af en weer op. De toestand
van den weg was daarbij door de aanhoudende
regens zeer slecht. Telkens moest halt gehouden
worden en de wagens door combinatie tot 6 span
nen één voor één weer tegen den dijk worden
opgetrokken, hetgeen een groot oponthoud gaf.
Na een zeer vermoeienden en door regen en wind
onaangenamen marsch kwam het detachement in
den namiddag te Druten en Wamel aan. Van
den dijk was het een indrukwekkend schouwspel,
deze machtige breede rivier de Waal, waar het
water tot boven aan den dijk stond en opgezwiept
werd door den wind. De overkant was nauwelijks
te zien. Men kon ten volle beseffen welk een kracht

deze dijk te weerstaan had. Naar het Z. was in den
aanvang het land, dat hier nog hoog ligt, nog
droog, doch het water uit de doorbraak Wijchen
had zich langs het Z. deel van Maas en Waal,
dat lager lag, een weg gebaand naar Druten en
Wamel.

Er kwamen voortdurend telefonische aanvragen

om hulp in; zoo werd om 6 uur v.m. een gereed
schapskeukenwagen met bespanning naar Mook
gedirigeerd; deze keerde 's avonds te 6 uur terug
in de kazerne.

Te 7 uur v.m. waren i officier(Luitenant Baron
van Boetzelaer), de Mr. smidbankwerker en i
wachtmeester met een personenauto en vrachtauto
van K.R.A. naar Druten gezonden onder mede
voering van een detachement marinepersoneel van
uit Nijmegen.
Alle verloven waren intusschen ingetrokken.
Op 3 Januari werd een detachement onder Lui
tenant Knight naar Doesburg gezonden per vracht
auto. Deze kon tot een bepaalden afstand naderen

op den weg Ellecom-Doesburg en verder werden
de manschappen per kar met paard door het water
vervoerd ten einde den post aldaar te bezetten.
De fourier Jasper vertrok met een vrachtauto
te 11 uur v.m. met fourage en droge kleeren naar
Druten via Dodewaard, alwaar deze door de man

schappen uit Druten per boot werden afgehaald,
's Middags vertrokken eenige officieren van het
Korps naar Dodewaard ten einde zich van den
toestand op de hoogte te stellen. Toen deze eenige
uren daarna naar Arnhem terugkeerden was de
weg Elden-Schipbrug, die bij het heengaan nog
geheel droog was, ondergeloopen; daarbij hield
nog steeds een krachtige wind aan, zoodat 't be
grijpelijk was dat de algemeene toestand zeer ern
stig werd ingezien.

Op 4 Januari kwam dan ook telefonisch bevel

Naarmate men meer Westelijk kwam, zag men
het water meer en meer uit het Zuiden opkomen.
Het was of men in een fuik liep. Deze dorpen wer
den van Noord naar Zuid door het water inge
sloten, alles moest vluchten naar de dijken. De

van den Garnizoens-Ct. te Arnhem zoo spoedig

grootste moeite was de paarden na hun vermoeien

Carp. In Mook werden 2500 zandzakken gevuld.

den marsch onder te brengen. De eenige schuren

Luitenant van Nijnatten genoot de groote eer
door H.M. de Koningin te worden aangesproken.
Het detachement werd ondergebracht in het Pensionistenklooster waar paterskost werd gegeten.

die veilig waren, stonden natuurlijk boven op den

dijk en daar wilde men de in allerijl weggehaalde
koeien in zetten, doch tenslotte na langdurige dis
cussie begreep men dat de paarden na dien zwaren
marsch niet buiten konden staan.

De 2® colonne overnachtte in Beuningen om den

volgenden morgen naar Druten door te gaan.
Te Lent was intusschen op 2 Januari een offi

cier van de Vesting-Artillerie aangekomen om den
Luitenant van N ijnatten af te lossen.

mogelijk een detachement van 2 officieren,6 onder
officieren en 20 man naar Mook en Linden-Kat

wijk te zenden. Het detachement vertrok te 1.18
uur onder Luitenant van Nijnatten en Luitenant

Den 3®"^ Januari werden op 4 plaatsen waar de
dijk begon te bezwijken zandzakken gevuld en
gestort, 's Avonds keerde het detachement terug
naar Arnhem; het was afgelost door 8 R.I. Dien
zelfden dag vertrok i® Luitenant Fortheine naar
Druten.

De Rijnbrug te Arnhem stond zoo hoog, dat zij
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geleek op den boezen kater met hoog opgetrokken
rug: daarbij was de oprit alleen te benaderen langs
Roermondsplein en over de ondergeloopen Rijn
kade; dicht voor den oprit was bovendien een gat,
zoodat bijna alle auto's daar bleven steken. De
Luitenant Knight bracht redding uit dezen toe
stand, door met zijn personeel 2 tractors aan de
brug te brengen en deze bij wijze van „achterspan"
voor de auto's te spannen die waren blijven steken.
Daar er een heele file stond was de Luitenant

Knight van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in
actie en ook den volgenden dag en den daarop
volgende. Reserve-Luitenant Jhr. de Blocq van
Scheltinga van de Cavalerie assisteerde hem
daarbij.

Dagelijks werden kleine of grootere detache
menten gevraagd" en verzonden; zoo gingen er 100
rijdekens aan den Burgemeester van Heumen en
Aerdt, fourage naar detachement Druten, 3 keu
kenwagens naar Nijmegen, 150 slaapdekens naar
het veer bij Doornenberg, 150 dekens, 100 bedden
en kussenzakken naar Gent enz.

Van 5 op 6 Januari was n.1. de dijk bij Pannerden doorgebroken en de IJsseldijk bij Brummen,
zoodat bij eerstgenoemde plaats het water tot aan
de daken stond en veel hoenders en klein vee ver

loren ging.

Ook bij Driel stond de dijk op bezwijken, de
geheele stal fok- en luxe paarden van Baron van
Voorst op Westerveld werd in de militaire stallen
in veiligheid gebracht, echter werd door de mili
taire hulp met 5000 zandzakken het onheil voor
komen.

en regen moest, dikwijls met wiebelende booten,
vee meegenomen worden, waarvan het inladen her
haaldelijk moeilijkheden en groot gevaar mee
bracht. De mil. korporaals Osterman, Pluim en
Verborgt, zakten o.a. daarbij door 't ijs, waarbij
zij met de grootste moeite werden gered. De dank
baarheid van de betrokken plaatselijke autoriteiten
tegenover „de Rijers" heeft zich dan ook herhaal
delijk geopenbaard.
Doch dat dit alles is geschied, is een plicht en
zou zelfs geen woord van dank behoeven. Maar wel
verdient dank en waardeering de wijze waarop dit
alles geschiedde. Met opzijzetting van eigen be
langetjes heeft men zich dadelijk met den groot
sten ijver en vlotheid gegeven aan hetgeen te doen
stond; eerst doen wat gedaan dient te worden en
zoo goed mogelijk,daarna aan zichzelf denken,was
weder de leus, zooals wij die bij het Korps gewend
zijn. Maar met dezen goeden wil zou nog niet
bereikt zijn wat bereikt is, wanneer niet ieder in
't Korps beseft had, dat om in ernstige omstandig
heden iets te volvoeren eenerzijds vaste leiding
noodig is, mannen die gewend zijn te commandeeren, anderzijds die gewend zijn te gehoorzamen.
Wanneer die twee factoren niet aanwezig geweest
waren, en de feiten hebben 't op verschillende
plaatsen bewezen, zou van het reddingswerk niet
veel terecht zijn gekomen.
De Nieuwe Arnhemsche Courant schreef naar

aanleiding hiervan d.d. 25 Februari 1926 een
Hoofdartikel „Zij deden hun best" luidende:
NIEUWE ARNHEMSCHE COURANT.

6 Januari kwam de was tot stilstand; daar echter
nog zeer veel hulp was te verleenen en bovendien

Maandag 25 Januari 1926.

de vorst intrad, waardoor nieuwe verwoestingen
plaats vonden, bleven de detachementen nog

Hoofdartikel: Zij deden hun best.

eenigen tijd ter plaatse. Op 13 Januari was het
grootste deel terug.
Wanneer we thans een korte nabeschouwing
geven over deze ernstige dagen, dan kunnen we
weder met vreugde constateeren, dat de rijders ook
ditmaal weer met eere uit deze bange dagen te
voorschijn kwamen. Slechts degenen die ter plaatse
geweest zijn, kunnen ten volle beoordeelen en waardeeren welke inspanning en ontbering, dikwijls
gepaard gaande met levensgevaar, noodig zijn ge
weest om menschen en dieren van de bedreigde
punten te halen. Bij nacht en ontijde, met wind
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Gedurende den watersnood heeft het garnizoen
in Arnhem zich geducht geweerd.
De mannen hebben dageidang vermoeienissen
en ontberingen getrotseerd en zuij hebbent er eigen
lijk niet veel van opgemerkt.
Het leger maakt bij zijn doen en laten immers
geen reclame, een kort bevel wordt gegeven en de
troep trekt er of uit, bij nacht en ontj.

En ten hoogste brengen de militaire bevelheb
bers het tia afloop tot een eenvoudige toespraak tot
hun ^nanschappen.
Lof en blaam blijft bijna altijd een intieme aan
gelegenheid van het korps.

y hcchitu CY echt&Y gtoote wodYdc aan dié'

maal eens met eenigen ophef gewag te maken van

lijk te beweren, dat hel toch niet deugde en kon

de verrichtingen van onze militairen.

deugeii.
Het was een werk vafi haat, dat zich uitstrekte

Het is tijd dat het leger in de oogen van l^t
Nederlandsche volk worde gerehabiliteerd.
Toen in /p/^ de wereldoorlog uitbrak, zag men

tot de persofien, van wie men billijkheidshalve toch
ten minste had snoeten aannemen dat zij, evenals
alle andere ambtenaren, eettvoudig het werk ver

op tot de mannen, die geroepen waren om het land

richten dat de Nederlandsche Staat van hen eischt.

te beschermen en,zoolang huis en hof veilig bleven,
terwijl in onze onmiddellijke -nabijheid steden en
dorpen werden plat gebrand en de Intrgerlijke be
volking overal de elle7ide van den oorlog aa^i den
lyve ondervond, had geen der grootschreeuwers,
die nu in Nederland het hoogste woord voeren,

Maar de militaire ambtenaren waren vogelvrij
verklaard, geen aanklacht zoo dol, of zij vond nog

Al waren zij verstoken van elke militaire kenftis,
toch belette dit hun niet met aplofnb te verklare^i,
dat het behoud van onze neutraliteitin geenen deele

wel een plaats in zekere dagbladen, die met alle
geweld, waarover zij konden beschikke^i, de orde
en de tucht wilden ondermijnen.
Al de uitmgen van rancune van jongelieden, die
in Imn vlegeljarcji onder tucht werdefi gesteld,
vonden in dezelfde kringen, waar van de paedor
gogische moeilijkheden van onderwijzers met een
heilig ontzag kemiis wordt genofnen, ee^i opett,
scherp toegespitst oor.
Maar wat deed dit ertoe voor liedett, wier eenigste doel was het leger m discrediet te brengen endie te kleingeestig ware^i o7n de personeel, van de
beginselen, het leger als bestaayid Nederlandsch

aan onze weermacht te danken is geweest.

staatsorgaan van het internationale militarisme te

Men schreeuwde het uit op alle 7nogelijke vergaderifige^i en herhaalde het zoo lang, dat het

onderscheiden.

het hart, het leger te verguizen.

Maar niet zoodra was de bedreiging geweken
en voelden ze zich veilig, of het lieve leven beg07i
weder. Zij hertmmen hmi plaatsen in hun politieke
kramen en hun marktgeschreeuw klonk luider
dan ooit.

publiek het als juist aamtam, echter met evenveel
grond als het vertrotiwt op de voortreffelijkheid
van het een of andere schoensmeermerk, waarvoor
voldoende reclame wordt gemaakt.
Dat zij, die gelooven in de mogelijkheid van
ontwapenhig en wereldvrede, voor hwi denkbeel
den propaganda maken, zal niemand hun euvel
duiden.

Elk beginsel heeft recht op verdediging en een
eerlijke propaganda voor de vredesidealejt kan de
rust van Europa slechts te^i goede komen.
Maar verachtelijk waren degenen, die — en
meestal met politieke oogmerken — door leugen

achtige en onbewezen argume^iten de^tsoldaat zelve
trachten te comprmnitteeren.

•

En nu zullen wij zeker 7iiet beweren, dat er op
het leger geen critiek kan worden uitgeoefend;
integendeel, zoolang „ontwape^iing" nog een illusie
is, is eefi goed leger een 7iationaal bela^ig en zuivere7ide critiek geboden.
Maar verfoeilijk ivordt critiek wanneer zij niets
anders is dan een politiek middel om te verderven,
hetgeen men langs eerlijken en prhicipieelen weg
7iog 7iiet kan verwijdere7i, en de persone7i aantast
in stede va7i de begifiselen.
Maar, waaroni ons ie verwo7idere7i over al de

raficuneuze critiek; zij is immers het gevolg van
onze7i mergloozen tijd, waarin egoïsme eti slapheid
het individu- afkeerig ge7naakt hebben van krach
tige beginselefi.
Het dorre individualisme viert thans hoogtij,

De actie tegen het militarisme werd door dezen
gemaakt tot een actie tegen het leger.
Als men dan het vraagstuk der ontwapening
niet kon oplossen, wilde 7nen tenminste het leger

d.w.z. een week querulantisme, waardoor men zich
mei kle7n van pompeuze redetien tracht te onttrek
ken aa7t elke opoffering van de persoonlijkheid,
voor een hooger belang, voor elke lucht en elke

wegsarren.

ioewijdi7ig.

Men saboteerde h^t waar 7nen ko7i, bedierf den

geest, ondermijnde de discipline, spotte en ver

guisde, 07n dan als het zich bijv. bij de fnanoeuvres
niet van ztjn beste zijde deed kennen, triomfante

En de waarlijk democratische gedachte, dat
bevelen en gehoorzafnen even eervol is, 07ndat ieder
op zijn plaats, hetzij actief dan wel passief, niet
meer verricht da7i zijn plicht, wordt tiiet tneer
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begrepen. Dat ondergeschikten kunnen gehoor

kaart. In 't bijzonder werd de aandacht gewijd

zamen met fierheid om de opoffering van hun per

aan den terreinmeetdienst, waarvoor Luitenant

soonlijkheid en de meerderen bevelen mei beschei

Baron van Boetzelaer in *t garnizoen systematisch
wekelijks geoefend had. De resultaten waren zeer
bevredigend: het vuur, afgegeven uit een stelling
die werd ingenomen en waarbij de gegevens te
voren door het personeel van den terreinmeetdienst
berekend waren, lag bij de eerste schoten reeds
goed.
16 Juli had de terugmarsch naar Arnhem plaats,
na afloop der schietoefeningen te 2 uur n.m. De
Rijdende batterij van 7 V. kwam te 9.30 uur n.m.,
die van 6 V. te 9 uur n.m. te Arnhem aan.
De tijd der manoeuvres naderde reeds weer. Als

denheid, 07ndat zij eischen stellen, die hvhine recht
vaardiging vinden in een doel, dat ook zij slechts
dienen, blijkt een niet te aanvaarden mogelijkheid
voor de destructieve individualisten, die nu al
jaren hun, in den grond anarchistischen, wrok
koelen op het leger.

Maar weer hebben de troepen en hun comman
danten, toen zij geroepen werden, hun plicht ge
daan e7i ons door dade^i getoond, dat wij op hen
knmien rekenen, wanneer er gevaar dreigt.
De schreeuwers zulle^i tefiminste weer eeltige
maanden moeten zwijgen, voor wij weer het zeer
van hun teere itidividualistische zieltjes „ingezonde7i" zullen genietefi."
De watersnoodmedaille voor hulp met levens
gevaar werd verleend aan fourier Jasper en de
miliciens Ostermann, Verburgt en Pluim.
Geleidelijk werd tot de normale oefeningen

gevolg van de veranderde wijze van opkomst van
de,ploegen van de Cavalerie Militie was het dit

jaar niet mogelijk in Brigade-verband te manoeu
vreeren met de Lichte Brigade. Dientengevolge
werden door den Ct. Lichte Brigade regiments
manoeuvres gelast van 16 t/m 20 September resp.
bij Deventer en Breda.

Alleen aan de eerstgenoemde nam 't K.R.A.

teruggekeerd.

deel en wel met i Rijdende batterij van 7 c.M., die

Op 13 Maart werd aan den voortreffelijken
adjudant onderofficier J. Prins op de Kemperheide de gesp voor 30-jarigen trouwen dienst uit
gereikt, waarvoor het geheele Korps uitrukte in

daartoe ingekwartierd werd te Deventer, i motor
batterij van 7 c.M. V., een motorbatterij van 6 c.M.
V., die te Arnhem bleven en vandaar dagelijks

dolman.

Op 31 Augustus werd hem de zilveren medaille

van de Orde van Oranje Nassau toegekend.
De schietoefeningen hadden plaats van 10 t/m
16 Juli ter sterkte van i Rijdende batterij van
7 c.M. a 4 vuurmonden en 5® caisson, 1 Rijdende
batterij van 6 c.M. a 4 vuurmonden en i motorbatterij van 7 c.M. a 4 vuurmonden.
Zaterdag 10 Juli werd uit Arnhem door elke

batterij afzonderlijk afgemarcheerd. De i® Batterij
(7 c.M.) onder Kapitein Storm Buijsing over
Hoenderlo, Hoog Ruurlo, Halte Asselt, Hoog
Soeren, Gortel. De 2® Rijdende batterij (6 c.M.)
marcheerde onder Kapitein van den Wall Bake

over Apeldoorn, Vaassen, Epe, de 2® motorbatterij
onder Luitenant Knight over Woeste Hoeve, Beek
bergen, Wormen, Vaassen en Epe.

De toestand der paarden bleek den volgenden

naar 't manoeuvre-terrein reden. Bovendien werd

op 17 en 18 September deel genomen door een
Rijdende batterij van 6 c.M. die daartoe in de
omgeving van Deventer werd ingekwartierd.

De Rijdende batterijen keerden 18 September
naar Arnhem terug en namen den 20"*® niet aan

de manoeuvres deel, daar zij den 21®*® naar Soest
moesten marcheeren. De C.V. had n.1, een manoeu

vre onder zijn leiding gelast op 22 en 23 Septem
ber in de omgeving van de Storapert bij Amers
foort, waaraan zouden deelnemen bij de Roode
(verdedigende) partij: het Regiment Wielrijders,
2 te formeeren verkenningsafdeelingen elk be
staande uit een staf, 2 escadrons huzaren en 1 com
pagnie wielrijders, 8 R.I. en K.R.A. bestaande uit

den staf, r rijdende batterij van 7 c.M., i motor
batterij van 7 c.M., i motorbatterij van 6 c.M.,
voorts 5 R.V.A.

dag zeer goed te zijn.
Voor de schietopdrachten werden weder de
manoeuvres van 't vorig jaar als grondslag ge

De Ct. Lichte Brigade trad hierbij op als Com
mandant der Roode partij voorstellende de V®
Divisie Groep gemarkeerd door 't R.W. en 8 R.I.;
de Ct. K.R.A. als Divisiegroeps-Artilleriecom-

nomen alsmede momenten uit de oefeningen op de

mandant.
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Het in stelling hrc;ngen.

Het Korps vertrok op 21 September bij nacht
uit Arnhem. Een bereden colonne onder Kapitein

sing terug.„De fonteinen op den Janssingel spoten
bij den feestelijken intocht van onze gele rijders"

Storm Buijsingen een motorcolonne onder Reserve

schreef de Arnhemsche Courant. Met vreugde
dient geconstateerd, dat de artillerie zich met ijver

Luitenant Graaf van Lynden van Sandenburg. De
troepen moesten uiterlijk 12 uur te Soest zijn voor
een bespreking, gevolgd door verkenning en voor
bereiding van den opmarsch naar de stelling. De
verdedigende stelling, die liep van Wallenburg
over Leusderheide naar Kampoord (bij pl 87 kw.
Amersfoort-Utrecht) moest n.I. bij nacht worden
bezet, hetgeen een zeer zorgvuldige voorbereiding
vereischte.

Was de troepensterkte in verband met de te be
zetten steling gering, de staven waren echter weder
zooveel mogelijk op sterkte gebracht. Ct. K.R.A.

had o.a. 10 officieren van het i® Regt. Veld-Artillerie ter versterking gekregen voor de staven. De
artillerie van de Roode partij V® D.G. bestond uit
K.R.A. — voorstellende 10 R.V.A. — en 5 R.V.A.
terwijl ook een D.G.A. gevormd was.
De vrij talrijke en lange verbindingen, die door
de zorg van Luitenant Carp werden aangelegd,

en opgewektheid van haar taak kweet. De Ct.

K.R.A. richtte tot Ct. i en 5 R.V.A. het volgende
schrijven:

„Niet in de gelegenheid geweest zijnde van de
officieren van Uw regiment, die tijdelijk onder
mij zijn werkzaam geweest, op 't manoeuvre-terrein
afscheid te nemen, verzoek ik U hun mijnen dank
en waardeering over te brengen voor de uitnemende
wijze waarop zij mijn o.h. korps gedurende de
manoeuvre hebben bijgestaan. De samenwerking
heeft bij ons de aangenaamste herinneringen ach
ter gelaten".

In het verslag van de manoeuvre wordt o.m. bij
K.R.A. vermeld kwartieren paarden: voldoende,
kwartieren manschappen: voldoende, tucht: uit
stekend.

MATERIEEL

werkten weder uitstekend, zoodat de artillerie-

inlichtingsdienst en vuurregelingsdienst het ver
loop van de manoeuvre zeer goed konden volgen.
Voor den Ct. Roode partij(den Ct. Lichte Brigade
Kolonel van Mens), den Ct. K.R.A. en voor Ct.

De motortractie verkeerde nog min of meer in
de kinderjaren en telkens waren dus nog proeven
noodig om de doeltreffendste methode te bepalen.
Voor de 7 c.M. V. werden vergelijkende proeven
genomen tusschen Fordson-tractors met open landbouwwielen en dubbele dunlop-rubbersegmenten

D.G.A. (Kapitein van den Wall Bake) waren 3
hoofdofficierstenten op de Stompert opgeslagen op
onderlingen afstand van 50 M. tusschen hoogte

en Fordson met zware dichte raden en dubbele

67—7 en 40—6, terwijl Kapitein Storm Buijsing,

massieve banden. De eerste voldeden in alle ter

die als D.A.C. in 't rechter Divisievak optrad, in
een der barakken van 't kamp van Zeist zetelde.

reinen zeer goed, terwijl de tractors met zware

De onderstelling bij de manoeuvre was dat de
Roode partij was teruggetrokken gedurende den
nacht op de bovengenoemde lijn met achterlating

werkten.

ven genomen omtrent de beste wijze van vervoer

van een scherm, dat eveneens vanaf 6 uur v.m. zou

der vuurmonden.

terugtrekken onder steun van artillerie.
Den 2®° dag werd de manoeuvre vereerd met een
bezoek van H.M. de Koningin. Nauwelijks had'de

De thans aanwezige vuurmondauto's, type Latil,
konden door hun lagen bouw de kunstwegen niet
verlaten en konden door het lange chassis bezwaar

zon haar eerste stralen over de Stompert geworpen
of Hare Majesteit verscheen reeds met haar gevolg

lijk keeren. Gevolg hiervan was, het over betrek
kelijk groote afstanden met handen moeten ver
plaatsen der vuurmonden langs zandwegen en door

bij de Commandoposten en liet zich door den Ct.
Kolonel van Mens den toestand uitleggen. Hare
Majesteit bleef den geheelen dag op 't manoeuvre
terrein om van Hare hooge belangstelling blijk te
geven.

Op 24 September kwam het Korps Rijdende
Artillerie onder leiding van Kapitein Storm Buij

raden zich op mulle zandwegen spoedig vast

Bij de motorbatterij van 6 c.M. V. werden proe

het terrein.

Dit was voor de kleine bediening zeer lastig,
wanneer de vuurmond was opgelegd op den bepak
ten voorwagen. Beter voldeed het verplaatsen zon
der voorwagen, waarbij de staart gelicht werd door
2 man met hulfzeelen aan een draagboom; hierbij
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werden 25 schoten in zakken aan het kanon ge
hangen.

Bij deze methode konden 2 vuurmonden elk met
bediening en 50 schoten op één Latil worden ver
voerd; de bezwaren van dit autotype verminderden
echter daardoor natuurlijk niet.
Ter vergrooting van de verplaatsbaarheid der
batterij werd een kanon van 6 Veld op affuit met
luchtbanden achter een Ford vrachiatUo gehangen.
Met dit kanon werden rij- en schietproeven ge

nomen, die nog zouden worden voortgezet. Hierbij
konden op de auto vervoerd worden: de bediening,
100 schoten, benevens een pinwagentje van
40 K.G.
Om het kanon naar de stelling te vervoeren,

werd het opgelegd op het pinwagentje, waarop
dan tevens 4 rasters met patronen vervoerd konden
worden. Men verwachtte hiervan een gemakke
lijker vervoer met handen en een beteren aanvoer
van munitie van de auto's naar de stelling. De

proeven hiermede zouden in 1927 worden genomen.
De schietproef van 6 c.M. op rubberbanden werd
gehouden op 26 November bij Oud-Reemst. De
proef slaagde goed.
De Houwitsers van 12 c.M. benevens de milrail'

leurafdeeling ter bestrijding van luchtdoelen wer

den uit de organisatie van K.R.A. genomen.
Redenen die daartoe leidden werden niet aange
geven. O.i. valt deze maatregel te betreuren, daar

de Lichte Brigade daardoor weer geheel ontbloot
werd, zoowel van bespannen afweergeschut tegen
laagvliegers als van krombaangeschut.
HIPPISCHE SPORT.

De Koninklijke Nederlandsche Jachtvereeniging
met haar hoofdzetel te Amersfoort was de eenige
vereeniging die er een meute op na hield; zij had
een overeenkomst gesloten met de Koninklijke
VeluwscheJachtvereeniging,die,hoewel geen meute
meer hebbende,zou blijven bestaan, waax-bij zij zich
verbond eenige jachten achter de honden te Arn
hem te rijden. Zoo o.a. 12 Februari met een meet
te 2 uur bij de ,,Lichtenbeek", 20 October een

proefjacht en 3 November de „St. Hubertus"jacht.
Aan deze jachten werd ook steeds deelgenomen
behalve door de officieren ook door de onderoffi
cieren van K.R.A., welke laatsten achter het veld
volgden.

Voorts werden n Maart wedstrijden van de
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Koninklijke Militaire Sportvereeniging gehouden,
bestaande uit een dubbelen cross-country van Ede
naar Arnhem, waarbij i« Luitenant Portheine met
„Glück Auf" No. 4 en i® Luitenant van Nijnatten
met „Kakkerlak" No. 7 werd geplaatst.
Op 31 Maart had een cross-country plaats in
Bingerden met gelijktijdigen start, waarbij de
oud-rijder Kapitein van Santen met „Old Gold"
als No. I langs den eindpaal ging.
Ook aan de dressuur werd de noodige aandacht
besteed. De verplichte wedstrijden daarvoor wer
den gehouden bij 't Korps te Arnhem op 9 April
in 't Artilleriepark, waarbij Majoor Jhr. van Rei
gersberg Versluys de jury behulpzaam was, daarna
te Ede voor de garnizoenen Arnhem, Ede, Deven
ter, alwaar i® Luitenant Portheine met „Glück

Auf" No. I en i® Luitenant Carp met „Bobbie"
(welk paard later nog zoovele overwinningen, ook
in 't buitenland, zou behalen)No. 2 werd geplaatst,
terwijl op den eindwedstrijd voor alle bereden
Korpsen te 's-Gravenhage op 23 April deze offi
cieren resp. No.6 en 7 waren. De oud-rijder Kapi
tein Jhr. K. F. Quarles van Ufford met „Oh no"
was No. 5.

Voor het Kampioenschap dienstpaarden op 23
en 24 April te 's-Gravenhage was i® Luitenant
van Nijnatten met „Kakkerlak" No. 7.
Van 1-5 September werd de vierdaagsche
afstandsmarsch gehouden, een zeer inspannende

rit van Amersfoort, via Oldebroek, Ommen, Meppel naar Groningen. Hierbij werd i® Luitenant
Jhr. van den Brandeler (oud-rijder) No. 9 met
„Epine au Bois" en de kornet Linthorst Homan
met „Incu" No. 12.

Op 7 en 8 October werd de jaarlijksche rallye
paper gehouden in de omgeving van de Kieftkamp
van Ritmeester van den Wall Bake bij Vorden.
Het parcours was 65 K.M., terwijl verder dressuurproeven en een cross-country van 2800 M. ge

vraagd werden, i® Luitenant van Nijnatten maakte
een prachtigen tijd met „Kakkerlak" en wist zich

No. s te plaatsen, terwijl kornet van Houten met

„Puiu" No. II werd. Verder namen van het Korps
deel Luitenant Maas met „Ready"(h.c.), ReserveLuitenant Jhr. van der Does en kornet Linthorst
Homan.

Tot slot van het jaar werd 28 October de crosscountry op den „Hezenberg" bij Hattem van

Reserve-Ritmeester Daendels gehouden, een zeer

zwaar parcours van ongeveer 4500 M. De oud-

rijder Kapitein van Santen met „Old Gold" werd
No. 3, de I® Luitenant van Nijnatten met „Kak
kerlak" No. 8, terwijl verder van het Korps Luite
nant Portheine met „Camera Obscura" en kornet

van Houten met „Rival Rock" mededongen. Met
de prachtige omgeving en het mooie najaarsweer
was het een zeer geslaagde sportdag.
Zooals men ziet was er alle belangstelling voor
het hippische gedeelte!

KLEEDING
l*

Op de Korpsnota van 15 September vindt men
vermeld „In den vervolge zal bij verkregen mach
tiging van den Inspecteur van het wapen bij de
oefeningen met de herhalingslichtingen van K.R.A.
de kolbak c.q. veldmuts gedragen worden bij alle
oefeningen niet in samenwerking met andere
troepen".

Officiersdienstpaard.
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1927
MUTATIEN

wordt op zijn verzoek eervol ontslag uit den mili

aterdag 22 Januari. Beëediging
van de Reserve 2« Luitenants

E. D. Haitsma Muiier, Jhr. P.
T. Six, H. P, Linthorst Homan,
C. H. J. F. van Houten en
C. Th. E. Graaf van Lynden
van Sandenburg te 11 uur op
den Galgeberg. Exercitietenue met gelen dolman

en kolbak (benoeming 27 December 1926).
21 Februari. Beëediging van den Reserve 2« Lui
tenant Jhr. L. den Beer Poortugael te 10.15 uur
in het Artilleriepark, tenue als boven.
1 Mei. De Kapitein R. D. Storm Buijsing wordt

bevorderd tot Majoor bij het Regiment VestingArtillerie te Utrecht.

2 Mei. De

Luitenant van Administratie A. T.

Reyst wordt benoemd tot Kapitein.
4 Mei. De Kapitein R. H. A. van den Wall

Bake wordt bevorderd tot Majoor bij het Korps
Rijdende Artillerie.

14 Mei. De Kapitein P. H. Schoute van de

IF Artillerie-Brigade wordt geïnstalleerd op de
Kemperheide te 10.30 uur. De Rijdende batterijen
gelen dolman met kolbak, motorbatterij in 't grijs
met helm (r Mei overgeplaatst).
3 Juni. De oud-rijder Overste A. M. A. van den

Wall Bake wordt 75 jaar; het Korps defileert
langs zijne woning in Velp.
19 Augustus-i October. De

Luitenant der

Infanterie V.E. Nierstrasz van de Hoogere Krijgs
school wordt gedetacheerd bij het Korps.
31 Augustus. De Korps-Commandant Luitenant-

Kolonel H. G- Rambonnet benoemd tot Officier
in de Orde van Oranje Nassau.

I September. Den Majoor R. D. Storm Buijsing
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tairen dienst verleend.

9 t/m 17 September. De i® Luitenant der Infan
terie W. P. A. Seyn van de Hoogere Krijgsschool
wordt gedetacheerd bij het Korps.
I October. De 2® Luitenant Jhr. D. J. A. A,
van Lawick van Pabst van Nijevelt wordt van den

voorbereidenden cursus te Bergen op Zoom ge
detacheerd bij het Korps.
16 November. De Korps-Commandant LuitenantKolonel H. G. Rambonnet wordt benoemd tot

Adjudant i. b. d. van H.M. de Koningin.
Kolonel A. van Mens Commandant der Lichte

Brigade bevorderd tot Generaal-Majoor.
15 December. De Reserve 2® Luitenants G. H. L.
Baron van Boetzelaer en G. van Tienhoven be
noemd tot Reserve i® Luitenant.

De 2® Luitenant Jhr. D. J. A. A. van Lawick

van Pabst van Nijevelt overgeplaatst bij het Korps.
17 December. De 2® Luitenant Jhr. D. J. A. A.
van Lawick van Pabst van Nijevelt geïnstalleerd
in de rijbaan te 12 uur.
OEFENINGEN

In Mei hadden,zooals reeds boven is aangegeven,
eenige mutaties plaats. De Kapiteins R. D. Storm
Buijsing en R. H. A. van den Wall Bake werden
respect, i en 4 Mei benoemd tot Majoor bij het

Regiment Vesting-Artillerie en bij het Korps Rij
dende Artillerie. Zulks hield verband met de toen

tijdelijk ingestelde „dubbelrangen" waarbij men
eventueel den dienst van den lageren rang kon
blijven verrichten.

De Majoor van den Wall Bake bleef de 2® Bat

terij commandeeren, de Majoor Storm Buijsing
kreeg een Majoorscommando bij de Vesting-ArtÜ-

lerie. Zijn heengaan werd zeer betreurd. Het Korps
verloor in hem iemand die doorkneed was in het

gebruik van en de traditiën bij het Korps, die door
zijn persoonlijke eigenschappen en opvattingen een
groot overwicht over zijn ondergeschikten had,
een uitstekende discipline wist te handhaven,
kortom iemand die bezield was met den echten

rijdersgeest.
De Majoor Storm Buijsing nam kort daarna,
ï September, zijn ontslag uit den dienst; hem werd
31 Augustus 1931 de rang van Luitenant-Kolonel
tit. verleend.

Op 9 Juni werd te Amsterdam met groote plech
tigheid het stoffelijk overschot bijgezet van wijlen
den Luitenant-Generaal von Heutsz, AdjudantGeneraal van H.M.de Koningin, oud-GouverneurGeneraal van Nederlandsch-Indië. Van het ge-

heele leger waren detachementen en deputaties
aanwezig en ook uit Indië was een sterk detache
ment gedecoreerden overgekomen.
Van K.R.A. waren aanwezig de Korps-Com

mandant met zijn Adjudant de i® Luitenant Maas,

en Kapitein Schoute, terwijl de

Luitenant Port-

heine een detachement commandeerde van i fou-

rier, 2 wachtmeesters, 2 korporaals en 16 kanon
niers, en het Korps bovendien de eer te beurt
viel een bespanning van 6 zwarte paarden benevens

een reserve-span voor de affuit te geven, die het
stoffelijk overschot van den grooten Nederlander
naar zijne laatste rustplaats zou vervoeren.
De troependetachementen waren te ir.4S
v.m. in een uit den aard der zaak zeer lange colonne

op den marschweg opgesteld, de vlag- en opperofficieren, de Ridders der Militaire Willemsorde,
de officieren die vroeger onder den Generaal von
Heutsz hadden gediend en de deputaties op den
Dam.

Te 12 uur werd het stoffelijk overschot uit het

Heerengracht-Amstel, Blauwbrug-Amstel-Nieuwe
Heerengracht Hortusbrug-Plantage MiddenlaanAlexanderplein-brug over BuitensingelgrachtMauritskade langs Koloniaal Instituut-Linnaeusstraat-spoorovergang-Linnaeusstraat-MiddenwegKruislaan naar Nieuwe Oosterbegraafplaats. De
muziekkorpsen speelden afwisselend met de tam
boers den treurmarsch. Zeldzaam indrukwekkend

was deze plechtigheid, doodsche stilte heerschte in
de stad,zoowel bij de toeschouwers langs de straten
als in de huizen en op de balcons, men hoorde
slechts de treurmuziek of tromslag en het doffe
langzame geluid der marcheerende troepen. Een

plechtiger hulde kon den overledene moeilijk ge
bracht worden.

We keeren nu tot de oefeningen terug. Zooals
reeds vroeger is vermeld was het oude schietterrein
van de Rijdende Artillerie, steeds jaarlijks voor
dit doel welwillend afgestaan door Baron van
Pallandt van Rosendael, overgegaan in eigendom
van den Heer Kröller, die het terrein met een

vele kilometers lang hek had laten omrasteren.
Daar de Legerplaats van Oldebroek overladen was
met schietoefeningen, waren er dus weinige dagen
voor het Korps beschikbaar. Derhalve werd een

poging gedaan het oude terrein voor elementaire
schietoefeningen terug te krijgen. De heer Kröller
was zoo welwillend met de meeste bereidwilligheid
aan dit verzoek te voldoen.

Reeds op 29 Juli werd een vaste telefoonverbin
ding door de Genie aangelegd van den voormaligen contróle-post naar de batterijstellingen, terwijl
in 't najaar een geblindeerde post werd geplaatst.
Op 1, 3 en 4 Augustus werden schietoefeningen
gehouden met de Rijdende batterij en Motorbatterij
van 7 c.M. V., terwijl van 3 op 4 Augustus een
bivak werd betrokken in het omrasterde gedeelte.

Op 9 en 10 Augustus werd met 6 c.M. V. ge

Paleis gedragen door Ridders van de Militaire
Willemsorde, een oorlogsschip op 't IJ gaf 21

schoten. Daar het geheele terrein door een hek
omgeven was, waren de veiligheidsmaatregelen zeer

minuutschoten af, de tamboers der Marine gaven

eenvoudig, een post bij de hekken was voldoende.
Van 11-15 Juli werd een verkenning gehouden

I roffel, waarop de geweren gepresenteerd werden,
waarop 4 roffels volgden.
De affuit met het stoffelijk overschot, gevolgd
door de volgrijtuigen en daarna door al de boven

genoemde op den Dam staande militairen, zette
zich in beweging, evenzoo de op den marschweg
opgestelde troepen en wel van den Dam-Mozes en
Aaronstraat- N.Z. Voorburgwal- Raadhuisstraat-

voor de manoeuvre der Lichte Brigade door den
Kolonel van Mens Ct. der Lichte Brigade met
Ritmeester Baron van Lawick, den Korps-Com
mandant en Luitenant Maas, voorts den Luite
nant der Huzaren Feenstra en den i® Luitenant

der Genie van Wageningen. De verkenningen had
den plaats van Delden uit.
i6s

i8 Juli woonde de oud-Inspecteur GeneraalMajoor Tonnet, die steeds een levendige belang
stelling voor het leger bleef houden, een oefening
van het Korps bij op de Kemperheide. j

Op 19 Augustus had een inspectie voor den
Commandant van het Veldleger Luitenant-Gene
raal Muller Massis plaats. Daartoe rukten uit
I Rijdende batterij van 7 c.M.V. van 4 vuurmonden

van Houten (Ch.) en Jhr. den Beer Poortugael.
Op 31 Augustus werd een groote parade gehou
den op het terrein ten Z. van de vliegloodsen.
Bij het schieten van 6 c.M. V. op naderende
pantserwagens, waarbij men het doel liet naderen
tot 500 M., behaalde de Reserve-Luitenant von

en I caisson, i Rijdende batterij van 6 c.M. V. en
I Motorbatterij van 7 c.M. V. elk voorgesteld door
I sectie, de gereedschapsauto met aangehaakten
vuurmond van 6 c.M. V. op rubberbanden en een
sectie pantserauto's. Rijdende batterijen grijze veldtenue met kolbak, overigen met helm. Bij het einde
der oefening defileerden de Rijdende batterijen in
galop en daarna de motorbatterij voor den C.V.,

Hemert veel succes met zijne goed geoefende be
diening door herhaaldelijk voltreffers te schieten.
Van 12 t/m 17 September ging het Korps op
manoeuvre met de lichte Brigade in Twente. Het
Korps werd versterkt met 99 paarden van de II®
en IV* Art. Brigade en formeerde:
Een staf, 2 rijdende batterijen (4 vuurmonden,
I caisson en i gereedschapskeukenwagen elk)
respt. gecommandeerd i® Batterij door Majoor van
den Wall Bake, 2® Batterij door Kapitein Schoute,

welke zijn bijzondere tevredenheid over het Koprs

I batterij van 7 c.M. V. (motorsectie van 2 vuur

betuigde.
17 en 18 Augustus had een kaderoefening voor
officieren onder den Korps-Commandant in Ven-

monden en 2 caissons en een keukenauto) onder
I® Luitenant Knight (3-K.R.A.), 2 rijdende bat
terijen van 6 c.M. V.(2 vuurmonden elk) respect,

ray plaats, waar ook de Majoor de longh met de
officieren der wielrijders aanwezig was.

voor 1® en 11* Regiment Huzaren, waarbij de

Aan de manoeuvres onder den Commandant van

Homan, i motorbatterij van 6 c.M. V. (2 Ford
trucks met 2 vuurmonden op rubberbanden en i
Latil met 2 vuurmonden opgeladen) onder Reserve

het Veldleger in de omstreken van Ede, die van

20 t/m 25 Juni plaats hadden, nam het Korps
alleen 24 en 25 Juni deel met een motorsectie van
7 c.M. V. onder Majoor van den Wall Bake en
een sectie van 6 c.M. V. onder Reserve-Luitenant
van Houten.

27 Augustus vertrok het Korps naar de Leger
plaats bij Oldebroek met i Rijdende batterij van
7 c.M. V. (4 vuurmonden en 5® caisson) van de
I® Batterij; een motorsectie van 7 c.M. V. en i
Rijdende batterij van 4 vuurmonden van 6 c.M. V.
benevens 2 Fordtrucks met 2 kanonnen van

6 c.M. V.(op rubberbanden) van de 2® Batterij. De

batterijen moesten te 2.30 uur n.m. in de Leger
plaats aanwezig zijn en marcheerden gedeeltelijk
langs den weg, gedeeltelijk door het terrein. De

navolgende officieren namen behalve den KorpsCommandant aan de oefeningen deel; Majoor van
den Wall Bake, Kapitein Schoute, i® Luitenant

Baron van Boetzelaer, i® Luitenant-Adjudant
Maas, I® Luitenants van Nijnatten, Portheine,
Knight en Carp, Reserve-Kapitein Eschauzier,
Reserve i® Luitenants von Hemert, de Goeijen, Jhr.
van der Does, Loudon (H.), Taunay, de Reserve
2® Luitenants Jhr. Röell (J. A.). Jhr. Six, Lint

horst Homan, Graaf van Lynden van Sandenburg,
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Reserve 2® Luitenants van Houten en Linthorst

I® Luitenant von Hemert en Reserve 2® Luitenant

Graaf van Lynden van Sandenburg (4-K.R.A.).
Voorts een sectie pantserauto's (2 onderofficie
ren, 3 korporaals en ro kanonniers) onder Reserve

2® Luitenant Loudon. Van deze sterkte ging op 13
September een sectie van 7 c.M. V. onder i® Luite
nant Portheine over naar de verdedigende blauwe
partij, terwijl op 12 September nog een sectie van

6 c.M. bij deze partij was aangekomen (Reserve
Luitenant Maris). Als Commandant van den
Korpsstaf was aangewezen Reserve i® Luitenant

Jhr. van der Does, terwijl Luitenant Carp weder
commandant der verbindingsafdeeling was. De
Reserve-Kapitein Eschauzier en Reserve i® Lui
tenant Taunay waren belast met de munitieaan

vulling, waartoe een Fordtruck beschikbaar was

gesteld. Reserve i® Luitenant de Goeijen en i® Lui
tenant Seyn van de Hoogere Krijgsschool deden
dienst als verkenningsofficieren.
We mogen hierbij wel releveeren dat verschil

lende reserveofficieren niet alleen vrijwillig op
eigen kosten waren opgekomen, maar ook verschei-

denen hun particuliere auto ter beschikking had
den gesteld uit enthousiasme voor de goede zaak.

-4*/

ii-

Mohu'battrfij 7 c.M

Duidelijker kon de mooie korpsgeest niet gede
monstreerd worden!

Op lo September marcheerde het Korps te 6 uur
v.m. af in veldtenue met kwartiermuts, helm op
gepakt, gesplitst in een bereden colonne, waarbij
alle bereden batterijen (behalve de sectie 6 c.M. V.
bij de blauwe partij) en 2 motorcojonnes. De
marschweg van 't bereden gedeelte was Arnhem,
Ellecom, Doesburg, Hununelo, Ruurlo-Borculo.

Deze aan Soesterberg opgegeven marschweg zou
door vliegers verkend worden, doch het mocht niet
gelukken de colonne te ontdekken.

In Borculo werd dien avond gelegerd met 26
officieren, 47 onderofficieren, 283 korporaals en
manschappen, 288 paarden, 17 auto's en 66
rijwielen.

Het vereenigde K.R.A. werd Maandag 12 Sep
tember naar verschillende kwartieren gedirigeerd.
De manoeuvre had ten grondslag den opmarsch
van rood van Oost naar West; van uit Oldenzaal,

de Lutte, Enschede werd de volgende dagen in de
richting Hengelo, Delden, Goor, Holten gema
noeuvreerd. Van 15 op 16 September werd de lei
ding door den C. V. in handen genomen voor een

gelo. 13-14 September Staf Hengelo, i-K.R.A.
Hertme(Borne), 2-K.R.A. Driene, 3-K.R.A. Hen
gelo, 4-K.R.A. Stad Delden. 14-16 September Staf

Delden, i-K.R.A. Goor, 2-K.R.A. Diepenheim,
3-en4-K.R.A.Goor. 16 September K.R.A.Lochem.

Blauwe Partij. 12-13 September batterij 6c.M.V.
Deldenerbroek,. 13-14 September sectie 7 c.M. V.
Goor, 6 c.M. V. Hengevelde, 14-16 September
7 c.M. en 6 c.M. V. Holten, 16 September Lochem.

Op 16 September was dus het geheele Korps
weer te Lochem vereenigd, alwaar onder genoegelijk samenzijn de Reserve-Luitenant de Goeijen
eenige uitnemende films van het Korps vertoonde.
Op 17 September marcheerde het Korps in zijn
geheel naar Arnhem terug. Motor-colonne en

rijdende colonne afzonderlijk. De geest gedurende
de manoeuvre was uitstekend. De inlandsche paar
den der veldartillerie waren voor een groot deel bij
de batterij van den Majoor van den Wall Bake
ingedeeld, de andere batterij bestond uitsluitend

uit Ieren. Alhoewel alle omzichtigheid met tempo
enz. werd betracht, bleek toch weder dat de inland

sche paarden weder verre ten achter stonden bij
de Ieren, welke zich uitstekend hielden. Van de

aanval op Holten, welke manoeuvre echter te 5 uur
s avonds wegens aanhoudenden regen geschorst

inlanders moesten er telkens achtergelaten worden.

werd om den i6de te worden voortgezet.
De manoeuvre was vooral voor K.R.A. belang

in een zeer langzaam tempo gereden worden en bij
elke rust zorgvuldig de toestand onderzocht wor
den, Het was een aardig schouwspel de lange
colonne der rijdende batterijen over de brug bij

wekkend, daar alle moderne eenheden mede in

bedrijf waren en zich uiteenloopende situaties voor
de bevelvoering voordeden, daar afwisselend de

Bij den terugmarsch via Zutfen moest dan ook

batterijen vereenigd en weder gesplitst optraden

Zutfen te zien trekken, waarbij het hoofd reeds
aan den overkant de richting van Brummen in

en tijdens de manoeuvre meermalen van den eenen

sloeg, terwijCde staart nog langs de IJsselkadé

toestand in den andere werd overgegaan. Een proef

marcheerde.

met inlassching van een Afdeelings-Commandant,
waarbij deze de technische leiding van het vuren
van meerdere batterijen had, terwijl de KorpsCommandant als artilleristisch adviseur bij den
Commandant der Brigade bleef, voldeed uitstekend

Op 16 November, den dag waarop LuitenantKolonel Rambonnet 25 jaar bij het Korps diende,
werd deze door H.M. de Koningin benoemd tot
H.M.'s adjudant in buitengewonen dienst, welke
tijding hem door het volgende telegram bereikte:

en eenigen tijd later werd dan ook deze functie^in
de organisatie ingevoegd.
,

„Luitenant-Kolonel Rambonnet,

Commandant Korps Rijdende

De geheele manoeuvre was trouwens zeer ge
slaagd, waartoe de vriendelijke ontvangst der in
woners van Twente zeker het hare bijdroeg.

De achtereenvolgende kwartieren voor de Roode
Partij waren: 10-12 September Borculo, 12-13 Staf
de Lutte, i-K.R.A. Oldenzaal, 2-K.R.A. Lonneker,

3-K.R.A. de Marke, 4-K.R.A. Oldenzaal, batterij
I R.H. Oldenzaal, batterij II R.H. gemeente Hen

Artillerie, Arnhem.

Het Loo, 16-11. 13-35.
Hare Majesteit de Koningin draagt mij op u de

benoeming mede te deelen tot Harer Majesteits
adjudant in buitengewonen dienst en U Hoogstderzelver gelukwenschen aan te bieden met het

feest van heden,

yos van Steenwijk."
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Met groote dankbaarheid werd dit bijzondere
hernieuwde blijk van belangstelling van Hare
Majesteit in het Korps ontvangen.

HIPPISCHE sport'
Behalve de gewone jachten achter een jagermeester werden op 12 Maart, 3 November en
3 December jachten achter de meute der Konink
lijke Nederlandsche Jachtvereeniging gehouden.
De Koninklijke Veluwsche Jachtvereeniging be
stond nog steeds, alhoewel door de tijdsomstandig
heden het niet mogelijk was honden aan te schaf

fen. Men geraakte evenwel tot een compromis met
de Ned. Jachtvereeniging, zoodat in de toekomst
de jachten te Arnhem weder onder de vlag der
„Veluwsche" plaats hadden en leden van deze vereeniging het recht hadden mede te rijden. Hier
voor werd een zekere subsidie gegeven.
Het Bestuur der Koninklijke Veluwsche Jacht
vereeniging bestond uit; Graaf van Rechteren

Limpurg, Voorzitter, Baron van Heeckeren van

Keil, Majoor Storm Buijsing, Mr. Fockema, Jhr.
van Coehoorn van Sminia en Jhr. van der Does.
Het is te hopen dat de tijden nog eens zullen
meebrengen dat de Veluwsche haar ouden bloei zal

zien herleven om deze schoonste aller sporten weer
als van ouds te kunnen beoefenen. Intusschen zijn
wij dankbaar, dat ze nog bestaat en af en toe door
eenige jachten ons de herinnering aan het verleden
doet levendig houden.

De ic Luitenant Portheine begon 12 April met
de instructie aan een aantal onderofficieren tot

het inspringen van paarden voor de op handen
zijnde concoursen, welke oefeningen eenige keeren
per week van 3.30-5 uur in 't park plaats hadden.
Op 9 April hadden de dressuurproeven voor de
officieren plaats in het Park ten einde uit te

maken, welke officieren naar deze proeven voor
het geheele leger zouden worden afgevaardigd. De
Majoor Jhr. van Reigersberg Versluys assisteerde
daarbij de Jury,waarin ook de Korps-Commandant
en Kapitein Storm Buijsing zitting hadden. De Lui
tenants Carp en Portheine werden i en 2 geplaatst.
3 Maart behaalde

Luitenant Portheine met

„Camera Obscura" bij een cross-country van
3500 M. in Noordwijkerhout een 3®" prijs. De

Reserve-Luitenant van Houten met „Pimpo" was
12 en le Luitenant van Nijnattenmet„Balzane"23.
Bij den dubbelen cross-country te Ede op 15
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Maart(4000 en 8000 M.) was Luitenant Portheine
N". 9 met „Camera Obscura", terwijl 25 Maart
bij den cross-country in Bingerden de oud-rijder
Kapitein van Santen met „Old Gold" N°. 3 was en
Reserve-Luitenant van Houten met,, Pimpo" N°.5.
Op 24 Mei bij den eindstrijd dressuurproeven in
den Haag was Luitenant Carp met „Bobbie" N®.6.
Luitenant Portheine met„Camera Obscura" N®. 10.

Bij de voorjaarswedstrijden der K.M.S. te
Amersfoort op 17, 18 en 19 Mei won Luitenant
Portheine met „Camera Obscura" den 9®" prijs, bij
*t Internationaal Concours Rijpaarden te Hilver'sum op 15, 16 en 17 Juli, Luitenant van Nijnatten
met „Kakerlak" den 9®" prijs en in de rallye
paper te Vorden op 27 en 28 September Luitenant
.van Nijnatten den 3®® prijs met „Va t'en" (eig.
Luitenant Pahud de Mortanges).
15 Juni gaf Luitenant Carp een zeer geslaagde
demonstratie met een sectie Rijdende Artillerie
op *t Concours-Hippique te Wageningen.
Op den Landdag van den Vrijwilligen Land
storm te Baarn in Augustus werd een zeer mooi
carroussel gegeven door 16 officieren in groote
tenue, 4 van de roode, 4 van de blauwe huzaren,

4 van de veldartillerie en 4 van het Korps Rijdende
Artillerie (Luitenants Portheine, Maas, van Nij
natten en Carp). Het was een groot succes.
H.M. de Koningin Moeder woonde deze uit
voering bij.
PROEVEN

Nadat de rij- en schietproeven in 1925 en '26
gunstige resultaten hadden opgeleverd, hechtte de

Minister van Defensie bij aanschrijving 12 Sep>tember 1928 IV® Afd. B., N®. 93 zijne goedkeu
ring aan een voorstel om de geheele motorbatterij
van 6 c.M. V. bij K.R.A. uit te rusten met schijf
raden en luchtbanden. Bij het vervoer langs den
weg werd het kanon achter een Ford wagen gehaakt.
De bij K.R.A. met eigen middelen samenge
stelde voorwagen (pinwagentje) had bij de verdere
verplaatsing in het terrein goed voldaan; met de

handen kon het opgelegde kanon gemakkelijk ver
voerd worden.

Op de manoeuvres werd bij K.R.A. ter beproe
ving een keukenaanhangwagen met autotrekker
ingedeeld, een groote ruime wagen met een uit
gebreide inrichting ter bereiding van het eten.

Over 't algemeen voldeed de wagen goed, behou
dens verschillende opmerkingen.

Opmarscli Rijdende batterijen en Motor batterij voor het defileeren.

1928
(tot begin MEI).

MUTATIEN.

e kornetten A. A. Baron Mackay, E. van Walree enS. W.A.

Baron van Voerst van Lynden
worden i Januari aangesteld
tot Reserve 2® Luitenant.

21 Januari. Beëediging van

bovengenoemde officieren op den Galgenberg te
lï uur v.m. Exercitietenue gele dolman met kol

bak. Officieren blauwe dolman met sjerp.
1 Mei. De Majoor J. E. Haitsma Muiier van de

II® Artillerie-Brigade (oud-rijder) wordt gedeta
cheerd bij het Korps en belast met het Commando
over de 2® Batterij.
2 Mei. Luitenant-Kolonel H. G. Rambonnet
wordt benoemd tot Kolonel, Commandant van de

I® Artillerie-Brigade te 's-Gravenhage.
Majoor R. H. A. van den Wall Bake wordt be

noemd tot Commandant van het Korps Rijdende
Artillerie. De Kapitein Jhr. K. J. van den Brandeler wordt overgeplaatst bij het Korps.
5 Mei. Overgave van het Commando van het
Korps op de Kemperheide te 10.30 uur v.m. De
Kapitein Jhr. K. J. van den Brandeler geïnstal
leerd.
OEFENINGEN EN

GEDENKWAARDIGE FEITEN

Op 21 Februari werd ter eere van het i3S-jarig
bestaan de traditioneele marsch door de stad ge
houden.

Op 10 Maart had de begrafenis plaats van den
adspirant-kornet A. Baron van Heeckeren van
Keil, die door een noodlottig ongeval met het stor
ten van zijn paard verongelukt was, waardoor het

veelbelovend leven van dezen sympathieken jonge
man plotseling werd afgesneden.
18 April hield de Generaal-Majoor van Mens
een inspectie over het Korps op 't Rosendaelsche
veld, waarbij een Rijdende batterij van 7 c.M. V.
en van 6 c.M. V. en een motorbatterij van 7 c.M. V.
aanwezig waren.
Tenslotte had op 5 Mei de overgave van 't Com
mando plaats aan den Majoor R. H. A. van den

Wall Bake, die reeds als 2® Luitenant bij het Korps
was aangekomen en wiens vader als 2® Luitenant

bij het Korps beëedigd was en nagenoeg zijn geheelen diensttijd bij het Korps gediend had. De
2 Rijdende batterijen van 7 c.M. en 6 c.M. V. in
gelen dolman met kolbak, de motorbatterij in 't
grijs met helm, officieren in blauwen dolman met

sjerp waren te 10.30 uur op de Kemperheide
opgesteld. Het geheel defileerde na afloop van de
plechtigheid.
Hiermede is dit tijdperk afgesloten. Bij het
einde is het mij eene behoefte uiting te geven aan
mijne gevoelens van dankbaarheid, dat ik ruim
25 jaren bij een korps heb mogen dienen, waar de
oude soldatendeugden, plichtsbetrachting en kame
raadschap, nog welig tieren, waar in onderling
vertrouwen ieder zijn positie begrijpt en waar
bovenal de leus geldt
„Trouw aan Koningin en Vaderland".
Moge het in de toekomst zoo blijven en de jon
geren zich steeds bewust blijven van het groote
voorrecht bij zulk een korps te mogen dienen en
van den duren plicht met woord en daad, op hun
beurt, de komende generatie onze mooie en goede
tradities in te prenten!
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NAAMLIJST VAN OFFICIEREN DIE IN HET TIJDVAK
1903—1928 BIJ HET KORPS GEDIEND HEBBEN

Naam.

J. D. Wagner

Tijdperk.

20 Juli 1882 als I® Luitenant bij het Korps Rijdende Artillerie
overgeplaatst; 21 Juli 1887 Kapitein bij het 4® Regt. Vesting-Artil
lerie; I October 1894 als Kapitein terug bij het Korps; 23 April
1900 Majoor bij het 3® Regt. Vesting-Artillerie; i November 1903
als Luitenant-Kolonel benoemd tot Commandant van het Korps
Rijdende Artillerie; i Mei 1905 benoemd tot Kolonel Commandant
van het 2® Regt. Veld-Artillerie.

Jhr. R. J. Rütgers van Rozenburg

16 April 1889 als i® Luitenant overgeplaatst bij het Korps Rijdende
Artillerie; 11 Augustus 1899 Kapitein bij het i® Regt. VestingArtillerie; 30 November 1905 als Kapitein terug bij het Korps, i Juli
1908 eervol ontslag op verzoek. Bleef zitting houden in de Remonte
commissie voor aankoop in Ierland.

Ch. E. Baud

24 November 1891 als 1® Luitenant bij het Korps Rijdende Artillerie
overgeplaatst; 19 November 1898 Kapitein bij het 2® Regt. VestingArtillerie; 30 Augustus 1901 als Kapitein terug bij het Korps;
I April 1913 benoemd tot Majoor Commandant van het Korps
Rijdende Artillerie; 31 Maart 1915 benoemd tot Luitenant-Kolonel;
II Maart 1918 Kolonel Commandant van het 3® Regt. Veld-Artil
lerie te Breda.

J. C. A. Drabbe

4 December 1894 als i« Luitenant bij het Korps Rijdende Artillerie
overgeplaatst; i Mei 1900 overgeplaatst bij het 2® Regt. VestingArtillerie; I Mei 1904 benoemd tot Commandant der Instructie-

Batterij (was inmiddels benoemd tot Kapitein); 22 December 1909
overgeplaatst bij het Korps Rijdende Artillerie; 30 April 1913
gedetacheerd bij het 4® Regt. Veld-Artillerie te Ede; i October 1913
op non-activiteit gesteld.

A. L.vanAffelenvanSaemsfoort 15 Juü 1897 als i® Luitenant overgeplaatst bij het Korps Rijdende
Artillerie; i November 1904 overgeplaatst bij het 3® Regt. VestingArtillerie. Non-activiteit aangevraagd en daarna eervol ontslag op
verzoek.
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Tijdperk.

Naam.

L. W. Baron van Boetzelaer

3 December 1898 als i® Luitenant overgeplaatst bij het Korps
Rijdende Artillerie; i® Luitenant-Adjudant 17 Juli 1901; 25 Augustuè 1903 Kapitein bij het 3® Regt. Vesting-Artillerie; 22 December
1909 benoemd tot Commandant der Instructie-Batterij; i November
1912 teruggeplaatst bij het Korps Rijdende Artillerie (i® Batterij);
I Mei 1915 Majoor bij het 2® Regt. Veld-Artillerie te Leiden;
16 Maart 1918 benoemd tot Commandant van het Korps Rijdende
Artillerie als Luitenant-Kolonel; i Augustus 1920 Commandant
van het 2® Regt. Vesting-Artillerie; i November 1920 benoemd tot
Kolonel.

Jhr. W. Röell

I Mei 1900 als 2® Luitenant overgeplaatst bij het Korps Rijdende
Artillerie; 13 Juni 1901 benoemd tot i® Luitenant; i November 1906
tot I November 1909 gedetacheerd aan de Hoogere Krijgsschool;
12 Augustus 1910 benoemd tot Luitenant-Adjudant; 28 October 1912
benoemd tot Kapitein-Adjudant bij het Korps; 16 October 1913
overgeplaatst bij het i® Regt. Vesting-Artillerie,

L. Baron van Hogendorp

28 April 1900 als Kapitein overgeplaatst bij het Korps; 20 November
1905 op non-activiteit wegens ziekte.

C. W. A. Baron van Haersolte

13 November 1900 als i® Luitenant overgeplaatst bij het Korps

VAN DEN Doorn Rijdende Artillerie; Luitenant-Adjudant 8 September 1903; i Octo
ber 1909 Kapitein bij het 4® Regt. Vesting-Artillerie; 13 Mei 1913
als Kapitein terug bij het Korps; 18 October 1918 Majoor bij
de Vesting-Artillerie te Laren; 29 Juli 1920 Commandant van
het Korps Rijdende Artillerie; overleden als Korps-Commandant
31 Juli 1922.
31 Januari 1901 als i® Luitenant overgeplaatst bij het Korps
Rijdende Artillerie; op non-activiteit wegens ziekte 9 Mei 1908.

B. D. Bleckmann

Jhr. J. G. L. Calkoen

I Augustus 1901 als I® Luitenant overgeplaatst bij het Korps
Rijdende Artillerie; i® Luitenant-Adjudant 24 September 1909;
overleden 4 Augustus 1910 te Velp.

H. J. Verhulst

6 September 1901 als i® Luitenant overgeplaatst bij het Korps
Rijdende Artillerie; i November 1908 gedetacheerd aan de Hoogere
Krijgsschool en overgeplaatst bij het 4® Regt. Veld-Artillerie,

O. C. G. BeELAERTS VAN

10 October 1901 als 2® Luitenant overgeplaatst bij het Korps

Emmichoven Rijdende Artillerie; 25 November 1901 i® Luitenant; i April 1913
benoemd tot Kapitein bij het 4® Regt. Vesting-Artillerie.
H. G, Rambonnet

16 November 1902 als i® Luitenant overgeplaatst bij het Korps
Rijdende Artillerie; i November 1904 i® Luitenant van speciale
diensten; 20 November 1911 Kapitein van speciale diensten bij het
Korps; 9 Augustus 1922 tijdelijk belast met het bevel over het
Korps; i Juni 1923 benoemd tot Majoor Commandant van het Korps
Rijdende Artillerie; i Juni 1925 Luitenant-Kolonel; 16 November
1927 benoemd tot Adjudant i.b.d. van H.M. de Koningin; 2 Mei
1928 Kolonel Commandant der i® Artillerie-Brigade te Den Haag.
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Naam.

R. H. A. VAN DEN Wall Bake

Tijdperk.

I November 1902 gedetacheerd als 2,^ Luitenant bij het Korps
Rijdende Artillerie; 24 Juni 1903 i® Luitenant; 6 October 1903
overgeplaatst bij het Korps; 24 Maart 1914 Kapitein bij het 3® Regt.

Vesting-Artillerie; i October 1923 als Kapitein terug bij het Korps;
4 Mei 1927 benoemd tot Majoor bij het Korps; 2 Mei 1928 benoemd
tot Commandant van het Korps Rijdende Artillerie.
Jhr. H. J. Repelaer van Driel

i November 1904 als i® Luitenant overgeplaatst bij het Korps

Rijdende Artillerie; i November 1909 tot i November 1912 gedeta
cheerd aan de Hoogere Krijgsschool; i Mei 1914 Kapitein bij het
4® Regt. Vesting-Artillerie.
N. Bosboom

I Mei 1905 als Majoor benoemd tot Commandant van het Korps
Rijdende Artillerie; 4 December 1906 Luitenant-Kolonel; 15 Maart
1910 Kolonel Commandant 2® Regt. Veld-Artillerie te den Haag.

Jhr. K. F. Quarles van Ufford

20 Mei 1908 als i® Luitenant bij het Korps Rijdende Artillerie
overgeplaatst; i November 1913 Adjudant bij het Korps; 21 Januari
1915 Kapitein-Adjudant bij het Korps; i Februari 1917 overge
plaatst bij het 2® Regt. Vesting-Artillerie.

Jhr. D. C. Graswinckel

1 Juli 1908 als Kapitein overgeplaatst bij het Korps Rijdende Artil
lerie; 25 November 1909 op non-activiteit gesteld wegens ziekte;
1 Januari 1912 eervol ontslag uit den dienst verleend; 9 Augustus
1914 benoemd tot Reserve-Kapitein bij het Korps Rijdende Artil
lerie dienstdoende bij het Depot van het 2® Regt. Veld-Artillerie
te 's-Gravenhage; i Juni 1915 Reserve-Majoor; 16 Februari 1920
eervol ontslag en de rang van Luitenant-Kolonel verleend.

F. H. Dolleman.

2 November 1908 als i® Luitenant overgeplaatst bij het Korps
Rijdende Artillerie; 12 November 1910 op non-activiteit gesteld op
verzoek; 23 Januari 1912 eervol ontslag uit den dienst verleend op
verzoek.

R. D. Storm Büijsing

30 Januari 1906 gedetacheerd bij de Instructie-Batterij van het
Korps Rijdende Artillerie; i Mei 1907 gedetacheerd bij de Rij
school te Amersfoort; i November 1909 als i® Luitenant over

geplaatst bij het Korps Rijdende Artillerie; 15 December 1913
Kapitein bij het 4® Regt. Vesting-Artillerie; 29 October 1918 als
Kapitein terug bij het Korps; i Mei 1927 benoemd tot Majoor bij de
Vesting-Artillerie te Utrecht; i September 1927 eervol ontslag uit
den dienst verleend op verzoek.
C. J. PiCKe

15 Maart 1910 als Majoor benoemd tot Commandant van het Korps
Rijdende Artillerie; 24 November 1911 Luitenant-Kolonel; 15 Maart
1913 eervol ontslag uit den dienst verleend wegens ziekte.

C C. Pels Rijcken

29 Augustus 1910 als 1® Luitenant overgeplaatst bij het Korps
Rijdende Artillerie; 21 Januari 1915 benoemd tot Kapitein bij het
Korps; 2 October 1916 overgeplaatst bij het 2® Regt. VestingArtillerie.
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Tijdperk.

Naam.

J. E. Haitsma Mulier

I December 1910 als i® Luitenant overgeplaatst bij het Korps

Rijdende Artillerie; 21 Januari 1915 Kapitein bij het Korps; 2 October 1916 Kapitein bij het i® Regt. Vesting-Artillerie.

Jhr. F. W. L. DE Beaufort
J. J. VAN Santen

14 April 1913 als I® Luitenant overgeplaatst bij het Korps Rijdende
Artillerie; 13 October 1913 op non-activiteit gesteld wegens ziekte.

19 October 1913 als i® Luitenant overgeplaatst bij het Korps
Rijdende Artillerie; 2 April 1917 benoemd tot Kapitein bij het
I® Regt. Vesting-Artillerie.

O. L, Eschauzier

1 November 1913 als i® Luitenant overgeplaatst bij het Korps

Rijdende Artillerie (was gedetacheerd bij de ï nstructie-Batterij);
5 September 1917 Kapitein bij het 4® Regt. Vesting-Artillerie;
18 Juni 1919 op non-activiteit gesteld buiten bezwaar; 28 Mei 1920
met een jaar verlengd; 27 April 1921, wederom met een jaar ver
lengd ; 25 Juni 1922 eervol ontslag op verzoek en benoemd tot ReserveKapitein bij het Regt. Vesting-Artillerie; 30 Januari 1923 ReserveKapitein bij het Korps Rijdende Artillerie.
A. Fabius

2 Januari 1914 als i® Luitenant overgeplaatst bij het Korps
Rijdende Artillerie; 28 Januari 1918 Kapitein bij het i® Regt.
Vesting-Artillerie.

P. H. SCHOÜTE

20 Juli 1914 als I® Luitenant overgeplaatst bij het Korps Rijdende
Artillerie; 5 Februari 1917 i® Luitenant-Adjudant bij het Korps;
4 October 1918 eervol ontheven van de betrekking van Adjudant;
13 Februari 1919 i® Luitenant-Adjudant bij het Korps; i Mei 1924
Kapitein bij het Regt. Vesting-Artillerie; i Mei 1927 Kapitein bij
het Korps Rijdende Artillerie.

Jhr. H. G. A. Quarles VAN Ufford 12 Juni 1915 benoemd tot 2® Luitenant bij het Korps Rijdende
Artillerie; 8 Januari 1919 overgeplaatst bij den Grooten Staf en be
noemd tot ordonnance-officier van H. M. de Koningin.
C. J. Schouten

20 October 1916 als i® Luitenant overgeplaatst bij het Korps
Rijdende Artillerie; 18 Januari 1922 overgeplaatst bij het 2® Regt.
Veld-Artillerie.

Jhr. K. J. van den Brandeler

I Mei 1917 I® Luitenant overgeplaatst bij het Korps Rijdende
Artillerie; 15 Juni 1922 overgeplaatst bij het Artillerie-Paardendepót te Tilburg; i Mei 1928 als Kapitein bij het Korps terug.

W. C. Maas

5 October 1917 als 2® Luitenant bij het Korps Rijdende Artillerie
overgeplaatst; 28 Juli 1918 i® Luitenant; i Mei 1924 i® LuitenantAdjudant bij het Korps.

Jhr. J. A. H. van der Does

13 December 1917 als 3® Luitenant overgeplaatst bij het Korps
Rijdende Artillerie; 3 Maart 1920 i® Luitenant; 4 Maart 1920 op
non-activiteit gesteld op verzoek; 4 September 1921 eervol ontslagen
en benoemd tot Reserve i® Luitenant bij het Korps.

'74

Naam,

J. L. VAN Dam

Tijdperk.

8 Maart 1918 als i® Luitenant overgeplaatst bij het Korps Rijdende
Artillerie; 23 Juni 1921 gedetacheerd bij het leger in Ned.-Indië.

C. W. L, Baron van Boetzelaer 8 Februari 1919 als

Luitenant overgeplaatst bij het Korps

Rijdende Artillerie; i Augustus 1928 Kapitein bij het Korps.
J. E. Knight

31 Juli 1919 aangesteld als 2« Luitenant bij het Korps Rijdende Artil
lerie; 31 Juli 1923 le Luitenant.

T. Ae. Palairet Hooglandt

I Augustus 1922 als Kapitein overgeplaatst bij het Korps Rijdende
Artillerie; i October 1923 Majoor bij het 4® Regt. Veld-Artillerie.

A. J. Staal

I Augustus 1922 als
Luitenant overgeplaatst bij het Korps
Rijdende Artillerie; 26 Maart 1924 eervol ontslag verleend.

W. Th. Carp

I Januari 1922 gedetacheerd bij het Korps Rijdende Artillerie als

2« Luitenant; i Augustus 1922 als 2® Luitenant bij het Korps
Rijdende Artillerie overgeplaatst; 31 Juli 1923
G. J. M. C. VAN Nijnatten

Luitenant.

I October 1922 als i® Luitenant bij het Koips Rijdende Artillerie
overgeplaatst.

J. PORTHEINE

I October 1922 als 2® Luitenant overgeplaatst bij het Korps
Rijdende Artillerie; 31 Juli 1923 i® Luitenant.

Jhr. D. J. A. A. van Lawick

30 September 1927 gedetacheerd bij het Korps Rijdende Artillerie

VAN Pabst VAN Nyevelt aJs 2® Luitenant; 15 December 1927 als 2® Luitenant overgeplaatst
bij het Korps Rijdende Artillerie.
O. A. Kaüb

7 Juni 1928 als 2® Luitenant overgeplaatst bij het Korps Rijdende
Artillerie.

M. J. VAN DER Hoog

I October 1928 als i® Luitenant overgeplaatst bij het Korps Rijdende
Artillerie.

I7S

RESERVE OFFICIEREN

Naam.

a. jaar van geboorte; b. toelating als vrijwilliger bij de reserve;
c. opkomst eerste oefening.

Th. W. L. Baron van Heemstra

a. 1883; b. 1900: c. 2 Februari 1903.

Korporaal 2 Februari 1903; Wachtmeester 2 Juli 1903; Kornet
24 September 1903; Reserve 2® Luitenant 3 Februari 1905; Reserve
Luitenant 28 October 1909.

Opkomst: 2 Februari 1903 t/m 30 September 1903; i Augustus 1904
t/m 29 September 1904; 20 Augustus t/m 28 September 1906;
17 Juni t/m 26 Juli 1907; 5 Juli t/m 13 Augustus 1909; 19 Januari

1912 eervol ontslag; 15 Augustus 1914 weder aangemeld; 28 Januari
1918 Reserve-Kapitein bij de Bereden Artillerie.
Eervol ontslag 11 Februari 1920.
O. L. Eschaüzier

a. 13 Maart i88r.

30 Januari 1923 benoemd tot Reserve-Kapitein bij het Korps
Rijdende Artillerie (afkomstig uit het actieve leger).
Opkomst: 15-24 Mei 1924; 16-26 September 1925; 31 Augustus17 September 1927.

F. A. J. C. Baron van Voorst
a. 1884; h. 31 December 1902; c. i Februari 1905.
TOT Voorst Korporaal 10 Juni 1905; Wachtmeester 31 Augustus 1905; Kornet
20 October 1905; Reserve 2« Luitenant i8 October 1907; Reserve
Luitenant 30 September 1910.

Opkomst: ï Februari 1905 t/m 30 September 1905; 25 Juni t/m
5 Augustus 1906; 10 Juni t/m 26 Juli 1907; 13 Juli t/m 31 Juli
1908; 29 Augustus t/m 18 September 1910; 15 Augustus t/m 5 Sep
tember 1912; 8 Juli 1914 t/m 21 Juni 1917.
Eervol ontslag 21 Augustus 1922.
Jhr. G. A. Tindal
(thans G. A. Baron Tindal)

a. 25 Maart 1886; i Februari 1907: c. i Februari 1907.
Korporaal ig April 1907; Wachtmeester 26 Juli 1907; Kornet
I Augustus 1912; Reserve 2® Luitenant t December 1912; Reserve
I® Luitenant i December 1916.

Opkomst: i Februari-30 September 1907; i Februari t/m 6 October
1908; 4 Juli t/m I Augustus 1910; 31 Mei t/m 29 September 1912;
25 Juni 1914 t/m 22 November 1918: vrijwillig opgekomen 22
November 1918 t/m i November 1919.
Eervol ontslag 6 September 1926.
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f
a. jaar van geboorte; b. toelating als vrijwilliger bij de reserve;
c. opkomst eerste oefening.

Naam.

Mr. W. F. F. Baron van

a. 24 April 1891; b. 23 November 1910; c. \ Februari 1912.

Verschuer Korporaal 2 April 1912; Wachtmeester 15 Juni 1912; Kornet
I Augustus 1912; Reserve 2® Luitenant i December 1912; Reserve
1® Luitenant i December 1916.

Opkomst: i Februari t/m 29 September 1912; 8 Juni 1914 t/m
14 Maart 1918; 4 Juni-24 Juni 1923; y t/m 26 September 1925;
7 t/m 12 Juni 1926.

Eervol ontslag 7 Januari 1927.
Jhr. L. C. van Loon

a. 15 Februari 1891; b. 22 November 1911; c. 1 Februari 1912.
Korporaal 2 April 1912; Wachtmeester 15 Juni 1912; Kornet
I Augustus 1912; Reserve 2® Luitenant i December 1912; Reserve
I® Luitenant i December 1916.

Opkomst; i Februari t/m 29 September 1912; 14 Juli t/m 29 Juli
1913; I Augustus 1914 t/m 15 September 1918.
Eervol ontslag 10 April 1923.

Jhr. H. A. Graswinckel

a. 7 Augustus 1893; b. 2 September 1912; c. 1 October 1912.
Korporaal 23 December 1912; Wachtmeester i April 1913; Kornet
4 October 1913; Reserve 2® Luitenant 12 September 1914; Reserve
I® Luitenant 21 September 1918.

Opkomst: i October 1912 t/m 29 September 1913; 15 Juni 1914 t/m
20 Augustus 1916; 15 Juli 1918 t/m 29 Augustus 1918; 4 Juni t/m
24 Juni 1923.
Eervol ontslag 29 Juli 1926.

Ir. W. W. E. von Hemert

a. 31 Maart 1894; b. 8 September 1913; c. i October 1913.
Korporaal 23 December 1913; Wachtmeester i April 1914; Kornet
14 Augustus 1914; Reserve 2® Luitenant 9 Januari 1915; Reserve
I® Luitenant 8 Januari 1919.
Opkomst: i October 1913 t/m 15 September 1918; 10-29
1922;
7 t/m 26 September 1925; 29 Augustus t/m 17 September 1927;
3 t/m 26 September 1928; vrijwillig opgekomen 15-21 September
1918; 14-21 September I923;i5t/m27 September 1924.

Mr. O. E. G. Graaf van
^3
1893; b. 2 September 1912; c. i Augustus 1914.
Limburg Stirüm Korporaal 15 November 1914; Wachtmeester 21 Februari 1915;
Kornet 26 Augustus 1915; Reserve 2® Luitenant 3 December 1915;
Reserve i®iLuitenant 3 December 1919.
Opkomst:,I Augustus 1914 t/m i Februari 1917.
Eervol ontslag wegens ziekte 1923.
Dr. G. J. van der Flier

a. 2 September 1896; b. 29 September 1915; c. 29 September 1915.
Korporaal 21 December 1915; Wachtmeester 7 April 1916; Kornet
8 Augustus 1916; Reserve 2® Luitenant 19 December 1916; Reserve
I® Luitenant 10 Augustus 1920.

Opkomst: 29 September 1915 t/m 30 Aug. 1918; 2 t/m 21 Juni 1924.
Eervol ontslag i Mei 1925.
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a. jaar van geboorte; b. toelating als vrijwilliger bij de reserve;

Naam.

c. opkomst eerste oefening.

a. 24 Augustus 1892; b. 6 Februari 1915; c. 6 Februari 1915.

W. H. VAN Braam

Korporaal 14 Mei 1915; Wachtmeester i Juli 1915; Kornet 7 Mei
1917; Reserve 2® Luitenant 14 September 1917; Reserve i® Luite
nant II Augustus 1920.

Opkomst; 6 Februari 1915 t/m 22 November 1918; vrijwillige
opkomst 23 November 1918 t/m 21 Februari 1919.
Eervol ontslag 18 October 1929.

a. 18 November 1894; b. 21 September 1915; c. i October 1915.

Jhr. W. van Loon

Korporaal 21 December 1915; Wachtmeester 7 April 1916; Kornet
7 Mei 1917; Reserve 2® Luitenant 14 September 1917; Reserve
i® Luitenant i Augustus 1920; vrijwillige opkomst 25 September
t/m 31 December 1918.

a. I Juni 1896; b. 30 September 1916; c. 2 October 1916.
Korporaal 2 December 1916; Wachtmeester 13 April 1917; Kornet
17 September 1917; Reserve 2® Luitenant 14 Januari 1918; Reserve

J. A. DE Goeijen

I® Luitenant 11 Augustus 1920.

Opkomst: 30 September 1916 t/m 22 November 1918; 8-27 Septem
ber 1924; vrijwillig opgekomen 23 November 1918-7 Februari 1919;
I t/m 5 Maart 1919; 17 t/m 26 September 1925; 10 t/m 27 Sep
tember 1927.

a. 25 Juni 1897; b. 26 Juli 1917; c. x October 1917.
Korporaal 20 December 1917; Wachtmeester 26 Maart 1918; Kornet
26 September 1918; Reserve 2® Luitenant 10 Februari 1919; Reserve
I® Luitenant 10 Februari 1923.

Mr. W. Baron Röell

Opkomst: i October 1917 t/m 4 Juli 1919; 4 September-25 Sep
tember 1922; 2-21 Juni 1924; 22 Juni t/m 11 Juli 1925; 7 t/m
12 Juni 1926; 20 t/m 25 Juni 1927; 3 t/m 26 September 1928.
a, 25 Januari 1895; b. i October 1917; c. i October 1917.
Korporaal 20 December 1917; Wachtmeester 26 Maart 1918; Kornet
5 October 1918; Reserve 2® Luitenant 6 Maart 1919; Reserve i® Lui

F. C. Aronstein

tenant 6 Maart 1923.

Opkomst: i October 1917 t/m 29 Augustus 1919; 19 Augustus t/m
17 September 1927: 18 t/m 23 Juni 1928.
Mr. A. P. C. van den Broek

a. 10 Augustus 1897;

26 Juli 1917; i:. i October 1917.

d'Obrenan Korporaal 20 December 1917; Wachtmeester 2 Maart 1918; Kornet
25 November 1918; Reserve 2® Luitenant 12 April 1919.
Opkomst I October 1917 t/m 5 Februari 1919.
Eervol ontslag wegens ziekte 25 Juni 1923.
L. H. P. Neumann
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a. 4 Juli 1896: b. 7 Augustus 1917; c. i October 1917.
Korporaal 20 December 1917; Wachtmeester 27 Maart 1918; Kornet
15 Maart 1919; Reserve 2® Luitenant 18 October 1919; Reserve
I® Luitenant 13 September 1924.
Opkomst: i October 1917 t/m 12 Juni 1919; 25 Augustus t/m
23 September 1924; 29 Juni t/m 18 Juli 1925.

Naam. .

a. jaar van geboorte; b. toelating als vrijwilliger bij de reserve;
c. opkomst eerste oefening.

Mr. W, C. Graaf van

a. 9 Januari 1898; ó. 21 October 1918; c. 21 October 1918.

Rechteren Limpürg Korporaal 16 Januari 1919; Wachtmeester 10 April 1919; Kornet
6 September 1919; Reserve 2® Luitenant 3 December 1919; Reserve
i« Luitenant 3 December 1923.

Opkomst: 21 October 1918 t/m 6 November 1919; 29 Mei-17 Juni
1922; 2 Juli-22 Juli 1923; 6 t/m 25 September 1926.
Jhr. Ir. G. Schimmelpenninck

a. 23 October 1898; ó. 21 October 1918; c. 21 October 1918.
Korporaal 16 Januari 1919; Wachtmeester 10 April 1919; Kornet
16 April 1919; Reserve 2® Luitenant 3 December 1919; Reserve
I® Luitenant 3 December 1923.
Opkomst: 21 October 1918 t/m 6 November 1919; 8-28 Juni 1922;
3 t/m 22 September 1923; 7 t/m 26 September 1925; 25 Juni t/m
17 Juli 1926; 18 t/m 23 Juni 1928.

H. A. Loudon

a. 26 September 1898; b. 21 October 1918; c. 21 October 1918.
Korporaal 24 Mei 1919; Wachtmeester 19 Juli 1919; Kornet
28 Juni 1920; Reserve 2® Luitenant 25 November 1920; Reserve
I* Luitenant 25 November 1924.

Opkomst: 21 October 1918 t/m 2 October 1919; i April 1920-20 Mei
1920; 15 Juli 1920-14 September 1920; 16 t/m 21 Augustus 1926;
29 Augustus t/m 17 September 1927; vrijwillig opgekomen 9-23 Juli
1923; 14-21 September 1923; 10 Februari t/m 16 April 1925; 18 Juli
t/m 28 Augustus 1927; 7 Maart t/m 7 Augustus 1928, benevens
verschillende andere periodes van langen duur.
Jhr. J, A. H. van der Does

a. 22 Februari 1896; afkomstig van 't actieve leger;4 September 1921
benoemd tot Reserve i® Luitenant bij het Korps Rijdende Artillerie.

Opkomst: 15-27 September 1924; 7-26 September 1925; 25 Augustus-17 September 1927; 3-26 September 1928.
H. M. Taunay

a. I Mei 1900; b. 2 September 1919; c. i October 1919.
Korporaal 23 December 1919; 20 Januari 1919 overgeplaatst bij het
Korps Rijdende Artillerie; Wachtmeester i April 1920; Kornet
25 Augustus 1920; Reserve 2® Luitenant 18 Juni 1921; Reserve
1® Luitenant 13 Juni 1925.

Opkomst: i October 1919-1 October 1920; 18 April-ii Mei 1921;
5-25 Augustus 1922; 29 Augustus-17 September 1927; 4-9 Juni
1928, benevens ruim een jaar vrijwillig.
G. H. L. Baron van Boetzelaer

a. 25 Januari 1900; b. i September 1922; c. i October 1922.
Reserve-Korporaal 21 December 1922; Reserve-Wachtmeester 27
Maart 1923; Kornet 24 Juli 1923; Reserve 2® Luitenant 12 Januari
1924; Reserve i® Luitenant 15 December 1927.

Opkomst: 2 October 1922 t/m 30 September 1923; 30 April t/m
22 Mei 1926; 20-25 Juni 1927; 18-23 Juni 1928.
C. J. PiCKé

Zie Errata en Addenda.
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Naam.

a. jaar van geboorte; b. toelating als vrijwilliger bij de reserve;
c. opkomst eerste oefening.

G. VAN Tienhoven

a/ï5 Augustus 1902; b. i September 1922; c. i October 1922.

Korporaal 21 December 1922; Wachtmeester 27 Maart 1923: Kornet
15 Augustus 1923; Reserve 2® Luitenant 12 Januari 1924; Reserve
le Luitenant 15 December 1927.

Opkomst: 2 October 1922 t/m 30 September 1923; 2 t/m 21 Juni
1924; 27 Augustus t/m 22 September 1928.

a. 7 April 1902; b. 18 April 1923; c. i October 1923.

Jhr. J. A. Röell

(15 December 1923 overgeplaatst van T 4® Regt. Veld-Artillerie bij
het Korps Rijdende Artillerie).
Korporaal 22 December 1923; Wachtmeester i April 1924; Kornet

24 Juli 1924; Reserve 2® Luitenant 17 Januari 1925; Reserve i® Lui
tenant II Decembei' 1928.

Opkomst: I October 1923 t/m 30 September 1924; 18 Mei t/m
6 Juni 1925; 25 Juni t/m 17 Juli 1926; 29 Augustus t/m 17 Sep
tember 1927.

Jhr. J. G. A. Wttewaal

a. 25 Januari 1904; b. 20 Augustus 1923; c, 1 October 1923.

VAN Stoetwegen (j November 1923 overgeplaatst bij het Korps Rijdende Artillerie
van het 4® Regt. Veld-Artillerie).
Korporaal 22 December 1923; Wachtmeester 26 April 1924; Kornet
25 Augustus 1924; Reserve 2® Luitenant 17 Januari 1925.
Opkomst: I October 1923 t/m 30 September 1924; vrijwillig opge
komen 15 December 1924 t/m 17 Januari 1925.
Mr. Dr. J. C. Maris

a. 20 Juni 1904; b. 30 April 1923; c. i October 1923.
Korporaal 22 December 1923; Wachtmeester i April 1924; Kornet
24 Juli 1924; Reserve 2® Luitenant 17 Januari 1925; Reserve i® Lui
tenant II December 1928.

Opkomst: i October 1923 t/m 30 September 1924; 7 t/m 26 Sep
tember 1925; 16 t/m 21 Augustus 1926; 13 t/m 18 Juni 1927;
3 t/m 26 September 1928; vrijwillig opgekomen 10 t/m 17 Septem
ber 1927.
E. D. Haitsma Mulier

a. 12 December 1905: b. 17 Juni 1924; c, 5 October 1925.
Korporaal 19 December 1925; Wachtmeester i April 1926; Kornet
31 Juli 1926; Reserve 2® Luitenant 17 December 1926.

Opkomst; 5 October 1925 t/m 30 September 1926; 11 t/m 30 April
1927; 18 t/m 23 Juni 1928.
Jhr. Mr. P. Th. Six

a. 21 Augustus 1905; b. 2 Januari 1925; c. 5 October 1925.
Korporaal 19 December 1925; Wachtmeester i April 1926; Kornet
31 Juli 1926; Reserve 2® Luitenant 17 December 1926.

Opkomst: 5 October 1925 t/m 30 September 1926; 29 Augustus
t/m 17 September 1927; 3 t/m 26 September 1928.
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Naam.

a. jaar van geboorte; b. toelating als vrijwilliger bij de reserve;
c. opkomst eerste oefening.

Mr. H. P. Linthorst Homan

a. 29 Mei 1905; b. 31 Juli 1925; c. 5 October 1925.
Korporaal 19 December 1925; Wachtmeester i April 1926; Kornet
31 Juli 1926; Reserve 2® Luitenant 17 December 1926.
Opkomst: 5 October 1925 t/m 30 September 1926; 29 Augustus
t/m 19 September 1927.

Mr. C. H. J. F. VAN Houten

a. 25 Mei 1904; b. 5 October 1925; overgeplaatst bij het Korps
Rijdende Artillerie 23 November 1925.

Korporaal 19 December 1925; Wachtmeester i April 1926; Kornet
31 Juli 1926; Reserve 2® Luitenant 17 December 1926.
Opkomst: 5 October 1925-30 September 1926; 29 Augustus-17 Sep
tember 1927; 3-26 September 1928.
Mr. C. T. E. Graaf van Lynden

a. 10 Februari 1905; b. 2 Januari 1925; c. 5 October 1925.

VAN Sandenburg Korporaal 19 December 1925; Wachtmeester i Mei 1926; Kornet
31 Juli 1926; Reserve 2® Luitenant 17 December 1926.

Opkomst: 5 October 1925 t/m 30 September 1926; 29 Augustus
t/m 17 September 1927; 3 t/m 26 September 1928.
Jhr- L. den Beer Poortugael

a. 14 Maart 1902; b. 3 Augustus 1922; overgeplaatst bij het Korps
Rijdende Artillerie 16 September 1925; c. 1 October 1925.
Korporaal 19 December 1925; Wachtmeester 23 Maart 1926; Kornet
31 Juli 1926; Reserve 2® Luitenant 17 December 1926.
Opkomst: 5 October 1925-30 September 1926; 8-27 Augustus 1927.

A. A. Baron Mackay

a. 22 December 1905; b. 26 November 1924; c. 5 October 1925.
Korporaal 19 December 1925; Wachtmeester i April 1926; Kornet
31 Juli 1926; Reserve 2® Luitenant i Januari 1928.

Opkomst: 5 October 1925 t/m 30 September 1926: 8 Augustus t/m
17 September 1927; 3 t/m 22 September 1928.
t

E, VAN Walree

a. 17 Mei 1906; b. 22 Januari 1925; b. 5 October 1925.
Korporaal 19 December 1925; Wachtmeester i April 1926; Kornet
I Augustus 1927; Reserve 2® Luitenant i Januari 1928.

S. W. A. Baron van Voerst
a, 29 Augustus 1904; b. 6 October 1924; c, 4 October 1926.
VAN Lynden Korporaal 23 December 1926; Wachtmeester 30 April 1927: Kornet
I Augustus 1927; Reserve 2® Luitenant i Januari 1928.
Opkomst: 4 October 1926-30 September 1927.
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ADSPIRANT-KORNETTEN DIE ZICH VÓÓR 1929 HEBBEN
AANGEMELD BIJ HET KORPS

EN RESERVE OFFICIER ZIJN GEWORDEN

Naam.

Jhr, Ir. C. van Holthe

a. jaar van geboorte; ó. toelating als vrijwilliger bij de reserve;
c. opkomst eerste oefening.

a. 19 December 1903; 6. 18 Juni 1925; c. 3 October 1927.
Korporaal 21 December 1927; Wachtmeester 2 April 1928; Kornet
I September 1928.

Opkomst; 3 October 1927 t/m 29 September 1928.
Mr. C A. H. Loudon

a. 26 Maart 1907; ó. 8 Maart 1926; c. 3 October 1927.

Korporaal 21 December 1927; Wachtmeester 2 April 1928; Kornet
I September 1928.

Opkomst: 3 October 1927 t/m 29 September 1928.
Jhr. Mr. J, A. de Jonge

a. 7 November 1906; b. 4 October 1926; c. 3 October 1927; over
geplaatst bij het Korps Rijdende Artillerie i December 1927.
Korporaal 31 December 1927; Wachtmeester 2 April 1928; Kornet
I September 1928.

Opkomst: 3 October 1927-29 September 1928.

Jhr. Mr. A. H. S. van der Wvck a. 22 Juni 1906; b. 30 October 1926; c. 3 October 1927.
Korporaal 21 December 1927: Wachtmeester 2 April 1928; Kornet
I September 1928.

Opkomst: 3 October 1927 t/m 29 September 1928.

F. M. van Panthaleon
a. 4 Januari 1908; b. 6 Januari 1927; c. 3 October 1927.
Baron van Eck Korporaal 21 December 1927; Wachtmeester 2 April 1928; Kornet
I September 1928.
Jhr. Ir. R, E. Laman Trip

a. I Juli 1905; b. 15 Januari 1925; overgeplaatst bij het Korps
Rijdende Artillerie 15 Juli 1928; c. i October 1928.
Korporaal 22 December 1928.

182

Naam.

a. jaar van geboorte; d. toelating als vrijwilliger' bij de reserve;'
c, opkpmst eerste oefening.

Jhr. L. M.Rutgers VAN Rozenburg a, 8 October 1907; d, 8 Juli 1926; overgeplaatst bij het Korps
Rijdende Artillerie i Januari 1928; c. i October 1928.
Korporaal i December 1928.
Mr. C. A. Baron Bentinck

a. $i Mei 1907; b. 3 October 1927; overgeplaatst bij het Korps
Rijdende Artillerie 15 Maart 1928; c. 1 October 1928.

C. C. V. Baron van Boetzelaer

a. 14 September 1907; 20 April 1928 vrijwillige verbintenis gesloten
bij het Korps Rijdende Artillerie; c. i October 1928.

Jhr. Mr. H. L. van der Wyck

a. 4 October 1907; b. 3 October 1927; overgeplaatst bij het Korps
Rijdende Artillerie 15 Juli 1928.

J. L. VAN Houten

a. 5 December 1907; b. i Augustus 1927; c. i October 1927.
Korporaal 21 December 1927; Wachtmeester 27 April 1928.

E. C. Everts

a. 9 December 1907; b. i April 1926.

H. R. Baron van Heeckeren

a. 9 December 1907; ^. 15 October 1926.

VAN Kell

J. A. Laan

a. 21 Augustus 1908; b. i October 1928.

Jhr. R. A. T. M. van Ryckevorsel a. 13 November 1907; b. 1 Juli 1926; overgeplaatst bij het Korps
Rijdende Artillerie i December 1927.

A. J. A. Baron Sweerts de

a. 7 October 1909; b. i Augustus 1927.

Landas Wyborgh

Jhr. W. van Andringa de

a. 31 Maart 1910; b. 1 September 1928.

Kempenaer
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COMMANDANTEN VAN DE INSTRUCTIE BATTERIJ
A. L. VAN Altena

Kapitein ged. van het 2® Regt. Veld-Artillerie.

J. C. A. Drabbe
4®

L. W. Baron van Boetzelaer
A. K. L. Verschoor

T. Ae. Palairet Hooglandt

»»

*

5»

*•

2®
^

•«

daarna van het Korps Rijdende Artillerie.
R. H. A. van den Wall Bake

Kapitein van het Korps Rijdende Artillerie.

LUITENANTS

F. R. Kuvper

I® Luitenant ged. van het i® Regt. Veld-Artillerie.

J, H. Bloem
B. T. Paets

Jhr. J. G. L. Calkoen
Jhr. W. Röell

it

}>

2®

,,

,,

van het Korps Rijdende Artillerie.

R. H. A. VAN DEN Wall Bake

Jhr. H. J. Repelaer van Driel
R. D. Storm Buijsing
Jhr. K. F. Ouarles van Ufford
J. H. Carstens
C. C. Pels Rijcken
W. J. Rykens

I® Regt. Veld-Artillerie.

D. M. Lucardie

4®

„

O. L. Eschauzier

i®

„

J. E. Haitsma Mulier

I®

»

H. Keppel Hesselink

4®

»

H. J. Strootman
H. P. D. van Wijk
A. J, Staal

I®

»

2®

..

K. C. C. F. Receveur

8®

„

C. J. Schouten

Korps Rijdende Artillerie.
2® Regt. Veld-Artillerie.
Koips Rijdende Artillerie.

C. W. L. Baron van Boetzelaer

G. J. M. C. VAN Nijnatten
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I®

M

ï®

„

2®

„

3®

PAARDENARTSEN

L. J. M. Rijnenberg
Dr. J. van Dorssen

Paardenarts i® kl.
I®

W. H. SCHULTZE

M

2® „

A. Kuipers

,»

2® „

J. M. Hoogland

»»

2® „

(later als i® kl.).

H. P. E. Verberne

Mr. F. A. VAN Driest
W. Folmer

I® „ (gedetacheerd).

H. W. Klerk de Reus

2® ,,

W. M. F. Fulle

2® „

Dr. J. Eggink
Dr. R. H. J. Gallandat Hüet
Dr. G. J. C. van Vloten
H. J. H. Vullinghs

2® „

2® „

Dr. C. Brands

2®

2® „
2® „

OFFICIEREN VAN ADMINISTRATIE
I® Luitenant-Kwartiermeester.

S. Groeneveld

H. L. C. Mulder van de Graaf

J. Stroband
H. J. SCHEFFER
L. M, F. G. Knage

Kapitein-

H. J. Koole

i® Luitenant-

(daarna Kapitein),

A. T. Reyst

OFFICIEREN VAN GEZONDHEID
D. J. E. Mac Leod
J. D. Jordaan
H. S. van der Stempel

Officier van Gezondheid 2® kl.
M

«

»»

»»

2=

(later i' kl),
i8s

OFFICIEREN GEDETACHEERD VAN DE

HOOGERE KRIJGSSCHOOL
G. VAN Tienhoven
A. Dudok van Heel

F. J. Backer
H. G. Keppel Hesselink

I® Luitenant 7® Regt. Infanterie
„
„
der Grenadiers
»»
tl
tt • >1
„
„
II® Regt. Infanterie

J. J. H. Meijer
W. J. Arricns

10®

„

1903.
1903.
1906.
1908.
1910.
1910.

R. B. VAN WüLFFTEN PALTHE

1911.

K. VAN Drunen

8®

1911.

A. J. Rooseboom

Infanterie N.I.L.

1913.

H. Koot

1913.

J. J. G. Baron van Voorst
TOT Voorst
C. F. A. Moorrees

K. DE JONGH
J. D. VAN DER WaALL

n

der Grenadiers

1914.

Infanterie N.I.L.

1914.

n

)i

ff

1920.

„
„
8® Regt. Infanterie 1921.
Kapitein der Infanterie N.I.L. 1921.
I® Luitenant Infanterie N.IIL. 1922.

E. A. Steinmetz
R. T. OvERAKKER

W. F. K. Bisschoff van

der Jagers
1923,
21® Regt. Infanterie 1927.

Heemskerck

„

W. P. A. Sevn

V. E. Nierstrasz

5®

»

..

1927-

(De detacheering had gewoonlijk plaats van i Mei tot i October).

VAN DEN GENERALEN STAF

P. W. Best

Kapitein bij den Generalen Staf 1923.)

H. A. F. G. VAN Ermel Scherer

Majoor
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„

1924 \ Tijdens de manoeuvres.

INHOUD

Pag.

Pag.

Voorwoord

3

1903. Verwisseling Korpscommando
Indeeling van het Korps . .

5
6

Het vliegen
1911. Verplaatsing artilleriepark .
Reorganisatie tot 3 stukken batterijen

^

1912. Bezoek van H. M de Koningin aan

.

.

1904. Parades. Algemeene order voor trai-
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ERRATA EN ADDENDA

Pag. s regel 7 staat: Veld-, moet zijn: Vesting-.
» 7 » 15 » Veld-, „ „ Vesting-.
„ 98 staat: Res. I® Luit. J. Baron van Verschuer, moet zijn: Res. i® Luit. W. F. F. Baron van
Verschuer.

„ 118 regel 7 staat F. A. Hoogland, moet zijn: J. M. Hoogland.
„ 149 regel 5 v.o. staat: Zie staat pag. 149, moet zijn: pag. 150.
„ 177 moet tusschen regel 2 en 3 worden ingevoegd:

C J. PiCKé.

a. s Januari 1892; b, 23 November 1910; c. i Februari 1911.
Korporaal 4 April 1911; Wachtmeester i Juni 1911; Kornet
27 Juli 1911; Reserve 2® Luitenant 3 Januari 1912.

Opkomst:i Februari t/m 30 September 1911;! Juli t/m 31 Augustus
1912;23 Juni t/m 22 Juli 1913; i Augustus 1914 t/m 2 Maart 1915.
Eervol ontslag wegens lichaamsgebreken 2 Maart 1915.
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DIT BOEK
KWAM TOT STAND DOOR DE SAMENWERKING VAN VELE

OUD-RIJDERS EN RIJDERS, EERST ONDER LEIDING VAN DEN
VROEGEREN KORPSCOMMANDANT H. G. RAMBONNET, LATER
WEER OPGEVAT DOOR DEN KORPSCOMMANDANT R. H.A.VAN
DEN WALL BAKE.HET FOTO-M ATERIAAL WERD VAN VERSCHIL

LENDE ZIJDEN DOOR OFFICIEREN EN BELANGSTELLENDEN IN
HET KORPS TER BESCHIKKING GESTELD.

BEËINDIGD ULTIMO 1933 IN DE DRUKKERIJ MOUTON & Co. TE 'S-GRAVENHAGE. DE
FRONTISPICE IS EEN VIERKLEURENDRUK NAAR HET SCHILDERSTUK VAN J. HOYNCK

VAN PAPENDRECHT, DE PENTEEKENINGEN VAN C. BEUKENHOLDT CHEF-ETSDRUKKER
VAN GENOEMDE INSTELLING. DE CLICHÉ'SVOOR DEZE REPRODUCTIES ZIJN VAN DIRK
SCHNABEL TE AMSTERDAM.^ DE FOTO'S, WAARVAN ER VELE DOOR DE FIRMA'S N.V.
POLYGOON TE HAARLEM EN GAZENDAM TE ARNHEM WELWILLEND WERDEN AFGE

STAAN, ZIJN BEWERKT IN DE GRAFISCHE INRICHTING VAN JOH. ENSCHEDÉ EN
ZONEN TE HAARLEM, HET BINDWERK IS VERVAARDIGD DOOR H. VAN RIJMENAM
TE 'S-GRAVENHAGE.
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