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JVaarde 7'oc/ioorders!

Toen de feestcommissie voor de viering van den gedenkdag der oprichting van de Nederlandsche

Rijdende Artillerie het even vleiend als welwillend verzoek tot mij richtte om bij den aanvang van het feest een

herinneringswoord te spreken, heb ik indachtig aan ons motto niet lang gewikt of gewogen, maar al spoedi

woord, dat het mij een groote eer zou zijn, aan het verzoek der Commissie te voldoen.

fjeant-

Wel heb ik mij niet ontveinsd, dat de taak, die ik op mij ging nemen, een moeielijke zou zijn; want vooreerst

is de geschiedenis der Rijdende Artillerie U, Mijne Heem allen overbekend; ten andere is het onderwerp zoo rijk,

dat het bijna ondoenlijk is het te behandelen zonder in uitvoerige mededeelingcn te vervallen. En ik mag niet te veel

van uw geduld vragen.

In geen geval mocht ik op een feest als dit U een zwaarwichtige wetenschappelijke bijeenkomst of een lang

dradige voordracht over tactiek voor den geest roepen.

Den indruk van veiweling, binnen deze wanden onbekend, moest ik tot eiken prijs trachten te vermijden.

Hoe het zij: de overtuiging, dat ik zou spreken tot kameraden, die mij welwillend zouden aanhooren en mijne

tekortkomingen niet tc breed zouden uitmeten, heeft mij den moed gegeven op deze plaats als feestredenaar vooi U

op te treden.

Mijne taak is in zekeren zin niet gemakkelijker gemaakt door de verschijning van 2 zeer wel geschreven

artikelen in het Dagblad van Zitid-Holland en 's~Gravenhage en in de Niemve Rotterdavische Conrant,

d.d. 21 Februari j.I.

Het eerste artikel is van de hand van den Luitenant-Kolonel der Huzaren DE BAS; dat in de Küitive Roi-

ierdamsche Conrant van een mij onbekenden schrijver.

Ik ben zeker. Mijne Heeren, dat ik de tolk van aller gevoelens ben, als ik bij deze gelegenheid beiden schrijvers

onzen besten dank betuig, voor de zoo waardeerendc wijze, waarop zij den volke met de beteekenis van ons feest

hebben bekend gemaakt, een wijze die getuigt van groote ingenomenheid met ons Korps en zijn geschiedenis.

Voorts roep ik U allen, die van heinde en ver zijt gekomen om onze feestviering bij te wonen, een hartelijk

welkom toe. In het bijzonder de deputatiën door de verschillende Korpsen van het Leger afgevaardigd, betuig ik

onzen oprechten dank voor de eer van hare tegenwoordigheid.

En thans, Mijne Heeren, verzoek ik Uwe welwillende aandacht voor het herinneringswoord, dat ik gaspreken

en waarin ik zal trachten zoo beknopt mogelijk de groote daden van onze voorgangers U in het geheugen terug

te roepen.

zeer onlangs

De Kolonel doorliep thans de gcheele geschiedenis van het Korps; wij geven den inhoud volgens onze herin

nering in het kort terug.

PRINS WILLEM V, overtuigd van de noodzakelijkheid, om ook in ons vaderland aan de armée van Staat

Rijdende Artillerie toe te voegen, welk wapen reeds in Pruisen, Oostenrijk, Frankrijk, Denemarken, Zweden en de

meeste Duitschc Staten reden van bestaan had, schreef den Januari 1793 den gedenkwaardigen brief aan den

Raad van State, die ten allen tijde zeker door elk Rijdershart met vreugde is begroet:

»En wijl thans de manier van oorlogen is veranderd en meest alle mogendheden zig voorzien hebben

cene rijdende artillerie, zoo oordeelc ik van

van

cene onvermijdelijke noodzakelijkheid, dat zulks ook bij de armée van

den Staat geschiede, en zou ik daarom voorslaan 2 Brigades rijdende artillerie op te richten (volgde de organisatie)".
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De Raad van State cn de

Stadhouder, die op 21 i\Iaart d.

Bij resolutie van 21 Februari

a.

Statcn-Generaal keurden het voorstel goed cn lieten de uitvoering over aan den

V. de noodige bevelen gaf.

1793 was tot oprichting van RijdendcArtillerie door H. H. M. besloten.

De Rijdende Artillerie zou bestaan uit den Staf cn 2 Brigaden, elk van 2 compagnieën.

Achtereenvolgens werd door Spreker

Bataafsche leger

er op gewezen, hoe in het jaar 1795 de Rijdende Artillerie, bij het

verminderd werd op 2 compagnieën met den Staf; hoe op aandringen van den Kapitein

om een gercgcldcn trein op te richten, die vroeger slechts uit huurpaarden bestond, en

verkeerde; hoe in het jaar 1806 de Rijdende Artillerie weder werd uitgebreid cn

I Garde-compagnie en 2 Escadrons, elk van 2 compagnieën cn 2 trein-compagiiiccn doch hoe zij

daarna in het jaar iSio (het jaar der inlijving bij het Franschc Keizerrijk) weder werd verminderd tot r Brigade

2 compagnieën, benevens de Garde-compagnie.

ingedecld,

CORDES last werd gegeven

dikwijls in zeer slechten toestand

toen bestond uit

van

Verder werd nog vermeld dat onze 2 compagnieën Rijdende Artillerie van 18 Augustus 1810 tot Maart 1811

Regiment Fransche Rijdende Artillerie vormden, cn daarna ingedecld werden bij andere Fransche
ile/mede het

Regimenten.

«r

In het jaar 1814, na het henstel van het Koningrijk, zag de Rijdende Artillerie zich weder uitgebreid, eer.st

tot I Staf en 8 Compagnieën, welke formatie echter weldra tot i Staf en 6 Compagnieën verminderd werd.

In 1818 werd de sterkte weder vermeerderd met 2 Compagnieën; van dat oogenblik onderging de formatie nog

verschillende veranderingen.

In 1815 was de naam van Compagnie bij het leger te velde veranderd in dien van Batterij.

2 Batterijen cn 2 halve Batterijen namen aan de operatien deel.

In 1830 werden de 4 Batterijen waaruit de Rijdende Artillerie bestond naar Brnssel gezonden; zij bleven na

I 831 nog geruimen tijd deel uitmaken van het leger te velde, dat in 1832 nog met 2 Rijdende Batterijen werd versterkt.

Nadat in 1841 de naam van Korps door Regiment was vervangen, werd in 1843 het aantal Batterijen met i

verminderd; in 1852 de formatie gebracht op 4 Compagnieën cn i dépot, totdat ten slotte in 18S1 de naam van

Regiment andermaal in Korps werd veranderd, cn dit sedert bestaat uit;

2 Batterijen en de Instructie-Batterij.

De verschillende uniform-veranderingen laat Spreker onbehandeld, omdat volgens hem de feestcommissie het

gelukkig denkbeeld heeft gehad ons te beloven, dat wij die uniformen alle bij gelegenheid van het Carrousel zullen

hetgeen natuurlijk alle beschrijving, die Spreker daarvan zou kunnen geven, zal overtreffen.

Alleen wü Spreker niet onvermeld laten, dat de tegenwoordige elegante uniform in 1842 aan het Korps is

geschonken en dat die uniform door Z. M. KONING WILLEM III bij voorkeur werd gedragen.

Na nog met een woord over de verschillende in gebruik geweest zijnde vuurmonden te hebben gesproken, hoe

in 1823 Tvlatericel van lichter Engclsch model werd verkregen, dat in 1848 weder vervangen werd door getrokken

voorladers, die op hun beurt plaats moesten maken voor het bronzen cn stalen achterlaadgcschut, werd door den

Kolonel overgegaan tot het geven van een overzicht der krijgsbedrijven, waaraan de Rijdende Artillerie deelnam.

In April 1794 stond de eerste halve Brigade Rijdende Artillerie in de Oostenrijksche Nederlanden te velde, en

bij de wapenschouwing bij La Forest voor Keizer FRANS II VAN OOSTENRIJK tegenwoordig te zijn

geweest, roemrijk deel aan de operatien tegen Kamerijk, aan het beleg en de inname van Landrecics cn de veld

slagen bij Charleroi en Fleurns.

De militaire geest was bij de Rijdende Artillerie uitmuntend, doch volgens de ware Bataven wat al te Oranjegezind.

zien,

nam, na



4

Gelukkig is die geest echter nooit veranderd.

Spreker wees er verder op hoe bij Mark en Dintel (Linie van ZEVENBERGEN) de Rijdende Artillerie als

positiegeschut optrad.

Ook werden eenige stukken Rijdende Artillerie ingedeeld bij de Escadrons, die Udenhout en Het Huis te

Bcrkel bezet hielden.

Nadat in 1796 de Compagnieën geruimen tijd te Hees en Neerbosch gekantonneerd waren geweest, werden

zij van daar naar denJJelder gedirigeerd, om het Fransche leger te gaan versterken, dat in Ierland zoude landen.

Na van 17 Juli tot September 1797 aan boord te hebben vertoefd, vertrok de 1° Compagnie naar Groningen,

de naar Haarlem en Alkmaar.

Roemrijk was het aandeel dat door de geheele Rijdende Artillerie genomen werd aan den veldtocht in Noord-

Holland in 1799.

Wij vinden, zeide .spreker, bij dezen veldtocht voor het eerst gewag gemaakt van gewonde Officieren, n.1. den

Luitenant-adjudant MAAS bij den aanval van DAENDELS op St. Maarten

dediging van de brug bij Schoorldam tegen de R^isscn.

Na het gevecht bij Bergen (19 September) getuigde de Generaal BRUNE, dat de Rijdende Artillerie zich

op luisterrijke wijze had gedistingeerd.

De Generaal DUMONCEAU schreef den November 1799:

»De Rijdende Artillerie onder CORDES is boven allen lof. Geen Artillerie bestaat er die braver is, enz.”

De Agent van Oorlog schreef aan CORDES:

«Zoo zult Gijlieden niet alleen bij het vaderland wel verdienen, maar daarin ook Uwe belooning vinden van

door alle braven bemind te worden.”

Toen in 1800 een Bataafsch leger bestemd werd om ook buiten het grondgebied der Republiek te worden

gebruikt, nam de Compagnie N°. i deel aan de handelingen tegen de Oosienrijkers en vocht deze bij Aschaffenbztrg

en Burg-Eberach. Dit was de laatste veldtocht van den Kapitein CORDES, die zich altijd beklaagde over het

zware Materieel.

De woorden van CORDES:

sEn zulk eene belemmerde inrichting noemt men bij ons Rijdende Artillerie”, werden hierbij aangehaald.

In 1804 werd Compagnie N°. i op nieuw op voet van oorlog gebracht; in 1805 ingescheept te den Helder,

weder ontscheept wegens het niet doorgaan der expeditie naar Engeland, en gelast over Keulen Kre^its-Wertheim

te marcheeren naar den Hier. Zij was toen, onder bevel van den Kapitein BODE, in 1805 tegenwoordig bij de

vermeestering van Uhn.

In Maart 1806 kwam de legeraldeeüng, zooals zulks door den Raadpensionaris SCHIMMELPENNINCK werd

uitgedrukt »met roem beladen” in het vaderland terusr.
o  ij*

Bij den veldtocht in Zweedsch-Pomviercn namen de Compagnieën N'^®. i en 2 onder de Kapiteins HOGER-

WAARD en PISTOR deel aan den strijd bij Straalsund.

De Generaal GRATIËN schreef:

»rArtillcrie légere s’est couverte de gloire, elle a protégé la retraite.”

De Kapitein HOGERWAARD bij Stetiin gewond, moest vervangen worden door den Kapitein VAN

BRIENEN VAN OOSTEROM.

In den slag bij F?'iedland den Juni kwam de Compagnie N°. i weder in het vuur.

De 1° Luitenant BIJLEVELD en de 2“ Luitenant KRAHMER onderscheidden zich. KRAHMER, die toen

den Luitenant STRAUBE bij de ver¬en
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20 jaren oud was, ontving kort daarop bij gelegenheid van eene inspectie het Legioen van Eer van Keizer

NAPOLEON in persoon.

THIERS schreef in zijn Histoire du Consulat et de TEmpire:

srArtillerie de Mortier surtout dirigée par Ie Coloncl BALTUS et par un excellent Officier Mr. V. BRIENEN

leur causa des domniages incalculablcs.”

Nadat de Rijdende Artillerie nog tegenwoordig was geweest bij de nederlaag van VON SCHILL, werd haar

weinig rust gegund, en was zij nu hier dan daar, tot dat eindelijk den 5^*^" Augustus 1809 de .Ktcrugmarsch naar het

vaderland werd aangenomen, en de compagnieën den 29®^°" en 30^^^^" Augustus d. a. v. Delden bereikten.

De veldtocht in Spanje bracht aan de Rijdende Artillerie nieuwe lauweren, en voorzeker mocht elk Rijdend

Artillerist trotsch zijn op hetgeen door Officieren en minderen in de opvolgende slagen op het Iberische Schiereiland

was verricht.

Den 4*3°” September 1808, onder bevel van den Generaal CHASSÉ, van Bergen-op-Zoom over Rijsscl en

Amiens naar Parijs gemarcheerd, defileerde de Batterij den 20®^°'’ September in de breede lanen van Nenilly voor

Koningin HORTENSE, en werd den volgenden dag te St. Clond door Keizer NAPOLEON geprezen, wegens den

voortreftelijken toestand der paarden en vuurmonden en de goede houding der manschappen.

Achtereenvolgens werden nu de wapenfeiten genoemd.

De veldslagen bij Ciudad Real, Talavera de la Reijna, Almonacid en Ocanna waren evenzoo vele eeredagen.

Bij Talavera werd de Kapitein TRIP aan het hoofd gewond en zijn paard gedood; hij bleef in het vuur, deed

de eerstvolgende dagen dienst met een doek om het hoofd, het schoonste hoofdtooisel voor een militair in den

,  en werd voor zijn gehouden gedrag benoemd tot Luitenant-Kolonel en ridder van het Legioen van Eer.

Na AIrnonacid schreef de Chef d’Escadron DUCHAND:

»Je dois rendre un témoignage éclatant au courage des infatigables canonniers hollandais, et particulièrement

a celui du maréchal des logis, qui pointait la pièce. Son adressc a beaucoup contribué a la défaite de rennemi.”

Deze Onderofficier was de wachtmeester DE KORT.

De Luitenant Kolonel TRIP werd na zijne benoeming tot Luitenant-Kolonel veiwangen door den Kapitein

VAN BRIENEN. Deze stierf te Madrid en in diens plaats kwam de Kapitein BIJLEVELD.

Na de inlijving van ons land bij het Fransche Keizerrijk volgde de Batterij N°. i, die bij het Regiment

Fransche Rijdende Artillerie was ingedeeld, de Divisie MOREAU van het legerkorps en was tegenwoordig bij

den bloedigen slag aan de Moskowa, waar de Kapitein PIOGERWAARD sneuvelde op het oogenblik, dat de

Luitenant-Adjudant GEIJ hem de order bracht om met zijne batterij van positie te veranderen.

Droevig was het lot der Batterij na den slag; zij versmolt op den terugtocht geheel. Slechts 3 onderofficieren

AUGUSTIJNS, DE BRUIN en ARENTS keerden uit Ritsland terug.

De Batterij die in Spanje was gebleven, ontving in 1813 bevel niet naar Verona te marcheeren, zooals oor

spronkelijk het plan was, maar zich te begeven naar Silezië. Zij werd bij aankomst ingedceld bij het 2'^'^ Cavalerie-

Korps van Sebastiani.

De Batterij nam deel aan vele gevechten met Russische Cavalerie, waarbij in Augustus 1813 de Kapitein

BIJLEVELD door lanssteken werd gewond, en met den Luitenant RAMAER gevangen werd genomen.

BIJLEVELD bleef te Breslau gevangen tot September 1813; RAMAER trad in Russischen dienst. BIJLEVELD

en de SEIJFF werden benoemd tot Ridder van het Legioen van eer,

Zooals reeds door Spreker in het begin werd gezegd, zouden bij de wederoprichting van het Nederlandsche

leger 8 Compagnieën worden geformeerd.

oorloO*
Ö 1
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Er moest hierbij echter gcbruilc worden gemnakt van hetgeen voorhanden was; de groote meerderheid dei-

Officieren hadden nooit bij de Rijdende Artillerie gediend; sommigen hadden zelfs niet de minste voorbereidende

oefening genoten.

Moest men daarom niet met eeibied vervuld zijn voor het eeiwolle optreden der Rijdende Artillerie in 1815

voor de belangrijke resultaten die werden verkregen ?

Het behoud van Quatre-Bras op ló Juni 1815 was voor een groot deel tc danken aan de volharding der
Ratterij van BIjLEVELD, die reeds den vorigen dag de Fransche Cavalerie had teruggehouden.

Omtrent deze lïattcrij schreef de Hertog BERNARD VAN SAKSENAVEIMAR:

»Die Artillerie die sich ausserst brav und gut hielt, hat den Feind abgchalten weiter als vor zu dringen."
Bij Qiiairc'-Bras werd de Luitenant DIBBETS door liet springen

gewond en verloor tijdelijk een houwitser.

De Batterij-Commandant de Kapitein STIEVENAAR van de voct-artillcrie sneuvelde en 5 stukken voct-artillerie

werden tijdelijk verloren bij gelegenheid cener mislukte charge van de lichte Brigade VAN MERLEN.

Het moedig gedrag van den Kapitein GEIJ, die met zijne Artilleristen

tredende, de verloren stukken terugnam, werd hierbij in herinnering gebracht.

Schitterend was het aandeel, dat door de gchcelc Rijdende Artillerie genomen werd aan den slag bij IVaU’rloo.
De feiten daarbij door den Luitenant WASSEROT DE VINCY

PETTER en den Kapitein KRAMMER bedreven, zouden zeker nooit worden vergeten.

De halve Batterij PETT.ER, door den PRINS VAN ORANJE gewaarschuwd, sloeg eenc charge der Cavalerie

af, en verloor dien dag 12 man en 28 paarden, terwijl 3 caissons in de lucht vlogen.

Toen de Engelsche Brigade HALKET, wegens gebrek aan munitie haar vuur begon te verminderen, deed de
Garde van NAPOLEON eene aanvallende beweeino'.o o

CHASSÉ gaf hierop aan KRAMMER last dit te beletten.

en

een voorwagen (Batterij BIJLEVE LD)van

eenige vrijwilligers als Cavalerie op¬en

de Batterij BIJLEVELD, den Kapiteinvan

Deze verzamelde hierop zijne gcheele Batterij en trok in galop 4 Bataljons van de Garde tegemoet.

Op zeer korten afstand in stelling gekomen, bracht hij door een overstelpend blikkendoos vuur de Garde tot

staan, tot wankelen en tot wijken,

het succes op dat gedeelte der slaglinie.

Nadat nog melding was gemaakt

Nog 3 malen liet hij opleggen en avanceeren en bracht zoodoende veel bij tot

van het aandeel dat door de Rijdende Artillerie aan de krijgsverrichtingen

in Frankrijk was genomen, waarna de Batterijen achtereenvolgens in het vaderland waren teruggekeerd, trad voor hen

een tijdvak in van 15-jarige rust.

Spreker wijdt thans eenige zeer waardeerende woorden aan FREDERIK CAREL LIST, die van i8i8 —1829

het bevel over de Rijdende Artillerie voerde,

loen den 24®^'=’’ Augustus 1830 het oproer tc Brussel was uitgebroken, werd de Rijdende Artillerie echter

weder op voet van oorlog gebracht en werden uit de verschillende compagnieën 4 Batterijen geformeerd.

Groot was de roem, die do Rijdende Artillerie zich te Brussel verworven heeft, vele de heldenfeiten door haar

bedreven. Eenige der belangrijkste werden opgenoemd.

Meer in het bijzonder werd verwijld bij het sneuvelen van den Majoor KRAMMER DE BICHIN.

Ter nagedachtenis van deze heldenfiguur werd door den Kolonel de volgende oraison funèbre uitge.sproken :

«KRAMMER, Mijne Heercn! is de dichter van ons Rijderslied.”

Nooit hebben wij dat lied, zelfs in de grootste uitgelatenheid gezongen, of bij den regel: «Regoit la mort, ne se rend

heeft er in ons binnenste iets getrild van heiligen eerbied voor den man, die zijne woorden met zijn bloed bezegelde.pas



..En J5attcrie”.
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Door

KRAHMER zich

zijn Rijdcrslicd, dut gezongen zal worden, zoo lang er Nederlandsche Rijdendó Artillerie bestaat, heeft

onvergankelijk monument in onze harten gesticht.

Door zijn heldendood schittert zijn naam als een diamant op een rouwkleed en staat met onuitwischbare gulden

in s Lands historie geboekstaafd.”

In den tiendaagschen veldtocht namen de Batterijen op nieuw deel

De Kolonel LIST voerde in het veld het commando over de gezamenlijke Batterijen.

Wederom traden de Batterijen met beleid op en handhaafden zij haar ouden roem.

Bij verschillende gelegenheden

De PRINS VAN ORANJE (later KONING WILLEM II) deed dit in het bijzonder bij Leuven.

een

de krijgsverrichtingen.aan

werd gewag gemaakt van het uitmuntend gedrag der Rijdende Artillerie.

letteren

De omstandigheden waaronder de Batterijen in het vuur kwamen werden vermeld.

Groot was de eer, die aan den Kapitein Baron BENTINCK en den Luitenant WICHERLINK ten deel

het bij Hasselt veroverde geschut {3 kanons en 2 korte houwitsers) naar 's-Gravenhage over te brengen.

Met trots mocht de Rijdende Artillerie op deze feiten tcrugzien.

Nadat nog herinnerd was aan de onderscheidingen, die door Z. M. DEN KONING aan het Korps werden

uitgedeeld, zeide Spreker:

viel, om

Thans Mijne Heeren! ben ik tot het einde van mijne vereerencle opdracht genaderd.

Mocht ik niet alles hebben genoemd, wat der vermelding waard is, mocht ik menige daad, menigen naam

verzwegen hebben, wijt het alleen aan den plicht, die op mij rustte, mij te beperken. Toch mag ik niet eindigen

zonder in dankbare herinnering te brengen, dat onze Rijdende Artillerie zich altijd heeft mogen verheugen in de

bijzondere gunst van het Vorstelijk Pluis.

Een aantal Olficicren mochten zich te allen tijde geroepen zien, hooge betrekkingen te bekleeden, of om als

ordonnans-offidcr of als adjudant bij den Koning of de Prinsen van den bloede dienst te doen. Dat ook Hare

Majesteit, onze geëerbiedigde KONINGIN-REGENTES, in de voetstappen van Neerlands Koningen wenscht tc treden,

is ons indertijd op schitterende wijze gebleken door de benoeming van den Korps-Commandant DE PESTERS tot

Adjudant in Buitengewonen Dienst van Plarc Majesteit de Koningin.

W-^ij hebben daarin niet alleen gezien eene erkenning van zijne persoonlijke verdiensten, maar ook een bewijs

welbehagen in het Korps, dat hij de eer heeft gehad aan te voeren,

aangekondigde Koninklijk bezoek is 'wel het grootste bewijs van de goedgunstigheid vanHet op morgen

van

Hare Majesteiten.

Plet is een onschatbare eer voor het Korps.

Nederland geniet sedert 1831 de zegeningen van een langdurigen vrede, althans in Europa; want helaas in

overzeesche bezittingen is ons dapper Indisch leger voortdurend in strijd met een hardnekkigen vijand.

Europa pakken zich telkens donkere wolken aan den horizon te zamen, en het is meer dan

waarschijnlijk, dat het thans levend geslacht nog eenmaal zal geroepen worden

neutraliteit.s-planncn te helpen uitvocren,

onze

Maar ook in

om hetzij onze wol wat overschatte

onze grenzen te verdedigen, of wel als bondgenoot van een naburigen staat

op tc treden.

Dan zal er gelegenheid tc over zijn ook voor de Rijdende Artillerie om tc toonen wat zij vermag.

Al behoort wellicht het ridderlijk optreden op korten afstand, zooals in den slag van Water/00, door de vol-

tot het verledenc, toch leert ons het gebeurde bij Elsasshauscn, Diculouard en Vionvillc in
making der vuurwapens

pen oorlog van 1870 wat een snel en onversaagd optreden van Rijdende Artillerie nog.altijd kan teweegbrengen.
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Wij zijn er

roem zal weten te handhaven.

vast van overtuigd, dat onze Rijdende Artillerie, getrouw aan het sNoblesse obligo"’ haar ouden

En mocht het noodig wezen,

Zoo zullen ze als weeleer

Weer strijden zonder vreezen.

Ja sterven voor ’s lands eer.

Maar laat ik op een heuglijk feest als dit niet eindigen met over sterven te spreken.

Laat ons liever hopen, dat de Rijdende Artillerie steeds in bloei moge voortleven, tot heil en bevestiging van

Neerlands onafhankelijkheid.

ILi nu Mijne Hoeren, Rijders en

van ons samenzijn, U van Uwe zetels te verheffen,

op zoo roemruchtige wijze zijn voorgegaan,

dien ik op dit onvergetelijk feest mij een groote eer reken het eerst te mogen uiten

het harte ligt,

Oud-Rijders! richt ik tot slot het verzoek tot

ons in leven en dood
En wilt daarna met

U in dit plechtig oogenblik

als eene eerbiedige hulde aan de mannen, die door hun' daden

 mij instemmen in een kreet,

een kreet, die ons allen in

Leve de Koningin!

Leve onze Rijdende Artillerie!
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