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oor den Korps-Commandant, Adjudant in Buitengewonen Dienst van Hare Majesteit

J  Koningin, Jhr. V. A. DE PESTERS, Eere-Voorzitter der Feestcommissie voor de
jierdenking van den loo-jarigen Gedenkdag der oprichting van de Nederlandsche

'  -f



Rijdende Artillerie, werd aan mij als lid der Commissie de vereerende opdracht verstrekt om deze voor

alle oud en jong Rijdende Artilleristen zoo' heuglijke gebeurtenis in geschrifte op te stellen.

Moge de door mij volbrachte taak aan allen, die de schoone dagen van 20—23 April in

Arnhems oude veste doorbrachten, den goeden uitslag van ons aller streven om het Korps eer aan te

doen, nogmaals in herinnering brengen.

Moge uit die taak de eerste bladzijde gevormd worden van de geschiedenis van het 2'^'^ honderd

jarig bestaan van ons schoon en door ons allen zoo zeer geliefd Korps.

DE SCHRIJVER.

Arnhem, 28 Augustus 1893.
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Hoofdstuk I.

DE VOORBEREIDING VOOR HET FEEST.

Fv
■  ■ en 21®'®" Februari 1888 — de herinneringsdatum van de oprichting der Nederlandsche

Rijdende Artillerie — werden, nadat door den Kapitein VIRULIJ VAN POUDEROIJEN

des avonds een aanvang was gemaakt om voor het kader en de minderen' van het Korps in de

cantine een serie van voordrachten te houden, betrekking hebbende op de Geschiedenis der Neder

landsche Rijdende Artillerie, de bij het Korps aanwezige Officieren ten huize van den toenmaligen

Commandant, Majoor Jhr. V. A. DE PESTERS. vereenigd, en werd door Z.H.E.G. het voorstel

gedaan om den löo-jarigen gedenkdag der oprichting van de Nederlandsche Rijdende Artillerie op

feestelijke wijze te vieren.

Het voorstel werd bij acclamatie aangenomen en er werd al dadelijk overgegaan tot het benoemen

van eene Commissie, bestaande uit: den Majoor Jhr. V. A. DE PESTERS, Eere-Voorzitter, den Kapitein

M. J. E. VIRULIJ VAN POUDEROIJEN, Voorzitter, den Kapitein N. J. A. P. H. VAN ES, den

1®" Luitenant J. W. P. VAN HOOGSTRATEN, Secretaris, die de regeling der werkzaameden op zich

zouden nemen.

Verder werd overeengekomen, dat er een fonds zou worden gevormd, uit maandclijksche bij

dragen van de leden van het Korps, ter bestrijding van de voor de feestviering noodzakelijke onkosten.

Den Kapitein VIRULIJ VAN POUDEROIJEN werd verzocht bij gelegenheid der feestviering

eene korte geschiedenis der Nederlandsche Rijdende Artillerie in het licht te geven.

In de eerstvolgende vergadering der Commissie werden de maatregelen besproken, die, aan de

feestelijke viering van den gedenkdag zouden moeten voorafgaan.

Completeering van het Historisch Museum werd wenschelijk geacht, en besloten hieraan de
modellen toe te voegen van de uniformen, welke door de Rijdende Artillerie in den loop der tijden
waren gedragen.
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Onder de verschillende uniformen werd de keuze bepaald op:

a. die bij de oprichting vastgesteld;

b. die tijdens de Bataafsche Republiek;

c. die volgens de voorschriften van 9 Januari 1815, of wel zooals zij in 1830 bestond, daar

toch het verschil tusschen beide uniformen betrekkelijk gering was;

d. de tegenwoordige uniform.

Hoewel in het werk van Jhr. J. W, VAN SYPESTEIJN, ^Geschiedenis van het Regimerit
Nederlandsche Rijdende Ariillei'ie\ verschillende aanwijzingen omtrent deze uniformen voorkwamen,
bleef daarbij toch zeer veel duisters.

Tijdens het Koninkrijk Holland b.v. bestond eene Garde-Rijdende Artillerie, afgescheiden van
de Brigade, later het Korps Rijdende Artillerie; volgens de ranglijst der Officieren van 180S droegen
beide Korpsen den dolman; volgens v. SYPESTEIJN alleen het eerste.

De details der uniform, het snit van frak en rok (SYPESTEIJN bladz. 6), de bedoeling van de
op bladz. 33 genoemde overbroek, enz. moesten worden opgespoord en tot klaarheid worden gebracht.

Dat dit nog niet zoo' gemakkelijk ging, zoude later blijken.

Het Programma van de in 1893 te houden feestelijkheden werd voorloopig vastgesteld.

Eene feestelijke ontvangst der oud-leden van het Korps, eene revue op de Kemperberger heide,

een carrousel, zooveel mogelijk gereden in de oude uniformen, en een jachtrit stonden daarbij op
den voorgrond. '

Voor de onderofficieren zou getracht worden een comediestuk samen te stellen, betrekking
hebbende op de Geschiedenis der Rijdende Artillerie.

Het vaststellen van den datum der feestviering maakte een punt van ernstige overweging uit,
aangezien de maand Februari minder geschikt is voor feestelijkheden, met name voor eene revue.

Voorloopig bleef men echter aan den 21''°" Februari vast houden (den dag waarop bij de
resolutie van Hunne Hoog Mogcnden, de vermeerdering der Nederlandsche Artillerie werd bevolen).

,  Men vond het minder eigenaardig om te wachten tot den V'®" April i(S'94, den dag waarop
alle compagnieën Rijdende Artillerie samengesteld en gemonsterd moesten zijn, en ook werkelijk ge
organiseerd waren, zooals blijkt uit de tegenwoordigheid van de Nederlandsche Rijdende Artillerie

(met de wapperende witte pluimen) bij de wapenschouwing, den 16'^®'' April 1794, op de hoogvlakte

van Forest ten westen van Caieati Cambrésis. (Mededeelingen opgeteekend in de nagelaten papieren

^■an PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN).
In eene volgende vergadering werd door den Majoor Jiir. DE PESTERS in herinnering ge

bracht, dat de aanstelling van den Kapitein HUGUENIN tot Commandant van eene der nieuw
opgerichte compagnieën Rijdende Artillerie een datum droeg in October of November 1793. Z.H.E.G.
stelde daarom voor te onderzoeken of wellicht eene historische bijzonderheid, voor het Korps van
belang, hiervan oorzaak kon zijn geweest.

Ware dit zoo, dan zou de feestviering tot dien datum kunnen worden uitgesteld.
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Ware dit niet het geval, dan was men toch in de vergadering algemeen van gevoelen, dat de

datum der feestviering moest worden verschoven, b. v. 3 maanden later, ten einde meerdere zeker

heid te hebben, dat niet door het jaargetijde een groot deel der feestelijkheden zou kunnen mislukken.

Aan de hand der geschiedenis werd daarna besloten, dat de feestviering zou betreffen: De

herdenking van den honderdsten gedenkdag der oprichting van Rijdende Artillerie in Nederland.

In beginsel werd vastgesteld, dat tijdig démarches zouden gedaan worden bij Z. M. den Koning,

bij Zijne Excellentie den Minister van Oorlog, bij den Inspecteur van het wapen en bij den Comman

dant der Bereden Artillerie, ten einde aan de herdenking van de oprichting der Nederlandsche Rijdende

Artillerie een officieel karakter te geven.

Het mocht ons niet gegeven zijn, onzen geëerbiedigden KONING, ZIJNE MAJESTEIT WIL

LEM Iir, met het door de Rijdende Artillerie opgevatte voornemen in kennis te stellen.

HARE MAJESTEIT, DE KONINGIN-WEDUWE-REGENTES, hechtte echter Hoogstderzelver

goedkeuring aan onze voornemens bij gelegenheid van de jaarlijksche audiëntie te Amsterdam in het

voorjaar van 1892, terwijl ook van de Regeering en van de hooge autoriteiten de toestemming tot de

feestvierinor werd verkregen.
O  O

Door den Kapitein VIRULIJ VAN POUDEROIJEN werd, op verzoek van den Korps Comman

dant Jhr. V. A. DE PESTERS, een aanvang gemaakt met het samenstellen van tabellen, de veld

tochten bevattende waaraan de Rijdende Artillerie had deelgenomen, en naamlijsten waarop vermeld

werden de Officieren, die zich daarbij bijzonder hadden onderscheiden.

Deze tabellen en naamlijsten zouden bestemd worden voor het Museum en voor de cantincs

van onderofficieren en manschappen en zijn daarin later ook werkelijk opgenomen.

De lijst der Militaire Willemsorde werd door den Kapitein VIRULY cadeau gedaan, en was

het eerste ornament van dien aard in het Museum.

Door genoemden Kapitein werd nog besloten om, behalve zijn geschiedkundig overzicht, ook

een stamboek van de Officieren der Rijdende Artillerie op te maken, en zoo mogelijk vóór de feest

viering te doen drukken. Dit werd later in het geschiedkundig werk opgenomen.

De volgende circulaire werd daarop samengesteld en in de maand Mei 1892 toegezonden aan

de Oud-Officieren der Rijdende Artillerie.

ARNHEM, den 22 Mei 1S92.

Aan

de Ojid-Ojfficieren der Rijdcjide Artillerie.

Weldra zal het eene eeuw geleden zijn dat op voorstel van Zijne Hoogheid den

Prins-Erfstadhouder door de Hoog-Mogende Heeren leden der Stateii-Gcneraal het be

sluit werd genomen tot oprichting van twee brigades Rijdende Artillerie.
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Ter herdenking van deze voor de Rijdende Artillerie' zoo gewichtige gebeurtenis

werd door de Officieren van het Korps het voornemen opgevat om dezen lierinneringsdag

feestelijk en plechtig te vieren. Het zal evenwel bij U, mijne Heeren, geen nadere

verzekering behoeven, dat het hier niet geldt de \\enngv3in het honderdjarig bestaan,

aangezien de Bataafsche Rijdende Artillerie in 1810 is overgegaan in Franschen dienst,

als het 1° Eskadron van het 7° Regiment Rijdende Artillerie, en dat zij daarna in

iSii is ontbonden en ingedeeld bij andere zuiver Fransche Regimenten; terwijl in 1814

feitelijk eene nieuwe Nederlandsche Rijdende Artillerie werd opgericht. Toch hebben

gedurende den tijd der inlijving bij het Fransche leger de Hollandsche batterijen het

voorrecht gehad steeds door Nederlandsche officieren te worden gecommandeerd, hetgeen

van andere korpsen niet kan worden gezegd; zoodat de nieuwe Rijdende Artillerie,

grootendeels uit elementen der oude samengesteld, getracht heeft en er ook in ge

slaagd is om op het voetspoor van hare voorgangster voort te gaan en het eervol

verleden van het Korps in levendige herinnering te houden.

Het is daarom en omdat de nauwe banden tusschen de officieren die bij de Rijdende

Artillerie dienen of gediend hebben, onze deze herinnering zoo dierbaar maken, dat in

het jaar 1888 de officieren van het Korps Rijdende Artillerie bij elkander zijn gekomen

en besloten hebben den gedenkdag der oprichting feestelijk te vieren. Tegelijk ver

klaarden de officieren zich bereid om maandelijks eene vaste som af te zonderen tot

het vormen van een fonds, waaruit de noodzakelijke kosten zullen worden bestreden.

Bovendien zijn verschillende stappen gedaan om aan het feest een officieel karakter

te geven. Reeds heeft H. M. de Koningin-Regentes Hoogstderzelver goedkeuring aan

het voornemen gehecht, en is van de Regeering en de hooge autoriteiten de toe

stemming tot de feestviering verkregen.

Het is natuurlijk dat zulk eene feestviering gepaard gaat met groote uitgaven,

die bezwaarlijk alleen te dragen zijn door het klein aantal officieren van het tegen

woordig korps; om welke reden de commissie hieronder vermeld een beroep doet op

de mildheid van de oud-officieren der Nederlandsche Rijdende Artillerie, waarbij elke

gift, hoe gering ook, dankbaar zal worden aangenomen.

Hoewel de juiste datum van de oprichting 21 Februari 1793 is, zoo zal de datum

der feestviering met het oog op de weersgesteldheid vermoedelijk worden vastgesteld

op twee dagen in April 1893. Aan alle oud-officieren der Rijdende Artillerie zal tegen

dien tijd eene oproeping worden toegezonden om het feest met hunne tegenwoordig

heid op te luisteren, met vermelding van den juisten datum en onder bijvoeging van

een gedetailleerd programma. Evenwel zullen cventueele geldelijke bijdragen reeds nu

bij den laatstcn ondergeteekende dankbaar worden ingewacht.
Uc Luitenant-Kolonel, Adjudant

in buitengcwoncn dienst van ƒƒ. 11. de Koningin,
Connnandant van het Kori^s IMjdende Artillerie

De Kapitein

(^cL) VIRULIJ V. PÖUDEROIJEN.
Eere-Voorziltcr

(geL) V. A. DE TESTERS.

De ie Luitenant

[gel.) J. W. P. V. HOOGSTRATEN.

De Kapitein

(ge/.) N. VAN ES.
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TT■  I itnoodigingen zouden worden gericht, o. a. aan:

H. M. de Koningin en H. M. de Koningin-Regentes; verschillende militaire autoriteiten; de

afstammelingen van oud-rijders; b. v. den oudste van ieder geslacht van de helden uit den tijd der
veldtochten, die zich een roemruchtigen naam op het slagveld hadden verworven;

de oud-leden van het Korps, enz.

Het denkbeeld werd geopperd, om, evenals zulks bij lustra der universiteiten soms geschiedde,
eene oirkonde van de oprichting der Nederlandsche Rijdende Artillerie te doen drukken en deze aan

de poort aan te plakken, aan welk voornemen echter later geen gevolg werd gegeven, als niet tot
de militaire crebruiken behoorende.

O

Het programma voor het te houden carrousel werd vastgesteld; dit zóude in hoofdzaak bestaan uit:

Het openen van den ban door de trompetters.

Een quadrille of flêche-manoeuvre door de Officieren.

Een quadrille, zoo mogelijk van 12 onderofficieren.

Een quadrille voor korporaals.

Een Hongaarsche Post.

Een nommer voor voltige, en zoo mogelijk:

Een historische apothéose.

Het onderofficiers-korps had bij de feestviering niet achter willen blijven.

Op den i®'®" Maart 1890 werd door den adjudant-onderofficier dienstdoend officier HOEK in

eene door hem voor onderofficieren en oud-onderofficieren van het Korps belegde vergadering mede-
deeling gedaan van het voornemen tot het vormen van een onderofficiers-vereeniging, zich ten doel
stellende: een fonds te vormen, ten einde den loo-jarigen gedenkdag van de oprichting der Neder
landsche Rijdende Artillerie, op eene den onderofficiers-stand waardige wijze feestelijk te vieren.

Het bestuur van die vereeniging met den adjudant-onderofficier d.d. officier A. L. HOEK als

voorzitter werd cfeconstitueerd.

Het reglement der vereeniging werd vastgesteld en het beschermheerschap opgedragen en wel
willend aanvaard door den Korps-Commandant Jur. V. A. DE PESTERS, waarbij echter door Z.H.E.G.
werd bepaald, dat de commissie der onderofficieren steeds in overleg moest treden met de Feestcommissie.

Het Officieele Programma der Feestviering werd den 24®'®" November 1892 vastgesteld.

Ten einde voor de door de onderofficieren te geven comedie-voorstelling een toepasselijk stuk
te verkrijgen, werd daarvoor door de commissie de Luitenant-Kolonel der Huzaren op non-activiteit

F. DE BAS, aangezocht, om zich met de samenstelling te willen belasten.

Het verzoek werd welwillend aanvaard.

Het stuk getiteld: > Otiwe Rijers" — een omwerking van de bekende comcdie : »De huee

Invaliden' — was tijdig gereed. Al de officieele namen er in voorkomende waren geput uit de offi
cieele bronnen van het Korps.

Het aantal leden der vereeniging bedroeg toen 51.

^5.
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In de daarop volgende vergadering d.d. 26 Maart 1892 werd door den Luitenant-Kolonel JiiR.

V. A. DE PESTERS het denkbeeld aangegeven, om eene medaille te doen slaan ter herinnering

aan den orrooten dasf.
O  O

Dit denkbeeld vond veel bijval.

Het werd later op de volgende wijze verwezenlijkt:

Onder dagteekening d d. 4 Januari 1893, werd door den Oud-Kolonel der Artillerie Jiir.

D. C. M. HOOFT, Adjudant in buitengewonen dienst van wijlen Z M. WILLEM III, Oud-Gouverneur

van Z. K. H. PRINS ALEXANDER DER NEDERLANDEN, aan den commandant van het Korps

het volgend schrijven gericht;



•■V ■.»
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Kolonel Jhr. D. C. M. HOOFT.

Kii|iitcin der Kijdoiidc Artillerie

l«r)7—18C,8.
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DE VOORBEREIDING.

Bij dit schrijven was de volgende Oirkonde gevoegd:

OIRKONDE.

De hiernevens liggende Medaille, geslagen van oud kanonbrons-metaal, is vervaardigd ter
herinnering aan de plechtige viering te Arnhejii in de maand April 1893, van het Eeuwfeest der jsio

oprichting van RIJDENDE ARTILLERIE hier te lande, krachtens Besluit van Zijne Hoogheid den

Erf-Stadhouder, Prins Willem V, in dato 21 Maart 1793. '

De geheele oplaag dezer medaille is bij gelegenheid van gezegd Eeuwfeest door een der meest

bejaarde Oud-Officieren van het Korps Rijdende Artillerie ten geschenke aangeboden aan de Officieren

van genoemd Korps.

De Luitenant-Kolonel Jhr. V. A. DE PESTERS antwoordde hierop per omgaande, dat Z.Ed.

verzekerd was uit naam van de Officieren van het geheele Korps te spreken, wanneer hij mededeelde

dat het gedane aanbod met de meeste dankbaarheid werd aanvaard, terwijl men zich zeer zeker met

de Oirkonde konde vereenigen.

Ook was Z.Ed. overtuigd, dat de waarde van dit zoo zeer toepasselijk geschenk er zeker door

zou worden verhoogd, wanneer men wist, dat de aanbieding der medaille uitging van een zoo waardig

en hoog geacht Ojid-lid van het Korps.

Het terugkomen op het'in den eersten brief door den Schenker genomen besluit werd dien

tengevolge vooralsnog in zijne welwillende overweging aanbevolen.

De Korps-Commandant eindigde met hulde te brengen aan de schoone gedachte van een der

oudste nog in leven zijnde leden van het Korps, ten einde het aanstaande feest door een aanschou

welijk bewijs ook aan het na ons komend Officiers-korps in herinnering te brengen.

In antwoord op het schrijven van den Korps-Commandant van den 3''®" Januari 1893, werd door

den Kolonel Jhr. HOOFT, d.d. 13 Januari 1893 geantwoord, dat Z.H.E.G. vast besloten was tot de

voorgestelde wijze van aanbieding en zulks dientengevolge niet kon veranderen.

De vervaardiging der medaille in handen van den Heer Ritmeester BRAAMS \.Q. 's-Gravcnhagc

HOIJNCK VAN PAPENDRECHT te Amsterdam en BEGEER te Utrecht., zou echter, als gevolg

van het antwoord van den Korps-Commandant Jhr. V. A. DE PESTERS, met kracht worden voortgezet.

Ingevolge gunstige beschikking van Zijne Excellentie den Minister van Oorlog was het voor het

aantal eventueel te vervaardigen medailles benoodigdc OUD GESCHUTBRONS (afkomstig van een

071 d kano7i a 6 pond der Rijdende Artillerie) toegezegd.

Eene opgave werd verzocht van het aantal exemplaren, hetwelk geacht werd noodig te zijn.

De Kolonel sprak daarbij de gedachte uit, dat het hem leed zoude doen, indien het later mocht

blijken er te weinig medailles waren geslagen, en eindigde met de woorden:

Moge dit zeldzame Korps-feest, waarvoor U en de overige Hecren zich zooveel moeite hebben

getroost, naar genoegen uitvallen.
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Onder dagteekening van den 245100 Januari 1893, werd door den Korps-Commandant in ant

woord op het voorafgaand schrijven en als gevolg van het omtrent het aan te bieden aantal medailles

plaats gehad hebbende onderzoek aan den Kolonel JiiR. HOOFT gemeld, dat men het aantal te ver

eeren medailles op 165 wenschte te brengen.

De Korps-Commandant was van oordeel, dat de redactie der aanbieding onder de oorkonde

te plaatsen zou kunnen luiden;

„Dit geschenk is door de Officieren van het Korps Rijdende Artillerie dankbaar aanvaard, en

de inliggende medaille wordt door hen aangeboden aan

De Oirkonde en de redactie der aanbieding zijn daarna gewijzigd en geformuleerd zooals thans

in het deksel der foedraals voorkomt.

' j ORKONDE.

Ce urERNEVT.KS Liggende llED.'UiLE geslagen van
^'EDEnl.A^usc^ Kanon-Brons,IS vEHVAAiLDicu ter her.
INXEHING AAN DE PLECHTIGE VIERING TE.ARMILM I.VDE M-AAXD

April 1893van iietI, eitwteestder O prichting van
1' UDENDE \ RTI1.LERIE HIER TE LaNDE.KRACHTENsBeSLCIT
VAN ZuNElioCGnEIDDENERF ST-ADHOUDErPrINsW ILLEmV*
IND.ATO 21

De GEHEELE OPL.AAG DEZEK.IIeD.VILLEis DDgelegenheid I
VAN GEZEGDEeUWTEESTDOOR EENDER MEESTBiy.AARDE

IIcdÜeficieren VANiietKorpsHddende Artillerie ten
GHS(HF.NkT..A\N(:KBüÜKX.AASI)F.()mCIEKEN VAN GENOEMD Korps

Op een door den Kapitein VAN ES aan den Kolonel Jhr. HOOFT gericht schrijven, het ver
zoek behelzende om de geschiedenis van het ontstaan der medaille te mogen mededeelen, en tevens
het portret van den edelen schenker als oudste der bij de Feestviering tegenwoordig geweest zijnde
reünisten van het Korps in het Gedenkboek te mogen opnemen, werd onder dagteekening van den
oden Juni 1893 een goedgunstig antwoord ontvangen.

De Kolonel schreef:

'  ,,Aangezien na den afloop der Feesten de aanbevolen geheimhouding betreffende de medaille
aangelegenheid, niet meer door mij verlangd wordt, zoo zie ik er volstrekt geen bezwaar in, dat de
bewoordingen van dit schrijven door UEd. in het Gedenkboek worden aano-ehaald."

Hulde thans nogmaals aan het waardige Oud-Lid van het Korps, dat met een nog jeugdig vuur
bezield voor alles wat schoon en edel is, aan zijne gevoelens in tastbaren vorm uitdrukking wist te
geven.

Was het aantal te schenken medailles aanvankelijk op 165 bepaald, dit getal werd uitgebreid
tot 203.

Een tweetal medailles van hetzelfde metaal vervaardigd, werden aangeboden aan H.H. M.M.
DE KONINGINNEN;

aan H. K. H. Mevrouw DE GROOT-HERTOGIN VAN SAKSEN, en
aan H. K. H. Mevrouw DE PRINSES VON WIED.
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DE VOORHEREIDING.

De medaille werd ten geschenke gegeven aan:

Zijne Excellentie den Minister van Oorlog.

Alle Officieren en Oud-Officieren der Rijdende Artillerie, en op dato bij het Korps gedetacheerde;

Officieren.

Alle gasten aan het collation tegenwoordig.

De Officieren van de kanongieterij. *

Den Baron VAN VERSCHUER te 's-Gravcnhage.

Den Luitenant-Kolonel der Deensche Artillerie G. HARHOFF.

Het hoofd van de Fabriek waar de medaille is vervaardigd.
O

De onderofficieren en oud-onderofficieren van het Korps, zoomede eenige oud-kanonniers.

De bibliotheken van alle Korpsen van het leger.

Het Koninklijk Penning-kabinet.

De Gemeente-archieven van Arnhem en Amersfoort.

De medaille werd geboetseerd naar een teekening van den Heer HOIJNCK VAN PAPEN-

DRECHT, die hierbij gevoegd, in nog duidelijker lijnen dan zulks op de medaille mogelijk was,
het oogenblik aangeeft vóór het halt houden van een sectie Rijdende Artillerie.

De medaille draagt aan de keerzijde 2 gekruiste kanonnen, waarboven de Koningskroon;
daaronder de jaartallen 1793—1893.

Het randschrift luidt:

Herinnering aan het Eeuwfeest der V'-'' oprichting van Rijdende Artillerie hier te lande.

De oirkonde geteekend op perkament papier is zonder randversiering lang 0.26 M. en

breed 0.16 M.

De medailles zijn daarop goud op blauwen grond, en omgeven door lauwertakken van gouden
eikebladeren. De binnenste randversiering is uitgevoerd in kleuren.

De buitenste is zwart.

De oirkonde draagt in gouden letters de op de teekening voorkomende opdracht.

Omtrent het Programma werd verder vastgesteld, dat in het carrousel dei volgende uniforiiKm

zouden voorkomen:

Officieren: de uniformen tijdens de oprichting.

Onderofficieren: die van 1830—1831.

Korporaals: die tijdens de Bataafsche Republiek.

Trompetters: die van 1815.

Over de feestviering der onderofficieren werd nader van gedachten gewisseld.

Door den Korps-Commandant werd de wenschelijkheid uitgesproken, de historische beteekenis

van het feest door een der oud-leden van het Korps in herinnering te doen brengen; werd zulk een

iiftiÉ'if'-ilfaAlÉi ÉifiTiÉl üJh



lO DE VOORBEREIDING.

woord gesproken door iemand, die over bijzondere oratorische talenten beschikte, dan zoude zulks

zeker aan aantrekkelijkheid winnen.

Z.H.E.G. stelde dientengevolge voor een verzoek te richten tot den gepensionneerden Kolonel

H. BEIJERMAN, Adjudant in Buitengewonen Dienst van Hare Majesteit de Koningin, om zich met het

uitspreken der feestrede te willen belasten.

De Commissie vereenigde zich geheel met het voorstel, en werd dan ook het verzoek tot den

Kolonel H. BEIJERMAN gericht, welk verzoek door Z.H.E.G. op de meest welwillende wijze werd aanvaard.

Nadat het Programma voor de feestviering thans definitief was vastgesteld geworden, werd de

navolgende circulaire d.d. 21 Februari 1893, met toevoeging van het Programma van de Feestelijk

heden toegezonden aan de Oud-Officieren der Rijdende Artillerie.

ARNHEM, 21 Februari 1893.

Aait

de Oiid-Officieren der Rijdende Artillerie.

Als vervolg op onze circulaire dd. 22 Mei 1S92, hebben wij de eer U mede te

deelen, dat wij thans in staat zijn aan de Oud-Officieren der Rijdende Artillerie

meerdere inlichtingen te verschaffen omtrent de feestelijke viering van den honderdsten

gedenkdag der oprichting van de Ncderlandschc Rijdende Artillerie, en dat wij dien

tengevolge U allen, oud-kameraden, bij deze oproepen om het voorgenomen feest op
luisterrijke wijze mede te helpen vieren.

Zooals uit nevensgaand programma blijkt, zullen de feestelijkheden op den avond
van den 20'™ April e. k. een aanvang nemen, en zullen zij voor de reünisten op
Zaterdag 22 April worden gesloten.

De feestviering zal worden geopend met eene feestrede, uitgesproken door den

gepensionneerden Kolonel, Adjudant in buitengewonen dienst van H. M. de Koningin,
H. Beijerman, die zich daartoe op verzoek der Commissie welwillend bereid heeft

verklaard.

De reünie zal plaats hebben op den 20"°" April, des avonds te 7'/» >^"^5 H de
wachtkamer voor Officieren en de bibliotheek der Rijdende Artillerie. Wij vleien ons
met de hoop, dat aan onze oproeping door U allen gehoor zal worden gegeven, en
dat opnieuw de nauwe banden, die steeds tusschen de Officieren der Rijdende Artillerie
hebben bestaan, op kameraadschappelijke wijze zullen worden bevestigd.

Aangaande het collation op 21 en den feestmaaltijd op 22 April, zullen bijtijds
nadere bijzonderheden betreffende plaats en uur worden opgegeven.
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DE voorbereidi>:g.

Gaarne zullen wij uiterlijk 6 April e. k. bericht ontvangen of door U aan onze

oproeping zal worden gevolg gegeven; wij verzoeken U beleefd het voornemen tot

deelname aan de feestviering aan een der leden van de commissie te willen

mededeelen.

Reeds van verschillende zijden zijn wij door ruime bijdragen gesteund in het

bestrijden van de onvermijdelijke kosten, aan de feestviering verbonden; wij betpigen

aan die milde gevers onzen oprechten dank. Waar op zulk eene wijze werd voorge

gaan, twijfelen wij niet, of anderen zullen ons hunnen geldelijken steun ook niet

onthouden.

De Liiilenanl-Kolone}, Adjudant in

Buitengewonen Dienst van II. M. de Koningin,
Coniniandant van hel Korps Bijdendc .\rlillerie,

(o-cl.) V. A. DE PESTERS.

Eere- Voorzitter.

De Kapitein

(wei.) N. VAN ES.

De Kapitei)i

(^ei.) VIRULIJ V. POUDEROIjEN.

Voorzitter.

De Ie Luitenant

{get) J. W. P. VAN HOOGSTRATEN.

Sccrctui'is,

roijvamma

VAN DE

W TË'i (^*1 W'
f'I Hl TELIJlilill

BIJ GELEGENHEID

c/e van c/en

c^er van c/e ^Cec/et/anc/öc^e <^^ijc/enc/e

-J

Donderdag 20 April 1893.

van de Oud-officieren der Rijdende Artillerie en van de deputatiën,
des avonds to 7'4 ui'e.

11



12 DE VOORBEREIDING.

te liouden door den gepensionneerdeii Kolonel, Adjudant in Buiten
gewonen Dienst van Hare Majesteit de Koningin, H. BEIJERM AN.

|Momj;di^i\''Oorpl)2lUng v^an d^s ^ndjsroj'J'ici43rj3n.
Ca?!

Vrijdag 21 April 1893.

^H.sru.G op djs '^|GidG.

^ollallon, aangeSoden aan ^epiilalièn en verdere genoodigden.

Des Jivonds te 8 uur:

tfcltt \{ti
bestaande uit verscliillende nummer.-^ en uit te voeren door officieren,

onderofficieren, korporaals en trompetters in de uniform der Rijdende
Artillerie, gedragen in verscbillende tijdperken van haar bestaan.

l£ea gedelaillecrd prograrama vaa Kei carrousel sal aaa alle loe^
schouwers wordea aaaoebodea.

O

voor c/e (3/7c/eto^ciezejt.
Zaterdag 22 April 1893.

lossenjactit,
plaats en uur van het rendez-vous nader te bepalen.

^^'GjSglmaalHjd uihfnihnd voor de officieren van fiel f£orps en oud-officieren
der f^ijdende ̂ rliUerie, alsmede de officieien {fians Sij fief J^orps gedelacfieerd.

Ontliaal aaü onderofficieren en minderen van liet korps

Rijdende Artillerie.

Zondag 23 April 1893.

Des avomls to 8 uur:

^ UITVOERING VAN HET CARROUSEL VOOR DEN TROEP.

De viering van den honderdsten gedenkdag der oprichting van de Nederlandsclie Rijdende

Artillerie was thans bepaald op 20, 2/, 22 C7i April^ en de noodige voorbereiding voor eene

goede uitvoering getroffen.
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I ^^1 adat door de Commissie met den Kapitein Jur. S. M. S. DE RANITZ, Adjudant van
^  H. M. de Koningin, Particulier Secretaris van H. M. de Koningin-Regentes, eene be

spreking was gehouden over het Programma der aanstaande feestelijkheden, werd den 29®'®" Maa;rt

d. a. V. namens H. M. de Koningin-Regentes de toezegging ontvangen, dat H.H. M.M. de beide

Koninginnen de revue op de Kemperberger heide en het carrousel zouden bijwonen.*

Met de grootste dankbaarheid werd deze hooge belangstelling in den aanstaanden gedenkdag

vernomen. ^

Van Zijne Excellentie den Minister van Oorlog werd bij Kabinetschrijven, Departement van

Oorlog, IP Afdeeling N°. 18. de medeeling ontvangen, dat Zijne E.xcellentie tot zijn leedwezen ver

hinderd was gevolg te geven aan de vriendelijke uitnoodiging tot bijwoning van de P^eestelijkheden.

Als blijk van belangstelling werd echter door Zijne Excellentie aan den Generaal-hlajoor

A. KOOL, sous-chef van den Generalen Staf, belast met het commando over de 2'^° Divisie Infanterie,

opgedragen den Minister bij de feestelijkheden te vertegenwoordigen.

Vele Oud-Rijders waren ten gevolge van verschillende omstandigheden verhinderd de feesten

te komen bijwonen, doch gaven, onder dankbetuiging, hun leedwezen te kennen niet ter plaatse aan

wezig te kunnen zijn; tevens gaven zij de onwederlegbare bewijzen van gehechtheid aan het Korps.

Ook eenigen der afstammelingen van de Oud-Rijders in Nederland en elders woonachtig waren

tot hun leedwezen verhinderd te komen.

Zijne Excellentie de Luitenant-Generaal Baron VAN DER SMISSEN, en de Baron A. VAN DER

SMISSEN, zooniede de Kolonel-Commandant van het 4''® Regiment Artillerie A. DE VILLERS, res

pectievelijk als afstammelingen van den Kapitein J. L. VAN DER SMISSEN en van den Kapitein

N. J. DE VILLERS—DUFOURNEAU, waren om verschillende redenen verhinderd de feestviering

bij te wonen.

Uit den brief van den Kolonel DE VILLERS d.d. 12 April 1893, halen wij het volgende aan:

»J'ai fait toute ma carrière dans l'Artillerie a cheval, de plus mon nom nest pas inconnu dans

les fastes de votre beau corps; un de mes proches parents a eu Thonneur de servir dans une batterie

a cheval hollandaise a Waterloo et y fut décoré de la main du Princc dOraiige.

A ce doublé titre il m'eut été on ne peut plus agréable de me trouver au milieu de vous pour

célébrer votre centenaire et former des voeux pour la pro.spérité de votre beau regiment, dont la

réputation, croyez Ie bien, a depassé vos frontières, etc."

(Signé) A. DE VILLERS,

Colonel Comt. Ie 4® Regt. d'Artillerie.

Men zegt dikwijls: »les absents ont tort", — Toch moest men de redenen van het niet aanwezig

zijn van vele genoodigden billijken, al had men allen gaarne bij het Feest tegenwoordig gezien.
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Hoofdstuk II.

Het onderzoek naar de oude uniformen,
en de bijzonderheden daarop betrekking hebbende.

,,, ,, Xi

., .I.Mi'i'ri'1 UtUi' 1'
(Vll'iniinnU rKiï- ifiirj

1  . p' ni;!::! ■ '
!  li!.", iiii;lii: i'

et historisch Museum van het

Korps Rijdende Artillerie,

-5. voornamelijk van het jaar 1-814 af

rijk geworden aan souvenirs, wat be-

^ • treft portretten, wapens, ridder-

orden, handschriften enz., toe

behoord hebbende aan hen, die

strijdend waar hun de plicht

gebood de eer van het Korps

hoog hielden, was arm aan

uniformen en wat daartoe be

hoorde.

Aan de stukken, die aan

wezig waren, als: de sjerp van

den Majoor C. F. KRAHMER

DE BICHIN, nog geverfd met zijn

bloed, door hem bij het park te

Brïisscl^ op 23 September 1830, ver

goten; die van den Kapitein P. IN DE

BETOU, 2'^" Kapitein 22 Februari 1793—1795
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bij de Compagnieën van den Kapitein A. VAN HOEIJ VAN OOSTEE; de schako van den kanonnier

J. A. DUMOCJLIN, door hem in het jaar 1831 gedagen, toen hem wegens zijn moedig gedrag de

Militaire Willemsorde 4''° klasse werd toegekend, en nog zoovele andere kleinere equipementstukken,

door de afstammelingen van Oud-Rijders aan het Museum afgestaan, werd steeds de grootste waarde

gehecht, en gaarne wees men de relequiën aan de bezoekers van het Museum,

Het is toch een zekere: waarheid, dat in de kleedingstukken, die door; een man van beteeke-

nis zijn gedragen, als het ware iets van diens geest is overgegaan, en goed is het, die oude zaken

nog eens van tijd tot tijd terug te zien. Het leven wordt er rijker door.

De herinnering aan het verleden wordt opgewekt en nieuwe kracht wordt dikwijls geput, uit

hetgeen achter ligt.

Toen nu eenmaal het plan gevormd was, het honderdjarig bestaan der oprichting van Rijdende

Artillerie in Nederland plechtig te vieren, was het niet te verwonderen, dat er uiting gegeven werd
aan den vromen eerbied, die het Officierskorps bezielde voor alles wat er op betrekking had, en dat

men besloot het Museum in de eerste plaats te completeeren en te verrijken met de modellen der

uniformen, die door de Rijdende Artillerie in den loop der tijden waren gedragen.

Ofschoon de geschiedenis van het ontstaan der verschillende uniformen met hare uitmonsteringen
bij het Korps niet geheel onbekend was, was men toch van vele details, er op betrekking hebbende,
niet voldoende op de hoogte, en lag nog veel in het duister.

Aan dén Luitenant J. W. P. VAN HOOGSTRATEN werd daarom opgedragen te beproeven
licht in de nog bestaande duisternis te ontsteken, en een aanvang te maken met het opsporen der
bijzonderheden op de verschillende oude uniformen betrekking hebbende.

Verder werd nog besloten van de opgedane kennis gebruik te maken, ten einde op de uit
voering van het carrousel een historisch overzicht te geven van kleeding, wapens en harnachement?
waarmede de Rijdende Artillerie op de slagvelden van Eitropa lauweren behaalde.

Ook zouden deze equipementstukken gebruikt worden in het comediestuk door de onderofficieren
.eventueel op te voeren.

Achtereenvolgens werden nu nasporingen gedaan:
In de Koninklijke bibliotheek te ^s-Graveuhage.
In het Prentenkabinet en het Rijks-Museum te Amsterdam.
In de bibliotheek van Hare Majesteit de Koningin in het paleis Noord-Einde te P-Gravenkage,

en waarvan zich onlangs nog een gedeelte bevond in het paleis op den Dam te Amsterdam, sedert naar
V- Gravcnhao^e overg-ebracht.

O  O

In het Rijksarchief te 's-Gravenhage; terwijl de Heeren A. C. Baron SNOUCKAERT VAN
SCHAUBUKG, gepensionneerd Majoor der Eluzaren, Kamerheer in Buitengewonen Diensten Directeur
van het Huis-archief en van de bibliotheek van Hare Majesteit de Koningin; de Luitenant-Kolonel der
Cavalerie F. DE BAS, op non-activiteit te 's-Gravenkage de Heer Jhr. W. HORA SICCAMA, Onder-
Directeur van het Prentenkabinet te Amsterdam,- de Heer Jhr. B. W. F. VAN RIEMSDIJK, Onder-

ci: - i.
ik
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Directeur van het Rijks-Museum en de Heer J. HOYNCK VAN PAPENDRECHT, kunstschilder te

Amsterdam, met de meeste bereidwilligheid behulpzaam waren in het doen der nasporingen, en aan

genoemde Heeren door het geheele Officierskorps welgemeende dank en hulde wordt gebracht voor

hunne zoo zeer eewaardeerde medewerking.
O  *

Teekeningen van kleeding, uitrusting en paardetuig van 1793—1794; uit het tijdperk der

Bataafsche Republiek tot en met 1802, werden achtereenvolgens in voldoenden getale verkregen, en

wel uit:

MULLER's Atlas (Prentenkabinet No. 4529).

Uniformes qu'eurent les Troupes Hollandaises MDCCLXVI, (en bijgehouden wijzigingen tot

1795) I®'® Serie.

Uniformes de l'Armée Hollandaise par la Révolution de MDCCXCV, 2''® Serie.

Bijzondere kleedinge der Bataafsche troupes, geteekend door J. J. GENAART 1802. (De drie

laatste werken allen in het bezit van den Majoor Baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG).

Overzicht der voornaamste bepalingen omtrent uniformen, enz. van 1813 af, H. HARDENBERG.

Geschiedenis der Nederlandsche Artillerie van de vroegste tijden tot op

heden, door F. H. W. KUIJPERS, gepensionneerd Majoor der Artillerie van het

Nederlandsch Oost-Indisch Leger. Nijmegen 1872.

Gedurende den tijd van het Koninkrijk Holland zijn er slechts enkele

afbeeldingen van uniformen gemaakt, en deze zijn niet in onze Musea of

Bibliotheken aanwezig.

De teekeningen door VOLTZ, die door den Heer HOYNCK VAN

PAPENDRECHT in het Prentenkabinet te ]\Iitnchen werden gevonden en

daaruit werden overgenomen, zoomede die in het Prentenkabinet te Hamburg^

welke door den Heer VAN RANDWIJK, (firma Gebroeders VAN CLEEPk te

's-Gravenhagc) werden overgebracht en waarvan ook eene afteekening in het

bezit is van den Majoor Baron SNOUCKAERT, zijn wellicht de eenige die er

van bestaan.

Zulks was voorzeker te betreuren, daar nu toch enkele zaken uit dat

tijdperk niet voldoende opgehelderd konden worden.

Dit laatste echter daargelaten, kunnen als gevolg van de door de Com

missie plaats gehad hebbende nasporingen. omtrent de uniformen en de uitrusting

" der Rijdende Artillerie de volgende bijzonderheden worden medegedeeld.

Te oordeelen naar de teekeningen, die er bestaan van de Hollandsche

Garde te Paard, in het jaar 1787 te Amsterdam in garnizoen, (voorkomende in

MULLER's Atlas) naar die der Cavalerie en Dragonders, voorkomende op eene

zeer zeldzame plaat;

Afbeelding van 19 Dragonders, Huzaren en andere Cavaleristen in hunneOfficier 1793.
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monteeringen (in kleuren,) — de plaat in het bezit van den Majoor Baron SNOUCKAERT — schijnt

de uniform der Rijdende Artillerie grootendeels van deze uniformen te zijn overgenomen.

Jhr. VAN SYPESTEIJX beschrijft op bladz. 6 de kleeding en monteering voor de Officieren en

voor de onderofficieren en manschappen.

Het volgende valt hierbij op te merken:
1/

De Officieren droegen aan de linkerzijde van den hoed een Oranje-Cocarde van vrij groote

afmeting. De pluim van den hoed was wit, evenals bij de Cavalerie, doch schijnt van grooter afmeting

te zijn geweest.

De kraag en de verdere uitmonstering van den rok was rood.

Boven de zwarte halsdas was de witte boord zichtbaar.

De epauletten waren van goud; de tongen waren geschubt; de troetels dik.

Op de panden van den rok bevonden zich 2 zwarte harten, omzoomd met zilverkoord.

Op de harten was niets geborduurd.

Bij de Gardes du Corps stond op de harten het naamcijfer van den Stadhouder (P. v. O).

Rechts en links in de zijpanden bevonden zich 2 zakken met 3 knoopen gesloten.

Op de kleppen van den rok waren rechts en links 7 licht gebombeerde vergulde knoopen.
Op den opslag der mouwen 2 dito knoopen en 2 daarboven.

Het vest was lichtgeel, de broek van dezelfde kleur.

Volgens V. SYPESTEIJN was de kleur van het vest blauw.

Op het portret in pastel van den i®'®" Luitenant GABRIEL MOCK, gediend hebbende bij de
Compagnie van den Kapitein B. D. Baron VAN VERSCHUER, en voorkomende in het Museum, is
het vest echter lichtg-eel orekleurd.

O  O

Mogelijk werden dus wel beide soorten van vesten o-edrao-en.
O  ö

De knoopjes op de broek zullen zeker wel gediend hebben tot het ophouden der laarzen.
De sjerp was van geweven Oranje zijde van 30 a 40 M. breedte, aan de uiteinden voorzien

van een lange kwast.

Zij werd eenige malen om het lijf gewonden, boven het vest en onder den rok; de kwasten
hingen aan de rechterzijde af.

De koppel van wit leder, werd gedragen over het vest, onder de sjerp, en was grootendeels
daardoor bedekt.

De sabel werd gedragen aan 2 riemen.

Het gevest was van koper en had één beugel.
De sabel van den Kapitein B. D. Baron VAN VERSCHUER, in het Museum bewaard,

draagt op de kling de letters: R. A. en F. P. VAN ORANJE.
De sabelkwast bestond uit een zilveren band of galon met 2 Oranjestrepen, waaraan een platte

kwast van buiten zilver, inwendig van Oranje zijde.

De handschoenen waren lichtgeel, voorzien van stijve kappen.

■jjTï iiiii'i
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Oprichting
'793-

De sporen waren met riemen aan de laarzen vastgemaakt. Omtrent het model der sporen zal
wel eenige vrijgevigheid hebben bestaan.

Omtrent de kleeding en uitrusting der onderofficieren en manschappen viel nog het volgende
op te merken:

De epauletten waren wit; de tongen op de schouders rood met een witte bies afgezet.
Overigens was de rok van hetzelfde maaksel als die der Officieren.
De knoopen waren van geel metaal.
De sabel en koppel was dezelfde als die der Officieren.
Evenals de uniform schijnt het harnachement der Officieren, onderofficieren en

manschappen ook overgenomen te zijn van de Gardes te paard en van de Cavalerie en
Dragonders. ✓

Zij hadden een blauwe schabrak met rood omboord; in de achterhoeken een vierkant,

waarop een roode strik met gouden kwast was aangebracht.

Bij den zadel der Maréchaussees was vroeger de schabrak op dezelfde wijze ingericht.

Op de pistoolholsters bevond zich een blauw overtrek, eveneens van denzelfden strik voorzien.

De troep had dezelfde schabrak en overtrek, doch zonder strik en kwast.

Het hoofdsel was van zwart tuigleder, voorzien van een gekruisten frontriem met koperen knop

op het kruispunt.

De gespen en sieraadsknoopen waren van koper.

De borstriem was van het hedendaagsch model, aan den voorkant, onder de inplanting van den

hals, voorzien van een koperen hart.

De singel was van koord, wit en rood gekleurd.

De mantel van blauw laken was opgerold achter den zadel.

Door den eigenaardigen toestand waarin zich de veldtrein bevond, kan omtrent de inrichting
der trektuigen niet veel worden medegedeeld; wel werden door den Generaal Graaf DE MAILLEBOIS

voorstellen dienaangaande gedaan, doch de daarbij behoorende teekeningen zijn verloren gegaan.

De tenue voor de Officieren onderging achtereenvolgens ongeveer dezelfde veranderingen

als voor den troep hieronder zijn aangegeven. Voor den troep hadden

.  achtereenvolgens de volgende veranderingen plaats ;

De epauletten werden rood, de witte bies langs de tongen bleef bestaan.

De opslagen der mouwen werden geheel rood; een der knoopen op

den opslag verviel.

In 1795 was de rok eenigszins van snit veranderd, de panden waren

langer en smaller.

De rok kreeg aan den binnenkant een blauwe voeringstof, in plaats
^793- van het scharlakenrood.

Het vest kreeg roode streepen. 1795-
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De broek blauw met roede bies werd collant gedragen.

X'oorts vindt men nog in een »Extract uit het plan van organisatie van het Comité tot de
algemeene zaken van het Bondgenootschap te lande dato 8 Juni I795' vastgesteld bij resolutie van
H.H. M. op 8 Juli 1795:

Art. 19. De Officieren zullen drie-couleurige Echarpes, te weten rood, wit en blauw, dragen
Art. 20. ■ De Officieren zullen.... den Degen.... dragen over het vest, in een ceinturon

van de couleur van het ondergoed.

De laatst beschrevene tenue bleef bestaan tot bij besluit van 22 April 1796 werd bepaald dat

zij van den Augustus 1797 af zoude zijn, zooals in het werk van V. SYPESTEIJX is aangegeven

De modellen waren genomen naar teekeningen van den Kapitein CORDES, sedert 8 Juli 1795.

Kapitein en Commandant der Brigade Rijdende Artillerie.

Ter aanvulling van het in algemeene trekken in V. SYPESTEIJN aangegevene, zij nog het

volgende vermeld.

De rok had denzelfden snit, als die in 1795 werd ge

dragen.

De kraag en opslagen der mouwen werden blauw en

rood gebiesd.

De 2 granaten op de panden van den rok, van een

nieuw model, waren rood.

Aan de tongen der epauletten was de witte bies vervallen.

Op den hoed waren 6 enkele roode banden, benevens

één dubbele met gelen knoop.

Rechts en links een rood kwastje.

De cocarde was zwart.

Over het invoeren der zwarte cocarde werd door den

Majoor BARON SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG het

volgende medegedeeld:
O  O

De Commandant der Fransche troepen hier te lande had

voorgesteld de cocarde te maken van de Fransche kleuren,

die toch veel overeenkomst hadden met de Hollandsche.

Kanonnier (UiiiforiiiConlcs). Het Comité tot de algemeene zaken van het Bondge- Kanonnier ([Iniform Cordes).
nootschap te Lande, wilde zulks echter niet: men was nog te veel gehecht aan de vroegere traditiën.

Men wist dat de zwarte cocarde gedragen werd bij de vroegere militie te land; daarom werd

deze kleur voorgesteld, en door den Commandant der Fransche troepen werd hiermede genoegen
genomen, daar nu toch de Oranjekleur verdwenen was.

Velen meenen dat ook zoowel door de Officieren, als door den troep bij de Rijdende Artillerie
in dien tijd pruiken werden gedragen. Zulks was echter niet het geval.



Kanonnier j Soo.
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Een ieder droeg zijn eigen haar; dit moest lang groeien, werd gepoederd en van achteren

gevlochten; de daardoor gevormde staart werd voor een gedeelte vastgehouden door een zwart lint

met koperen speld.

Het haar kwam voor een gedeelte nog weder van onder dit lint te voorschijn. De staart van

achteren en de vlechten rechts en links van het aangezicht, zullen zeer waarschijnlijk hebben moeten

medewerken tot het afweren van sabelhouwen.
f

Omtrent deze aangelegenheid leest men in het werk van den Kapitein PAROUIN >Récits de

guerre" (1S03 - 1814) en wel bij de beschrijving van de uniform van het 20®'° chasseurs (1803):

On portait la queue a quatre pouces de chevelure, un pouce, couvert par un ruban de laine

noire et un pouce dépassant la queue.

Deux longues et fortes tresses pendaient Ie long des joues et étaient terminées par un petit

morceau de plomb en ruban.

La chevelure et les tresses étaient pommadées et poudrées."

Dat deze van het eigen haar waren, blijkt uit de samenspraak van twee jongelingen bij hun

indiensttreden.

»Une seule chose me chagrine, dis-je a mon ami, c'est d'avoir les cheveux coupés a la Titus."

C'est vrai, me répondit-il mais ils pousseront et dans six mois nous pourrons porter la queue

comme les autres.

TExpérience a prouvé, qu'il me fallait une année."

Voor het vertrek van het 26®'° Regiment uit Breda (20 Augustus 1804) werd de order gegeven

om den staart en de tressen af te snijden. Deze order bedroefde velen.

De Officieren moesten al hun invloed gebruiken en er op wijzen, dat het zooveel zindelijker en

gemakkelijker was, om in de aanstaande campagne kort haar te dragen, om de order stipt uitge

voerd te zien worden.

Men droeg dus wel degelijk zijn eigen haar.

Bij de Hollandsche troepen zal zulks wel hetzelfde zijn geweest, toen in 1808 voor goed de

staarten enz. werden afgeschaft.

Een soldaat toch schijnt bijzondere voorliefde te koesteren voor lang haar, en nog heden ten

dage moet er steeds de hand aan worden gehouden, om de lengte van het hoofdhaar aan de voor

schriften te laten voldoen.

De giberne werd op den 1®'°" Augustus 1797 ingevoerd. De ornementen, 2 arendsvleugels

waarboven een granaat, waren van koper.

Het vest en de broek waren op dezelfde wijze afgezet, als bij die monteeringstukken in 1795

het geval was

De broek was met leder bezet.

Omtrent de overbroek valt op te merken, dat zij gedragen werd bij koud weder, bij marsch-

tenue en alsdan over de collant broek en over de halve laarzen.

r  - - • • • il
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De overbroek was van onderen open, omdat zij anders moeielijk

over de laarzen heen te brengen zoude zijn geweest; zij werd op

zijde vastgeknoopt.

De overbroek was de overgang tot de latere rijbroek.

De koppel was van zwart leder.

De koppelplaat, waarop 2 gekruiste kanonnen, was van koper.

De sabelkwast was donkerrood.

De handschoenen, voorzien van stijve kappen, waren lichtgeel.

In deze tenue zien wij de Rijdende Artillerie, afgebeeld door den

Heer HOYXCK VAN PAPENDRECHT, aan het strand te Egmond

aan Zee op 2 October 1799.

De Majoor der Veld-Artillerie W. H. BIERMAN, schreef op

den dag van het feest in „Eigen Haard" een stuk getiteld;
Dc Nederlandsche Rijdende Artillerie 1793-

Op de daarin voorkomende bovengenoemde illustratie ziet men
de hoeden voorzien van een recht opgaande pluim.

Daarenboven waren de mutsen, die toen ter tijd ook bij de

Rijdende Artillerie werden gedragen, eveneens voorzien van een

staande roode pluim; men zou dientengevolge mogen besluiten, dat

de door CORDES voorgestelde afhangende pluim op dit tijdstip nog

niet was ingevoerd.

Op de afbeeldingen behoorende bij de „Bijzondere kleedinge

de Bataafsche troupes" (J. J. GENAART 1802) ziet men de Rijdende

Artillerie (niet officieren) afgebeeld met knevels.Muts Rijdende Artillerist.

Het dragen van een knevel was dus voor den troep in dien tijd reeds toegestaan.

'  Hieromtrent zij nog opgemerkt, dat niet alle troepen in dit voorrecht deelden.

Slechts de Cavalerie en de Grenadier-Compagnieën mochten een knevel dragen. Toen later de

Grenadier-Compagnieën werden afgeschaft, kregen de flank-Compagnieën en de flank-Bataljons hetzelfde
voorrecht.

In 1830 mocht echter een ieder een knevel dragen.

Baarden werden echter bij de Rijdende Artillerie niet toegestaan.

Op het titelblad der bovenaangehaalde ,,Bijzondere kleedinge" zegt HOGERWAARD, (waarschijn

lijk dezelfde die in het Naam- en Rangregister der Officieren van het Bataafsche leger 1804 voorkomt

als Commissaris-Inspecteur bij 's Lands Armée, en gepensionneerd Lieutenant-Colonel.)

,,Over het algemeen kan uit dit Boek worden nagegaan, de kleeding van de Armée te lande.

Er bevinden zich nog wel eenige ingeslopen fouten, doch die zullen worden verholpen zoodra het door

den Generaal VAN ZUIjLEN VAN NIJEVELT zal zijn geëxamineerd."
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m

Rijdende Artillerist 1802.

Het examen heeft waarschijnlijk later plaats gehad.
Een der fouten op de teekening zal wel geweest zijn, de

gele granaten op de panden der rokken, op de teekening van
den Rijdenden Artilerist te voet van achteren gezien, wat niet
overeenkomt met die van den Rijdenden Artillerist te paard, waar
zij rood zijn, wat vermoedelijk ook juist is

Wat het harnachement betreft voor Officieren en voor den

troep, dit bleef ongeveer hetzelfde.
Het vierkant op den achterkant, rechts en links van den

schabrak, was vervallen.

Zooals reeds werd gezegd bestaan er na het jaar 1802 van
Rijdende Artillerie weinig afbeeldingen.

Bij Koninklijk decreet van 17 September i S06 No. 19,
werd in Art. 79 bepaald:

De uniform der Artillerie te voet en der Rijdende Artillerie
blijft bepaald op den tegenwoordigen voet; die voor de trein-
cömpagnie zal dezelfde moeten zijn.

KUIJPERS zegt: de tenue onderging weinig verandering,
doch de Rijdende Artillerie kreeg in het jaar 1806 de Huzaren uniform.

Bij Koninklijk decreet van 26 December 1807 No. i werd omtrent de Rijdende Artillerie niets anders be
paald dan dat de soldaten en onderofficieren der Rijdende Artillerie zullen een sabel en pistool dragen (Art. 108).

Art. III. Met betrekking tot de Rijdende Artillerie zullen geene veranderingen plaats hebben,
evenmin als ten aanzien van derzelver kleedinm

O

x\rt. 112. De paarden der Officieren zullen worden geëquipeerd als volgt:
Die der Rijdende Artillerie zullen bij voortduring op de wijze der Hussaren worden geëquipeerd.
Omtrent de kleeding en equipeering van den trein wordt gesproken Art. 113—117.
Art. 113. De Artillerietrein zal dezelfde kleeding hebben als de troepen van dat wapen, edoch

zullen de knoopen, galons en epauletten wit zijn.
Art. 114. De Officieren zullen een verzilverde sabel hebben van hetzelfde model als die der

Rijdende Artillerie en zullen denzelven dragen aan een celinturon, die zij niet en Baudrier zullen dragen,
dan wanneer zij in dienst zijn.

De onderofficieren zullen gewapend worden als die der Rijdende Artillerie, en de treinsoldaten
als die der Artillerie te voet.

Art. 115. Ieder soldaat zal van eene goede postzweep en een lederen mantelzak voorzien zijn,
welke laatste iets korter zal wezen dan die der Rijdende Artillerie.

Art. 116. De treinpaarden zullen worden geëquipeerd met trektuigen van Hongaarsch leder, vol
gens het model in Frankrijk aangenomen.
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Art. 117. De paarden der Officieren worden als die van de Officieren der Artillerie, doch zal
het galon van den schabrak en van de holsterkappen van zilver zijn.

De paarden der onderofficieren zullen geëquipeerd worden als die der Rijdende Artillerie, met
uitzonderinir dat het tj-alon van den schabrak van roode wol zal zijn.

O  ̂

Op afbeeldingen van LAXGENDIJK ziet men

Fransclie Rijdende Aitiilcristen 1800.

voor de Fransche Rijdende Artillerie de overgang

van den gewonen rok van dien tijd in de Huzaren

uniform.

De tenue van de hierbij afgebeelde rechtsche

figuur is blauw met rood, roode kraag en opslagen,

met wit koord daaromheen geboord, blauwe borst-

kleppen met roode bies, roode epauletten, pluim,

vangsnoer en sjerp.

Zij heeft dus veel van de Bataafsche, op

den steek en de Huzaren sjerp na.

De andere figuur is reeds meer geheel Huzaar,

doch heeft nog de epauletten overgehouden.

De kleur der uniform is blauw met rood.
9

De laarzen hebben roode kwastjes.

Eigenaardig zijn de verschillende Panaches.

Onder de teekeningen van uniformen in het

Prentenkabinet te Hamburg komen van Rijdende

Artillerie voor:

Een Officier.

Een Trompetter.

Een Kanonnier.

Deze 'teekeningen zijn zeer merkwaardig, omdat men er uit mag besluiten, hoe de Rijdende

Artillerie gekleed was, tijdens het bewind van LODEWIJK NAPOLEON.

De Officier droeg een blauwen rok met rooden kraag, roode opslagen, roode voering en roode

uitmonstering.

De epauletten waren goud.

Het vest was rood.

De blauwe overbroek afgezet met roode biezen.

Deze duidt op klein tenue.

De kanonnier droeg wit gepoederd haar, een blauwen dolman met roode opslagen en kraag

en roode tressen.

De breede sjerp was blauw met roode klossen.

■ n -lilr^iirti « f
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De pantalon was blauw, collant, afgezet met

roede bies en voorzien van rood treswerk op de

dijen. Het treswerk of wel de Hongaarsche knoop

diende om de kleine klep der broek te bedekken.

Zoo had elk versiersel zijn bepaalde reden.

De schako van boven met rooden rand, voor

zien van vangsnoer en pluim, beiden rood, droeg

van voren een nommer (waarschijnlijk het compag-

nies-nommer").

De stormketting was van koper.

Het lederwerk \vas zwart met koperen beslag.

Merkwaardig is de tenue van den trompetter.

Deze was geheel in het rood gekleed, de uit

monstering was blauw.

Er werd geen sjerp gedragen.

De schako was dezelfde als die van den

kanonnier.

Met de sabel werd een sabeltasch gedragen;

bij den kanonnier was deze niet zichtbaar.

De Garde Rijdende Artillerie droeg in 1S06

een schako, voorzien van 2 gekruiste kanonnen,

waar boven de kroon.

Aan de schako bevond zich een roode rand boven en onder, roode vangsnoer en roode pluim.

De hoeden waren dus afgeschaft.

Verder werd gedragen een blauwen dolman met blauwen kraag en roode bies, roode tressen;

een lichtblauwe sjerp met roode knoopen; een rood vest met gele bezetsels; een blauwe collant broek

met roode tressen; gele handschoenen met stijve kappen. Huzaren-laarzen, voorzien van koperen sporen

met riemen.

De sabel was voorzien van een koperen sabelscheede (zooals op de teekening van den Officier

te zien is), terwijl de sabeltasch werd gedragen.

Bij Koninklijk besluit van i Maart 1807, X". i werd bepaald bij Art. 79:

De Uniform der Rijdende Artillerie van de Garde zal zoodanig blijven als dezelve is, alleen met

bijvoeging der passementen voor alle de corpsen van de Garde des Konings aangenomen en van de

Berenhuiden Mutsen gelijk die der jagers van de Garde (iets kleiner model).

De Officieren zullen nestels dragen.

Aan de tegenwoordige uniform der trein-compagnieën van de Garde zal niets worden veranderd.

De Kapitein VIRULIJ zegt in zijn Korte Geschiedenis der Rijdende Artillerie:

Kanonnier.

1806—1810.

Trompetter. Officier.

1806 —1810.

\
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De overige (dus niet Garde-Artillerie) was gekleed met blauwe

dolmans, en pantalons en vesten met roode uitmonstering. (Waarschijnlijk

hebben de gewone Compagnieën Rijdende Artillerie deze uniform eerst

later gekregen).

Officiersbeekje 1808 (verschenen in Augu.stus 180S). Beide Korpsen

Garde en overige Compagnieën droegen den dolman.

Bij de inlijving in het Fransche Keizerrijk onderging de tenue

weinifj veranderino-en.
O  ö

De Schako kreeg een roode pompon.

De onderste roode band verviel.

De opslagen van de mouwen van den dolman werden rood.

Het lederwerk werd wit.

De sabeltasch ontving het Regiments-nummer boven de gekruiste

kanonnen.

Het harnachement van Hongaarsch leder en op Fransche wijze

ingericht bleef hetzelfde.

De kleeding en wapening van den Artillerie-trein bleef als die van

de Artillerie te voet.

Het kader werd door galons op de mouwen onderscheiden.

Toen Nederland zijne onafhankelijkheid herwonnen had, werden

de bepalingen omtrent de kleeding het eerst gemaakt bij Koninklijke

Besluiten van 31 December 1813, No. 9. 31 Januari 1814, No. 21S.

16 en 26 Februari 1814, Nos. 73 en 49.

De uniform werd daarna gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 9 Januari 1815.
De bijzonderheden omtrent de vastgestelde uniformen zijn in de officieele stukken te vinden.
Sedert onderging de uniform nog verschillende wijzigingen.

I- In 1820 werden de wings (vleugels) van het gele belegsel ontdaan en effen rood; de schako kreeg
koperen kettingen, een roode bal (gouden voor de Officieren) en de mantelzak een granaat op de zijvlakken

De trompetters, die een rooden rok droegen (nog een overblijfsel uit den Franschen tijd) ontvingen
een kolbak met witte pluim, terwijl de schapevacht over den zadel verviel.

In 1824 werden de Stukrijders Artilleristen.

De broeken werden donkerblauw, in plaats van gnjs; in groote tenue droegen de Officieren daarop
een gouden galon.

In 1830 werd nog een nieuw model schako ingevoerd, die van boven breeder was.
In 1842 schonk Z. M. KONING WILLEM IJ, bij Besluit van den 8®'®° April, No. 49, om de

reden zooals die in het Gedenkboek is vermeld, aan de Rijdende Artillerie de uniform, zooals die, op
djzigingen na, nog steeds bestaat.

Kanonnier naar Voltz,
Koninkrijk Holland

eenige kleine wiizi
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Wachtmeester in oroot tenue 1815.

Koninklijk Hcsiuit van (j Januari 1815.

Gedenkboek bladz. 26.
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In 1830 werd nog ccn nieuw niocicl Scliako ingevoerd.
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Hoofdstuk III.

DE FEESTVIERING.

D£ VOORAVOND (avond van den 20"'"" April i8gj).

Al vierde men op den 21'''°" Februari >1893 bij het Korps niét de officieele herdenking van de
k, oprichting der twee eerste Brigaden Rijdende Artillerie, toch zou die dag, als naar gewoonte,

ook thans niet ongemerkt voorbijgaan.

De in het garnizoen aanwezige Officieren van het Korps— de Luitenant-Kolonel jiiR. DE PESTERS
was door ongesteldheid verhinderd tegenwoordig te zijn — vereenigden zich na afloop van den dienst
aan een déjeuner.

Men dronk op het succes van de dagen, die men hoopte, dat met gulden letteren opgeteekend
zouden worden in de annalen van de Geschiedenis van het Korps, terwijl de gezondheid van den

Chef werd ingesteld.

Aan ZEd. werd per telegram daarvan mededeeling gedaan.

Z.H E.G. antwoordde per telegram het volgende:

>Zeer met Officieren bedankt voor heildronk.

Onbesmet bewaren roemrijk verleden ons allerhoogste plicht.

Dat het het Korps ten allen tijde goed ga mijn vzirigste zvensch."

Voorwaar schoone woorden, die volkomen de liefde uitdrukten, die een Chef, die gedurende

een tijdsverloop van 23 jaren bij het Korps in verschillende rangen had gediend, voor dat Korps gevoelde.
De Chef, die zoo sprak, bezat de eigenschappen in hooge mate, die noodig waren om een

schoon Regiment te vormen.

Met den Franschen schrijver LOXGUET mocht men veilig zeggen:

/
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>11 était lame et Ie principe de tout. C'était Ie flambeau qui éclairait, cetaic Ie feu qui animait."
Op dien zelfden da<^ werd onder begeleidend schrijven van den Heer Jhr. J. G. S. VON

SCHMIDI AUF ALTENSTADT, gepensionneerd Kapitein-Luitenant ter Zee, ook namens zijne broeders,
aan den Korps-Commandant voor het Museum een portret aangeboden van den Heer J. H. A VON

SCHMIDT AUF ALTENSTADT, een der oudste officieren der Rijdende Artillerie.

Onder het portret in de uniform van Kolonel van het Leger in Neêrlandsch Indie, volgens het

schrijven een kopie van het eenige portret, dat in het bezit der familie was, is het volgende gesteld;

y. //. A. VON SCHMFDT AUF ALTENSTADT^ Kolonel Directejir der Artillerie van

het N. O Leger

Geboren te Dresden 2j April 1754. — Overlede7i te Batavia 2^ November 1817.

Bij besluit van 22 FebJ'tcari 17^2 aangesteld en gecommitteerd tot Kapitein van ee7i der iiiettw

op ie richteii compagnieën Oiider de eerste Brigade Rijdctide Artillerie va7i het Korps Artilleriste7i van

Zijne Hoogheid de7i Heer Ge7ieraal va7i de Artillerie.

W. G. T PR INCE VAN ORANGE EN NASSAU.

Den schenkers werd bij schrijven van den Korps-Commandant, d.d 23 Februari 1893, de beste

dank betuigd voor het bijzondere blijk van sympathie voor het Korps.

Het portret werd in het Museum geplaatst.

Weldra vernam men, dat op den aanstaanden gedenkdag, van verschillende korpsen, huldeblijken

zouden worden ontvangen.

Zijne Excellentie, de Luitenant-Generaal C. D. H. SCHNEIDER, Adjudant in Buitengewonen

Dienst van hare Majesteit de Koningin, Inspecteur van het wapen, volgde het voorbeeld om reeds

vóór den bepaalden feestdag aan het Korps een blijvend Souvenir aan te bieden.

Een fraaie ets naar DÉTAILLE: batterie\ door Z.Ed. d.d. 3 Januari 1893 aan den
Korps-Commandant toegezonden, onder begeleidend schrijven.

Zijne Excellentie schreef daarin onder meer;

>Den van de volgende maand zal het een eeuw geleden zijn, dat tot de oprichting van

de Rijdende Artillerie ten onzent werd besloten.

Ik behoef U wel niet te zeggen, van hoe groot gewicht dit feit door mij wordt geacht en hoe

zeer ik mij verheug in het a. s. Jubilé van een Korps, dat niet alleen in tijd van vrede zich dooreen

echt militairen geest, door plichtsbetrachting en door een hoogen graad van bruikbaarheid heeft doen

kennen, en omtrent welks houding en tenue ik U no^ in den afgeloopen zomer mijne bijzondere
tevredenheid betuigde, maar dat geroepen om handelend op te treden, op zoo menig slagveld beeft
geschitterd, en tot den krijgsroem van het Nederlandsch leger heeft bijgedragen.

Het zij mij vergund U :te verzoeken bij gelegenheid van deze zoo heuchlijke gebeurtenis voor

het Korps onder Uwe bevelen, bijgaande plaat, als bewijs van mijne oprechte belangstelling, ter
herinnering te willen aannemen, enz."

De Korps-Commandant dankte, uit naam van alle Officieren, hartelijk voor het bijzondere



Luitenant der Rijdende Artillerie met mantel 1S93.
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bewijs van belangstelling door den Inspecteur van het wapen aan het Korps geschonken, ter gelegen
heid van den a. s. grooten dag.

Het geschenk zou een waardige plaats in de bibliotheek van het Korps ontvangen.
Op de schets is in enkele lijnen het moment weergegeven. '
Ofschoon de tenue van den Kolonel of Hoofdofficier, die waarschijnlijk voor het front van zijn

Regiment galoppeert, in hoofdzaak gelijk is aan de uniform onzer Rijdende Artillerie, blijkt toch uit

het opgezeten zijn op den voorwagen van de bedienings-manschappen die gewapend zijn met karabijnen

en voorzien van ransels, dat op de plaat is voorgesteld het oogenblik — vóór het in batterij komen
van eene afdeeling Veld-Artillerie van de Keizerlijke Garde van Napoleon III.

Het motief zal zeker wel genomen zijn uit den oorlog van 1870—71.

Van den Kapitein C. M. E. VAN LÖBEN SELS, Lid van de Kamer der Staten-Generaal,
werd, onder begeleidend schrijven, d.d. 12 April 1893, voor het Museum van het Korps ten ge
schenke ontvangen: Een in olieverf geschilderd portret van den Oud-Rijdende Artillerist:

ERNST VAN LÖBEN SELS,

als i" Luitenant a la suite bij het Korps Rijdende Artillerie, geboren 12 October 1800 te ZtitpJmi,
gestorven 27 December 1863, op den huize Bergstein t& .Ellecom, Adjudant des Konings in buiten
gewonen dienst, Generaal-Majoor-der Artillerie op non-activiteit, Ridder der Militaire Willemsorde enz.

Het geschenk werd onder dankbetuiging aanvaard, evenals dat van den kunstschilder GEERLINGS

te Arnhem^ die aan het Museum eene schilderij schonk, voorstellende:

Eene Batterij Rijdende Artillerie onder geleide van een Officier van de heide terugkeerende.

Opmerking verdient de tenue die op het portret door den i® Luitenant E. VON LÖBEN SELS

wordt gedragen, n.1. de jas met 2 rijen knoopen, in verband met de giberne en de shako. Hieruit

blijkt dat de Officieren der Rijdende Artillerie, die niet bij de troepen waren ingedeeld, de jas droegen
en niet den rok met één rij knoopen.

Eenige dagen vóór den aanvang der feestelijkheden stond de Chef, met de Officieren om zich

heen geschaard, gereed om, in het Historisch Museum, de dames te ontvangen, die ook gaarne onder

de eersten wilden zijn, om het Korps met den 100®'®" gedenkdag hare hulde aan te bieden.

Mevrouw Jhr. V. A. DE PESTERS, als Presidente der Commissie, die zich gevormd had om

uitvoering te geven aan het schoone denkbeeld, nam, toen allen vereenigd waren, het woord en zeide:

Mijne Heere7i!

»Daar van zoovele zijden blijken van sympathie en belangstelling worden gegeven bij de aan

staande viering van dit heuglijk eeuwfeest, wilden ook de Dames van het Korps niet achterblijven in
het brengen van hare hulde.

Gesteund door de zeer gewaardeerde medewerking van vele dames van Oud-leden, viel de

keuze op deze kast, bestemd voor de vele herinneringen aan het roemrijk verleden van het Korps.
In de hoop dat dit blijk van sympathie voor het Korps moge bijdragen om de herinneringen aan dit
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feest ook bij latere geslachten levendig te houden, verzoek ik U, Mijne Heeren, dit geschenk voor

het Korps te^ willen aanvaarden".

Metj een schuimenden beker dankte de Korps-Commandant Jhr. V. A. DE PESTERS, uit naam

der Officieren, voor dit schoone geschenk, dat door allen op den hoogsten prijs werd gesteld en dat

thans eenjWaardige omlijsting vormt voor zoovele zaken, waarop het Korps met recht trotsch mag zijn.
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De kast is ontworpen in Renaissance stijl (Henry II), en in notenhout rijk gebeeldhouwd.
Het onderste gedeelte is samengesteld uit afdeelingen ter berging van het archief.

De paneelen der deuren zijn rijk gebeeldhouwd met schilden, waarop de voornaamste veld

slagen, waaraan de Rijdende Artillerie schitterend deelnam, zijn vermeld-, deze paneelen zijn gescheiden
door pilasters in den vorm van kanonnen, rustende op kogels.

Het bovenste gedeelte der kast wordt gesloten door 3 glazen deuren met omlijstingen. De
gecanuleerde pilasters met kapiteelen en boissementen, op welke laatste de Militaire Willemsorde, het
Legioen van Eer, het Metalen Kruis en de Orde van de Unie zijn gebeeldhouwd, dragen de rijk
uitgevoerde kroonlijst.

In het midden van de fries is een schild aangebracht met de jaartallen 1793—1893.
De zijkanten worden gekroond door kogels en andere attributen, het geheel door de Konings

kroon en de zich daaronder kruisende kanonnen, omslingerd door eikebladeren.

De kast rust op de aan de voorzijde rechts en links aangebrachte Nederlandsche leeuwen.

Het inwendige van het bovengedeelte der kast sluit zich op harmonische wijze aan het uitwendige aan.
Het geheel mag bogen op een zeer artistieke uitvoering.

Bij het geschenk was een op perkament vervaardigde Oirkonde gevoegd.

Deze Oirkonde, hoog 0.34 M., breed 0.24 M., draagt in gekleurd schrift de op de teekening
aangegeven opdracht.

Zij is omgeven door een groenen lauwerkrans met gouden vruchten, en wordt gekroond door

de Koningskroon in de heraldieke kleuren, waaronder 2 gekruiste bronzen kanonnen.

Het vignet onder de opdracht draagt op een cartouche, met gouden rand en blauw fond, in

gulden cijfers de jaartallen 1793—1893.

De cartouche is omgeven door 2 groene takken van lauwer- en eikebladeren, terwijl zich aan

de achterzijde bevinden de vlaggen van Nederland en Oranje, die de zich rechts en links daaronder

geplaatste bronzen kanonnen halverwege bedekken.

Werden vóór de feestviering reeds aan het Korps geschenken aangeboden, zulks was ook nog

na afloop het geval.

Den 14''®" Mei werd n.1. van Zijne Excellentie den Luitenant-Generaal K. VAN DER HEIJDEN,

. Adjudant in Buitengewonen Dienst van H. M. de Koningin, diens eigen portret in lijst ontvangen met

het onderschrift: Hulde aan het Korps Rijdende Artillerie.

De Generaal schreef daarbij onder meer:

»Vooral bij de heden ten dage niet zoo veelvuldig voorkomende gelegenheden voor militaire

wapenfeiten van belang ten onzent, meende ik, dat er aanleiding genoeg was om mijn keuze van

dergelijk gelegenheids-geschenk te rechtvaardigen, hoezeer ik ten volle overtuigd ben, dat het roem

rijk verleden van het Korps Rijdende Artillerie, thans onder Uwe bevelen dienende, ook zondermeer

reeds voldoende spoorslag voor de manschappen zal wezen, om bij eventueel voorkomende gelegen

heden met moed, beleid en trouw Vaderland en Vorstin te zullen dienen".
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Onder vriendelijke dankbetuiging werd het portret aanvaard, en is het opgenomen in de helden

galerij van het Museum.

lyn.-. 0...
^  Gelderlands hoofdstad ook volmondig instemde met het feest van een deel van het

garnizoen, dat van 1861 tot 1868 en van 7 April i88r tot op het huidige oogenblik daar het voor

recht had tegenwoordig te zijn; dat steeds de sympathie van ingezetenen mocht ondervinden;

terwijl de banden velerlei zijn, die de Rijders aan Arnhems ingezetenen verbinden.

Op den morgen van den 20^'®" April 1893 waren die bewijzen werkelijk daar.

De oude veste nam deel aan het feest door het uitsteken der driekleur en der kleuren van

Waldeck-Pynnont^ en toonde genoegzaam, dat hare ingezetenen aan het feest hartelijk deelnamen en

verheugd waren de geliefde Koninginnen tevens bij de feestviering te kunnen begroeten.

Het behoeft niet gezegd te worden, dat het feest door het geheele Officierskorps, niet alleen

door actief dienende Officieren, maar ook door reünisten en vele anderen met opgewektheid werd

tegemoet gezien.

Toch had men den Korps-Commandant vóór het begin der feestviering zoo gaarne geheel

hersteld gezien, opdat er niets aan de feestvreugde ontbrak.

Den 20®'®" April werd nog de laatste hand gelegd aan de voorbereidselen; 's avonds was

alles gereed.

Omstreeks halfzeven werden de oud-onderofficieren, uit alle oorden des lands, door hun nog

actief dienende wapenbroeders aan het station ontvangen.

Begeleid door de muziek van het 8®'® Regiment Infanterie begaf men zich, na door de met

vlaggen getooide stad te zijn getrokken, door de Eerepoort, die door de zorg der onderofficieren

vóór den ingang der stallen was opgericht en versierd met de emblemata: de Koninklijke Kroon,

benevens den Standaard der Rijdende Artillerie (onder den vorm van 2 gekruiste kanonnen), daar boven

de jaartallen 1793—1893 en vroolijk wapperende vlaggen en wimpels, naar de wachtkamer der Officieren.

Aldaar werden allen ontvangen door het geheele Officierskorps.

De Adjudant-Onderofficier d.d. Officier HOEK was de tolk van de dankbare gevoelens, die de

leden van den Bond van onderofficieren en oud-onderofficieren bezielde.

Hij dankte den Korps-Commandant Jiir. V. A. DE PESTERS, voor den steun, dien hij had
gegeven aan het plan tot stichting van den Bond, door het Beschermheerschap er van wel te willen

aanvaarden.

Een Oirkonde, door den wachtmeester KUHX, zeer net gecalligrafeerd, maakt melding van
de, in verband met het feest, voor den Bond zoo heuglijke gebeurtenis.

De Oirkonde'op carton vervaardigd, hoog 0.95 M., breed 0.40 M. en in eikenhouten lijst
gevat, draagt in gekleurd schrift de op de teekening vermelde opdracht, waaronder de namen der

onderofficieren.

-
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Zij is gesteld op een cartouche met oranjelinten opgehangen tiisschen 2 zuilen van graniet, omwonden

met groene slingers van eikenloof, die door oranjelinten worden vastgehouden. Op de voetstukken

de namen Hasselt en Leuven. Een schrijvende hand kroont de zuilen met de spreukOranje Boven.

De 2 zuilen rusten op een steenen voetstuk. ,

In het midden bevindt zich een afgeknotte granieten zuil, waarboven- een cartouche, voorzien

van de gouden Koningskroon en 2 gekruiste bronzen kanonnen op blauw fond, omgeven door 2

takken van groene , oranje en eikebladeren, daarachter de vlaggen van Oranje, Waldeck-Pyrmont en

Nederland, die de zich rechts en links bevindende bronzen kanonnen ter halverwege bedekken.

Op het steenen voetstuk staan de bij Hasselt veroverde stukken; ter weerszijden de vlaggen

van Oranje en Nederland.

Boven de cartouche bevinden zich de emblemata der Rijdende Artillerie, terwijl het geheel

gekroond wordt door het Nederlandsche Wapen, omgeven door groene, oranje en eikebladeren.

De Korps-Commandant verklaarde den hoogstcn pnjs te stellen op het geschenk, dat met ge

noegen aanvaard werd en waaraan een plaats is gegeven in de Bibliotheek.

Z.H.E.G. achtte den onderofficiersstand hoog. Steeds.had hij dien, waar het in zijn vermogen

was, met liefde gesteund, maar toch wees hij er op, hoe slechts ijver, tucht en goed gedrag totdat

aanzien kunnen brengen en die toegenegenheid kunnen doen behouden.

Streng moest ieder onderofficier voor zich zeiven zijn, om ook strenge discipline bij den troep

te kunnen aankweeken.

hleer dan ooit was dit op den huidigen oogenblik de grondslag waarop het grootc militaire

gebouw rustte. Het vormde den grondslag voor het heil van den Staat.

De Korps-Commandant eindigde met de hoop uit te drukken, dat de feestdag van heden een

spoorslag zoude zijn om steeds door ware militaire deugden uit te blinken.
Namens de oud-onderofficieren werd door den gepensionneerden adjudant-onderofficier pikeur

SCHUURING, eveneens onder de hartelijkste bewoordingen van eerbied en ingenomenheid met den

Korps-Commandant, eene 2''^ Oirkonde aangeboden, die eveneens een eereplaats in de Bibliotheek
heeft ontvangen. ,

Deze Oirkonde is omgeven door een in zwart en gele kleuren geteekende randversiering,
H. 0.54 M., B. 0.41 M,, en draagt in gouden, blauwe en roode letters de op de teekening voor
komende opdracht.

Het wapen van Nederland, waarachter een tropee van Nederlandsche en Oranjevlaggen, is uit
gevoerd in de heraldieke kleuren, terwijl de datums 21—24 April en de jaartallen 1793 1Ö93
omgeven zijn door groene lauwertakken.

Het kanon dat onder de Oirkonde is geplaatst; l(xiice let foudvc ciu coiubdt.

Een frissche lauwerkrans, die door het geheele onderofficierskorps aan het Korps werd
aangeboden, getuigde van den frisschen geest, die de oud- en nog actief dienende onderofficieren
bezielde.
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Na de aanbieding der geschenken volgde de begroeting door den Korps-Commandant en de

overige Officieren.

Menig hartelijk woord getuigde, dat men de goede diensten, door zoo velen bewezen, niet

had verbeten.
O

Reeds vóór deze officieele ontvangst hadden de Heeren Verslaggevers van verschillende groote

en kleine bladen zich in de wachtkamer vereenigd, en werd aan hen de gelegenheid verschaft de

feestelijkheden te kunnen volgen.

Langzamerhand verzamelden zich ook de Oud-officieren van het Korps, en kwamen de deputatiën

van Officieren achtereenvolgens hulde brengen en geschenken aanbieden.

Nadat door den Korps-Commandant een kort welkomstwoord was gesproken, trad de Kolonel

C. P. VAN POMMEREN, Commandant van het 8^'° Regiment Infanterie naar voren, als Voorzitter

der Commissie uit het garnizoen, bestaande uit de Heeren:

J. DRABBE, Kolonel der Genie;

W. L. DE PETIT, Luitenant-Kolonel, Chef van den Staf der 2'^'' Divisie Infanterie;

J. C. UBBENS, Luitenant-Kolonel, Intendant;

J. O. REHM, Majoor bij het 8®*^® Regiment Infanterie;

G. J. COUVEE, Kapitein bij het 8^^® Regiment Infanterie;

L. J. H. HABBEMA, Luitenant bij het 8'"'° Regiment Infanterie;

Dr. J. E. FIJAN, Officier van Gezondheid 2^® klasse.

Z.H.E.G... bood aan het Korps een zeer fraaie Hangklok, Stijl Louis XIV, en verklaarde

daarbij, dat het denkbeeld om het Eeuwfeest der Rijdende Artillerie niet onopgemerkt voorbij te

laten gaan, algemeene instemming bij het garnizoen alhier had gevonden.

Het geschenk werd aangeboden als een bewijs van hulde aan de glorierijke Nederlandsche

Rijdende Artillerie, en van de goede kameraadschap in dit garnizoen.

Gaarne werd het door den Korps-Commandant aanvaard, die er op wees, dat het geschenk

voor het Korps groote waarde had, juist omdat er de goede verstandhouding uit bleek, welke zoozeer

noodig was, en die zeker door deze feestelijkheid nog op hechtere grondslagen zou worden bevestigd.

Bij het geschenk was geen Oirkonde gevoegd, doch op de klok de volgende Inscriptie aangebracht:

1793—1893.

Dc Officieren van het gai'nizoen Arnhem aan het Korps Rijdende Artillerie.

Thans was de beurt aan de Heeren Afgevaardigden van het geheele wapen der Artillerie.

De deputatie bestond uit:

Den Kolonel K. M. VERSCHOOR, Commandant van het Regiment Veld-Artillerie;

Den Kolonel P. A. SCHELTUS, Commandant van het 4''® Regiment Vesting-Artillerie;

Den Majoor J. B. VAN DEN OUDENDIJK PIETERSE, Commandant van het Korps Torpedisten;

Den Majoor L. ZEGERS VEECKENS, toegevoegd aan den Directeur der Artillerie-Inrichtingen.

De Kolonel VERSCHOOR bood het huldeblijk aan, bestemd voor de Bibliotheek en bestaande

r  Aï-";
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])c Oirkondo bij het geschenk gevoegd, enz.

Gedenkboek bladz. 37.
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uit een groote eikenhouten Tafel in Oud-Hollandschen stijl met ingelegd embleem (2 gekruiste kanon
nen, waarboven de Koninklijke Kroon), twaalf Stoelen en een Fauteuil; het geheel keunV afo-ewerkt

ö  ö is ^

en solide, zooals men dat bij de Artillerie gewend is.

Z.H.E.G. wees in woorden, die van het hart tot het hart spraken, op den familieband, die er
steeds bestaan had tusscllen de onderdeelen van het wapen, die oorpronkelijk een zelfde opleiding
genoten. Zij waren van één stam, van één gild. Was het daarom wonder, dat de keus gevallén
was op een huiselijk geschenk. "

Geen ander Korps had een dergelijke traditie als dat der Rijdende Artillerie. Het mocht fier

zijn op zijne geschiedenis.

Z.Ed. behoefde slechts te herinneren aan de dagen van Quatrc-Bras en TVa/cr/00, aan

1^30—1S31, en aan menig ander aandeel, dat het aan den oorlog had gehad.

Toch waren de 100 jaren van het bestaan voor het Korps niet zonder stoornis voorbij gegaan

en aan menigen storm moest het hoofd worden geboden.
O  O

Nu eens werd de Rijdende Artillerie gekoesterd, dan weder miskend en grovelijk besnoeid, ja

zelfs ten doode opgeschreven, doch juist daardoor hadden de Officieren zich vaster aaneengesloten en

hielden zij de traditie van het Korps hoog.

Wat ook de toekomst mocht baren, één ding bleef zeker, namelijk dat zoolang het »Noblesse

oblige" geen doode letter werd, het Korps een sieraad zou blijven van het Nederlandsche leger. De

boom een eeuw geleden geplant-, was wel is waar geen reusachtige boom geworden, maar was er

toch een, die heerlijke vruchten opleverde.

De Nederlandsche Officieren van welk wapen ook, waren dan ook trotsch op den roem der

Rijdende Artillerie, en verheugden zich in het feest, dat heden werd gevierd.

De Korps-Commandant dankte hartelijk in eenige goed gekozen woorden voor het ge.schenk en

den hartelijken gelukwensch daarbij door den Kolonel VERSCHOOR namens de geheele Artillerie, in

zulke schoone woorden uitgesproken.

Z.Ed. aanvaardde met vreugde het fraaie cadeau en had behoefte de gevoelens van waardeering

te vertolken, die, te oordeelen naar de groote belangstelling heden betoond, alle Officieren van het

Korps bezielde. Welk verschil ook mocht bestaan in het onderdeel van het wapen der Nederlandsche
Artillerie, waarbij men diende, was het optreden van de Rijdende Artillerie met de overige Artillerie
op het slagveld verschillend, toch sprak men als het noodig was met dezelfde donderende stem tot den
vijand, en daarbij bezielde één gevoel allen: het gevoel van liefde voor het Vaderland en voor het
geliefde Stamhuis van Oranje. Dat gevoel zou de banden van kameraadschap nog nadei toehalen,
die bij de geheele Artillerie ook steeds zoo hoog werden gehouden.

Het geschenk zou een blijvend aandenken zijn aan het heuglijke feest van heden.
De Oirkonde bij het geschenk gevoegd, werd daarop voorgelezen.
Zeer schoon van uitvoering draagt de Oirkonde in gouden, roode en zwarte letters de op de

teekening voorkomende opdracht. '

.Ék
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Het geheel is omgeven door een rand in kleuren, hoog 0.50 M., breed 0.35 M.

Links bovenaan de letter T in rood en zwart, op geel met rood doorwerkten achtergrond.

Aan de T hangt de in vroegere tijden gedragen giberne der Rijdende Artillerie.

Aan den linker kant op grijzen achtergrond bevindt zich een tropee van bronzen geschut bij de

Artillerie van af het jaar 1793 in verschillende tijdperken in gebruik geweest.

De tropee is omgeven door takken van geelgroene, lauwer- en eikebladeren en omwonden

met een grijs lint waarop de jaartallen: i 18^8; i86i;i8j^; 1880.

In het midden is het Rijkswapen in de heraldieke kleuren aangebracht.

Aan den onderkant volgen naast elkaar de verschillende geschutmerken, respectievelijk met de

opschriften:

m

Nu werd het woord verleend aan den Kolonel der Huzaren F. YPEY, Directeur der Rij- en

Hoefsmidschool, als hoofd der Commissie van de geheele Cavalerie, en bestaande uit:

Den Ritmeester H. T. D. BRAAMS, van het 3"^" Regiment Huzaren;

Den Ritmeester Jhr. C. J. STRICK VAN KINSCHOTEN, van het C" Regiment Huzaren;

Den Luitenant A. B. VAN TIENHOVEN, van het 2^° Regiment Huzaren.

Namens de Cavalerie werd door den Kolonel aansfeboden een zeer fraai bronzen schild met
•  • O

emblemata omgeven, waarop naar eene teekening van den Heer J. HOYNCK VAN PAPENDRECHT

eene episode uit den tiendaagschen veldtocht was voorgesteld en wel het wapenfeit te Kcnnpt op den
^(len Augustus 1831.

Op dien datum namelijk, bij eene verkenning voor Hasselt bij Kermpi, geraakte het Regiment

Huzaren van den Kolonel VAN BALVEREN, waarbij een sectie der Batterij N". 4, onder den

Luitenant J. WICHERLINK, slaags met de vijandelijke tirailleurs en cavalerie.

Bij het voorbrengen van een der voorwagens brak de disselboom, een gevolg van het

moeielijke terrein.
t

De vijand wilde van deze gelegenheid gebruik maken om de stukken te veroveren, doch door

een aanhoudend kartetsvuur en de goede houding der Huzaren moest hij van dit voornemen afzien.

De Kolonel VAN BALVEREN, die bij deze affaire door een sabelhouw op het hoofd verwond

werd, maakte met lof melding van de koelbloedige wijze, waarop de i®'® Luitenant WICHERLINK

en zijne onderhebbenden hem hadden ondersteund.

De Kolonel YPEY sprak van de goede kameraadschap onder de Officieren der Rijdende

Artillerie en Cavalerie, welke wapens wel steeds naast elkander zullen moeten blijven bestaan, om

elkander wederzijds te ondersteunen.

4'

-ii.
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Door een aanhoudend kartetsvuur en de goede houding der

Huzaren, enz.
Gedenkboek bladz. 38,
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De bij het geschenk gevoegde Oirkonde, enz.
Gedenkboek bladz. 39.
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Voorts herinnerde hij aan de uniform-verandering toen de Rijdende Artillerie de ïiuzaren-uniform
kreeg, en waarop de Cavalerie nog altijd een weinig naijverig is.

IMaar al droeg nu ook de Rijdende Artillerie de uniform der Huzaren, zij droeg die goed en
strekte haar tot sieraad.

De Kolonel sprak den wensch uit dat zulks ten eeuwigen dage zoo zoude njogen zijn.
De bij het geschenk gevoegde Oirkonde die een meesterstuk van calligrafeerkunst mag worden

genoemd, draagt in gouden, roode en zwarte letters de op de teekening voorkomende opdracht.
Zij is omgeven door een randversiering in kleuren, en zonder deze hoog 0.38 M. en breed 0.32 M.
De letter D links bovenaan, in blauw en rood geteekend op gouden achtergrond, omlijst een

trompetter van het 3° Regiment Huzaren te paard, in de hedendaagsche uniform, waarschijnlijk het
commando »Geeft acht" blazende.

Links op grijzen achtergrond in de heraldieke kleuren geteekend, bevinden zich de wapens der
steden, alwaar de 3 Regimenten Huzaren in garnizoen zijn. Het wapen van's-Gravenhage staat bovenaan.

De wapens zijn omgeven door 2 groene bladeren.

In het midden van de onderste randversiering is het Rijkswapen aangebracht, eveneens in de

heraldieke kleuren, gedekt door de Koningskroon, omgeven door groene palm- en gele eiketakken

en omwonden met een rose lint waarop de jaartallen:

1793—1S93.

Nadat de Korps-Commandant ook dit geschenk, met de zeer fraaie oirkonde, onder dankbe

tuiging van allen had aanvaard, wees hij er op, dat het hem aangenaam was te constateeren, dat de

kameraadschap tusschen de Rijdende Artillerie en de Cavalerie op het slagveld gesloten, steeds voort

was blijven bestaan en nog steeds nauwer aangehaald werd door de jaarlijksche cavalerie-manoeuvres,

waaraan de Rijdende Batterijen deelnamen.

Wat de uniform betrof, men rekende het zich een eer die te dragen. In die uniform toch had

de Rijdende Artillerie in Spanje gestreden.

De PRINS VAN ORANJE (later KONING WILLEM II), die zelf in Spanje als Generaal bij

het Engelsche leger te Badajoz^ en bij Cnidad-Rodrigo en te Vtitoria, zijn veldheerstalenten had

ontwikkeld, had ook de Rijdende Artillerie in Spanje zien strijden en hare verrichtingen op pnjs gesteld.
Als belooning voor hare verdiensten schonk hij haar daarom de uniform, die door Z. K. H. ook

«j'edraf^en was in den nacht van 16 Juni 181 s, toen de balzaal van de PIER I OGIN VAN RICIIMOND

werd verlaten om de Franschen tegen te houden aan den viersprong. %

Nadat Z.Ed. nog had geconstateerd hoe de kostbare en zinrijke geschenken door de Korpsen
en Regimenten aangeboden, aan het Eeuwfeest juist zulk een bijzonder karakter verleenden, trad de
Majoor H. G. J. VAN HOOGSTRATEN van het Regiment Grenadiers en Jagers naar voren als hoofd
der Deputatie van genoemd Regiment, dat door zulke nauwe banden aan de Rijdende Aitilleiie
verbonden was.
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\

De deputatie bestond nog verder uit:

T. C. C. VAN ORSOY VEEREN, Kapitein;

A. D. PETTER, Kapitein-Adjudant;

J. VAN VOORTHUIJZEN, Luitenant.

Het geschenk, dat bij monde van den Majoor VAN HOOGSTRATEN door het Keurkorps
werd aangeboden, bestond uit een schilderij, vervaardigd door den Heer J. HOIJNCK VAN PAPEN-
DRECHT, en voorstellende het' drama, dat op den 23'''®" September 1830 bij; het park te Brussel
%

werd afgespeeld, namelijk het optreden van de Sectie SODENKAMP op den 23®'®" September 1830
en het sneuvelen van den Majoor der Rijdende Artillerie KRAHMER DE BICHIN.

Van deze gebeurtenis zij het volgende vermeld:

Van de Rijdende Batterijen, die toegevoegd waren aan de troepenmacht.om den opstand te
Brussel te bedwingen, was de Sectie van den 2^"" Luitenant SODENKAMP de eerste, die de stad
binnenrukte. Zij rukte de stad in tusschen 2 Bataljons Grenadiers, vergezeld van den Majoor
KRAHMER DE BICHIN, die een gedeelte der Artillerie onder zijne bevelen had.

Bij het Paleis des Konings aangekomen, werden de stukken gericht op het Hotel de Belle-Vue
en het Café de lAmitié, welke gebouwen door eene barricade vereenigd waren.

De Majoor KRAHMER, die stelling niet voordeelig achtende, rukte met één stuk voorwaarts,
en plaatste het op 150 pas van de barricade in de Br/e Royale in batterij.

De Luitenant SODENKAMP het gevaarlijke van die stelling inziende, vooral wanneer daar slechts
één stuk stond, plaatste tot groote tevredenheid van den Majoor KRAHÏMER het andere stuk naast
het eerste in batterij. Evenwel stonden deze stukken hier hoogst gevaarlijk, daar op de rechter flank
het hooo-e terras van het Café de rAmitié door de opstandelingen bezet was, vanwaar een allerhevigst

vuur op de stukken gericht werd, zoodat, hoewel een koelbloedig en bedaard vuur uit die stukken
onderhouden werd, zeer spoedig bijna alle paarden en manschappen buiten ge\echt gesteld waren.

De Majoor KRAHÏMER met den wisscher in de hand midden in de Sectie staande, werd door
twee geweerkogels getroffen, waarvan er een door de linkerborst tot den rug doordrong, en hem onder
den uitroep: »Mon Dieu, Mon Dieu! ter aarde deed storten.

Alvorens geneeskundige hulp kon worden aangebracht, gaf de Majoor KRAHMER den geest.
Het cretroffen worden van den Majoor KRAHMER wordt ons op de Schilderij voorgesteld, terwijl

rechts en links dood en verderf in de Sectie worden geslingerd.

Hulde aan den samensteller der schoone compositie!

Aangenaam was het ons ook de schets der Schilderij te kunnen opnemen.
Als vertegenwoordiger van het Regiment, bij hetwelk het samen optreden met de Rijdende Artillerie

nooit was vergeten, werden door den Majoor VAN HOOGSTRATEN de hartelijke gelukwenschen
van het Keurkorps aangeboden.

Wij hopen, .sprak de Majoor, dat het tafereel, dat op het doek voor ons vereeuwigd is, eene
blijvende herinnering zal zijn aan de roemruchtige geschiedenis van het Korps, en dat het aanschouwen

*  jt-: -
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daarvan den band van kameraadschap, die de Artillerie met de Grenadiers en Jagers verbindt, steeds
nauwer zal toehalen, en zal strekken om land- en zeemacht op te wekken tot onwrikbaar palstaan bij de
verdediging van het Vaderland, als dit geëischt wordt, en gereed te staan, evenals toen, met den kreet
van: Leve de Koningin!

Deze kreet werd door alle aanwezigen uit volle borst herhaald.

Daarna werd door den Korps-Commandant hulde gebracht aan het Regiment, dat op de vorenstaande
wijze zulke onwederlegbare bewijzen gaf van waardeering, hoogachting en kameraadschap.

Banden in nood gesloten, sprak de Korps-Commandant, zijn zekerde sterkste.

Zulks werd bewezen uit de voortdurende sympathie, die er steeds tusschen de Rijdende Artillerie

en het Regiment Grenadiers en Jagers had bestaan. Het aangeboden Cadeau was een der zinrijke

bewijzen. De Oirkonde bij de Schilderij gevoegd werd gaarne aanvaard.

Besloten in eene portefeuille van rood maroquin leder, gesloten door oranje linten, draagt de

Oirkonde de op de teekening voorkomende opdracht.

F" I ̂
■ en slotte had nog een meer intieme plechtigheid plaats.

jIL Namens de Oud-Officieren van het Korps werd door den gepensionneerden Kolonel Jhr. C. D. M.
HOOFT, Oud-Gouverneur van PRINS ALEXANDER DER NEDERLANDEN, een nieuwe fraaie Zilveren

Beker aangeboden, waarop de volgende episode uit het verleden stond gegrift, nl. het terughalen der

veroverde stukken door den Kapitein GEY VAN PITTIUS, in den slag van Quatre-Bras\ ook wederom

naar een compositie van den Heer J. HOYNK VAN PAPENDRECHT.

Het volgende zij hierbij in herinnering gebracht.

Bij den slag van Quatre-Bras stond de Batterij BIJLEVELD vóór het midden van de stelling der

Nederlandsche troepen verdeeld.

Twee stukken onder bevel van den 2^"" Luitenant DIBBETS stonden links van den straatweg

naar Charleroi.

Van de Batterijen Artillerie te voet waren 6 stukken ter rechter zijde van den straativeg naar

Charleroi., een weinig meer achterwaarts dan die van de Batterij Rijdende Artillerie, opgesteld.

In die vooruitgeschoven stelling kon de Artillerie het echter niet uithouden, toen zij aan de

linkerzijde door den vijand bedreigd werd.

Onder een hevig kanonvuur werd teruggetrokken.

Van de 2 stukken, welke links van den straatweg waren geplaatst geweest, moest één stuk,

waarvan de voorwagen in de lucht sprong, worden achtergelaten.

Nadat de Nederlandsche Huzaren, ten einde den vijand het verder doordringen te beletten, op
dezen een aanval hadden gedaan, die, ofschoon met moed ondernomen, slecht was voorbereid en weinig
doeltreffend was, stortte de vijand zich op de Artillerie te voet, waarvan 5 stukken in batterij stonden.

Deze was weldra niet meer in staat te vuren. Vele Officieren en manschappen werden daarbij
zwaar gewond. De Batterij-Commandant Kapitein STIEVENAAR sneuvelde.

...
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De stukken werden tijdelijk genomen.

Na het cavalerie-gevecht, nog vóór dat de slag was geëindigd, verzamelde de Kapitein A. R. W.
GEI] zijne Rijdende Artilleristen, waarbij zich andere vrijwilligers voegden, leidde hen als Cavaleristen

stoutmoedig ten aanval en hernam den vijand (Afdeeling Fransche Jagers te paard), die reeds bezig was
de veroverde stukken mede te voeren, den houwitser van den Luitenant DIBBETS, en de stukken

van de Batterij Artillerie te voet.

Het was voorzeker een schoone gedachte van de Oud-Officieren der Rijdende Artillerie, om juist
op dezen dag aan de kameraden een schitterend emblema van broederschap te geven en hun voor de

toekomstige diners de Corps een nieuwen beker te schenken, die weerstand zou kunnen bieden aan den

tand des tijds.

De oude kristallen bokaal, in der tijd door Z. K. H. PRINS FREDERIK

DER NEDERLANDEN aan het Korps vereerd, zooals de overlevering

luidt, was beschadigd, en men vreesde, dat bij verder gebruik, de beker

in stukken zou breken. Het was naar aanleiding daarvan,'dat de nieuwe

beker zeer welkom was en gaarne werd aanvaard, terwijl thans de oude

beker, waarmede de intrede van zoo vele Oud-Rijders bij het Korps werd

ingewijd, een eervolle plaats ontvangen heeft in het Museum.

Moge bij de jonge kameraden, die bij hun aankomst bij het Korps

voor het eerst de eer hebben uit den zilveren, gedreven eerebeker te

drinken, onder het ledigen van den inhoud ook steeds de vaste wil ge

boren worden, om aan de oude traditiën van het Korps, onder alle

omstandigheden, getrouw te blijven.

Bij het aanbieden van den nieuwen beker werd door den Kolonel Jhr.

HOOFT met enkele woorden de episode in herinnering gebracht, welke

er op is vereeuwigd, en het roemrijk verleden van het Korps herdacht,

terwijl de teekening en de Oirkonde van den beker door dien Kolonel

aan den Kolonel Jhr. DE PESTERS werden overhandigd.

De beker zelf hoog 0.40 M., breed van boven 0.14 M., de voet

breed 0.125 M., is rijk van uitvoering, rank van vorm en symbolisch geornamenteerd.

Een lauwerkrans gevormd door lauwer- en eikebladeren, doorvlochten met een lint waarop de

data der Veldtochten waaraan de Rijdende Artillerie deelnam, is op het deksel aangebracht.

De teekeningen geven het eerste ontwerp van het roemruchtige feit dat op den beker is vermeld.

De Oirkonde, op perkament vervaardigd, lang 0.50 M. breed 0.35 M. draagt in zwarte letters

de op de teekening vermelde opdracht.

Het geheel is omgeven door een sierlijken in sepia uitgevoerden rand van vruchten en
bladeren.

In het linker gedeelte der randversiering is de beker afgebeeld.
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Boven in den rand staat in roode;letters de datum: , ; \

21 Februari.

Onderaan in dezelfde kleur de jaartallen :

De Korps-Commandant dankte onder de hartelijkste bewoordingen en zeide, dat bij het afscheid
nemen van de oude bokaal, waaraan zoo menig Officier zijne lippen had gezet bij zijne inlijving in het

Officierskorps der Rijdende Artillerie, Z.H E.G. er den grootsten prijs op stelde, dat de oudste der
tegenwoordige Oud-Officieren den nieuwen beker inwijdde.

Dit geschiedde

De beker, met schuimenden wijn gevuld, ging daarna rond, onder het aanheffen van het Rijderslied
aan oud en jong bekend.

Aangezien het lied in geen werk voorkomt, laten wij het hier in zijn geheel volgen.

'lED DKPy 'Lijdende y^RxiLLERiE.

:q: H-
—I- :=1: -éz—fz —0~i—#

—I t=dp:

Nous som - mes tous de francs lu - rons dans Far - til - Ie - rie Ié - gè - re, Noiis

lek
—#-—#-

._i —I ^- -D-i:

-Jt
.0 ! 1

som - mes tous de francs lu - rons dans Far - til - Ie - rie Ié - ge - re, Nous a - vons

Ü 1: :p= I  '—

tous pour nos pa - trons Bac - clius, Fa - mour et Ie

^  ritt

ca - non, Vé - nus pour

iü lit::

me - na - ge re. Vé - nus pour mé - na - gè - - re.

Le vin,
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Le vin, les femmes et les chevaux

Font notre bonheur suprème,

Ardent coursier au grand galop

Jolie maitresse sur le dos

bis.

Voilk le bonheur niême [bis) ^

I

Qui fait ce bruit el ce fracas,

Ce feu, cette poussière,

Qui lance la foudre au combat,

Regoit la mort, ne se rend pas,

C'est l'artillene légère [bis).

bis.

Toujours joyeux, jamais chagrin,

l'Honneur et la franchise,

Un jour l'amour et le bon vin,

Un autre jour le sabre en main,

Voila notre devise [bis).

bis.

Que chacun s'arme d'un flacon

Et remplisse son verre!

Versez tout plein car nous buvons

A la santé des francs lurons

De l'artillerie légère [bis).

bis.

De eerewijn werd verder aan alle aanwezigen aangeboden.

' Nadat kort daarop alle de voor hen bestemde zetels hadden ingenomen, werd het woord gegeven
aan den gepensionneerden Kolonel der Artillerie H. BEIJERMAN, die, zooals reeds in den aanvang werd
gezegd, zich welwillend had bereid verklaard als feestredenaar op te treden.

Van deze feestrede, die geheel voor de vuist werd uitgesproken, zijn wij tot ons leedwezen slechts

in staat alleen de inleiding en de slotwoorden letterlijk terug te geven. De Kolonel had de rede niet
op schrift gesteld en kon dientengevolge aan ons verzoek om die in haar geheel weder te geven niet voldoen.

De Kolonel sprak als inleiding van zijne duidelijke, eenvoudige, doch zeer welsprekende rede,
het volgende:

« i
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Rijdende Artillerie van garnizoen veranderende van
Amersfoort naar Leiden 1852.
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Waarde Toehoorders !
\

45

Toen de feestcommissie voor de viering van den ioo"en 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 spoedig geant
woord, dat het mij een groote eer zou zijn, aan het verzoek der Commissie te voldoen.

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 Heern allen overbekend; ten andere is het onderwerp zoo rijk,

dat het bijna ondoenlijk is het te behandelen zonder in uitvoerige mededeelingen 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 verveling, 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 te breed zouden uitmeten, heeft mij den moed gegeven op deze plaats als feestredenaar voor 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 Zuid-Holland en ^s-Gravenhage en in de Nieuwe RotteydaniscJie Courant, zeer onlangs

d.d. 21 Februari j.1.

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

terdamsche Courant 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 waardeerende 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 ga spreken

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

De Kolonel doorliep thans de geheele 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 armee van Staat

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

meeste Duitsche Staten reden van bestaan had, schreef den Q''®" 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 van

eene rijdende artillerie, zoo oordeele ik van eene onvermijlijke denoodzakelijkheid, dat zulks ook bij de armee 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 en de Staten-Generaal keurden het voorstel goea en lieten de uitvoering over aan den

Stadhouder, die op 21 Alaart d. a. v. de noodige bevelen gaf.

Bij resolutie van 21 Februari 1793 was tot oprichting van Rijdende Artillerie door H. H. M. besLoten.

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

Achtereenvolgens werd door Spreker er op gewezen, hoe in het jaar 1795 de Rijdende Artillerie, bij het

Bataafsche leger ingedeeld, verminderd werd op 2 compagnieën met den Staf; hoe op aandringen van den Kapitein

CORDES last werd gegeven om een geregelden trein op te richten, die vroeger slechts uit huurpaarden bestond, en

dikwijls in zeer slechten toestand verkeerde; hoe in het jaar 1806 de Rijdende Artillerie weder werd uitgebreid en

toen bestond uit i Garde-compagnie en 2 Escadrons, elk van 2 compagnieën en 2 trein compagnieën doch hoe zij.

daarna in het jaar 1810 (het jaar der inlijving bij het Fransche Keizerrijk) weder werd verminderd tot l Brigade van

2 compagnieën, benevens de Garde-compagnie.

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

mede het 7''® Regiment Fransche Rijdende Artillerie vormden, en daarna ingedeeld werden bij andere Fransche

Regimenten.

In het jaar 1814, na het herstel van het Koningrijk, zag de Rijdende Artillerie zich weder uitgebreid, eerst

tot I Staf en 8 Compagnieën, welke formatie echter weldra tot l 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 en 2 halve Batterijen namen aan de operatiën deel.

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

1831 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 en i dépot, totdat ten slotte in 1881 de naam van

Regiment andermaal in Korps werd veranderd, en 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 unifonnen alle bij gelegenheid van het Carrousel zullen

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

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

geschonken en dat die uniform door Z. AI. 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 Alaterieel van lichter Engelsch model werd verkregen, dat in 1848 weder vervangen werd door getrokken

voorladers, die op hun beurt plaats moe.sten maken voor het bronzen en stalen achterlaadgeschut, 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 Oostenrijkscke Nederlanden te velde, en
nam, na bij de wapenschouwing bij La Forest voor Keizer FRANS II VAN OOSTENRIJK tegenwoordig te zijn
geweest, roemrijk deel aan de operatiën togen Ivat/iertjk, aan het beleg en de inname \an Landi ecics en de veld
slagen bij Charleroi en Flciirus.

De militaire geest was bij de Rijdende Artillerie uitmuntend, doch volgens de ware Bataven wat al te Oranjegezind.
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Gelukkig is die geest echter nooit veranderd. .

Spreker wees er verder op hoe bij ilLij-i- en Dintel (Linie van ZEVENBERGEN) de Rijdende Artillerie als
positiegeschut optrad.

Ook werden eenige stukken Rijdende Artillerie ingedeeld bij de Escadrons, die Udcnhont en Het \H"ts te
Berkel bezet hielden.

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

zij van daar naar den Helder 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 2^^ 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 eenst gewag gemaakt van gewonde Officieren, n.1. den

Luitenant-adjudant MAAS bij den aanval van DAENDELS op St. Maarten en den Luitenant STRAUBE bij de ver

dediging van de brug bij Schoorldam tegen de Russoi.

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 Oostenrijkers en vocht deze bij Aschaffcnburg

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

zware Materieel.

De woorden van CORDES:

»En 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 en Kreutz-Wertheim

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

vermeestering van Uhn.

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

uitgedrukt »met roem beladen" in het vaderland terug.

Bij den veldtocht in Zxveedsch-Pommeren namen de Compagnieën N^*®. i en 2 onder de Kapiteins HOGER-

WAARD en PISTOR deel aan den strijd bij Straalsnnd.

De Generaal GRATIËN schreef:

»rArtillerie légère s'est couverte de gloire, elle a protégé la retraite."

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

BRIENEN VAN OOSTEROM.

In den slag bij Friedland den 14''®" Juni kwam de Compagnie N°. i weder in het vuur.

De I® Luitenant BIJLEVELD en de 2° Luitenant KRAHMER onderscheidden zich. KRAHMER, die toen
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20 jaren oud was, ontving kort daarop bij gelegenheid van een^ inspectie het Legioen van Eer van Keizer
NAPOLEON in persoon.

THIERS schreef in zijn Histoire du Consulat et de TEmpire:

• rArtillerie de Mortier surtout dirigée par ie Colonel BALTUS et par un e.xcellent Officier Mr. V. BRIENEN

leur causa des dommages incalculables."

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 Augustus 1809 de. terugmarsch 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<^®" September 1808, onder bevel van den Generaal CHASSÉ, van Bergen-op-Zoom over Rijssel en

Amiens naar Parijs gemarcheerd, defileerde de Batterij den 20®'®" September in de breede lanen van Neiiilly voor

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

voortreffelijken 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, Alvionacid en Oeanna 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

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

Na Almonacid schreef de Chef d'Escadron DUCHAND:

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

h celui du maréchal des logis, qui pointait la pièce. Son adresse 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 veiA'angen 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 P^ransche Keizerrijk volgde de Batterij N®. i, die bij het i® Regiment

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

den bloedigen slag aan de Moskoxva, waar de Kapitein HOGERWAARD 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 Rusland 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 Silezi'é. Zij werd bij aankomst ingedeeld 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 i®'®° Luitenant RAMAER gevangen werd genomen.

BIjLEVELD bleef te Breslan 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.

-i.
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Rijdende Artillerist in groot tenue 1830.
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Er moest hierbij echter gebruik worden gemaakt van hetgeen voorhanden was; de groote meerderheid der

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

Moest men daarom niet met eerbied vervuld zijn voor het eervolle optreden der Rijdende Artillerie in 1S15 cn
voor de belangrijke resultaten die werden verkregen?

Het behoud van Qiiatre-Bras op 16 Juni 1815 was voor een groot deel te danken aan de volharding der
Batterij van BIJLEVELD, die reeds den vorigen dag de Fransche Cavalerie had teruggehouden.

Omtrent deze Batterij schreef de Hertog BERNARD VAN SAKSEN-WEIMAR:

»Die Artillerie die sich ausserst brav und gut hielt, hat den Feind abgehalten weiter als vor zu dringen."

Bij Qitatre-Bras werd de 2''® Luitenant DIBBETS door het springen van een voorwagen (Batterij BIJLEVELD)

gewond en verloor tijdelijk een houwitser.
%•

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

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

Het moedig gedrag van den Kapitein GEIJ, die met zijne Artilleristen en eenige vrijwilligers als Cavalerie op

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

Schitterend was het aandeel, dat door de gehecle Rijdende Artillerie genomen werd aan den slag bij Watcrloo.

De feiten daarbij door den 1='®" Luitenant WASSEROT DE VINCY van de Batterij BIJLEVELD, den Kapitein

BETTER en den Kapitein KRAHMER bedreven, zouden zeker nooit worden vergeten.

De halve Batterij PETTER, door den PRINS VAN ORANJE gewaarschuwd, sloeg eene charge der Cavalerie

af, en verloor dien dag 12 man en 28 paarden, tenvijl 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 beweging.

CHASSÉ gaf hierop aan KRAHMER last dit te beletten.

Deze verzamelde hierop zijne geheele 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. Nog 3 malen liet hij opleggen en avanceeren en bracht zoodoende veel bij tot

het succes op dat gedeelte der slaglinie.

Nadat nog melding was gemaakt van het aandeel dat door de Rijdende Artillerie aan de krijgsverrichtiiigen

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 1818—1829

het bevel over de Rijdende Artillerie voerde.

Toen den 24®'®° Augustus 1830 het oproer te Brjissel 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 de 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 KRAHMER DE BICHIN.

Ter nagedachtenis van deze heldenfiguur werd door den Kolonel de volgende oraison funèbre uitgesproken:

jKRAHMER, Mijne Heeren! is de dichter van ons Rijderslied."

Nooit hebben wij dat lied, zelfs in de grootste uitgelatenheid gezongen, of bij den regel: »Regoit la mort, nc se rcnd

pas", heeft er in ons binnenste iets getrild van heiligen eerbied voor den man, die zijne woorden met zijn bloed bezegelde.
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Door zijn Rijdcrslicd, dat gezongen zal worden, zoo lang er Nederlandsche Rijdende Artillerie bestaat, heeft

KRAMMER zich een onvergankelijk monument in onze harten gesticht.

Door zijn heldendood schittert zijn naam als een diamant op een rouwkleed en staat met onuitwischbare gulden
letteren in 's Lands historie geboekstaafd."

In den tiendaagschen veldtocht namen de Batterijen op nieuw deel aan de krijgsverrichtingen.

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 werd gewag gemaakt van het uitmuntend gedrag der Rijdende Artillerie.

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

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

Groot was de eer, die aan den Kapitein Baron BENTINCK en den 1®'"° Luitenant WICHERLINK ten deel

viel, om het bij Hasselt veroverde geschut (3 kanons en 2 korte houwitsers) naar 's-Gravenliage over te brengen.

Met trots mocht de Rijdende Artillerie op deze feiten teragzien.

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

uitgedeeld, zeide Spreker:

Ihans Mijne Pleeren! ben ik tot het einde van mijne vereerende 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 Huis.

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

ordonnans-officier 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 te treden,

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

Adjudant in Buitengewonen Dienst van Hare Majesteit de Koningin.

Wij hebben daarin niet alleen gezien eene erkenning van zijne persoonlijke verdiensten, maar ook een bewijs

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

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

Hare Majesteiten.
!

Het is een onschatbare eer voor het Korps.

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

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

Maar ook in Enropa 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, om hetzij onze wel wat overschatte

neutraliteit.s-plannen te helpen uitvoeren, onze grenzen te verdedigen, of wel als bondgenoot van een naburigen staat

op te treden.

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

Al behoort wellicht het ridderlijk optreden op korten afstand, zooals in den slag van Waierloo, door de vol

making der vuurwapens tot het verledene, toch leei t ons het gebeurde bij E/sass/iausen^ Dieidouard en Vionville in

den oorlog van 1870 wat een snel en onversaagd optreden van Rijdende Artillerie nog altijd kan teweegbrengen.
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Wij zijn er vast van overtuigd, dat onze Rijdende Artillerie, getrouw aan het »Noblcsse oblige" haar ouden

roem zal weten te handhaven.

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 onafliankelijkheid.

En nu Mijne Heeren, Rijders en Oud-Rijders! richt ik tot slot het. verzoek tot U, in dit plechtig oogenblik

van ons samenzijn, U van Uwe zetels te verheffen, als eene eerbiedige hulde aan de mannen, die door hun daden

ons in leven en dood op zoo roemruchtige wijze zijn voorgegaan. En wilt daarna met mij instemmen in een kreet,

dien ik op dit onvergetelijk feest mij een groote eer reken het eerst te mogen uiten, een kreet, die ons allen in

het harte ligt.

Leve de Koningin!
O

Leve onze Rijdende Artillerie!

Men behoeft niet te vragen of met geestdrift aan de roepstem werd voldaan.

Uit volle borst werd de kreet met een driewerf Hoerah! beantwoord.

Op nieuw ging de schuimende beker rond, terwijl de Kolonel BEIJERMAN van alle kanten de

welgemeende dankbetuiging ten deel viel voor zijne schoone voordracht.

Gezamenlijk begaf men zich daarna naar Hlusis Sacrnin, waar door de onderofficieren het reeds

vroeger vermeld blijspel zoude opgevoerd worden:

■>Ouwe Rijers\ een aardig stuk, vrij gevolgd naar het Fransch van Thiroust en Grangé,
»Brouillés depuis Wagram".
De Adjudant-Onderofficier d.d. Officier HOEK sprak een woord van welkom tot de Officieren

en tot de g-enoodiofden.
O  O

Hoe warm het hart ook klopte voor het Korps, had het kader toch een zekeren schroom ge
had, om zich aan de tooneelvoorstelling te wagen, daar men voorzeker op de heide te paard beter
thuis was dan op de planken.

De schroom was echter geweken, toen men zoo prachtig te paard was geholpen door den
Luitenant-Kolonel DE BAS. De schets door dien Hoofdofficier gegeven zou men zoo getrouw mogelijk
trachten weer te geven.

De toegevendheid der aanwezigen werd echter ingeroepen voor de fouten, die mochten
worden gemaakt.

Met aandacht werd daarna door al de aanwezigen het zeer verdienstelijke spel der onderofficieren
en van een hunner echtgenooten gevolgd, en toen de Ouwe Rijers aan het slot in hun uniform van

t

»
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1815 met bank en al werd opgetild, en een Rijdende Artillerie-lied in het Nederlandsch werd aange

heven, werd dit door ieder staande aangehoord.

Wij herinneren hier aan het couplet van dit lied.

Een Art'lerist fier op zijn wapen,

:  Wiens hart met krijgslust is bezield,

Wenscht steeds het uur te zien genaken.

Waarop hij 's vijands macht vernielt.

Nooit doet ook kruit of lood hem vreezen,

Al dreigt de dood met woest getier;

Want voor zijn Vaderland te sneven,

Dat vreest geen Rijdend kanonnier.

De Adjudant-Onderofficier HOEK trad toen nogmaals naar voren, en dankte namens het geheele

kader, den Luitenant-Kolonel DE BAS als auteur hartelijk voor den steun aan allen geschonken en voor

de moeite om een schoon nummer van het Feest-Programma der onderoffiQi'eren wel te willen samenstellen.

De feestelijkheden op den 20®'®" April waren voor de Officieren hiermede besloten.

Nog een gezellig samenzijn in de Sociëteit en men ging krachten verzamelen voor den volgenden dag.

Het feest had een schoon begin gehad.
O  O

%

Dc Officieren van het garnizoen Arnhem aan het Korps Rijdende Artillerie.
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H
JE MORGEN VAN DEN
/

April 9.

et schoone weder der laatste weken had op den morgen van den 21®'®" April nog geen

afscheid genomen.

Helder scheen de zon met haar gulden stralen, kleur en leven aan alles schenkende.

De stad was in feestdosch.

Te 9 uur was de Korps-Commandant met de Feestcommissie en de overige Officieren in de

wachtkamer verzameld , en werden aldaar ontvangen het Dagelijksch Bestuur der Gemeente, bestaande uit:

den waarnemenden Burgemeester — de Burgemeester Jhr. D. J. A. A. VAN LAWICK VAN

PABST VAN NIJEVELT was nog uitlandig —;

de Wethouders en

den Gemeente-Secretaris;

dat het verlangen te kennen gegeven had, het Korps met den schoonen dag van heden te

komen complimenteeren.

De waarnemende Burgemeester, de Heer EEKHOUT, wenschte den Commandant geluk met

het heuglijk feest en achtte zich gelukkig de gevoelens van sympathie van Arnhems ingezetenen

voor het Korps en voor zijn roemrijk verleden te mogen vertolken.

Hij wees op de goede verstandhouding, die er steeds had bestaan tusschen de Burgerij en de

Rijdende Artillerie, zoowel wat de Officieren, als wat het kader en de minderen betrof, en drukte den

wensch uit, dat het Korps nog lang in Gelderlands hoofdstad garnizoen mocht houden.

De Korps-Commandant dankte den Heer EEKHOUT zeer voor zijne hartelijke woorden. Z.Ed.

stelde er den hoogsten prijs op, dat de verstandhouding tnsschen het Korps en de Burgerij steeds

zoo uitstekend was gebleven en verheugde zich te kunnen verklaren, dat Arnhem een éénige gar
nizoensplaats is voor Rijdende Artillerie.

Om half tien kwamen daarna de rijtuigen voor, die het Dagelijksch Bestuur, de allengs verzamelde
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reünisten, die- niet te paard zouden stijgen, deputatiën, verdere genoodigden enz., zoomede de ver.
tegenwoordigers der pers naar dc Kemperhcide zouden voeren langs den Zijpschen en Deelen-
scJieu weg.

De Batterijen, ieder sterk 6 stukken, marcheerden af naar het Park, om aldaar aan te spannen.
De Kapitein Jiir. F. J. A. DES TOMBE was aangewezen als Commandant der 2 Rijdende Batterijen.
De Kapitein M. J. E. VIRULIJ VAN POUDEROIJEN commandeerde de Batterij.
Sectie-Commandanten:

De 1®'° Luitenants: •

C. E. BAUD,

"IiiR. A. G. SICKINGHE,
W. A. FRIESWIJK.
De Kapitein N. J. A. P. H. VAN ES commandeerde de 2''® Batterij.
Sectie-Commandanten:

De 1®'® Luitenants:

J. H. C. SLUITER,
P. VAN GORT en

de 2*^® Luitenant F. H. UjMBGROVE.

De I®'® Luitenant-Adjudant G. MAES was Adjudant van den Kapitein Jhr. DES TOMBE.
Een Sectie der Instructie-Batterij was belast met het doen der saluutschoten bij aankomst van

H.H. M.M. de Koninginnen op de heide, terwijl tijdig maatregelen waren genomen om het terrein
af te zetten.

De Batterijen werden begeleid door de muziek van het i®'® Regiment Huzaren uit Deventer,
welwillend door den Regiments-Commandant voor de feestviering afgestaan en reeds den 20®'®" in het
garnizoen aangekomen.
ir> O

Zoo o-aarne zoude men den Korps-Commandant te paard aan het hoofd der Batterijen hebben gezien.
Noo- niet o-eheel hersteld van zijne ziekte, was het Z.Ed. echter niet vergund te paard te stijgen,

en slechts veroorloofd zich per rijtuig naar het terrein te begeven, ten einde aldaar H.H. M.M. de
Koninginnen te ontvangen.

Ook de nieuw benoemde Commandant, de Majoor C. DE WIT, was door ziekte verhinderd op
het terrein tegenwoordig te wezen; terwijl de nieuw benoemde Commandant der Bereden Artillerie,
de Generaal-Majoor C. L. DOORMAN, ook gemeld had tot zijn leedwezen verhinderd te zijn de
revue bij te wonen.

Dat er veel belangstelling was in het op handen zijnde militaire schouwspel, bewees de file van
équipages, rijtuigen en wandelaars, die men reeds op den weg naar het Park moest passeeren; een
bonte menigte bewoog zich voorwaarts.

Ten einde het publiek op den weg niet te hinderen, werd door de Batterijen gemarcheerd
over Schaarsbergen.
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Trompetter in groot tenue 1893.
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Te II uur stonden de Batterijen in ordre de bataille op het voor de revue uitgekozen terrein

opgesteld, front naar het Oosten.

De niet ingedeelde Officieren op den rechter vleugel, daarnaast de muziek.
De sectie, die zoude vuren, was opgesteld op de hoogte nabij Laag-Dce/en.

Rechts voorwaarts van de Batterijen de Koninklijke Tent, waarnaast de vlaggen van
en Wa/deck-Py}'f?to?it vroolijk in de lucht wapperden.

Langs drie zijden van het voor de manoeuvres afgezette terrein stonden reeksen van rijtuigen

en daarvóór duizenden en nog eens duizenden van heinde en verre, die in afwachting waren van de

dingen, die komen zouden.

Het middenterrein werd meer en meer bezet door Officieren te paard en te voet.

Te paard waren tegenwoordig:

De Generaal-jNIajoor A, KOOL, als vertegenwoordiger van Zijne Excellentie den Minister van Oorlog

Zijne Excellentie, de Luitenant-Generaal F. M. B. Ridder ALEWIJN.

Zijne Excellentie, de Luitenant-Generaal C. D. H. SCHNEIDER.

Zijne Excellentie, de Luitenant-Generaal W. K. L. VAN HELDEN.

De Generaal-Majoor A. J. F. EGTER VAN WISSERERKE.

De Generaal-Majoor J. W. BERGANSIUS.

De Regiments-Commandanten van het wapen der Cavalerie.

De Hoofdofficieren van het srarnizoen.
O

Het grootste gedeelte der Oud-reünisten.

Vele Officieren deel uitmakende der deputatiën of afstammelingen van Oud-Rijders, en tal van

Officieren, hetzij tot het garnizoen behoorende, hetzij van elders, een schitterenden staf vormende.

Bij den staf bevond zich Zijne Excellentie den Luitenant-Generaal K. VAN DER HEIJDEN met

zijn adjudant, den Kapitein SCHWING.

Door den Kolonel Jiir. DE PESTERS werd aan de H.H. Verslaggevers de gelegenheid ge

geven de Hoofdofficieren te volgen.

.  j
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te 11V4 uur gaven 2 kanonschoten van de hoogte bij Laag-Declen het oogenblik aan, dat de
rijtuigen van den Koninklijken stoet op den Koningsweg in aantocht waren.

De 1° Luitenant VAN HOOGSTRATEN was aangewezen om H.H. M.M. de Konin<Tinnen te

gemoet te rijden en naar het manoeuvre-veld voor te gaan.

Om halftwaalf kwamen Hare Majesteiten, begeleid door 2 Adjudanten en i Ordonnans-Officier

en gevolgd door de hofrijtuigen, op het manoeuvre-terrein aan, onder het losbranden van het geschut.
De onoverzienbare menigte juichte H.H. M.M. uitbundig toe.

Dicht bij de Koninklijke tent gekomen werd halt gehouden.

De Kolonel Jiir. V. A. DE PESTERS begroette de Vorstinnen.

Freule DE PESTERS, dochter van den Commandant en Freule DES TOMBE, dochter van

den Kapitein Jiir. F. DES TOMBE, boden H.H. M.M. bouquetten aan.
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Het gevolg van H.H. ALM. bestond uit:

de Adjudanten:

Kolonel Jhr. W. L. VAN SPENGLER,

Kapitein Jhr. S. M. S. DE RANITZ,

den Kamerheer H. W. J. E. Baron TAETS VAN AAIERONGEN,

den Ordonnans-officier i®'® Luitenant R. J. Graaf SCHIMMELPENNINCK,

De Hofdames:

Jonkvrouwe VAN DE POLL,

Jonkvrouwe Baronesse VAN BURAIANIA RENGERS,

Jonkvrouwe Baronesse VAN ITTERSUAI,

en de Gouvernante Aliss SAXTON WINTER,

terwijl H.H. Al.AI. nog vergezeld werden door den Heer Jhr. Air. P. H. GEVERS DEIJNOOT,

tijdelijk Directeur van het Kabinet.

De drie hofrijtuigen bleven in het middenterrein.

De Batterijen kwamen in orde voor inspectie.

Gevolgd door Z. E. den Luitenant-Generaal K. VAN DER HEIJDEN, in een rijtuig gezeten, en

den schitterenden stoet van Generaals en de reeds genoemde Hoofd- en verdere Officieren te paard,

reed alleen het rijtuig der Koninginnen, bespannen met 4 zwarte paarden, de postillons gekleed in het

wit met bouquetten op de borst, en voorafgegaan door den voorrijder, voorwaarts en nam de revue

een aanvang.

De Commandant bleef bij de tent de terugkomst der Koninginnen afwachten.

\
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ij de nadering- der Koninginnen weerklonk het JVi//ic/)n7is als een

jubeltoon over de heide.

Met omhoog geheven sabels zat een ieder onbeweeglijk toen het

Koninklijk rijtuig in stap langs de Batterijen reed.

H.H. M.M. groetten elk der voor de Batterijen te paard zittende

Officieren minzaam.

Gedurende de Inspectie speelde de muziek der Huzaren een feest-

marsch.

Na afloop keerde het rijtuig naar het middenterrein terug en werden

de oud-onderofficieren in de gelegenheid gesteld een eerbiedige

hulde te breno-en.
O

l

een hartelijken wensch

voor het dierbaar leven der Koninginnen, werden aan H:H. M.M.

door den oud-wachtmeester DUMOULIN (zoon van den oud-kanonnier

DUMOULIN, reeds vroeger vermeld) bouquetten aangeboden, die

onder vriendeijken dank welwillend werden aanvaard.

I
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Z:S
Voor dat het Koninklijk rijtuig werd gepasseerd" we^d" telken male door de

Officieren met omhoog geheven sabel der Vorstinnen het saluut gebracht.
Gedenkboek bladz. 59.
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T"■ hans namen de manoeuvres een aanvang.

.A. In draf werd gemanoeuvreerd naar den noordelijken rand van het terrein. Daarna kwamen de
Batterijen in linie, in gestrekten galop voorwaarts, en achterwaarts in batterij, niet verre van het

Koninklijk rijtuig waarin de Koningin staande het militaire schouwspel gadesloeg.

Snel achter elkaar dreunden 4 salvo's van 6 schoten. Het terrein was in een oogwenk, doch

gelukkig ook slechts voor een oogenblik, in kruitdamp gehuld, die zich spoedig in het witblauw dei-

lucht verloor.

Snel werd er daarna opgelegd en eene nieuwe stelling ingenomen.

Nu stelde het Koninklijk rijtuig, omgeven door den schitterenden staf, zich aan den zuidelijken

rand van het terrein.

Met sectiën in colonne werd eerst in draf en daarna in galop gedefileerd.

Voor dat het Koninklijk rijtuig werd gepasseerd, werd telken male door de Officieren met

omhoog geheven sabel der Vorstinnen het saluut gebracht.

Snel werd daarop de linie geformeerd.

In den snelsten gang gingen de Batterijen het Koninklijk rijtuig tegemoet en toen er dicht daarbij

op één lijn werd halt gehouden, weerklonk het over de heide, terwijl alle sabels omhoog werden geheven;

Leve de Koningin!

Leve de Koninmn-Resrentes !
O  O

Naar de tent teruggekeerd verlieten H.H. M.M. het rijtuig.

De Officieren der Rijdende Artillerie werden, namens H. M. de Koningin-Regentes, uitgenoodigd

zich naar de Koninklijke tent te begeven.

Daar aangekomen nam de Korps-Commandant het woord en sprak H.H. M.M. op de volgende

wijze toe:

Mevrouw !

Door de goedgunstige beschikking van Uwe Majesteit vieren wij heden het feest tot herdenking van het

loo-jarig bestaan der Nederlandsche Rijdende Artillerie.

Bij een terugblik op dit langdurig tijdperk kan het Korps met recht trotsch wezen op zijn roemruchtig verleden.

Op iniatief van Zijne Hoogheid den Erf-Stadhouder, PRINS WILLEM V, d.d. 21 Februari 1793 werd de

oprichting van twee Brigades Rijdende Artillerie tot een begin van uitvoering gebracht en mocht deze Artillerie reeds

het daarop volgende jaar hare eerste schreden op het oorlogsveld in de Zuidelijke Nederlanden zetten, een oiulerdeel

uitmakende van het leger onder de bevelen van den ERFPRINS VAN ORANJE.

Jaren van zware beproeving van 1795—1813 volgden voor het vaderland, die evenwel der Rijdende Artillerie

de gelegenheid gaven zich in verschillende veldtochten en op verschillende slagvelden zoo in Nederland, als in

Dvitschland, Spanje, Rusland en Frankrijk, een welverdienden roemrijken naam te verwerven.

Niet kunnende strijden voor de onafhankelijkheid van het Vaderland, streed zij toen voor de eer der wapenen,

waarvoor haar van de grootste krijgsoversten, de meest lofrijke getuigenissen te beurt mochten vallen.

In de jaren 18x5—1830 — 1831 viel haar I^et groote voorrecht ten deel mede te kunnen strijden voor de rechten

^  ■ . ■ ■
■■ ir"*'' -f ^
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van het geliefd Stanihms van Oranje en een roemrijk aandeel te nemen aan de slagen bij Qtiairc-Bras en Watcrloo,

en aan de gevechten in de straten van Brussel, bij Hasselt, Leuven, Banier sent en Kermpt.

Een zoo roemrijk verleden legt aan ons, het levende geslacht, eene groote verplichting op: de verplichting

om zoodra de Koningin roept, deze geschiedenis met bloedige letteren geschreven te vervolgen als voorheen met

den zelfden moed en zoo God wil met geluk."

De laatste woorden werden door den Korps-Commandant met verheffing van stem uitgesproken,

en werd daarbij door al de Officieren der Rijdende Artillerie het hoofd ontbloot.

De Commandant vervolgde:

,,Hoewel Uwe Majesteiten steeds zoovele blijken van warme belangstelling hebben gegeven in alles wat het

Nederlandschc leger betreft, zoo durfden wij ons toch niet met de hoop vleien van Uwe zoo zeer gewaardeerde

tegenwoordigheid bij dit feest.

Uwe Majesteiten hebben ons echter heden zoo groote bewijzen Harer goedheid gegeven, en door Hare tegen

woordigheid aan dit feest zulk een luister bijgezet, dat mijne zwakke woorden niet voldoende zijn, om onze ge

voelens van dankbaarheid naar waarheid te uiten.

Wilt mij evenwel veroorloven, namens allen, de verzekering te geven, dat waar de Koningin roept, wij zullen
strijden als onze voorgangers, onder de leus, die ons het liefst is: >]\Iei God, voor onze Koningin en voor het Vadei land.

Ter herinnering aan dit feest zijn wij door de edelaardige gift van een der Oud-leden in staat gesteld Uwe
Majesteiten deze medaille aan te bieden, van welke taak ik de eer heb, mij bij deze te k\v ijten, met het eerbiedig
verzoek dit geschenk wel te willen aanvaarden.

Het geschenk werd welwillend aangenomen, en de medailles werden door de Vorstinnen bezichtigd,
terwijl H. M. de Koningin-Regentes hare tevredenheid betuigde over de fraaie uitvoering.

De Officieren der Rijdende Artillerie werden daarop, zooals de Koningin-Regentes verlangd
had, aan H.H. M.M. voorgesteld.

H. M. de Koningin-Regentes onderhield zich met elk der aanwezigen en bewees door Hare
belangstellende vragen, degenen die eenmaal voorgesteld waren, niet vergeten te zijn.

H. M. O-af Hare hooge tevredenheid te kennen over hetgeen Zij gezien had.
ö  O

Namens de Koningin werd aan den Korps-Commandant mededeeling gedaan, dat het, Hai e
Majesteit behaagd had te benoemen:

den Commandant JiiR.V. A. DE PESTERS tot Officier der Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden ;
de Kapiteins JiiR. DES TOMBE en VIRULIJ VAN POUDEROIJEN en de Luitenant VAN

HOOGSTRATEN tot Ridder met de zwaarden.

De Adjudant-Onderofficier d.d. Officier HOEK en de Opperwachtmeester pikeur SMULDERS
ontvingen de zilveren medaille met de zwaarden derzelfde Orde.

Aan de onderofficieren werden gratificatiën toegekend van / 50; aan den troep van /150.
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ook de Oud-Kolonel JiiR. D. C. M. HOOFT en de Oud-Kolonel J. J. C. Baron TAETS VAN AMERONGEN

op verlangen van H. M. de Koningin-Regentes, hunne opwachting waren komen maken, en eenige

ververschingen waren gebruikt, stegen de Vorstinnen weder in het rijtuig.

Onder het gebulder van het kanon en het gejuich der aanwezigen, verlieten H.H. M.M. om

kwart vóór één uur het terrein en werd de tocht langs den Declenschcn cn Zijpschcn weg en langs het

landgoed Sonsbeek naar Ariihevi voortgezet. °

Bij de Jans-viaduct gekomen, werden H.H. M.M. voor de intrede der stad door de aldaar

verzamelde menigte hartelijk toegejuicht.

-1-
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Bij de Batterijen waren inmiddels de goedgunstige beschikkingen van H. M. de Koningin-

Regentes bekend geworden, en werden de Officieren daarbij teruggekeerd met gejuich begroet,

terwijl nogmaals de kreet over de heide weerklonk:

Leve de Koninsrin!

Leve de Koninsiin-Reeentes!

Hartelijk en welgemeend waren de gelukwenschen, die door de Officieren van vele kanten

ontvangen werden, in de eerste plaats van de Oud-Rijders, over den goeden afloop der Revue.

Een ieder had gedaan wat in zijn vermogen was om tot de eenheid in de manoeuvres mede

te werken.

Met vaste hand waren de paarden bestuurd.

De goede uitslag kroonde aller pogingen.

De Revue van den 21®'®" April zal zeker door niemand onzer worden vergeten.

Op verlangen van H. M. de Koningin-Regentes moest de Korps-Commandant met 2 Officieren

in dezelfde tenue waarin gemanoeuvreerd was, te 2^/4 uur ten huize van den

Commissaris der Koningin aanwezig zijn, om het cadeau, dat H. M. de Koningin

aan het Korps wcnschte te schenken, in ontvangst te nemen.

Op het bepaalde uur was de Korps-Commandant, met den Kapitein

JiiR. DES TOMBE en den i®'"" Luitenant SLUITER ter plaatse aanwezig, en

werden als Commissie door H.H. M.M. ontvangen, die slechts vergezeld waren

door de hofdame Jonkvrouwe VAN DE POLL.

Wijzende op het even zinrijke, als kostbare geschenk, bestaande uit een

Pendule, gevat in een met goud gemonteerde zuil van onyx, die tot piëdestal

strekt voor het bronzen beeld >Le vainqueur", zeide H. M. de Koningin-

Regentes, dat Zij wenschte dat de Officieren der Rijdende Artillerie eene herin

nering ontvingen van het verblijf van Hare Majesteiten te Arnhem, en dat zij

daarom, uit naam der Koningin, aan de Officieren aanbood het zich hier be

vindende beeld op socle.

De Korps-Commandant antwoordde, dat de Officieren van het Korps ten

diepste getroffen zouden zijn door dit blijk van Koninklijke gunst en dat H. M.

de Koninein hen met weldaden overlaadde.

Het geschenk zou een blijvend aandenken zijn in de hooge belangstelling,

die de Koninginnen in het Korps hadden getoond, en een eereplaats verkrijgen

in de Bibliotheek.

Op de zuil is op een bronzen plaat het volgende opschrift geplaatst:
Hare JMajcstcitcii de Konhigiu en de Koningtn Regentes

der Nederlanden.

Aan het Korps Rijdende Artillerie
1793—1893.

iMidÉlifiMiBiyÉÜtti iHiAlÉ



INpUEUR

Hare Majesteiten de Koningin en de Koningin-Regentes
der Nederlanden.

Aan het Korps Rijdende Artillerie
1793—1893.

Gedenkboek bladz. 62.
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Nog zij vermeld dat op den dag van de Revue, bij den Uitgever J. S. J DE JONGH W.J.zn.
hier ter stede het licht zao-;

O

Ecne Korte Geschiedenis der Ncderlandsche Rijdende Artillerie^ waarvan de samenstelling,
zooals reeds in het eerste Hoofdstuk werd gezegd, opgedragen was aan den Kapitein M. J. E. VIRULIJ
VAN POUDEROIJEN.

Het werk werd uitgegeven voor rekening van de Officieren van het Korps.
De opdracht werd welwillend door Hare Majesteit de Koningin-Regentes aanvaard.
Door den schrijver werden e.vemplaren met prachtbanden en voorzien van gekleurde lichtdrukken,

voorstellende;

Een Officier 1793;

Een kanonnier tijdens de Bataafsche Republiek;

Een trompetter 1815;

Een wachtmeester 1830;

Een Officier in groot tenue 1893;

Een kanonnier i® klasse in dezelfde tenue;

aangeboden aan:

H. M. de Koningin-Regentes.
O  O

H. K. H. de Groothertogin van Saksen.

H. K. H. de Prinses van Wied.
Cl

Verder werden door ZEd. ten geschenke aangeboden:
O  O

Exemplaren in roode stempelbanden met ongekleurde lichtdrukken, aan:

De Bibliotheek van het Ministerie van Oorlog;
ö »

De Bibliotheek van het Korps Rijdende Artillerie;

Zijne Excellentie den Luitenant-Generaal Inspecteur der Artillerie;

Zijne Excellentie den Luitenant-Generaal Inspecteur der Cavalerie;

Den Generaal-Majoor, Commandant der bereden Artillerie;

Den Oud-Kolonel Jhr. D. C. M. HOOFT;

Den Oud-Kolonel H. BEIJERMAN;

Den Oud-Kolonel A. J. A. GERLACH;

Den Kapitein B. DUTRY VAN HAEFTEN.

Bovendien werd nog door Z.E. aan de Bibliotheek van het Korps ten geschenke gegeven een

stel gekleurde lichtdrukken.

E.xemplaren in gewonen band werden door de Officieren van het Korps aangeboden aan:

Alle Oud-Officieren der Rijdende Artillerie, uitgezonderd diegenen die reeds een exemplaar van

den schrijver ontvangen hadden;

Alle bij het Korps gedetacheerde Officieren;

De Bibliotheek der Instructie-Batterij';
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De oud-onderofflcieren en de nog bij het Korps actief dienenden.

Namens Hare Majesteit de Koningin-Regentes, H. K. H. de Groothertogin van Saksen en

H. K. H. de Prinses van Wied, werd bij missieves van de Heeren Jhr. DE RANITZ, PRAGER en

Graaf VAN BIJLANDT, particuliere secretarissen aan den Schrijver Hoogstderzelver dank betuigd,

voor de aangfeboden werken.

Deze dankbetuiging was ook toegezonden geworden aan den Korps-Commandant Jhr V. A.

DE PESTERS, voor de aanbieding der medailles.

Van verschillende zijden werd'verder den Kapitein VIRULIJ VAN POUDEROIJEN hulde

gebracht voor zijn degelijk en fraai uitgevoerd werk.

I

Hulde van het geheele onderofficiers-Korps.

-t,..



ET L/OLLATION.

I  a een welbesteden dag op de heide was het zeker aangenaam elkander weder onder,
wat kalmer gemoedsbewegingen terug te zien.

De klokslag van halfvier was als 't ware weder als het i®'® kanonschot, dat, evenals 's mor

gens, een ieder ten strijde riep.

Niemand bleef op die roepstem achter.

Groot was het aantal reünisten en gasten.

Niet minder dan 87 personen, die allen bij de Revue tegenwoordig waren geweest, brachten

of ontvingen op hunne beurt de verschuldigde hulde.

De ruime vestibule van het Hotel de Zon was nauwelijks groot genoeg, om allen te bevatten.

Alle actief dienende Officieren schitterden in groote tenue; de Generaals en de Officieren van

het Korps waren in klein gala.

De zaal leverde een schoon geheel op.

Aan het boveneinde der zaal en tusschen de penanten waren bloemen en groen op sierlijke

wijze dooreengevlochten, waarboven de jaartallen [793—1S93, en daar tusschen de bustes van H.H.

M.M. de Koninginnen.

Reeds om 3^/4 uur kon men zich aan tafel begeven.

De voorbereiding en de leiding van het collation was opgedragen aan den Kapitein VIRULIJ

VAN POUDEROIJEN.

De Kolonel Jhr. V. A. DE PESTERS nam het Presidium waar.

Rechts en links de Generaals VAN DER HEIJDEN, ALEWIJN, EGTER, SCHNEIDER, VAN

HELDEN, BERGANSIUS en KOOL, de laatste tevens als vertegenwoordiger van Zijne Excellentie,

den Minister van Oorlog en belast met het commando over de 2"® Divisie Infanterie.
Niet minder dan 10 Adjudanten in Gewonen- en Buitengewonen Dienst van. H. M. de Koningin

en Adjudanten in Buitengewonen Dienst van wijlen Z. M. den Koning waren tegenwoordig.
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Als afstammelingen van Oud- Rijdende Artilleristen kunnen worden genoemd :
de gepensionneerd Kapitein-Luitenant ter Zee Jhr. J. C. L/VGN SCHMIDT AUF ALTENSTADT;
de Kolonel Jhk. J. E. A. MEIJER ̂

de Luitenant-Kolonel P. J. IN DE BETOU;

de Majoor Jhr. W. P. BARNAART ;

de Majoor H. P. VAN RADEN;

de Kapitein-Adjudant A. D. PETTER;

de Kapitein H. PI. RAMAER;

de Kapitein F. N. A. B.vron VAN WASSENAER VAN St. PANCRAS;

de Luitenant C. E. J. DE LILLE HOGERWAARD;

de V® Luitenant M. A. ELOUT;

de Baron G. DE GIRARD DE MIELET VAN COEHOORN;

de heer C. J. VAN DER OUDERMEULEN,

de heer Jhr. MOCK.

Elk der aanwezigen ontving een toepasselijk menu prijkende met de namen der helden, die

pns zijn voorgegaan, en der veldslagen, waaraan zij hadden deelgenomen.

De uniformen 1795—1S23—1S93 waren er op afgebeeld.

Toen een ieder was gezeten heette de Kapitein VIRULIJ VAN POUDEROIJEN alle gasten har
telijk welkom, en wenschte allen een recht aangenaam samenzijn.

Met een schuimenden beker in de hand sprak daarop de Kolonel Jhr. V. A. DE PESTERS

onder meer:

Mijne Heer en:

»De vele gunstbewijzen en de hooge onderscheidingen door Hare Majesteit de Koningin-Regentes,

weder op heden aan het Korps toegekend, de tegenwoordigheid der Koninginnen in ons midden in de

afgeloopen uren, vervullen ons met groote dankbaarheid.

Dit groote blijk van Hoogstderzelver belangstelling in ons feest bezielde heden morgen ieder,

die op het manoeuvre-veld de eer had, bewijzen te kunnen geven, dat de oude manoeuvreer-vaardigheid

bij het Korps niet is verminderd.

Ten einde uiting te geven aan de gevoelens, die ons bezielen, verzoek ik U daarom. Mijne

Heeren, allen op te staan, het glas op te heffen en den eersten dronk te wijden aan H.H. M.M. onze

zoo geëerbiedisjde en geliefde Vorstinnen."
O  0 0

Met geestdrift werden deze woorden begroet.

Per telegram werd aan H.H. M.M. kennis gegeven van het instellen van den dronk en nog

gedurende den maaltijd het volgend telegram ontvangen:
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Luitenant VAN HOOGSTRATEN, Secretaris

der Feestcommissie, hotel de Zon, Arnhem.

Hare Majesteit de Koningin-Regentes draagt mij op den Commandant en de

Officieren van het Korps Rijdende Artillerie Hoogstderzelver dank over te brengen voor

den heildronk op de Koningin en op Hare Majesteit uitgebracht.

De Adjudant van Dienst,

(get.) VAN SPENGLER.

Eenige oogenblikken daarna werd het woord genomen door den Kapitein VIRULIJ VAN POU-

DEROIJEN, en richtte deze een woord van welkom tot de reünisten in het bijzonder.

Hij herdacht daarbij de afwezenden, waaronder een oud waardig Rijder, die door een onge

neeslijke ziekte aan den ziekestoel was gekluisterd.

Hij wees er op, dat het geslacht der Rijdende Artillerie, dat aan tafel tegenwoordig was, een

jong geslacht was, het grootste gedeelte zeer jong zelfs. Toch was dat geslacht vol vuur en vol

geestdrift voor het schoone wapen, waarbij zij dienden.

Uit naam van dat jonge geslacht nu riep hij aan de oud-reünisten ook het welkom toe.

Met de woorden;

Viert feest, en vroolijk feest met ons!

Dat slechts één band de oude en jonge Rijders omstrengele, de band der vriendschap en

kameraadschap.

Dat slechts één woord Uwe leuze zij, die van te zijn »franc-luron"; eindigde Spreker en

dronk het welzijn der reünisten.

In de zaal heerschte een vroolijke stemming, die echter veranderde in een plechtige stilte toen

het oudste aanwezige Lid der Rijdende Artillerie, de Kolonel Jhr. HOOFT het woord verlangde, en

de woorden sprak:

Waarde Kameraden

Ik ben er hoogst gevoelig aan, dat mij als oudste Oud-Ofïcicr der Rijdende Artillerie hier

tegenwoordig, door de feestcommissie werd aangeboden, een der eersten te zijn, om bij gelegenheid

van dezen heuglijken feestmaaltijd een toast in te stellen.

Gaarne wensch ik daarvan gebruik te maken, en wel, om in de eerste plaats hulde te brengen

aan den hooggeachten Commandant en overige Officieren van het Korps, die geen moeite hebben ont

zien, om dit feest zoo luisterrijk mogelijk te vieren, en die door hun vriendelijke uitnoodiging hier in

Arnhem, ons in de gelegenheid hebben gesteld, niet alleen om de daden van onze Rijdende Artillerie,

van af de eerste oprichting, door onzen hooggeachten feestredenaar zoo kernachtig herdacht, te doen



68 DE FEESTVIERING.

hooren, maar tevens ook getuige te zijn van het uitstekende voorkomen en de geoefendheid van onze

Rijdende Artillerie.

Veel is er intusschen in den loop der eeuw, waarvan wij thans het Jubilé vieren, bij onze Rij

dende Artillerie veranderd en verbeterd, ook veel sedert ik, vóór 62 jaren voor het eerst met welge

vallen sporen en sleepsabel langs de straten van Amersfoort liet rinkinken. De smeulende lonten, de

fel brandende zunders, de sierlijke wisscher-bewegingen van dien tijd, zijn reeds lang verdwenen en

vergeten. Het geschut, het materieel, de munitie, het harnachement, de kleeding en helaas ook de

getalsterkte zijn aanzienlijk veranderd. Maar eene zaak Mijne Heeren! is onveranderd gebleven, en

kan ook gelukkig door geen besluit veranderd worden. Elk wapen, elk gedeelte van een wapen, dus

ook Rijdende Artillerie heeft zijn eigenaardigheid! Ik noem die eigenaardigheid den geest van het

wapen, die nooit verandert en ook bij onze Rijdende Artillerie nooit veranderd, verzwakt of verdoofd

is •, elk Rijdende Artillerist of Oud-Rijdende Artillerist kan dit getuigen. Welnu, ik breng deze toast

aan den voortdurenden bloei van onze Rijdende Artillerie, met behoud van dien onveranderden ouden

Artillerie-geest, en voeg daarbij den wensch, dat zij, den reeds zoo lang verworven en behouden

goeden naam van het Korps, ten allen tijde krachtig zal weten te handhaven.

Mijne Heeren, De bloei van het Korps!!

De reden rnet nog jeugdig vuur uitgesproken, werd met geestdrift begroet.

Bon sang ne peut mentir! ■

Waren de ouderen verheugd den ouden geest nog bij het Korps terug te vinden, nog veel

meer waren het de jongere leden, die steeds zoo goed waren voorgegaan, en die gedaan hadden

wat zij konden, om de voetstappen te drukken van hunne Oud-Kameraden.

Zijne Excellentie de Minister van Oorlog had aan zijn vertegenwoordiger den Generaal-

Majoor A. KOOL medegedeeld, dat het in Zijn intentie lag, om niet namens hem bij het collation

op het wapen der Rijdende Artillerie te drinken maar die eer over te laten aan Zijne Excellentie den

Luitenant-Generaal C. D. H. SCHNEIDER.

Na den toast van den Kolonel Jhr. HOOFT vroeg dan ook de Inspecteur van het wapen het

woord en zeide:

Mijne Heeren!

Het feest, dat heden gevierd wordt, is de herdenking van den dag, waarop een eeuw geleden,

de Rijdende Artillerie in Nederland werd opgericht.

Is dit feit reeds op zich zelf van groote beteekenis, nog grooter wordt die beteekenis omdat

de Rijdende Artillerie het voorrecht had hare deugdelijkheid in den oorlog te kunnen bewijzen.
Van weinig Korpsen zal men kunnen zeggen, dat zij zóó spoedig na hunne oprichting in den
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Luitenant der Rijdende Artillerie in groot gala 1893.
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werkdadigen oorlog optraden. In 1793 in het leven geroepen, nam de Rijdende Artillerie reeds deel
aan den veldtocht van 1794.

Xaar ik vermeen, mag thans aangenomen worden, dat zij voor het eerst in het vuur is geko
men op den I April van laatstgenoemd jaar bij Kamerijk. Uitgemaakt is het, dat zij deelnam aan

het beleg van Landrecies en den 26"'°" Juni een belangrijke taak vervulde in den slag van Flcunis.

Het eerste optreden van de Rijdende Artillerie kan derhalve een gelukkig begin genoemd worden, —

een voorteeken zou men kunnen zeggen van hare verrichtingen in latere veldtochten.

Immers die veldtochten bleven niet uit.

Overbekend is het aandeel der Rijdende Artillerie aan den merkwaardigen veldtocht van 1799 in
Noord-Holland^ waar het bewijs geleverd werd, dat Rijdende Artillerie ook in het polderland uitste-

stekende diensten kan bewijzen. Het volgende jaar vinden wij de Rijdende Artillerie of gedeelten

daarvan, aan den Jllaiu, in 1S05 oevers van den Donau^ in de jaren 1806— va Zwecdsch-

Pommeren en Pniisen, in 1808 — 1813 Spaansche Schiereiland^ in het jaar 1812 te midden der

ijsvelden van Rnsland, in 1813 in Saksen, terwijl zij in 1815 een werkzaam aandeel heeft in den strijd

der volken in de Znidelijke Nederlanden, alwaar zij ook in de jaren 1830 en '31 voor de rechten van

Noord-Nederland optreedt. Welnu, in al die veldtochten, onder de meest verschillende omstandigheden,

heeft de Rijdende Artillerie zich weten te onderscheiden en den Nederlandschen naam hoog gehouden,

en dit soms met hoogst gebrekkige middelen, inzonderheid wat paarden en materieel betrof.

In waarheid mag gezegd worden, dat zoo het Korps een vaandel bezat, menige naam, roemrijke

herinneringen voor den geest brengende, zou verdienen daarin te worden geschreven. Het tijdperk,
door mij met enkele worden geschetst, kan het eerste tijdperk van het bestaan onzer Rijdende Artillerie
genoemd worden. Het daaropvolgende tijdvak, verreweg het langste, is dat van den vrede.

Heelt de Rijdende Artillerie zich in het eerste tijdperk onderscheiden door onverschrokkenheid
en door de verdienstelijke wijze, waarop zij tegenover den vijand optrad, het moet erkend worden, dat
zij zich in het latere tijdperk niet minder gunstig kenmerkte; maar thans door de eigenschappen, waar
door een troep in vredestijd kan schitteren: door kennis, door plichtsbetrachting en door een echt
militairen geest.

Steeds heeft zij den rechtmatig verkregen goeden naam van het Korps onbevlekt weten te be
waren, en wanneer het waar is, dat veel is verdwenen wat de jongstverloopen eeuw voor de Rijdende
Artillerie opleverde, één zaak is bewaard gebleven en steeds van den oudere op den jongere over
gegaan ; de traditie, de goede eervolle traditie, en deze leeft nog steeds bij de Rijdende Artillerie en
met haar den geest der Geifs en der KraJmiers de Bichin en van zoo menigen uitstekende, dien ik
kortheidshalve voorbij ga.

Hierin ligt dan ook, naar mijne meening, voor een goed deel de beteekenis van het feest, dat
heden wordt gevierd.

Wij, die buiten het Korps staan, maar door nauwe banden daaraan zijn verbonden, wij erkennen
de crroote verdienste, welke er in ligt opgesloten, dat gedurende een eeuw de goede naam der Rij-
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dende Artillerie steeds onbevlekt is bewaard gebleven, en wij schatten het naar volle waarde, dat de

Rijdende Artillerie, waar zij handelend optrad, tot den krijgsroem van het Nederlandsche Leger heeft

bijgedragen, evenzeer als dat zij, gedurende de jaren van vrede, een waardige plaats in dat leger

heeft ingenomen.

Daarvoor brengen wij de Rijdende Artillerie onze dankbare hulde; ik breng haar die hulde als

Inspecteur van het wapen aan welks hoofd ik de eer heb te staan, voorts namens het wapen der

Artillerie en, al is mij daartoe geen opdracht verstrekt, durf ik er wel bijvoegen, namens het Neder

landsche leger; en met den wensch, dat het de Rijdende Artillerie in lengte van dagen wél moge

gaan, dat een voortdurend tijdperk van bloei en welvaart voor haar moge zijn weggelegd, en onder

het uitspreken der vaste overtuiging, dat zij, mocht zij andermaal geroepen worden om handelend op

te treden, zich de Vaderen waardig zal toonen en nieuwe lauweren zal vlechten bij de reeds verkregene,

stel ik U voor dit glas te ledigen op onze Rijdende Artillerie."

Een donderend applaus volgde op de welsprekende woorden, uitgesproken door den Inspecteur

van het wapen.

Voorzeker mocht het Korps trotsch zijn op de vorenstaande wijze te worden toegesproken.

Zeker nooit zal zulks worden vergeten.

Nog werd door Zijne Excellentie de volgende missive medegedeeld van den Heer Generaal-

Majoor, Commandant der Deensche Artillerie.

Ariilleriet. - N°.

Kjöbenh.a.vn, den 15*^° April 1893.

Exccllence^

Nos officiers trouvent toujours dans votre beau pays un accueil si cordial, qu'ayant appris que

l'Artillerie a cheval a Arnhem compte célébrer sa fète séculaire Ie 21 de ce mois, je saisis avec plai-

sir ce moment pour vous témoigner ma vive reconnaissance en vous adressant au nom de TArtillerie

Danoise, les félicitations les plus chaleureuses a l'occasion de la solennité prochaine.

'  Je prends donc la liberté de prier Votre Excellence de vouloir bien, Ie jour de la fète, me

servir d'interprête auprès de l'Artillerie légère. Veuillez lui exprimer les sentiments de haute estime et
d'admiration que nous inspire son glorieux passé ainsi que les voeux sincères qu en bons camerades
nous formons tous pour son avenir.

Ao-réez, Excellence, les sentiments de parfaite considération avéc lesquels j ai 1 honneur d'ètre

Son Excellence

Monsieur Le Lieutennt-Général SCHNEIDER,

Chef de VArtillerie Hollandaise

La Have.

de Votre Excellence

le très-humble seiA'iteur

(sign.) LINNEMANN

Général-Major

Chef de rArtillerie Danoise.

ar^Tri 1^ ii^
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Met een heildronk op den bloei en den voorspoed van het Deensche leger, en de vertegen

woordigers, die verschillende der aanwezige officieren het genoegen hadden gehad onder verschillende

omstandigheden te leeren kennen en te leeren waardeeren, werd deze gelukwensch beantwoord.

Na een kleine pauze verzocht Zijne Excellentie de Luitenant Generaal VAN HELDEN, Inspec

teur van de Cavalerie, het woord en sprak:

Alijne Heer en!

Er zijn in een leger geen twee wapens, die nauwer aan elkander zijn verbonden, dan de

Rijdende Artillerie en de Cavalerie.

Het is om die reden. Mijne Heeren ! dat ik er prijs op stel, namens het wapen, aan het hoofd
waarvan ik de eer heb te staan, de Rijdende Artillerie geluk te wenschen met het eeuwfeest, dat zij

thans viert, haar daarbij onze hulde te brengen, haar te betuigen, dat zij onze geheele sympathie bezit

en dat wij ten volle deelen en steeds zullen deelen in haar lief en in haar leed.

Geen wapen of onderdeel van ons leger heeft beter dan de Rijdende Artillerie de traditie van

een schoon verleden in eere gehouden en zulks niettegenstaande en in weerwil, dat het snoeimes zoo

gruwzaam, ook te haren opzichte is gehanteerd.

De vooruitgang in de techniek der vuurwapens heeft, vooral in ons land, velen op een dwaal

spoor geleid en welkom was het aan hen, die het leger, niettegenstaande het reeds zoo weinig talrijk

is, steeds willen besnoeien, van die dwaling partij te trekken.

Het is mijne overtuiging — die ik evenwel niemand wensch op te dringen — dat, hoe meer

de techniek der vuurwapens vooruitgaat en dus hoe grooter de verliezen zullen zijn, die men elkander

toebrengt, des te- spoediger en des te meer het moreel zal zijn geschokt van hen, die het onderspit

delven. Daaruit volgt dat deze, nog meer dan vroeger, ten prooi zullen vallen van het ruiterwapen,

indien dit met energie wordt aangevoerd ......

De uitkomst zal zijn overweldigend en beslissend!

Hulp kan dan alleen opdagen van de eigen ruiterij, die zich moet opofferen en dit met nut kan

doen omdat — zooals overbekend is — na een aanval, ook de overwinnende partij, vooreerst vleu

gellam is.

Doch genoeg hierover.

Ik wensch alleen nog een woord van lof te wijden aan onze Rijdende Artillerie, die ik elk jaar
met hare traditioneele kordaatheid op het manoeuvre-terrein zie optreden, onbekommerd of er ook al

een enkel paard nek of lenden breekt, onbekommerd om eigen lijfsbehoud, alleen hoog houdende

haar aanvallend karakter, zoo geheel in overeenstemming met dat van het wapen waarmede zij is
verbonden.

Ontvangt Mijne Heeren van het Korps Rijdende Artillerie onzen innigen gelukwensch; een

kameraadschappelijken, een broederlijken dronk stel ik in op U allen, ook op hen, die hier niet
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tegenwoordig zijn en in bescheidener rangen en positie het hunne steeds hebben bijgedragen om de

Eer en den Roem van het Korps hoog te houden.

Ik drink op het welzijn, op den voorspoed van het Korps Rijdende Artillerie, dat zich in het

leger de sympathie heeft weten te verwerven en te behouden, waarop het ten volle aanspraak kan

maken."

Vleiend voor het Korps waren de woorden door den Inspecteur van de Cavalerie geuit. Dankbaar

werden ze aanvaard en met gejuich begroet, omdat zij de uiting waren van de kameraden van het

Zusterwapen, met wie men ieder jaar, het manoeuvre-veld betrad, waar steeds de hechtste banden

van vriendschap werden gesloten.

De Korps-Commandant beantwoordde de toasten van de 3 laatste Sprekers, en bracht daarbij

een woord van hulde aan de deputatiën, aan de afstammelingen der Oud-Rijders, enz.

Z.H.E.G. zeide onder meer:

„Het is een schoon gebruik van den tegenwoordigen .tijd om met de meeste piëteit, de herin

nering aan de grootsche en roemzuchtige daden van het voorgeslacht levendig te houden; door het

vieren van gedenkfeesten deze herinnering, zoowel voor het levende, als voor het nageslacht te

bevestigen, en door het brengen van uiterlijke eerbewijzen deze feesten op te luisteren.

Dit laatste geschiedt dan ook hier; door de aanwezigheid van zoovele Opper-Officieren, waar

onder de representant van Zijne Excellentie den Minister van Oorlog, door de groote belangstelling,

die wij ondervonden van zoovele Korpsen van het Leger; zoo waardig vertegenwoordigd door hare

deputatiën, alsook door het aanwezig zijn van vele afstammelingen van hen, die bij het Korps met

eere dienden, hun leven op het slagveld lieten, of hunnen naam met roem overdekten.

In herinnering werd gebracht welke zware verplichtingen er rusten op het levende geslacht,

om dit roemrijk verleden in eere te houden; de verzekering werd gegeven, dat wanneer de nood
roept, de Rijdende Artillerie zal strijden als hare roemzuchtige voorgangers.

'  De toespelingen gemaakt op het herhaaldelijk verkleinen van het Korps, werden beantwoord
door mededeeling te doen van de schoone gedachte van de kleindochter van den Generaal FREDERIK
CAREL LIST, oud-Commandant der Artillerie Inspectie, door H.Ed. in een telegram neergelegd
en den dag voor de Revue den Korps-Commandant toegezonden, welke woorden door den Korps-
Commandant tot de zijne werden gemaakt:

>Het Korps is wel verkleind doch niet verminderd.

Onder dankbetuiging voor de verschillende heilwenschen uitgebracht op het Korps en onder het
uitspreken van den wensch, dat het de Rijdende Artillerie wel moge gaan tot in lengte van dagen,
besloot de Korps-Commandant Zijne hartelijke rede, die met de meeste belangstelling was aangehoord.

Nadat verder nog door den Majoor BARON SIRTEMA VAN GRO\TSTIXS een dronk was
ingesteld op Zijne Excellentie, den Luitenant-Generaal VAN DER HEIJDEN, als Oud-Veldoverste van
het Indische Leger, waartoe Z.E. zich gerechtigd achtte als eenige Rijdende Artillerist aan tafel die bij
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het Indische Leger de eer had gehad eenmaal onder hem te dienen, en het bestendig welzijn was ge

dronken van het Nederlandsch-Indische-Leger, waar steeds krijgsmansdeugd hoog werd geschat, en steeds
onwederlegbare bewijzen gegeven werden van moed, beleid en trouw, en innige aanhankelijkheid aan
het geliefd STAMHUIS VAN ORANJE, en de Kapitein RAMAER eenige bijzonderheden had medege
deeld uit het leven van zijn grootvader, in 18 34 als Luitenant-Kolonel gepepsionneerd, vroeg de Luitenant-
Kolonel DE BAS het woord, en hield de volsfende rede:

'  O

Mijne Heer en!

Uit de tegenwoordigheid van den Kapitein-Luitenant jhr. VON SCHMIDT AUF ALTENSTADT,

als afstammeling van den Kapitein J. A. H. VON SCHMIDT AUF ALTENSTADT, Com

mandant der 2^^° Compagnie, 1^'-° Brigade Rijdende Artillerie, hier mede als gast aangezeten, neem
ik de vrijheid te wijzen op een, wellicht bij allen, geheel onbekend feit, n.l. het aandeel van den Lui

tenant-Admiraal RIDDER VAN KINSBERGEN, dus van de Hollandsche Admiraliteit aan de oprichting
der Rijdende Artillerie; voorts op de schijnbare paradoxe, dat de organieke samenstelling, bewapening,

uitrusting, voorschriften tot oefening, enz. midden in zee waren ontworpen.

VAN KINSBERGEN was de intieme vriend van PRINS WILLEM V, had dikwerf DE MAIL-

LEBOIS, Generaal, eerst in Franschen, daarna in Staatschen dienst, gesproken en zijne Memoriën ge

lezen, waarin DE MAILLEBOIS aandrong, om ook in de Republiek 1 of 2 Brigades Rijdende Artillerie

op te richten.

Voor VAN KINSBERGEN had dit denkbeeld vooral groote waarde en actualiteit uit het oogpunt

van kustverdediging en, omdat het aan de landmacht te velde een meer beweegbaar, lichter geschut zoude

schenken, evenals VAN KINSBERGEN sinds lang aandrong op de invoering van caronnades aan boord.

Een vriend van den Admiraal, de Heer J. F. SEEGER, liet geen gelegenheid voorbijgaan, om

diens invloed tot oprichting van Rijdende Artillerie bij den Stadhouder aan te wenden.

Toen de Stadhouder eindelijk het gunstige oogenblik voor het proponeeren der oprichting van

Rijdende Artillerie hier te lande zag gekomen, diende Z. K. H. den 9'''"'Januari 1793 ook werkelijk zijn

ontwerp in.

Met de sanctie van 21 Februari 1793 had ook VAN KINSBERGEN kranig zijn doel bereikt.

Daarna werd door Spreker er op gewezen, hoe de Heer SEEGER, als gewoon matroos, doch

optredende als Instructeur van den neef van den Admiraal VAN KINSBERGEN in het laatst van 1791

aan boord was van het Linieschip de Gelderland.

Mistroostig over het zeeleven, maakte de Heer SEEGER op de reede van Livorno een ontwerp-

toepassing voor het Staatsche Leger, wanneer eenmaal Rijdende Artillerie in Holland mocht worden

opgericht.

In Februari 1793 te huis komende, meldde de Admiraal VAN KINSBERGEN aan SEEGER het

officiëele voorstel van PRINS WILLEM V, tot oprichting van 2 Brigades Rijdende Artillerie.
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Aanstonds zond SEEGER zijne voorstellen in. VAN KINSBERGEN sprak daarover met den
Prins en Hds. zonen.

De Prins liet daarop aan SEEGER opdragen een extract te maken, en als Memorie te zenden aan

den Kolonel PARAVICINI, toenmaals Commandant der Artillerie.

Zulks geschiedde op den Maart 1793 uit de Dordtsche A77, waarbij de heer SEEGER tevens

gebruik maakte van de gelegenheid om zich voor het commando eener compagnie aain te bevelen.

Als gevolg van de plaats gehad hebbende feiten, mocht men dus veilig zeggen, dat de Neder-

landsche Marine aandeel gehad had aan het Besluit der Staten-Generaal dd. 21 Februari 1793, en zou

de kennis van dit feit er zeker nog toe bijdragen, om de goede harmonie, die steeds had bestaan, ook

tusschen de Officieren der Rijdende Artillerie en de Marine-Officieren nooit te doen verloren gaan.

Het was Spreker hoogst aangenaam geweest, om het vorenstaande ter kennis te hebben kunnen

brengen, juist op dezen dag en in tegenwoordigheid van een waardig afstammeling van een Oud-Rijder,

wiens naam reeds bij de oprichting van de Rijdende Artillerie werd genoemd, en daarom stélde ZEd.

voor in dien afstammeling de Nederlandsche Marine te herdenken, en de gezondheid te drinken van

den Kapitein-Luitenant Jhr. VON SCHMIDT AUF ALTENSTADT. Gaarne werd aan dit voorstel

efevolcf sfegeven.
O  O O O '

In goed gezelschap gaat de tijd snel voorbij. Zoo was het ook hier.

Er had nog veel gezegd kunnen worden, doch het oogenblik om zich naar de manege te begeven,

ten einde tegenwoordig te zijn bij de ontvangst van H.H. M.M. de Koninginnen, die het Carrousel met

Hoogstderzelver tegenwoordigheid zouden vereeren, brak aan.

Een gedeelte der Feestcommissie had zich reeds vooruit begeven om de genoodigden te ontvangen.

Vóór het scheiden aan tafel nam Zijne Excellentie de Luitenant-Generaal VAN DER HEIJDEN

het woord, om den Majoor VAN GROVESTINS, ook uit naam van het Indische leger, hartelijk dank

te zeggen voor den dronk op hem en op dat Leger uitgebracht.

'  Zijne Excellentie had met de meeste belangstelling de manoeuvres op het terrein in den afge-

loopen morgen gade geslagen, en vergeleek het élan, dat nog steeds bij de Rijdende Artillerie op den
voorgrond staat, met het élan, dat ook in de gewichtigste oogenblikken bij de Indische troepen nog
nooit ontbroken had, en waardoor slechts de overwinning werd verzekerd.

Ik ledig dit glas, sprak de Held van Salamangan^ op den voortdurenden bloei van het Korps
Rijdende Artillerie!

Met geestdrift werden ook deze woorden begroet.

Nog een enkel glas tot afscheid, en men begaf zich zeer voldaan, in de opgewektste stemming
naar de manege.
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Reeds om half zeven kwamen de eerste gasten om getuige te zijn van het carrousel, dat in de

^  tot Ruhmeshalle herschapen manege van het Korps zoude worden uitgevoerd.
Het ontwerpen van een toepasselijke versiering van het gebouw en de leiding der werkzaamheden

was opgedragen aan den Kapitein VAN ES.

De eerstaanwezend Ingenieur, de Kapitein P. G. VAN SCHERMBEEK, stond met zijn onder-

hebbend personeel daarbij ter zijde.

Het idee om de ruimte te herscheppen in een zaal als bovengenoemd, hulde brengende aan de

Oud-Commandanten der Rijdende Artillerie en waardig om de hooge bezoekers te ontvangen, stond van
den beginne af aan op den voorgrond.

Door de welwillende medewerking van Zijne Excellentie den Minister van Oorlog konden de

ontworpen versieringen grootendeels worden verwezenlijkt.

'  De voorgevel prijkte met de wapens der elf provinciën, terwijl het licht, dat uit de daaronder aan

gebrachte gas-illuminatie straalde, reeds van verre de plaats aangaf, waar de gasten werden verwacht.

Links en rechts van den ingang waren de tribunes met vlaggendoek afgeschoten, en een voor

portaal gevormd, alwaar de hooge bezoekers en de gasten ontvangen konden worden.

Tegenover den ingang gaf een met fraaie gewassen versierde allee toegang tot de afzonderlijke
tribune voor H.H. M.M. de Koninginnen en Haar gevolg, en tot de beide tribunes, alwaar i 700

gasten konden worden geplaatst.

Het gezicht op de gebinten van de kap was geheel weggenomen door tal van recht neer

hangende grootere en kleinere vlaggen van Nederland en Waldeck-Pyrmont ̂ waartusschen de wimpels

der beide Rijkeri en der verschillende provinciën, als het ware een dak van vlaggen vormden ; boven

de Koninklijke tribune een troonhemel.

Langs de wanden, onder de ramen (van draperieën voorzien) cartouches, waarop door lauwer

kransen omgeven, de namen der verschillende commandanten van de oprichting af tot heden en de

jaartallen van hun respectievelijk commandantschap.

r
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Daartussclicn tropeeën van wapens in den vorm van geschutraden.

Tegenover de Koninklijke tribune, boven de deur, het Nederlandsche wapen, waarachter een

tropee van vlaggen; rechts en links wapentropeeën.

In de beide hoeken de vlaggen van Nederland en Waldeck-Pyrviont; daaronder schoone gewassen.

Een elftal kronen, met slingers van klimop omhangen, waren zoodanig aangebracht, dat al de

bewegingen, die in de manege zouden plaats vinden, het schitterendst werden verlicht.

De galerij, e.xpresselijk voor de feestviering ingericht, kon nog een honderdtal g^asten bevatten,

en leverde voor de daar aanwezigen een fraai overzicht op over het geheel.

Het Programma voor het Rijkunstig Feest, door de commissie ontworpen, was versierd met

teekeningen van den Heer HOYNCK YAX PAPENDRECHT, en kon als blijvend souvenir aan elk

der bezoekers worden aangeboden.
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J^PS IJD AENDE /ARTILLERIE

ONDEI\ BEYEL YAM

bcii Öiiitcnant-ïïolond, "iH'biubnnt in lëuitmgcuioncn SicnSt
ban •Önrc 'jiinjeötclt bc .Stmiiiigin,

Jhr. V. A. DE PESTERS.

fian li!|Iju.ii=3Ïi| l«§ï m !ij gEsIoRu. Eljmim
BIJ GELEGENHEID YAN DEN

JJoNDERDJARIGEN lEDENKDAG
DER OPRICHTING VAN DE

op bc^^ 91 ^SpJ.

I. Opening van het feest bij trompetgeschal.

Uniform van de tromp(!tter.s der Rijdende; Artillerie 1S151.

2. Rijden en flèche door de luitenants van Hoogstraten, Baud,

Maes en Umbgrove.
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O' (2)arrousel gereden door 8 Onderofficieren, onder leiding van den

Luitenant Baud. Namen der deelnemers; Opperwachtmeesters

Nuhn en Smulders, Wachtmeesters Kuhn, Hendriks, van Tongeren

en Klisters. Fouriers Schotsman en van Beek.

vUniform der Rijdende Artillerie 1S30).

4. ^oltige, onder leiding van den Opperwachtmeester-Pikeur Smulders.

a. Springen ov^er stilstaande paarden.

ó. Voltige in galop.

5. ^/^anoeuvre, gereden door 8 Korporaals, onder leiding van den

Opperwachtmeester-Pikeur Smulders.

(.Uniform der Rijdende Artillerie gedurende de Bataafsche Republiek).

6. J-Jongaarsche post, gereden door den. Wachtmeester Hendriks

en den Kanonnier Bosman.

7. ^arrousel gereden door de Luitenants van Hoogstraten, Sluiter,

Baud, Frieswijk, van Oort, Maes, Jhr. Sickinge en Umbgrove,

onder leiding van den F" Luitenant van Hoog.slraten.

vUniform der Rijdende' Artillerie; tijdens de oprichting j 79;

8. ^pothéose.
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Om halfacht was de manesfe dicht bezet en wachtte men de komst der

Koninginnen.

H.H. M.M. de Koninginnen zouden ontvangen worden door de Feestcommissie
ö  ö

en door de Echtgenoote van den Korpscommandant, Kolonel JiiR. DE PESTERS.

Al de in de manege aanwezige Officieren waren in groote tenue.
O  O O

De Generaals en de Officieren der Rijdende Artillerie in klein gala.

De Dames in wandeltoilet, zooals door H. M. de Koningin-Regentes was bepaald.

Te 7% uur kondigde het gejuich der voor de manege verzamelde menigte de

aankomst der Vorstinnen aan.

Het gevolg was hetzelfde als bij de Revue.

Nadat door Mevrouw DE PESTERS en den Kapitein VIRULIJ VAN POUDE-

ROIJEN bouquetten waren aangeboden, traden H.H. M.M. de manege binnen,

en namen plaats op de Koninklijke Tribune; achter Haar het gevolg.

De muziek van het 8® Regiment Infanterie hief bij het binnenkomen dei-

Vorstinnen het Wilhehmis aan volgens de oude toonzetting.

Al de gasten ontvingen de Vorstinnen staande.

De Korps-Commandant nam met zijne Echtgenoote plaats ter rechterzijde van

de Koninklijke Tribune. De Commissaris der Koningin met zijne Echtgenoote

zat aan de linkerzijde.

V. iTt.
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Terwij] H.H. M.M. Hare zetels innamen, reden de trompetters, met den Trompetter-Majoor aan

het hoofd, allen op zwarte paarden gezeten, twee aan twee de manege binnen, formeerden 2 gelederen

van vieren en kondigden, langs H.H. M.M. rijdende, met trompetgeschal de opening van het feest aan.

De sierlijke roode uniformrokken met blauwe en gele uitmonstering en gele epauletten, het

witte lederwerk en de witte pluimen, staken vroolijk af tegen het zwart der paarden, en vormden een

goed harmonisch geheel.

Tegenover de Koninklijke tribune in bataille gekomen, werd de ban geopend.

De Korps-Commandant trad alstoen naar voren en bood H.H. M.M. 2 exemplaren aan van

het Programma, gedrukt op perkament, in rood chagrin du Levant gebonden, en aan de buitenzijde

voorzien van de Koninklijke kroon.

H.H. M.M. dankten met eene minzame buiging, waarop de ban werd gesloten.

Wederom stelden de trompetters zich in beweging, marcheerden onder het blazen van een feest-

marsch, nogmaals langs de Vorstinnen, en verlieten daarop -de manege.

Onmiddellijk, nadat de trompetters de manege verlaten hadden, reden de Luitenants VAN

HOOGSTRATEN, BAUD, MAES en UMBGROVE met hunne dienstpaarden, volbloed en halfbloed,
en flêche de manege binnen, gekleed in daagsche tenue en ongewapend; de voorpaarden, 2 aan 2

getuigd met sierlijke hoofdstellen waarop witte en blauwe — en witte en roode pluimen, en schoft

stukken van dezelfde kleuren; de achterpaarden met Engelsch zadel, witte dekken en dito voortuigen.
Langs de Koninklijke tribune rijdende, werd achtereenvolgens door het opheffen der zweepen der

Vorstinnen het saluut gebracht. Eerst werd in draf, daarna in galop gemanoeuvreerd.

Met groote juistheid volgden de bewegingen elkaar op. De voorpaarden luisterden op de kleinste

hulpen der ruiters, en gingen, na te hebben halt gehouden, bij de uitvoering van verschillende figuren
steeds in den gewenschten gang weder voorwaarts, zonder een enkele fout te maken.

Wie de repetities had bijgewoond, wist wat er noodig was geweest, om sommigen der wat
vurige bloedpaarden rustig te doen gaan.

Nu was het, of alles als van zelf ging, en het den ruiters niet de minste inspanning kostte.
H.H. M.M. schepten blijkbaar behagen in de zoo juist uitgevoerd wordende manoeuvres, entoen

de ruiters na afloop achter elkaar, nogmaals voorbij de Koninklijke tribune defileerden, en de zweepen
nog eenmaal hoog brachten, werden zij zeer door de Vorstinnen toegejuicht.

De gasten gaven slechts enkele teekenen van goedkeuring, hetgeen waarschijnlijk de Koningin-
Regentes aanleiding gaf door den Kapitein Jur. DE RANITZ, aan een der leden van de commissie te

doen zeggen, dat het H.H. M.M. niet zoude hinderen, wanneer ook door het publiek mede werd geapplau
disseerd.

Na het flêche rijden was het de beurt aan de onderofficieren, om te toonen hoe zij geprofiteerd
hadden van de lessen van den Luitenant BAUD, die zelf het carrousel-rijden commandeerde.

Gekleed in de uniform van het jaar 1830, de groote Schako met hooge zwarte pluim op het
hoofd, de paarden getuigd met de Schabrakken met rood afgezet, de roode granaat in de hoeken,
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Eerst werd weder gereden in draf, enz.
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reed het gelid van achten voorwaarts, hield voor de Koninklijke

tribune halt en maakte het militaire saluut.

Eerst werd weder gereden in draf, waarbij vooral de slan

genvolte met 3 bogen door elkaar de aandacht trok, en daarna

in galop. Schoon waren hierbij de bewegingen met achten.

Het tempo was vlot.

Bijna onmerkbaar werden de hulpen gegeven, terwijl de

paarden steeds in goede houding bleven en waar het noodig was

vast aaneengesloten.

Zeker deed de geoefendheid der ruiters niet onder voor die

van hun collega's van het tijdperk, dat werd voorgesteld.

Het nummer genoot grooten bijval.

Terwijl de laatste ruiter de manege verliet, waren de toe

bereidselen reeds gemaakt voor de voltige, die onder leiding van
O  O ' O

den opperwachtmeester-pikeur SMULDERS zoude plaats hebben.

De Korps-Commandant werd alstoen, namens de Koningin-

Regentes, uitgenoodigd zich bij Haar te vervoegen.

Hare Majesteit zeide niet te kunnen nalaten Hare hooge

ingenomenheid te betuigen met alles wat zij zag en gezien had.
Terwijl de Korps-Commandant bij de Vorstinnen verbleef,

werd eerst gesprongen over stilstaande paarden, daarna werd

gevoltigeerd in galop.

De Koningin betuigde herhaaldelijk door handgeklap Hare

ingenomenheid.

Er werd goed gesprongen. Sommige manschappen maakten

zelfs een salto-mortale over 7 paarden, terwijl daarbij slechts gebruik

werd gemaakt van de gewone springplank.

In galop volgden de sprongen en het staan te paard elkander snel op.

Een kleine pauze volgde.

De rijbaan werd zoo snel mogelijk ontruimd en plaats gemaakt voor de manoeuvre, die gereden
zou worden door 8 korporaals, onder leiding van den opperwachtmeester-pikeur.

Het jonge kader gevoelde zich in de uniformen, ten tijde van de Bataafsche Republiek door

hunne wapenbroeders gedragen, blijkbaar volkomen tehuis.

De kleeding, wapens en harnanachement waren volkomen in overeenstemming, zooals door ons

werd beschreven.

Alle bewegingen werden uitgevoerd met getrokken sabel, terwijl de paarden slechts met één

hand en alleen op de stang "werden bestuurd.

Wachtmeester 1830.
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De voorstanders in ons leger van het rijden met één hand, waren opgetogen over hetgeen

door de vertegenwoordigers van het jaar 1795 werd gepresteerd.

I

Voor de Vorstelijke tribune aangekomen, werden de sabels gepresenteerd, en vingen de ma-

nocnivres aan.

Eerst weder in draf, daarna in galop.

Slechts een enkele tik op de schel gaf de overgang aan tot een volgende evolutie.

Zeer juist werd er door het jonge kader gereden.

De ernst, waarmede de bewegingen werden uitgevoerd, was in overeenstemming met het deftige

kostuum; sierlijkheid jDaarde zich aan ernst.

De aanvals-voltes in galop, waarbij men slechts één sabelgekletter hoorde, werden onberispelijk

gereden.

Van hun bedrevenheid in het omsingelen van een ruiter werd blijk gegeven, toen een kozak, op

i
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Met tweeen uit het midden in draf afgemarcheerd, enz.

Gedenkboek bladz. 8i.
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een zeer vlug paard gezeten, de manege binnen rende en door hen achtervolgd werd, waarbij er ge

zamenlijk over heg en steg werd gevlogen.

Over heuvels en door dalen,

Over sloot en over hee

Vindt de Nederlandsche Rijder

Overal den kortsten weg.

Zoo was het ook hier.

Niet minder toejuichingen dan aan de onderofficieren, vielen ook aan de korporaals ten deel.
Ter afwisseling van de verschillende carrousel-manoeuvres, werd de Hongaarsche post gereden door

den wachtmeester HENDRIKS en den kanonnier BOSMAN, gekleed in jockey-costuum {Arnhetns kleuren)
en beiden staande op de achterpaarden van hunne respectievelijke zesspannen.

Vroolijk rinkinkelden de bellen en deden de paarden, onder het klappen der zweepen, irt vlot
tempo voonvaarts gaan.

De wendingen werden zeer juist uitgevoerd.
Ook in dit nummer had de Koningin veel genoegen.

Nu was het de

Vbeurt aan de Offi

onder leiding van

d

I

cieren der Rijdende

Artillerie te Aru-

hcm in garnizoen,

(de I®"' Luitenant

Jhr.R.J.RUTGERS

VAN ROZEN

BURG reed niet

mede, als zijnde

gedetacheerd aan

de Rijschool te

Amersfoorf) om

allen, op hun eigen

paarden gezeten, Korporaals,

rood met het blauw een aangename afwisseling gaf, maakten een recht feestelijken indruk.

Nadat ook weder door het Peloton in linie der Vorstinnen het saluut was gebracht, werd met

tweeën uit het midden in draf afgemarcheerd, en volgden de manoeuvres eerst ih draf, daarna in galop,
elkander met de grootste pdstheid op.

Uit de draf-manoeuvre stippen wij aan: de slangenvolte met 5 bogen op de halve baan, en die met 3
bogen door elkaar; zoo ook de chaine anglaise met volte, waarbij de paarden in uitmuntende stellino-bleven.

en Luitenant

VAN HOOG

STRATEN, te

toonen, dat zij in

het carrousel-rijden

voor het kader niet

behoefden onder te

doen.

De fijne kleuren

der uniformen door

de Officieren, ook

bij de oprichting

der 2 Brigades ge

dragen waarbij het



82 DE FEESTVIERING.

Bij de galop-manoeuvre werden geen fouten gemaakt; sierlijk waren de wendingen; onbeweeglijk

stonden de paarden, wanneer de overige nommers der afdeelingen om hen heen volteerden.

De ruiters toonden, dat ook met de nieuw voorgestelde wijze van rijden, het mogelijk was,

onmerkbaar de hulpen aan te brengen, en de paarden in zuivere gangen te doen gaan.

Toch mag niet vergeten worden het meer ontwikkeld juist rijkunstig gevoel van de bestuurders.

De manoeuvres door de Officieren gereden, boden een aangename afwisseling met die, welke

door de onderofficiers en korporaals waren uitgevoerd.

Een groot deel der figuren was dan ook nieuw en expresselijk door den i®'®" Luitenant VAN

HOOGSTRATEN samengesteld.

Na het einde der galop-manoeuvre en het ten tweeden male der Koninginnen gebrachte saluut,

werd in den volsten gang een groene heg overgesprongen en in bataille voor de Koninklijke tribune

opgemarcheerd.

Nu rezen de Ko

ninginnen van Hare

zetels op en volg

den al de aanwe

zigen dit voorbeeld.

De manege vul-
O

de zich met allen,

die aan het Car

rousel-rijden had

den deelgenomen.

Er werd een

kleurenrijk carré

ofevormd door de

ruiters in hun sier

lijke typisch en

weerofeven
O

goed

uniformen.

De kozak stond

in het midden.

De apothéose

mocht goed ge-

slaagd heeten.

De muziek deed

de volksliederen

weerklinken.

Vriendelijk groe

tende en buigende

verlieten daaropOfficieren.

H.H. M.M. de tribune en werden op dezelfde wijze uitgeleide gedaan als bij de ontvangst voor het
feest had plaats gehad.

De beide Koninginnen betuigden aan den Korps-Commandant Hare bijzondere tevredenheid over

het welgeslaagde militaire feest.

Koningin WILHELMINA voegde er nog aan toe, alles wat door Haar was gezien nooit te

zullen vergeten.

H.H. MM. werden uitgeleide gedaan door den Commissaris der Koningin en Mevrouw MOL-

LERUS en door den Korps-Commandant en zijne echtgenoote, en begaven zich naar het station, toe

gejuicht door een dichten drom van menschen op het Willemsplein en op het Nieuweplein, die door

vreugdekreten uitdrukking gaven aan hun gevoelens en toonden het bezoek der Koninginnen aan het
feestvierend gedeelte van Arnhems garnizoen op hoogen prijs te stellen.
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Op het bepaalde uur vertrokken de Koninginnen met gevolg met een extra-trein weder naar

het Loo.

Toen de Koninginnen de manege verlaten hadden, daverde het van toejuichingen voor een ieder,

die in het strijdperk op schitterende wijze getoond had, wat wilskracht en goede oefening vermocht en

medegewerkt had om een schilderij samen te stellen, in passende omlijsting, schoon en bevallig van
lijnen, rijk van kleur, vol uitdrukking en beweging in de figuren en waard om een goede plaats in te
nemen in Neerlands schoone galerijen van Historie en Kunst.

Blijkbaar ten hoogste voldaan, verlieten de gasten de manege. i

Aangenaam was het, na de vermoeienissen van den dag, nog eenige oogenblikken gezellig samen

te zijn in de sociëteit, en toen een ieder huiswaarts was gekeerd, kuste allen zeker zacht de slaap op

het rustbed.
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ü O S S EN JACHT.

■ e 12 uur reünie aan de nieuwe school op den ouden Rosendaelscheji weg.
Op deze wijze was, volgens gebruik, de bijeenkomst geannonceerd voor de jacht, die op

Zaterdag 22 April, gereden zoude worden.
De Heer GERKEN en de Kapitein VIRULIJ VAN POUDEROIJEN zouden daarbij als Jager-

meesters optreden.
Welwillend had de vereeniging Gelria-Hïint op verzoek der Commissie, hare pikeurs en de

meute honden disponibel gesteld, om aan velen der reünisten en genoodigden, die nog niet in de
gelegenheid waren geweest, een werkelijke vossenjacht achter de honden mede te maken, een idee
van dit jachtvermaak te geven , en kennis te maken met Arnhems bij uitstek daarvoor geschikte terreinen.

Reeds vóór het bepaalde uur was het bij de meet, aan den rand van het Klarenbeeksche bosch
vol belangstellende toeschouwers, zoowel in rijtuigen als te voet.

Een vijftigtal Officieren en vele ruiters in het gebruikelijke roode Engelsche jachtcostuum,
kwamen successievelijk ter plaatse om de jacht te volgen.
*  Ook vele oud-reünisten waren in rijtuigen tegenwoordig.

De vossenjachten zijn zoo dikwijls in de Nederlandsche Sport beschreven, dat het ons te ver zoude
voeren ook van deze jacht een gedetailleerd verhaal te geven.

Met een enkel woord zij slechts herinnerd, dat, toen om 12V4 uur het signaal voorwaarts klonk,
de geheele jachtstoet als een wervelwind voorwaarts ging.

Over de beek in de weide bij het Klarenbeeksche bosch ging het over den Mo7mikensteeg ^ den
Galgcnbcrg en den TValerberg, door de bosschen van den Heer Baron VAN HEECKEREN VAN
ENGHUIZEN, naar Leipzig.

Het weder was bijzonder droog en warm, zoodat de honden het zeer kwaad hadden te ver
antwoorden, en hun dientengevolge bij de boerderij Leipzig een teug water werd gegund.

Voort ging het toen weer over Laag-Deelen naar Ter let., alwaar de finish plaats had, en de
vos, dicht bij het Deelerwoud., gevangen werd.

.-9
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l'Honneur du pied viel ten deel aan den Adjudant van Hare Majesteit de Koningin den Kapitein
Jhr. W. J. P. van den BOSCH.

Ook bij de finish waren vele belangstellenden.

Een kleine verfrissching te Teriet aan ruiter en paard aangeboden was zeker aan ieder welkom.

Gezamenlijk begaf men zich daarna naar Arnhem terug.

Terwijl de Officieren van het Korps met hunne genoodigden aan de jacht deelnamen, hadden de

onderofficieren en hunne oud-collecja's ook een zeer aanofenamen middagf.
O  0 0

Het park te Rosendael werd bezichtigd, en aan het logement Kraijenstein aldaar een photogra-

fische groep van allen vervaardigd, die sedert aan den afgetreden Korps-Commandant als een aandenken

werd aangeboden en door ZEd. welwillend is aanvaard.

Op den terugweg naar Arjihetn werd een bezoek gebracht aan Bronbeek.

De Generaal-Commandant ontving het onderofficierskorps. De muziek der oude krijgshelden

speelde een welkomstlied, terwijl de eerewijn werd aangeboden.

Warme hulde werd door het geheele onderofficierskorps den voortreffelijken Veld-Overste

gebracht voor de feestelijke ontvangst.

Nadat eindelijk nog een bezoek was gebracht aan de Spaansche verzameling in de Alva-zaal

van de firma Gebroeders HESSELINK alhier ter stede, die als naar gewoonte op de meest voor

komende wijze de rol van gastheeren vervulden, keerden ook de onderofficieren met hunne oud-collega's

zeer voldaan huiswaarts.
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V

'UET '^EÜNISTEN-DINEf^,

Aangezien op den 22®'®" April des namiddags te; 6 uur in het H^lel Belle-Vue het eigenlijke
^ Korps-diner zoude plaats hebben, was het getal Officieren, zooals het Programma aangaf,

dat zoude aanzitten niet zoo talrijk als den vorigen middag. Toch werd na afloop geconstateerd, dat

het samenzijn niet minder gezellig was geweest.

Den Kapitein VAN ES was het commissarisschap opgedragen; hij heette de gasten welkom in

de toepasselijk versierde feestzaal.

Dat welkom: het Salve Convivos bliezen ook de trompetters, die in de uniformen van de jaren

1815 en 1893 op het menu waren afgebeeld.

De muziek van het 8®'® Regiment Infanterie, die den feestmaaltijd opluisterde, deed die tonen

tot hun recht komen.

Na den welkomstdronk nam de Kolonel Jhr. V. A. DE PESTERS, als voorzitter der tafel, het

woord en stelde, onder welsprekende bewoordingen, een heildronk in op H.H. M.M. onze geliefde en

geëerbiedigde Koninginnen.

Evenals den vorigen dag werden deze woorden met gejuich begroet, en per telegram aan

H.H. M.1\I. kennis gegeven van de gevoelens, bij monde van den Voorzitter uitgesproken.

Reeds spoedig daarna werd het volgende Regeerings-telegram van het Loo ontvangen:

Kolonel DE PESTERS.

Hotel Belle-Vue.

Arnhem.

Hare Majesteit de Koningin-Regentes draagt mij op Officieren en Oud-Officieren der Rijdende

Artillerie Hoogstderzelver dank over te brengen voor den heildronk op de Koningin en Hare Majesteit

uitgebracht.

De Adjudant van Dienst

(get.) VAN SPENGLER.
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Reeds bij den aanvang van het diner had de Generaal-Majoor A. KOOL verzocht de eerste te mogen

zijn, eenige officieele woorden uittespreken,

Z.H.E.Gestr, sprak naar aanleiding daarvan, na den heildronk op H.H. M.M. de Koninginnen,

het volgende:

»Kolonel DE PESTERS, Mijne Heeren van het Korps Rijdende Artillerie !

Het is U bekend, dat de Minister van Oorlog, tot zijn leedwezen verhinderd zijnde om gevolg

te geven aan de oproeping Uwer feestcommissie om de plechtige feestviering van gisteren met zijn

tegenwoordigheid te vereeren, aan mij de vereerende taak heeft opgedragen, om Zijne Excellentie

daarbij te vertegenwoordigen.

Kweet ik mij gisteren met groote ingenomenheid van die opdracht, te meer omdat Z.Exc.

de vriendelijkheid had om te gedenken aan de banden eener zoo aangename herinnering, die mij aan

de Rijdende Artillerie verbinden, nog te aangenamer was zij mij, toen de Minister mij verzocht om

heden, juist nu onze feestviering een meer zuiver kameraadschappelijk karakter heeft aangenomen,

tot U Mijne Heeren een woord te richten, en bij U de tolk te zijn van de gevoelens van sympathie,

welke Zijne Excellentie koestert voor een Korps van het Nederlandsche leger, dat een zoo schoone

en roemvolle geschiedenis heeft.

Wanneer ik bij de mij gebleken belangstelling des Ministers in ons herdenkingsfeest overweeg,

dat hij, zooals U bekend is, nimmer in eenige meer intieme betrekking tot de Rijdende Artillerie heeft

gestaan, dan zoek en vind ik de verklaring dier belangstelling in de als van zelve opgewekte ingeno

menheid, die bij de mannen van ons schoon beroep ontstaat, wanneer zij denken aan een Korps, dat

niet alleen een schoon historisch verleden heeft, maar bij hetwelk als leidster op den weg van de toe

komst, plichtsbesef, degelijkheid bij de vervulling zijner taak, streven naar volmaking zijnen leden voor

oogen staan.
O

Wilt, Mijne Heeren, Officieren van het Korps en Reünisten, Uwe bekers opheffen en ze met mij

ledigen, wanneer ik uit naam van den Minister van Oorlog drink op het welzijn van het Korps Rijdende

Artillerie."

Op de rede, met volkomen instemming begroet, werd onmiddellijk geantwoord door den Korps-
Commandant.

ZEd. verzocht den Generaal KOOL, den Minister uit naam van het Officierskorps eerbiedig en

hartelijk te bedanken voor het blijk van belangstelling dat Zijne Excellentie wel aan het korps had

willen geven. ,

De woorden die met zooveel belangstelling waren aangehoord, zouden voor allen zeker in de

aangenaamste herinnering blijven.

Daarna richtte de Voorzitter eenige hartelijke woorden tot de reünisten en herdacht de afwezigen.
Namens den Majoor DE WIT, als nieuw benoemd Commandant van het Korps had de Kapitein

E. BOELLAARD de vereerende opdracht ontvangen, diens innigen spijt uit te drukken, dat ZEd. door

ongesteldheid verhinderd was aan het Korpsfeest deel te nemen.

>■ . i -*
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Namens den aanstaanden Korps-Commandant werden al de aanwezigen uitgenoodigd het glas op

te nemen en het tot op den bodem te ledigen op den voortdurenden voorspoed en roem van het schoone

Korps Rijdende Artillerie. Gaarne werd aan het verzoek gehoor gegeven.

In de prettigste stemming volgden de uren elkaar op.

De Oud-Reünisten legden in de vleiendste bewoordingen getuigenis af van het vele goede en

schoone, dat zij gezien en genoten hadden, en bewezen hoe innig gehecht zij allen gebleven waren aan

de francs-lurons en aan hunne traditiën.

De Kolonel J. J. C. BARON TAETS VAN AMERONGEN, na den Kolonel Jhr. HOOFT, het

oudste lid der familie aan tafel, dronk op het verleden, op het heden en de toekomst van het Korps.

Met het meeste enthousiasme herdacht de Kolonel BARON BENTINCK de gelukkige dagen

van vroeger met de woorden:

Ook ik heb onbewolkte dagen

Bij het Feestcorps doorgebracht,

En warm heeft mij het hart geslagen,

Bij 't Rijerslot mij toegedacht.

Velen der aanzittenden konden wijzen op familieleden en naamgenoten uit de roemrijke Rijers

jaren, toen het-Korps nog niet was verkleind. Verminderd was het echter niet; dat hadden de kame

raden bewezen, die getoond hadden den ouden Rijersgeest zoo hoog te houden.
Die geest was te vergelijken bij een boom wiens kruin men met geweld en kracht naar de

aarde, naar omlaag tracht te buigen.

De boom kromt zich en moet buigen voor het geweld, doch richt zich wanneer aan de marte

ling een einde komt met fierheid weer op en toont niets van zijn spankracht te hebben verloren.

Om te toonen, dat de Rijers nog klonken als een klok, verzocht daarop de Kolonel om het

Rijerslied geheel compleet te zingen, met een hoerah voor den kranigen dichter na het fracas-couplet,

doelende op diens heldendood, en een drieivcrf hoerah voor de kameraden, nog bij het Korps

dienende.

Dat aan de roepstem gaarne gevolg werd gegeven behoeft geen betoog.

Het zou ons te ver voeren om het kruisvuur van militaire welsprekendheid, dat verder volgde,

in zijn geheel weer te geven.

Bijna een ieder, zonder onderscheid, had iets op het hart.

Er werd hulde gebracht en wederkeerig hulde ontvangen.

Die hulde betrof ook de Ridders der Militaire Willemsorde in het algemeen en den Majoor
J. E. N. BARON SIRTEMA VAN GROVESTINS in het bijzonder. Een feit, dat voorzeker niet alge
meen bekend was, diende hierbij den Commandant der Bereden Artillerie, den Generaal-Majoor
A. J. F. EGTER VAN WISSEKERKE als inleiding.

*  'i
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Wij achten den toast van den Commandant der bereden Artillerie voor de geschiedenis van het

Wapen te belangrijk, om dezen niet in zijn geheel weer te geven.

Z.H.E.G. sprak:

>Mijne Heeren, wat is het, dat ons mannen van rijpen en jeugdigen leeftijd, Oud-Ofhcieren en

bij het Korps gedetacheerde, met zoo veel voldoening en vreugde de feesten van het geliefd Korps

heeft doen bijwonen, en dat ons thans aan dezen sierlijken disch met zooveel genoegen doet aanzitten r

Het is omdat wij allen bezield zijn met een zelfden geest, die ons hart zoo warm doet kloppen,

toen ons dezer dagen bij vernieuwing op de schitterende bladzijden uit de geschiedenis van het feest

vierend Korps werd gewezen; met denzelfden geest, die onze voorgangers inspireerde en hen tot helden

daden dreef, kortom, wijl wij bezield zijn met den Rijdersgcest, waarvan alleen zij de ware beteekenis

kunnen gevoelen, die bij de Rijdende Artillerie hebben gediend, en welke geest hen nimmer zal verlaten,

in welke omstandigheden zij zich ook mochten bevinden, die hen zal bijblijven tot den laatsten snik.

Dat die rijdersgeest niet alleen het eigendom is van de Officieren, maar ook van hen, die in

lageren rang bij de Rijdende Artillerie hebben gediend, behoeven wij niet in twijfel te trekken, wan

neer wij ons vele der heldenfeiten in herinnering brengen ons door den Kapitein VIRULIJ VAN

PGUDEROIJEN in zijne Geschiedenis geschetst en wanneer wij denken aan het kranige optreden van

de Rijdende Batterijen bij de Revue van gisteren.

Het zij mij vergund U dienaangaande ook nog een treffend bewijs mede te deelen, dat zich bij

de tweede Atjehsche expeditie voordeed.

Op zekeren dag — de juiste datum is mij ontgaan — was er hevig gevochten tusschen een

Nederlandsche colonne en een talrijke bende Atjehers.

De Nederlandsche troepen hadden de zege behaald, doch niet dan ten koste van verscheidene

gewonden en gesneuvelden.

De colonne had het bivak betrokken 5 de gewonden waren in de ambulance vereenigd.

Laat in den avond kwam een Luitenant, behoorende tot den staf van den bevelvoerenden Offi

cier, doodmoe in het bivak, om zijne afgematte ledematen noodzakelijk eenige rust te verschaffen, toen

zich een onderofficier van de ambulance bij hem vervoegde met het bericht, dat een der verpleegden,

een wachtmeester der Artillerie, zwaar gewond, en wiens einde naderde, hem zoo gaarne wenschte te

spreken.

De Officier begaf zich onmiddellijk naar de ambulance en vond daar een nog jeugdigen wacht

meester, uitgeput door hevig bloedverlies, en bijna stervende op zijne legerstede uitgestrekt.

Met een zwakke gebroken stem zeide deze: >Luitenant ik dank U, dat U is gekomen; ik ben

Dodemont; U zult U mij misschien nog wel herinneren; wij hebben samen bij de Rijdende Artillerie en

bij dezelfde Batterij gediend; daar toch paste ik, tot mijn spijt, niet goed op.

In Indië heb ik het gelukkig beter gemaakt. Als U in Holland is teruggekeerd, wilt U dit dan

eens aan mijne oude moeder vertellen; ik gevoel, dat ik het niet lang meer zal maken, doch dat
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is minder; Goddank, dat ik van daag als Oud-Rijder de eer van de Rijdende Artillerie heb
opgehouden."

Treffend niet waar, Mijne Heeren, dat die eenvoudige soldaat nog zoo doordrongen was van
den Rijdersgeest, dat in zijn stervensuur zijn hoofdgedachte was: de eer van de Rijdende Artillerie,
waarbij hij jaren geleden had gediend, overtuigd dat zijn moedig gedrag de eer van het Korps ten
goede mocht komen.

Deze episode uit den Atjehkrijg levert alzoo wederom het bewijs, dat de Rijdersgeest een sterke
prikkel is, ook voor den mindere, om zijn plicht te doen.

Dien braven DODEMOXT brengen wij daarvoor gaarne onze oprechte hulde.
Het voorafgaande strekke tevens tot inleiding van den dronk, dien ik U thans ga voorstellen,

en die, ik ben er van overtuigd, Uw volle instemming zal verwerven.
Deze dronk zij gewijd aan onzen kameraad en vriend, den Majoor SIRTEMA' VAN GROVE-

STINS. Hij was de Officier, die bij de legerstede van DODEMONT geroepen werd en eigen afmat
ting vergat, om den stervenden krijgsmakker een laatsten dienst te kunnen bewijzen; vergeten wij
daarbij niet, dat GROVESTIXS bij de 2'^^ Atjehsche expeditie zich zoodanig heeft onderscheiden, dat
hem het Ridderkruis voor Moed^ Beleid en Trouw ten deel viel.

Dat die onderscheiding wel verdiend was, vernam ik dezer dagen uit den mond van een bevoegd
beoordeelaar, van een der dappersten van de dapperen, van den Luitenant-Generaal VAN DER
HEIJDEN. GRO\^ESTINS heeft alzoo getoond, èn door zijn toewijding aan een kameraad èn door
zijn moedig gedrag op het slagveld, dat hij in ernstige omstandigheden van het krijgsmansleven bezield
was met den waren Rijdersgeest; dat hij dien geest ook thans nog niet verloochent, is gebleken uit
de belangstelling, waarmede hij de feesten der laatste dagen heeft bijgewoond, en uit den opgewekten
en gelukkigen blik, waarmede hij hier in ons midden is aangezeten.

Mijne Heeren! de Rijdende Artillerie mag trotsch zijn, dat een Officier als GROVESTIXS uit
haar is voortgekomen; wij mogen trotsch zijn een Officier als GROVESTIXS tot onze kameraden te
kunnen rekenen. GROVESTIXS heeft zich onze groote voorgangers in alle opzichten waardig getoond.

Mijne Heeren, het welzijn van onzen braven en hooggeachten kameraad SIRTEMA VAN
GROVESTIXS, een driewerf hoera te zijner eere!

Met geestdrift werd aan het voorstel van den Commandant der bereden Artillerie gevolg gegeven.

De vonkenregen van het vuurwerk, dat door de ouderen werd ontstoken, deed de geestdrift der
jongeren in lichtelaaien gloed ontbranden.

Die geestdrift steeg ten top, toen op het laatst van den maaltijd het voorstel werd gedaan om
aan de gevoelens, die allen bezielden, uiting te geven en te defileeren voor de drie oudste Leden der
Rijers-familie aan tafel tegenwoordig:

De Kolonels Jhr. D. C. M. HOOFT en J. J. C. Baron TAETS VAN AMERONGEN, en den
Luitenant Generaal F. M. B. RIDDER ALEWIJN.
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Reeds voor den aanvang van den feestmaaltijd werden verschillende gelukwenschen ontvangen
en wel:

Van den Oud-Kolonel GERLACH, het oudste nog in leven zijnde lid der Rijdende Artillerie, en
den heer LYCLAMA, beiden in Wizsbaden woonachtig, den heer BARLING uit Engeland^ den

Kolonel DE VILLERS-DüFOURNEAU uit Leuven^ en den Deenschen Luitenant-Kolonel der Artillerie

G. HARRHOF.

Gedurende het diner volgde nog menige gelukwensch.

Mevrouw de Baronesse J. J. C. TAETS VAN AMERONGEN telegrafeerde:

»]Mijn beste wenschen aan mijn oude vrienden der Rijdende Artillerie."

De oud Inspecteur der Artillerie, de Generaal Majoor Jhr. DE VILLENEUVE, drukte zijn leed

wezen uit niet tegenwoordig te hebben kunnen zijn, en zond zijn beste wenschen voor het heil van het

roemrijk Korps.

De Majoor P. HAITSMA MULIER zond zijn welkomstgroet.

De Luitenant-Kolonel F. R. FROGER en de Majoor J. J. SCHLUITER brachten, namens de

Veld-Artillerie, hulde aan de feestvierende kameraden en aan de nieuw gedecoreerden.

De felicitatiën werden per omgaande beantwoord.

Door de zorg van den Commissaris der tafel werd de Presentielijst samengesteld, zooals ze in

het Gedenkboek is opgenomen.

Tot middernacht bleef men bijeen, en scheidde men in de beste stemming, onder den indruk

van een — zooals de Kolonel BENTINCK het uitdrukte — allergezelligst en zeldzaam goed in alle

opzichten gereüsseerd familie-diner.

De gezamenlijke onderofficieren waren op dien zelfden middag onder het Presidium van hun

Voorzitter, den adjudant-onderofficier d.d. Officier HOEK, ook aan een feestmaaltijd aangezeten.

Hun werd aldaar door den President het welkom toegeroepen, en gevraagd:

Zouden oud- en actief dienende onderofficieren der Rijdende Artillerie bij de viering van het

Eeuwfeest der oprichting van hun Korps aan den feestdisch kunnen plaats nemen zonder allereerst

hunne Koninginnen te herdenken?
O

Neen!!!

Daarom spreek ik hier, uit naam van U, den hartgrondigen en oprechten wensch uit voor het

heil en het gelük van onze geëerbiedigde Koninginnen.

Evenals geheel Nederland^ zien wij met trots en vertrouwen tot Haar op, en leggen hier de

belofte van onverbreekbare trouw en toewijding aan Hare voeten neder.

Leve de Koninginnen der Nederlanden!!!

Uit volle borst werd deze toast beantwoord door het aanheffen van het a""® couplet van het

» Wien Ncerlands bloedd

Het volgende telegram werd daarop aan H.H. M.M. verzonden:

\.

H i-
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Aan

H.H. M.M. de. Koningin en Koningin-Regentes der Nederlanden

Loo.

De onderofficieren en oud-onderofficieren van het Korps Rijdende Artillerie, ter

gelegenheid der viering van den 100"^"" gedenkdag der oprichting van de Neder-

landsche Rijdende Artillerie aan eenen feestdisch vereenigd, bieden Uwe Majesteit

en hloOj^stderzelver alom zoo zeer vereerde Moeder, Hare Majesteit de Koningin-
Regentes, hunne hartgrondige en oprechte wenschen tot heil en zegen voor het
hun zoo dierbaar Vorstenhuis.

Evenals geheel Nederland zien zij met trots en vertrouwen tot Uwe ge
ëerbiedigde Majesteiten op en leggen tevens hunne belofte van onverbreekbare

trouw en toewijding aan Uwer Majesteiten voeten neder!

■  Uit aller naam

(get) A. L. HOEK,

adjudant-onderofficier d.d. Officier.

Tijdens het feestdiner werd het volgende Regeerings-telegram van het Loo ontvangen:

Adjudant-onderofficier d.d. Officier

HOEK.

Arnhem.

Hare Majesteit dé Koningin-Regentes draagt mij op onderofficieren en oud

onderofficieren der Rijdende Artillerie Hoogstderzelver dank over te brengen voor
de hulde en goede wenschen der Koningin en Hare Majesteit aangeboden.

De Adjudant van dienst,

(get.) VAN SPENGLER.

Menig hartelijk woord werd ook aan dezen disch geuit, en de feestmaaltijd in de opgewektste
stemming voortgezet, terwijl de Beschermheer der Vereeniging en de Officieren van het Korps niet
werden vergeten.

De troep werd in de kazerne onthaald.

De gelden door de Koningin aan het Korps onderofficieren en aan de manschappen, na afloop
der Revue, geschonken, stelden ons in staat aan het samenzijn der aanzittenden een nog meer feestelijk
karakter te ore ven.

O

V  I
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Het Parrousel OP Zondag 29 Api^il ,93.

ooals het Programma van de Feestelijkheden vermeldde, zou er Zondags-avonds te 8 uur

eene uitvoering van het Carrousel voor den troep en hunne respectieve kennissen en

familieleden worden gegeven.

Tengevolge van een gesloten engagement door de muziek van het 8®'® Regiment Infanterie,

moest het uur der uitvoering worden vervroegd en ving deze reeds te 5 uur aan.

Reeds lang vóór dien tijd was de manege dicht bezet, en was het aantal toeschouwers zeker

nog de helft grooter dan op den eersten avond van de uitvoering.

Toch heerschte er een voorbeeldige orde. Vele familiën, die den vorig en dag niet geïnviteerd
O  ' O O O

hadden kunnen worden, woonden thans de uitvoering bij.

De Kapitein Jhr. DES TOMBE representeerde den Korps-Commandant.

Alle Officieren waren tegenwoordig. De adjudanten-onderofficier d.d. Officier HOEK en STIEN-

STRA traden als commissarissen op.

Ruiters en paarden toonden niets van hun veerkracht verloren te hebben. Het succes was even

groot als de eerste maal.

Aan de toejuichingen kwam geen einde, toen te 7 uur alle ruiters zich voor het laatst in de

manege vereenigden.

Zeer voldaan keerde ook ditmaal een ieder huiswaarts.

Het laatste nommer van het Programma der Feestelijkheden was met de 2"^® uitvoering van het

Carrousel besloten en het Eeuwfeest was op waardige en luisterrijke wijze geëindigd.

aoÈt
t  i
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Hoofdstuk IV.

SLOTWOORD.

Met de grootste voldoening mocht op de afgeloopen feestdagen worden teruggezien.
Begunstigd door het schoonste weder, onder een altijd blauwen hemel, was het Eeuwfeest

geëindigd zonder dat er eenige stoornis had plaats gehad.

De nieuwsbladen hadden met de meeste waardeering gesproken, bij monde van hun vertegen

woordigers, over hetgeen deze in de dagen van 20—23 April hadden bijgewoond.

Volgens het algemeen gevoelen was het Jubilé uitstekend geslaagd.

De tegenwoordigheid van H.H. M.M. de Koninginnen had daarbij aan het feest een bijzonderen

luister bijgezet, en met de grootste dankbaarheid werd hieraan teruggedacht, terwijl de gunstbewijzen,

die aan het Korps ten deel vielen, naar waarde werden geschat.

Een ieder had zich beijverd, om zich der voorgangers waardig te toonen, en te laten zien, dat

men niet was blijven stilstaan bij den roem der helden, die ons zijn voorgegaan, en wier roem ook

de onze is, maar dat men getracht had den goeden naam te bevestigen, die ons als een heilig erf

stuk is nagelaten.

De geest, die het geheele Korps had bezield, was het gevolg van het vertrouwen der minderen

op hnnne meerderen, en van de discipline waaraan men gewend is.

Daardoor werd de edele ijver geboren om den goeden naam van het Korps gestand te doen.

De eenheid en het bezield zijn met denzelfden geest droeg goede vruchten.

Het werkte als de krachtigste hefboom.

Gedurende de feestdagen werd menig hartelijk en opwekkend woord verno.men.

De Korps-Order d.d. 22 April 1893 werd met de meeste belangstelling gelezen — zij luidde;

»Ter kennis van het Korps wordt gebracht, dat het Hare Majesteit de Koningin-Regentes be

haagd heeft mij op te dragen, Hoogstderzelver bijzondere tevredenheid over de houding en geoefend
heid der Batterijen bij de Revue, alsook op de uitvoering van het Carrousel te betuigen.

*r I
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Het is mij ten hoogste aangenaam mij van die mij opgedragen taak te mogen kwijten en mijnen
dank hierbij te voegen voor den goeden ijver door allen hierbij aan den dag gelegd, terwijl ik niet
wil nalaten mijne groote tevredenheid te betuigen voor het goed gedrag door allen betoond gedurende

de laatste dagen.

Als blijk van tevredenheid van Hare Majesteit wordt tevens ter kennis gebracht dat het Hare

Majesteit behaagd heeft de som van ƒ 50 voor de onderofficieren en van ƒ150 voor korporaals, trom

petters en kanonniers der Rijdende Artillerie beschikbaar te stellen, over het gebruik van welke gelden

later zal worden beslist."

Ook na de feestviering werd men op zeer aangename wijze daaraan herinnerd.

De Commandant der Bereden Artillerie, de Generaal-Majoor A. F. W. EGTKR VAN WISSE-

KERKE, was een der eersten, die den 25®'®" April 1893 aan den Korps-Commandant een schrijven

zond. Het was van den volo-enden inhoud:
O

^Het optreden van uwe onderhebbende Batterijen, bij de Revue op den 21®'®" dezer maand door

H.H. M.M. de Koningin en de Koningin-Regentes gehouden bij gelegenheid van het Eeuwfeest van

het Korps Rijdende Artillerie en het in den avond van dien dag gegeven carrousel door uwe onder-

hoorige Officieren, onderofficieren en minderen hebben mij bijzonder voldaan.

Het goede uiterlijk van den troep, de juistheid en de vlugheid bij de bewegingen, de flinke

S^aneen maakten een hoogst gunstigen indruk , niet alleen wat betreft de geoefendheid en bedrevenheid
ö  O O O O ' O

van het personeel, maar ook wat aangaat den goeden geest, die het bezielt.

Ik schrijf dit in de eerste plaats toe aan de tactvolle wijze waarop door U HoogEdelGestrenge

het bevel over het Korps Rijdende Artillerie is gevoerd en aan den steun en de toewijding U daarbij

van de zijde der Batterij-Commandanten ten deel gevallen. Doch ook de Luitenants hebben de be

wijzen gegeven, dat zij het voetspoor van hunne chefs volgen, waar het betreft hunne ondergeschikten

voor te gaan in het aankweeken van militaire deugden, van vlugheid en stoutmoedigheid bij de oefeningen

op het terrein en in de rijbaan.

Kortom allen, zoowel Officieren als minderen, hebben getoond wat ijver, goede militaire geest,

plichtsbetrachting en goede discipline vermogen en hebben bij de heuglijke feestviering op schitterende

wijze het prestige en de eer van de Nederlandsche Rijdende Artillerie gehandhaafd, en daardoor
medegewerkt tot de eer van de Bereden Artillerie.

O  '

Ik acht het dan ook mijn plicht mijn bijzonderen dank en tevredenheid te betuigen en U te

verzoeken die betuiging over te brengen aan uw onderhebbend Korps."

Per Korpsorder werd de tevredenheidsbetuiging van den Commandant der Bereden Artillerie

aan een ieder bekend gemaakt.

De gepensionneerde ajudant-onderofficier-pikeur SCHUURING bracht, namens het Korps oud-

onderofficieren, der Feestcommissie hulde voor al hetgeen men in de dagen van 20—23 April had

genoten, onder verzekering, dat de hulde opwelde uit de borsten, die nog steeds het Rijershart in

zich ronddroegen.

\
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De door ieder oud-onderofficier ontvans^en ' medaille zou als een erfstuk der vaderen worden
O

bewaard.

Dat men van oud-kameraden, -vrienden en bekenden ook nog menig hartelijk woord ontving,
op de feestviering betrekking hebbende, zal wel geen betoog behoeven.

En hiermede zijn wij genaderd tot het einde van onzen arbeid.

Den voorgangers getrouw te blijven en hunne voetstappen te drukken was steeds ons aller

■Streven.

Wij hopen op dezen weg te mogen voortsnellen met de schoone spreuk voor oogen ;
>Des Heeres Geist ist des Heeres Kraft".

Hulde van het Zusterwapen.
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Errata.

Bladz. 23 regel 8 v. o. staat celinturon, lees Ccinhn-on.

Bladz. 23 regel 8 v. o. staat Baiidrier, lees Bandrier.

Bladz. 41 regel 15 v. b. staat C. D. M. , lees D. C. M.

Bladz. 45 regel 2 v. o. staat onvermijlijke denoodzakelijkheid, lees onvermijdelijke noodzakelijkheid.
Bladz. 63 regel 19 v. b. staat van, lees von. ,

Bladz. 64 regel 3 v. b. staat van, lees von.

Programma regel 4 v. o. staat Sickinge, lees Sickinghc.

Bladz. 82 regel 11 v. b. staat volsten, lees vlotstcn.
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