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DE NEDERLANDSCHE STRIJDMACHT EN HARE MOBILISATIE IN HET JAAR

NEGENTIEN HONDERD EN VEERTIEN - DOOR KAPITEIN J. KOOIMAN - MET

EEN VOORWOORD VAN DEN OPPERBEVELHEBBER VAN LAND- EN ZEE

MACHT - VEREERD MET INTEEKENING VAN H. M. KONINGIN WILHELMINA

UITGEGEVEN DOOR J. MUUSSES EN HERMAN DE RUITER TE PURMEREND
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OPPERBEVELHEBBER VAN LAND- EN ZEEMACHT



VOORWOORD

E groote gebeurtenissen van het vorig jaar hebben het
droombeeld van den „eeuwigen vrede" met ruwe hand weg
gevaagd. Terwijl pacifisten ijverig werkten aan den opbouw

van hun ideaal, pakten zich achter hun rug de onheilspellende wolken samen,
waaruit plotseling het overweldigend natuurverschijnsel losbrak, dat ,,oorlog"
heet, een natuurverschijnsel even oud en onvergankelijk als de natuur zelf,
even onafwendbaar als de stormvloed, die onze kusten beukt en ons met dood

en verderf bedreigt.
Wat mij in dezen oorlog het meest treft, is de grootschheid zijner verschij

ning. Ik bedoel niet zijn omvang en de uitgebreidheid der wereldoppervlakte,
waarop hij zich afspeelt, maar de massa en het ontzaglijke geweld der ontwik
kelde krachten; de technische volmaking der strijdmiddelen; de niets-ontziende,
meedoogenlooze strijdwijzen; den inzet van allen en van alles, wat middellijk
of onmiddellijk het bereiken van het oorlogsdoel kan bevorderen ; de volstrekte
verloochening van elk bijzonder of persoonlijk belang ten bate der overwinning.
Al blijft het volkenrechtelijke beginsel gehandhaafd, dat de eigenlijke strijd —
het oorlogshandwerk — slechts door de georganiseerde krijgsmacht wordt ge
voerd, op het tweede plan neemt het gansche volk aan het oorlogsbedrijf deel.
Geen tak van openbaren dienst, die niet een taak vindt in het uitgebreid com
plex van voorzieningen ten behoeve der oorlogvoering; geen industrieel bedrijf,
dat daaraan niet dienstbaar wordt gemaakt. Geen staatsburger, man of vrouw,
oud of jong, rekent zich ontslagen van den plicht met al zijn kennis en kracht
mede te werken om de nationale taak te doen zegevieren. Het belang, het
recht, ja zelfs het leven van den enkeling wordt prijs gegeven, zoodra het be
lang des Vaderlands dit eischt. Er is maar één alles-overheerschende gedachte:
den oorlog tot een gunstig en eervol einde te brengen. Er is geen offer te zwaar
om dat doel te bereiken.

Het is een treffend schouwspel eene natie tot dien graad van eenheid,
krachtsinspanning en zelfopoffering zich te zien opheffen. De oorlog is de
proeftijd voor de zedelijke kracht der volkeren. Een volk dat, zij het stoffelijk

geknakt, wellicht geslagen, maar zedelijk ongerept uit dezen proef te voorschijn
treedt, gaat niet te gronde. Het zal met nieuwen moed en nieuwe hoop de
toekomst ingaan.

Zulk een proef kan niet worden doorstaan zonder ernstige voorbereiding.
De natie behoort zich te vereenzelvigen met de gedachte, dat zij eenmaal zal
geroepen worden haren plicht in de Statengemeenschap te vervullen, haar eigen
recht en eer te verdedigen. Zij dient er zich van bewust te zijn, dat zij niet
kan ontsnappen aan de natuurwet, welke ,,strijd" tot voorwaarde van ,,ontwik
keling" stempelt. Zij benuttige den gulden vredestijd niet slechts tot voorbe
reiding in militairen en materieelen zin, maar vooral tot opvoeding harer zonen
en dochteren in nationale fierheid en opofferingsgezindheid, in liefde voor
's Lands eer en recht.

Het aankweeken van belangstelling in de Landsverdediging, het verspreiden
van kennis omtrent haar wezen en hare middelen behoort tot die opvoeding,
waaraan geen vaderlander zich mag onttrekken. Sedert de mobilisatie van 1914
is in Nederland die belangstelling toegenomen; moge zij aangroeien in warmte
en kracht. In kennis der Landsverdediging is echter, buiten de Land- en Zee
macht, een groote achterstand in te halen.
Moge het werk van den Kapitein KooiMAN tot aanvulling dezer kennis

bijdragen; de ijverige en bekwame schrijver is er ten volle voor berekend
zijnen Landgenooten degelijke voorlichting te verschaffen.

Generaal

Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht.

's Gravenhage, 20 September 1915.
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INLEIDING

P den eerslen Augustus 1914 werden leger en vloot op-
geroepen om het hoofd te bieden aan de gevaren, die het
land plotseling van alle zijden gingen bedreigen, en reeds

/  enkele dagen later was het geheele volk wakker geschud
I  uit den droom, die tientallen van jaren zoet gedroomd werd,
f  dat de oorlog in West-Europa naar het rijk der onmogelijk-
I  heden was verwezen.
I  Het zijn er slechts weinigen, die den loop der inter-
jtf nationale gebeurtenissen van de laatste jaren met open oog

KSBl 11 gevolgd hebben, en die den afgrond aanschouwden, aan den
rand waarvan in den zomer van 191 1 gansch Europa stond;

\  de groote massa bleef onbewogen, in kalme rust, en droomde
\  verder aan haar lievelingsdroom . . . Nu is die voor goed

De wereldgeschiedenis komt hare rechten opeischen op
een deel van het aardoppervlak, waar de strijd om het be-

^Hj staan — naar het scheen — nog slechts met de pen of met
het gesproken woord gevoerd kon worden; waar het christen-
dom de uitingen der barbaren had overwonnen; waar de

1  adel van de ziel, door de ontwikkeling van het zedelijk be
wustzijn in den mensch, tot vollen wasdom was gekomen; waar het „Proletariërs
van alle landen, vereenigt u!" de staatsgrenzen deed vervagen; waar het monu
ment van den Kerstnacht: „Vrede op aarde", was opgericht, als een vinger
naar hooger leven heen wijzende.
De geschiedenis komt haar weg van alle eeuwen vervolgen, ook onder

hen, die zich zoo graag de meest beschaafden noemden, en ondanks christen
dom, vrijmetselarij, socialisme, vredesbeweging, kunst, wetenschap, verkeer en
zooveel andere verschijnselen, die een volkerengemeenschap, door de uit
hen geboren waardeering, in de hand werken.

Het geweld heeft alle betere stemmen, die deze verschijnselen spraken.

tot zwijgen gebracht en het woord is thans aan de ruwste krachten, die als
demonen rondwaren op uitgestrekte slagvelden, waar vele volken worstelen
om het bezit van wat dan historisch toch het allerhoogste goed schijnt
te zijn, en dat den spot drijft met alle mildere gevoelens van naastenliefde:
de vrijheid.
Want vrijheid is noodig voor een natuurlijke ontwikkeling, die het gevolg

moet zijn van de krachtbronnen waarover een slaat beschikt; maar vrijheid is
ook onmisbaar voor een vreedzaam voortbestaan binnen de grenzen, waar
mee een volk zich heeft tevreden gesteld. Waar de vrijheid van den een in
strijd komt met de vrijheid van den ander, ontstaat een wrijving van belangen,
die men aanvankelijk tracht op te heffen, maar die, dank zij de hoogere
diplomatie der groote staten, voortdurend in omvang toeneemt, omdat de een
voor den ander niet wil en niet kan wijken. Vermeende of werkelijke ge
varen doemen op ter weerszijden van de landsgrenzen; zij worden het onder
werp van besprekingen in de pers en bij de regeeringen, pakken zich samen
tot donkere wolken en uiten zich in versterking van de strijdmacht, in een
wedloop tusschen de rivalen op het wereldtooneel. Steeds meer menschen,
meer wapenen, meer forten, meer schepen, worden bij de strijdmacht ingedeeld,
steeds meer geld wordt gevraagd om dat alles te onderhouden, en men
voorziet de mogelijkheid van een bankroet. Vóór het zoover is gekomen,
moet worden uitgezien naar het gunstige oogenblik om met den tegenstander
af te rekenen. De teerling wordt geworpen, één telegram, teruggaan is niet
meer mogelijk; het heil ligt naar voren millioenen menschen kennen geen
anderen wensch dan millioenen te vernietigen in den kortst mogelijken tijd —
Het altruïsme, zoo geprezen in het individu, moest wijken voor het hooger
egoïsme der staten.

En als de strijd is uitgestreden, ligt de wereld verlamd en er is rust door
uitputting, die men te boven komt — dan herhaalt zich de geschiedenis.
Zoo was het — zoo is het — zal het niet altijd zoo zijn? Wanneer het kind
geboren is, zijn de barensweeën snel vergeten; als de vrede geteekend is,
vergeet men spoedig de rampen van den oorlog, en alleen de herinnering
aan het schoone, belichaamd door pen, beitel en penseel blijft voortleven,
als een aansporing voor het nageslacht, dat in dankbaarheid gedenkt de
grootheid der vaderen en den roem van het vaderland.



Het is geen toevallige eigenschap in het menschelijk bestaan, dat de her
innering aan het geluk zooveel krachtiger beelden te voorschijn roept, dan de
herinnering aan de smart; ons leven is er te schooner om.
Het is niet anders in het leven der volken. — Wat deert ons het bloed,

dat in tachtig jaren gevloeid is, bij de gedachte aan de afrekening van het jaar
1648, toen de vrijheid van de Republiek der Vereenigde Nederlanden door
de wereld erkend werd en een der schoonste bladzijden in ons geschiedboek
werd geschreven?
Wie denkt in Zuid-Afrika aan de ellende van de concentratiekampen na een

tijdperk van nauwelijks vijftien jaren ?
En wat heeft de eenheid der groote staten gekost, en het koloniaal bezit?
Wij hopen m de toekomst — zij het dan alleen in West-Europa en slechts

voor enkele tientallen van jaren — op het verstand van den mensch, voor
het behoud van den te verkrijgen vrede, maar wij hebben weinig vertrouwen
in de verandering van het menschelijk gemoed, dat de oorsprong is van alle
maatschappelijk en staatkundig leven.

Van alle zijden hoort men de klaagtonen over de ellende van den oorlog;
ellende voor de volken, die met het zwaard in de hand vechten; ellende ook
voor de staten, die buiten den eigenlijken strijd zijn gebleven, maar die op
velerlei wijzen moeten voelen, dat de belangen van de vreedzamen onder
geschikt zijn aan die van de oorlogvoerenden.

Het hart krimpt ineen als we lezen, dat honderdduizenden reeds gesneuveld
zijn; met ontzetting zijn we vervuld bij het zien van de gewonden, die — voor
hun leven verminkt in lange spoortreinen naar hun bloedverwanten terug
gevoerd worden; droevig zijn we gestemd als duizenden en duizenden over
onze grenzen vluchten, om een schuilplaats te vinden tegen het ruw geweld,
dat angst en schrik aanjoeg en diepen rouw over hen bracht; vernederd voelen
we ons als mensch bij de vernietiging van ontelbare kunstschatten en wij
vreezen de geheele beschaving voor altijd in gevaar. — Hoe zal de wereld
weer ooit haar vorig aanzien terug krijgen?

Die vraag wordt gedaan door hen die van de geschiedenis alleen de groote
lijnen kennen, zonder te weten, dat slechts door aanhoudenden strijd, de wereld
geworden is tot wat ze nu was.

„Ceux qui savent que I humanitê n a jamais êtê belle ne lui reprochent
„pas, d'ètre laide a présent. Ceux qui savent que malgré des erreurs, des
„défaillances, des retours en arrière, elle a toujours marché vers la vérité
„et vers la justice, une vérité plus compléte, une justice meilleure; ceux-la
„hardiment prennent la file et marchent vers Ie mieux. lis ne perdent pas la
„tète dans les momenis oü il faut marquer Ie pas; ils ne désespérent point,
„s il faut reculer d'une semelle. Ils redoublent Telfort. La force vraie vient

„de la connaissance et de Tamour de la vérité. Le réel est sacro-saint paree
„qu il est le point d'appui de Teffort vers Tidéal."

Ernest Lavisse (1898).

Thans schijnt voor ons oog de ontwikkelingsgang van de wereld stil te staan,
misschien gaan we wel een schrede achteruil; maar het blijft aan de geschiedenis
voorbehouden een oordeel te vellen over het nut van dezen krijg in de wereldorde.

K K

De strijd is een verschijnsel in de gansche natuur, en onder velerlei vormen
wordt ze ook gevoerd tusschen de menschen. De oorlog is een verschijnsel
in het verkeer der volken; veelvuldiger dan door aardbeving en overstrooming,
wordt de menschheid door hem geteisterd.

Maatregelen worden getroffen om de rampen der natuurverschijnselen te
voorkomen of ze in hunne gevolgen te beperken, en ook de oorlog als inter
nationaal, als maatschappelijk verschijnsel wordt bestreden, zooals men aan
andere ongewenschte maatschappelijke verschijnselen het hoofd tracht te bieden.

Maar de drang van binnen uit tot groei en ontwikkeling is in elk levend
organisme, ook in den mensch, en ook in den staat, zoo machtig dat, blijkens
de ervaring van eeuwen, de menschelijke wil tot nu toe machteloos staat
tegenover de gevolgen van dien groei. Het is daarom beter de noodzakelijkheid
van den strijd te erkennen, in de overtuiging dat hij door het heele leven heen
gestreden moet worden.

Het beste gewapend tegen den strijd om het bestaan is de mensch, die ge
zond is in alle elementen van zijn wezen: lichaam, verstand en gemoed; het
beste gewapend vóór maar ook tegen den oorlog, is de staat, die gezond is in
al zijn elementen: volk, gezag en grondgebied.
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Zooals de eenzijdige ontwikkeling van een der elementen in het individu
noodzakelijk schade doet aan de harmonie van zijn geheele wezen, zoo onder
vindt ook de staat de nadeelige gevolgen, wanneer door een onevenredige
belangstelling voor een zijner elementen de andere verwaarloosd worden.

Bedoelen wij bij den mensch met zijn lichaam niet alleen zijn maag, maar
ook zijn ademhalingswerktuigen, zijn spieren, zijn huid, zijn geoefendheid en
behendigheid; met zijn verstand niet alleen zijn kennen, maar ook zijn intellect
en zijn kunnen; met zijn gemoed niet alleen zijn goedheid of braafheid, maar
zijn heele karakter in zijn ontelbaar aantal samenstellende vezels, zoo bedoelen
wij bij den staat met het volk niet alleen de menschengroep met haar stoffelijke
welvaart door landbouw, handel en nijverheid, maar ook de gesteldheid van
haar physieke, intellectueele en psychische krachten; door zijn grondgebied
niet slechts het geografisch begrensde deel van het aardoppervlak, maar ook
de krachten die daarin schuilen voor landbouw, visscherij, scheepvaart, mijn
industrie en... landsverdediging; door het gezag niet alleen de personen, die
de wetten maken en handhaven, maar ook hun regeerkunst naar binnen en naar
buiten. Zoo vormt het Volk, door het Gezag op zijn Grondgebied tot één ge
heel verbonden, een staat, gezond in zijn geheele organisme, die bij machte is
een wil te vormen en tot uiting te brengen, waarmede andere staten hebben
rekening te houden.

Evenals in ieder levend wezen verschillende organen worden aangetroffen
met specifieke cellen, tot het volvoeren van bepaalde levensfunctiën, zoo
kunnen ook in het leven van den staat de organen niet ontbreken, die den staats-
wil vormen, die hem kenbaar maken en hem doen eerbiedigen. Voor het in
wendige staatsleven zijn het de wetgevende en de uitvoerende macht, voor het
leven naar buiten bovendien de organen, door welke de staten met elkaar in
verbinding treden, en die den staatswil de wereld in dragen.

Maar hij die iets wil, moet ook over de macht beschikken om zich te doen
eerbiedigen, en daarom is het een levensvoorwaarde voor iederen staat, dat hij
in den uitersten nood zijn geheele kracht in de schaal kan leggen.
Hoe ver men in de geschiedenis terug gaat, ten allen tijde en overal — zij het

ook onder verschillenden vorm, afhankelijk van zijn maatschappelijke, econo

mische en geografische verhoudingen — beschikt de staat over zijn strijdmacht,
zijnde in den regel het tot den strijd georganiseerde volk.

Ook het Nederland van de twintigste eeuw heeft zich aan dezen eisch niet
kunnen en gelukkig niet willen onttrekken. Thans staat de strijdmacht te land
en ter zee sedert negen maanden gereed om het land te beschermen tegen de
ernstige bedreiging van zijn zelfstandigheid. Wij hopen, dat zij niet zal behoeven
te worden ingezet, opdat een plek gronds meer in Europa beschikbaar blijve
als basis voor de toenadering der thans in conflict zijnde volkeren. Maar zoo
ooit, dan weet het Nederlandsche volk nu, dat het een strijdmacht heeft, niet als
een ornament, maar als een noodzakelijke behoefte om een weerbaar volk te zijn.

PJ p:

De wereldoorlog van 1914 wordt er een genoemd, voortgevloeid uit de
economische belangen-tegenstelling tusschen Duitschland en Engeland, en door
sommige schrijvers wordt het voorgesteld alsof dit een bijzonder verschijnsel
is als gevolg van de tegenwoordige verhoudingen.

Een enkel woord daarom over de redenen die vroeger en tegenwoordig tot
oorlog hebben geleid.

Die redenen kunnen tot twee groote groepen worden samengevat: redenen
van ideëelen en van materieelen aard. Tot de eerste rekenen wij dan de tegen
stelling van overtuiging, zoowel op godsdienstig als op staatkundig gebied.
Sedert de verdraagzaamheid ten opzichte van andersdenkenden zich ont
wikkelde zijn de godsdienstoorlogen tot het verleden gaan behooren en na de
oorlogen, die het gevolg waren van de Fransche omwenteling, wordt — ondanks
het legitimiteitsbeginsel — aan iederen staat het recht gelaten zijn regeeringsvorm
in te richten naar eigen goedvinden.
De oorlog tusschen de noordelijke en de zuidelijke staten van Noord-Amerika

(1861 1865), die gevoerd werd om de afschaffing van de slavernij was, als
men wil, het gevolg van een verschil in staatkundige overtuiging.

Verder kan een geschil tusschen volkenrechtelijke partijen in het leven ge
roepen worden bij een verschillende opvatting omtrent de uitlegging van de
bepalingen der gesloten verdragen. Doch ook hier verdwijnt langzaam maarzeker
het gevaar voor oorlog. Groot is reeds het aantal internationale verdragen, waar-

I I
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bij werd overeengekomen om dergelijke geschillen te onderwerpen aan scheids
rechterlijke uitspraak.

Toch zijn de gevaren van oorlog om gemoedsovertuiging nog niet geheel
geweken. Een der grondzuilen waarop het volkenrecht is opgebouwd, wordt
gevormd door de internationale verdragen; zij bevatten de plechtige verklaringen
der ,,hooge contractanten" en wanneer een dergelijk verheven stuk, zonder meer,
door een der contractanten wordt ter zijde geschoven, ondervindt het rechts
gevoel der omstanders een zoo ernstige beleediging, dat daarin aanleiding ge
vonden kan worden om naar de wapenen te grijpen.
Zoo Engeland in Augustus van het vorige jaar den oorlog aan Duitschland

verklaarde omdat dit Rijk de voortdurende neutraliteit geschonden heeft van
België, die in 1 839 door Frankrijk, Engeland, Pruisen, Oostenrijk en Rusland
gewaarborgd werd, dan zou men moeten erkennen, dat hier het zwaard ge
trokken werd voor een groot zedelijk beginsel: het bestaansrecht van kleine
staten. En dat om deze reden ook in de toekomst nog gevochten kan worden,
zal duidelijk zijn.

Ten slotte heeft zich in de laatste eeuw een politiek beginsel ontwikkeld,
dat vooral in het oosten en zuid-oosten van Europa een krachtigen voedings
bodem vindt: dat van de saamhoorigheid der volkeren, die deel uitmaken van
een zelfde nationaliteit. Eenerzijds heeft dat de aaneensluiting van tot dusver
gescheiden menschengroepen tengevolge, die tezamen een Groot-Vaderland
wenschen te vormen, anderzijds bestaat het streven om zich los te maken van
een staatsverband, waarin men door dwang wordt vastgehouden.
De beide Balkanoorlogen kunnen beschouwd worden als een uitvloeisel van

dit nationaliteitsbeginsel, dat ondanks dien bloedigen strijd nog niet tot een
oplossing is gekomen en dat thans de drijfveer is van het denken en werken in
Italië, Servië, Rumenië, Bulgarije, Griekenland en Polen. Ook hier is voorloopig
geen duurzame vrede te wachten.

De hier genoemde redenen tot oorlog maken een aanvallenden krijg zoo niet
noodzakelijk dan toch verklaarbaar. Verdedigingsoorlogen berusten in vele ge
vallen op ideeële overwegingen, wanneer het er om gaat de souveremiteit van
den staat te handhaven of een aangenomen houding van onzijdigheid te
bewaren. De geschiedenis van ons eigen land in de afgeloopen maanden maakt

het duidelijk genoeg, dat er oogenblikken in het leven van den slaat kunnen
aanbreken, waarin vechten recht en plicht is, zoo men met oneervol te gronde
gaan wil.

Van het groot aantal oorlogen, die de geschiedenis kent, zijn betrekkelijk
slechts weinige het gevolg van een der boven genoemde redenen; verreweg
het meerendeel vond zijn grond in de tegenstrijdigheid der materieele belangen
van stammen en volkeren: aanvankelijk voeding en kleeding alleen, later het
streven naar stoffelijke rijkdommen.

Materieele belangen stonden op het spel bij de nomadische jagers en herders
volken, die een nieuw jachtgebied of versche weidegronden voor hun kudden
binnen trokken en daarbij in aanraking kwamen met andere stammen, die zij
met geweld verdreven of uitroeiden; bij de handelsstalen, die zich in de oude
geschiedenis en tijdens de middeleeuwen rondom de Middellandsche Zee vorm
den en die behoefte hadden aan veilige handelswegen; bij de handelsstalen
van de 1 6^*=, 1 7^^ en 1 eeuw, die elkaar de heerschappij ter zee bevochten
en in botsing kwamen bij het bezetten van koloniale gebieden waar zij nieuwe
handelswaren zochten, en bij de industriestaten van den tegenwoordigen tijd
als zij zoeken naar nieuwe landstreken voor den afzet van de producten en de
verwerving van grondstoffen voor hunne fabrieken.

Materieele belangen zijn de oorzaak van de wonderlijke combinaties in de
bondgenootschappelijke oorlogen, waarin heden staten hand aan hand vechten,
die gisteren tegenover elkaar stonden en die morgen elkaar weer loslaten om ge
zamenlijk met vroegere vijanden de vrienden van weleer te bestrijden.

Aan de Donaumonden en aan de Dardanellen liggen even groote materieele
belangen, als aan de Schelde en aan den Rijn; de Mississippi en de Nijl, de
Indus en de Chat-el-Arab, Mandschurije en Perzië zijn beurtelings het tooneel
geweest van materieele belangen-tegenstelling.

In den Krim-oorlog (1864—1866) streden Frankrijk en Engeland tegen
Rusland, waarmede ze nu gezamenlijk aan één lijn trekken. In 1864 voerden
Oostenrijk en Pruisen samen de bonds-executie uit tegen Denemarken, twee
jaar later stonden ze als vijanden tegenover elkaar. In 1904 bestreden Rusland
en Japan elkaar op leven en dood om den voorrang in Oost-Azië, heden be
wandelen ze tot zekere hoogte denzelfden weg en bestoken beiden Duitschland.
In den eersten Balkanoorlog stonden vier staten in een oogenschijnlijk vast ver-
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bond tegenover Turkije, enkele maanden later trachtten de voormalige bondge-
nooten elkaar de behaalde voordeelen afhandig te maken. Heden staan Engeland,
Rusland en Frankrijk schouder aan schouder, morgen . . . ?
Hoe de tegenwoordige oorlog ook moge beëindigd worden, of de Entente- of

de Middel-Europeesche mogendheden de vlag zullen strijken, men kan er nu
reeds zeker van zijn, dat de ontwikkeling van Duitschland niet zal worden tegen
gehouden, dat Engeland zijn machtstelling niet zal opgeven, dat Rusland niet
vernietigd zal worden, dat Frankrijk Frankrijk blijft en dat de belangen-tegen-
stelling niet verdwijnen zal.
Men wijte dezen oorlog niet aan moderne instellingen; de strijd om zuiver

zedelijke motieven behoorde tot de uitzonderingen, die om stoffelijke voordeelen
was regel.

Het is de bedoeling om in de volgende bladzijden eene beschrijving te geven
van de Nederlandsche strijdmacht, d. w. z. van de organisatie, de aanvoering
en het gebruik van het leger en de vloot.

Aanvankelijk lag het in ons voornemen alleen het leger te behandelen, en
de zeemacht aan bevoegder pen over te laten, maar bij de voorbereiding van
dit werk werd er van verschillende zijden op aangedrongen om ook de marine

het boek op te nemen, die — onder de eenhoofdige leiding van denin

Opperbevelhebber — in nauw verband met de landmacht samenwerken moet,
voor de beveiliging van ons grondgebied en de bescherming van onze neutraliteit.

Gaarne hebben wij aan dit verzoek voldaan. Hierdoor werd de medewerking
van een marine-officier noodzakelijk.
De Kapitein ter Zee b. d. H. HermaN heeft zich bereid verklaard, om voor

de tot stand koming van het geheel zijn krachten beschikbaar te stellen, waar
door de zekerheid verkregen is, dat aan dit gedeelte van het werk de meeste
zorg zal worden besteed.

Het spreekt van zelf, dat bij een omvangrijken arbeid als deze, de voor
lichting en de medewerking van verscheidene autoriteiten en deskundigen nood
zakelijk is; ruimschoots zijn beiden ons toegezegd en reeds verleend. Met waar
deering en erkentelijkheid maken wij hiervan melding, in de hoop dat het boek
zal mogen beantwoorden aan zijn bestemming, die een tweeledige is: verspreiding
van de kennis omtrent leger en vloot, ook buiten deze lichamen, en het oprichten
van een gedenkteeken als herinnering aan de moeielijke dagen door Nederland
beleefd tijdens den Europeeschen Oorlog.

Arnhem, 15 Mei 1915. J. KOOIMAN.
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HET KORPS RIJDENDE ARTILLERIE

AUGUSTUS 1914—MAART 1919

DOOR

W. C. MAAS

Eerste Luitenant der Rijdende Artillerie

— Ondanks het feit, dat de geschiedenis van
het Korps Rijdende Artillerie op zoo nauw-

'' 'JiR. , keurige en schitterende wijze is vastgelegd
in het prachtwerk „Het Historisch Museum

Korps Rijdende Artillerie", van wijlen
den Kolonel N. J. A. P. H. van Es,

moeilijk na te gaan, hoe-

vele mobilisaties van de Neder-

^  |j^ landsche Rijdende Artillerie aan
V via i die van 1914 waren voorafgegaan.

laatste mobilisatie had

■ I plaats gehad 16 Juli 1870, toen
\w^ aö* «I * batterijen van het Korps, van

É w I 1841 —1881 „Regiment Rijdende Artil-
^  ©I Pi ̂  lerie" gehceten, in garnizoen te Amers-ip?^ ^ foort, van 22 Juli tot 27 September 1870,

ingedeeld waren bij het „Leger te Velde".

ubBBhB®^ Het is de vraag of er in 1870 en
zeker voor dien tijd, feitelijk van „mo-

biliseeren" gesproken kon worden, daar

batterijen, bestaande uit vrijwilligers,

steeds op oorlogssterkte waren en ook

wat betreft paarden en materieel weinig

of geene aanvulling meer behoefden.
In 1914 was echter, omdat het Neder-

landsche leger geheel militieleger was geworden en door de te kleine
sterkte aan paarden, eene mobilisatie noodig, die goed voorbereid, evenals
bij alle overige onderdeden van het Nederlandsche leger, vlot is verloopen.

^4 >

Alvorens eenige her- |M^ ' -
inneringen over het mo- |V ^ m, Ti'' v ' ■ ■ .
biliseeren van het Korps '' v- m
en de wederwaardighe- t ' M ^
den gedurende de jaren ^

schrijven, moge een kort '' 'f*
overzicht van de ge-

schiedenis van het 130-

jarige Korps een plaats

vinden.

Het was Stadhouder ^^H^KppBPi^^^^B2nfl||ME^^HR9K9fnH
Prins Willem V, die

den 9den Januari 1793

schreef aan den Raad

gentheeden zig voorzien

ook bij" de" armee van
den Staat geschiede, en Kolonel b.d. N. J. A. P. li. VAN ES
ik zoude daarom voor

slaan, twee brigades rijdende artillerye op te rigtcn, bestaande ieder uit
twee compagnien steric een Capitain, één tweede Capitain, twee eerste
Lieutenants, twee onder-Lieutcnants, zes Wagtmeesters olT Bombardiers,
één Quartiermeester, één Gefryte Corporael, agt Corporaels, een Trom
petter, tagtig canonniers, twee timmerlieden, een smit, een wiclcnmaker
en een solliciteur, 108 Hoofden; maakt voor ééne Brigade 216 Hoofden.

Bij deese Brigades zouden moeten zijn één Adjudant, één tweede

Ki

Kolonel b.d. N. J. A. P. M. VAN ES



Acljuclanl, ccn Chirurgijn, één tweede Chirurgijn, één Piqucur, één onder-
Pitjueur, en één Paardcnmccster, alle op hcttract: als bij de Cavallerye,
dan zoude bij de eene Brigade zijn de eerste

Adjudant en de eerste Chirurgijn, en bij de

andere, de tweede Adjudant, en de tweede

Chirurgijn, zullende de Picjueur en de onder

Piqueur, beurtlings bij de twee Brigades

dienen en de Paardemeester de beyde Bri- ^
gades waarneemcn en zich moeten begeeven, "

van de eene naar de andere waar zijne prc> ^
sentie wordt gerequireert.

Mijne intentie zoude zijn eene der Brigades

rijdende Artillerye te doen aanwerven in

's>Gravenhage, en eene te Utrecht," enz.

21 Februari 17*95 werd tot de oprichting

van 2 Brigades Rijdende Artillerie besloten,

de -( compagnieën moesten op den Isten

April 1794 samengesteld en gemonsterd zijn.

Met bevel over de 2 Brigades werd eerst

op den 8sten Februari 1794 opgedragen aan

den xMajoor L. H. L. van Reenen, terwijl

het bevel over de 2 Compagnieën der Istc

Brigade was opgedragen aan de Kapiteins

B. D. van Verschuer en ). H. A. von Schmidt

auf Altenstadt; dat over die van de 2de

Brigade aan de Kapiteins A. van Hoey van

Ostée en U. Huguenin.

Eerste Lieutenant-titulair-Adjudant werd

de matroos J. F. Seeger, die vóór 1795 in

W^urtenbergschen dienst was geweest en aan

wicn opgedragen werd zijne denkbeelden in LuitenanuKolond
I  ̂ 1 «r» // !! Kornscommandunt 1 April

een kort gescnrilt samen te vatten, welke

denkbeelden nog tot den huidigen dag van kracht zijn, n.I. de Kavalerie
overal te volgen, om hare zelfstandigheid te verhoogen.

De eerste krijgsverrichtingen waaraan de Nederlandsche Rijdende Artil

lerie deelnam, hadden in 1794 in België plaats tegen de Franschen, die
na den slag bij Fleurus en na het innemen van de belangrijkste vestingen

in Zuid-Nederland, 20 Januari 1795 plechtig
hunnen intocht in Amsterdam konden houden,

niettegenstaande o. a. de vesting Willemstad

met een detachement Rijdende Artillerie onder

Von Schmidt auf Altenstadt nog stand hield.

Einde Januari moesten de nog weerstand

,  biedende vestingen echter op last van de

^  Algemeene Staten hunne poorten voor de
n  Franschen openen en bestond de Krijgsmacht

van de Republiek der Vereenigde Nederlan-

den

Van Juli de Bataaf-

sche legermacht naast de Fransche strijden,

doch de officieren die zich daartoe niet wilden

verbinden konden hun ontslag krijgen, met

toezegging van pensioen, welk ontslag door

-—^^3 ■vUuS'1^* officieren, uitgezonderd enkele niet Neder-
landers o. a. den Isten Luitenant Adjudant

1' Seeger, werd genomen en waarvan het gevolg
6^ batterij van den Kapitein van

Verschuer werd gecommandeerd door den

■  Tot een Brigade werd de Rijdende Artii-
lerie nu ingekrompen en deze moest zich half
Juli 1797 inschepen te den Helder, teneinde
deel uit te maken van een Fransch leger, dat
eene landing in Ierland zou doen. Deze onder-
neming ging echter niet door en na den geheelen

C. K. BAUD. zomer Op de reede van Texel gelegen te hebben.
Maart I9i8 werden de troepen in September ontscheept.

In September 1799 toonde het Bataafsche leger met het Fransche zijne
slagvaardigheid door in de slagen bij Bergen en Castricum de Russen en
Engelschen uit Noord-Holland te verdrijven, waaraan de Compagnieën

C. K. BAUD.
1915—15 J^Iaart 1918



Rijdende Artillerie onder de Kapi-
;  teins Cordes en d'Anguerand een

werkzaam aandeel namen.aln 1800 vinden we de kapitein
Cordes met de Compagnie Rijdende

Artillerie No. 1, ingedeeld in de

Bataafsche Divisie, bij het leger

van den generaal Augereau, deel

nemende aan den veldtocht aan de

Main, waar bij Burg Eberach, Neun-

kirchen (Neurenberg) en Forchheim

den Oostenrijkers onder Aartsher

tog Karei gevoelige slagen werden

toegebracht, zoodat zij 9 Februari

te Luneville vrede moesten sluiten.

In dezen veldtocht waren van het

+- 10.000 man sterke Bataafsche

leger 16-15 manschappen gedeser
teerd, doch als merkwaardigheid

moge genoemd worden, dat van de
Kapitüin C. A. Baron van Haersolle van . , , i /->
den Doorn. Commandant Dubbelbaltcri) R. A. deSCrtCUrS nict een tot dc Com-
Ile Divisie, 11 lom 1915-16 .NWmber 19KS p^^g^ic Rijdende Artillerie behoorde.

Napoleon, zich, na de overwinningen op de Oostenrijkers en Italianen,

heer en meester op het vaste land van Europa voelende, wilde in 1805
wedei'om eene poging wagen om Engeland aan te vallen en rustte een

leger uit, waartoe ook de Rijdende Artillerie behoorde, dat ten tweeden

male moest worden ontscheept op de reede van Texel, toen de dreigende
opmarsch der Oostenrijkers en Russen, Napoleon deed besluiten van de

expeditie tegen Engeland af te zien.
In 35 dagmarschen van + 25 K.M. werd van den Helder naar Ulm

gemarcheerd, welke vesting werd ingesloten en waar Generaal Mack met

25000 man krijgsgevangen werd gemaakt.
Ook uit den veldtocht aan den Donau keerde het Bataafsche leger met

roem beladen, in April 1806 terug.

Eenige maanden later aanvaardde Lodewijk Napoleon de regeering.

eene reorganisatie van het leger had plaats waarvan o. a. het gevolg was,
dat de Rijdende Artillerie 3 compagnieën sterk werd.
In hetzelfde jaar 1806 werd reeds weder door 2 compagnieën deel

genomen aan den veldtocht in Zweedsch Pommeren en streed de compagnie

no. 1 onder commando van den Kapitein van Briencn van Oosterom mede in
den slag bij Friedland.

In dezen slag heeft

de Nederlandsche

dende Artillerie

den, hetgeen blijkt uit

een van een ^B
gevechtsbericht van ■ ^B
den Kapitein van Brie- ^^B
nen van Oosterom,

de Luitenant

Krahmer dc Bichin,

die in de geschiedenis -• ^

van het Korps zulk ^

eenen grooten rol.heeft SBpKp^B^HH^
vervuld en ook de ver-

van de Rijdende

Artillerie,

wordt vermeld en later ^MB^^Bw
door den Keizer

Ridder van het Legi-

oen van Eer werd

van

„Wij

formeerden het cen-
1  T • Kolonel N. |. A. P. H. VAN KS,

trum der Ligne en . i a . .n.d m.u
Stationscommand.ml Ic Arnhem, 1914—^1918

stonden bijna den ge- en G. J. VAN IIKUMICN, Stalionschef te Arnhem



hcclcn dag het allergeweldigst Canon,
Grenaat en Musciuetvuur der vijand uit

tot wij geheel geepuiseert van amunitic

op hevel der Marschalks in Order ons

uit 't vuur l)ega\en na ten minsten twee

uur zonder \'uur en toevoer van amunitie

afwagtende, agterlatende een h-ponder

Canon vooiv.ien van alle blikken don

zen °) bij de Batterij vooi- handen, ge-

commandeert door den 2e Lt. Krahmer,

dewelke nog ongeveer 160 Kogelschoten

Kapitein II. G. RA."^lBONNK r. Cominaiulant
Batterij 1 A, ."S Ocloïier 1916.— .> .^laarl 1919

I.uitciianl-Koloncl L. \V. Baron VAN BOKTZKLAKR.
Korpscommandanl ló Maart 1918 — al Juli 1920

schot door de wang der affuit en een
kogel zit nog in een \oorwagen der
andere stukken.

Ik kan niet genoeg roemen de con

duite zo van officieren, onder-offi

cieren als canoniers en bijzonder van

den Lt. Krahmer en den Wagtmeester

Reichardt."

Na den vrede van Tilsit bleven de

beide compagnieën nog tot 1809 in

Kapilcin-Adiud.ant Jhr. K. F. QUARLES \ AN
UFKORD. Juli 19M_.il Januari 1917

daarna heelt gedaan der amunitie van een naast dezelve geposeerde
Fransche Batterij van een Corps d'Armee. Het sunilgat van een stuk is
onbruikbaar daarbij geworden en bijna 1 duim afgesmolten. Een canon-

Duitschland. De Compagnie Rijdende Artdierie No. 5 in het vaderland
onder commando van den Kapitein H. R. Trip achtergebleven, werd in

*) blikke doozcn = kartetsen.
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KORPSCOMMANDANT EN OFFICIEREN VAN DEN KORPSSTAF EN DE DUBBELBATTERiJ INGEDEELD BIJ DE CAVALERIE BRIGADE

Zittend van l. naar r.: Kapt. Adj. Jhr. K. F. Quarles van Ufford, Kapt. J. E. Haitsma Mulicr, Luitenant-Kolonel C. E. Baud, Kapt. C. C. Pels Rijckcn, Kapt. Kwartiermeester L. M. F. G. Knage
Staande van 1. naar r.: 1ste Luit. O. L. Eschauzier. Paardenarts 2dc kl. A. Kuipers, Res. 1ste Luit. F. A. J. C. Baron van Voorst tol Voorst. Rus. 2de Luit. \V. F. F. Baron van Vcrschuer,

2de Luit. Jhr. il. G. A. Quarles van Ufford, Res. 2de Luit. Jhr. H. A. Graswinckcl, Off. van Gez. Islc hl. H. S. van der Stempel, Kornet W. W. E. von Meincrt



1808 aangewezen deel

uit te maken van een

3000 man sterke Hol-

landsche Brigade, on

der Generaal Majoor

Chassé, die Napole-

on's leger moest ver

sterken voor een veld

tocht tegen Spanje.

-f September ving de

marsch te Bergen op

Zoom aan en 20 Sep

tember werd St. Denis

bereikt, waar voor Ko

ningin Hortense werd

gedefileerd.

Den volgenden dag

werd de Brigade door

Napoleon in oogen-

schouw genomen, terwijl op 24 October de Spaansche grenzen werden
overschreden met de opdracht om naar Mondragon te marcheeren.

Voordat de Brigade hier echter was aangekomen ontving Generaal-
Majoor Chassé last de Rijdende Artillerie en de Mineurs alleen naar

Mondragon te zenden, waar de geheele artillerie van het Fransche leger

werd verzameld.

Volgens een brief van Chassé werd de Rijdende Artillerie van de Brigade

gescheiden „omdat de bekende reputatie der hollandsche rijdende Artillerie

den Keizer hebben bewogen, om ze bij voorkeur meer disponibel te houden."

De veldtocht in Spanje heeft van mensch en dier door gebrek aan

voedsel en de slechte wegen veel geeischt, in de slagen bij Ciudad Real
Talavera en Ocana heeft de Nederlandsche Rijdende Artillerie hare wel

verdiende reputatie staande gehouden.

9 Juli 1810 was Holland bij Frankrijk ingelijfd en de 5e compagnie in
gedeeld bij het Ze Regiment Fransche Rijdende Artillerie.

Daar de beste troepen van Frankrijk in Spanje en Oostenrijk vochten
en een gedeelte der Hollandsche troepen zich e\ eneens buiten hun vader
land ophielden, achtte Engeland de gelegenheid gunstig Frankrijk van de
noordzijde te bestoken.

Istc Liülcn.nnl-Adj'udanl P. H. SCHOUTE

Aangespannen caisson van de Rijdende Artillerie; de bcdleningsmanschappen (de afdeeling) te paard
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L. W. Baron van Boetzelaer, Kapt.
Jhr. G. A. Tindal, res. 2de It. P. H. Schoutc, 1ste It. J. J. van Santen, Islc It.

Jhr. L. C. van Loon. res. 2dc It. W. W. E. ven Hemert, kornet
De OH'icieren van de Dubbelbattcrij K. R. A., ingedeeld bij de Ile Divisie

Een groot landingsleger werd in Zeeland aan wal gezet en Lodewijk
Napoleon kon hier slechts onvoldoende strijdkrachten tegenover stellen,
waaronder de compagnie no. 1, terwijl de 2 in Duitschland aanwezige
compagnieën in opmarsch waren.

Alhoewel in Zeeland niet kan gewezen worden op schitterende wapen
feiten, is dank zij de koortsen, waardoor de Engelschen groote verliezen
hebben geleden, eene ontruiming van Zeeland spoedig gevolgd.
Koning Lodewijk Napoleon was bij zijnen broeder in ongenade gevallen

en deed afstand van den troon; Neerlands onafhankelijk volksbestaan en

dientengevolge de Hollandsche Rijdende Artillerie zouden deel uit gaan
maken van Frankrijk en van het Fransche leger.
De Brigade Rijdende Artillerie ging over in het „7e Regiment d'Artil-

lerie k cheval", met het commando bleef belast [de Luitenant-Kolonel
"W. J. Verkouteren.
De Compagnie No. 3 streed nog steeds in Spanje, hoofdzakelijk hield

deze zich in Andalusië op, tot het in Februari 1814 Wellington gelukte
het Fransche leger uit Spanje te verdrijven, 28 Mei was de compagnie te
's-Gravenhage terug.

In 1812 had Napoleon het „Groote Leger" gevormd, teneinde daarmede
Rusland aan te vallen.

Evenals bijna alle Europeesche staten, moest Holland wederom zijn
contingent leveren, bestaande uit 15000 man, waaronder ook de Rijdende
Artillerie (voormalige Hollandsche Compagnie No. 1, onder commando
van den Kapitein C. E. J. Hogerwaard).



liet overtrekken van de Sclilpbrug te Arnliom op '27 Juli 19M. tijdens den marsck naar de
schieloercningen te Oirscliol

Kapt. C. A. i^aron van llaersolle van den Doorn: Res. 2e Lint. \V. I*. F. Baron van \ erschucr

Vele oiricieren, die voor den Russlschen veldtocht bij de Rijdende
Artillerie gediend hadden waren bij andere Regimenten ingedeeld en zoo
maakten o. a. met het 9c Regiment d'artillerie, de oud-Rijders D. E. Bode
(van 11 Scpt. 1806^—8 Aug. 1808 Luit.-Kol., Commandant der R. A.) W. E.
Paravicini di Capelli, A. Pettcr, A. R. AV. Gey, J. A. H. de la Sarraz, G. A.
Kuijtenbrouwcr en M. de Vries, den veldtocht mede, evenals de latere Korps-

commandant de Kolonel F. C. List, 8 Augustus 1818—23 December 1829.

25 Mei 1812 was de compagnie Hogerwaard te Danzig aangekomen,

hierbij waren ingedeeld de 1ste Luitenants A. J. W. H. van Rhemen,
J. P. en E. Paravicini di Capelli.

Met het 11e Regiment Hollandsche Huzaren onder den Kolonel M. J.

G. Collaert nam de Rijdende Artillerie op 17 Augustus 1812 aan de
gevechten bij Smolensko deel en het was de 1ste Luitenant-Adjudant
Gey, die onder het hevigste kanon- en geweervuur de batterijen hunne

stellingen aanwees; tijdens den geheelen veldtocht heeft deze kranige oud-
Rijder zich bizonder onderscheiden.

De Russen trokken terug, toch wilden zij de aloude, als heilig be
schouwde hoofdstad Moskou niet, zonder eene ernstige poging tot haar
behoud gedaan te hebben, prijs geven en leverden zij slag bij het dorp
Borodino en aan de Moskowa, waar de Kapitein Hogerwaard sneuvelde.
Van 1-1 September tot 19 October is de compagnie R. A. No. 1 te

Moskou in kantonnement, waarop de terugtocht door de sneeuwvelden
van Rusland volgde, welke ook de Compagnie Rijdende Artillerie zulke
zware verliezen kostte, dat slechts één opperwachtmeester en 2 wacht

meesters in het vaderland terugkeerden.

Na Napoleon's terugkomst in Parijs, was zijn eerste zorg, zoo spoedig
mogelijk een nieuw leger te vormen en zien we de voormalige Hollandsche

Compagnie Rijdende Artillerie No. 2, onder bevel van den kapitein

Het overtrekken van de Schipbrug Ic Arnhem op 27 )uH 1914, tijdens den marsch naar de
schietoefeningen te Oirschot

Reserve Ie Luitenant F. ). A. C. Baron van Voorst lot Voorst; Kornet )hr. H. A. Graswinckel





A. Bijlevcid, van Ba^'onne over Mctz naar Dresden. Aan de Katzbach

leed de batterij Bijlevcid groote verliezen, zoowel aan dooden als aan

krijgsgevangenen, onder welke laatste de Kapitein Bijleveld en de 1ste
Luitenant P. A. Ramaer behoorden.

Na den slag bij Leipzig had de batterij nog 48 man van de 107 over,
waaronder als cenig overgebleven olïicier, de 1ste Luitenant P. F. de Seyff,
die met zijne 48 dapperen den terugtocht naar Frankrijk heeft medegemaakt
en die vermoedelijk den dood gevonden hebben in den slag bij Arcis sur
Auhe, behalve den inmiddels tot Kapitein bevorderden Luitenant de Se\'rf,
die volgens zijne eigen cianteekeningen „3 dagen voor dood op het slagveld
liggen bleef."

Na Napoleon's \'al en Prins AVillem van Oranje's terugkeer in ons land, na
men verschillende officieren en onderofficieren wederom dienst bij de Rijdende
Artillerie, die 6 compagnieën sterk werd onder commando van den Luitenant-
Kolonel later 2de Kolonel H. R. Trip. 22 Januari 1814^—^8 Augustus 1818.

WÊÊ

Hel inbr.inden der hoefnunimcrs, Aiiffustiis 1914

Het indeelen der paarden door den BatteriJ-Comm.indanl. Augustus 1914

Spoedig moet weer een beroep gedaan worden op het Korps, want met

den terugkeer van Napoleon van Elba, dreigt nieuw gevaar.

De batterijen onder de Kapiteins Gey en Bijleveld (uit de Russische

krijgsgevangenschap ontslagen) namen 16 Juni 1815 deel aan het gevecht

bij Quatre-Bras, waar de Kapitein Ge^' zich, met zijne rijdende artilleristen,

waarbij andere vrijwilligers zich aangesloten hadden, bizonder onder

scheidden.

Als cavaleristen leidde de Kapitein Gey hen ten aanval en ontnam den

Franschen de 4 kanonnen, die de batterij te voet, onder den in dezen slag,

gesneuvelden Kapitein Stevenart, had verloren.

Een houwitser van de batterij Bijleveld had deze ook achter moeten

laten, deze houwitser werd later ook teruggevonden, zoodat geen enkel

kanon in 's vljands handen gebleven is.

De gedenkwaardige episode van het hernemen der stukken door den
Kapitein Gey, is door den kunstschilder, de Heer Hoynck van Papendrecht



in teekening gebracht en geëtst op den Eerebeker, die bij gelegenheid van
het lOO-jarig jubileum, door de Officieren — Oud-Rijders — aan het
Korps Officieren der R. A. werd vereerd.

Ook in den slag bij Waterloo, 18 Juni 1815, vinden we de batterijen
R. A. Bijleveld en Gey

wederom in de eerste

Ml opgesteld het
centrum, waar de Fran-

sche garde onder maar-

schalk Ncy met den

bekenden „Vive

centrum

later

de vier overige stukken

Hel vertrek der Dubbolballerij 1 A — 2 B. bestemd voor de Onder den luitenant van
Cavalcric-Brieade, Zondas 9 Augustus 1914, /..ïO voorm. j C" • , j

Kolonel van Es neemt afscheid van de luitenants Pels Rljcken. bmiSSCn, WCCt door
Fabius en kornet jhr. Graswinckel eene stellinii-\'eranderin""

om 8 uur nam. onder

een van

1  ̂-' projectielen een zooda-
gunstige positie in te

nemen, dat het gelukt het

rechter echelon der

den-Garde

op te houden.

Als deze Garde

sterkt is met twee ba-

taljons der oude Garde,

gaan zij weer voorwaarts
Inladen van het materieel aan het st.ation te Arnhem. i > r> • t

9 Augustus 1914 en weten het Britsche
centrum bijna tot wijken

te brengen, doch Generaal Chassé werpt zich met zes bataljons in gesloten
colonne in den strijd en de Fransche Garde komt tot staan.

Inladen van het materieel aan het st.ation te Arnhem.
9 Augustus 1914

De batterij Krahmer had intusschen verder voorwaarts eene nieuwe

stelling ingenomen en de Garde in de flank beschoten. Door het geweer

vuur van de Brigade Chassé in den rug beschoten, raakt de Midden Garde

ten tweeden male in verwarring, welke verwarring zich voortplant op de

overige Fransche troepen,

terwijl Chassé's ofTensiel

een machtigen prikkel aan

het moreel der Bondgenoo-

ten geeft. ^Sj^ö ̂
Spoedig was nu het pleit

beslecht, de slag bij AVater-

loo maakte een einde aan yWpgjaUEEP,
Napoleon's Tot

Frankrijk, tot vóór Parijs

volgden de zegevierende
Bondgenooten de Franschen

en na mede geholpen

hebben de

Le Quesnoy en

de Nederlandschc troe-

pen gelegerd in het Bois
de Boulogne.

Het jaar 1815 was bijna S
ten einde, toen de Neder- ^
iantlsche Rijders hunne gar- ^ BI

nizoen, iMechelen, Bergen |[r^--_-:>
op Zoom en 's-Hertogen- ''C^
bosch weer bereikten, acht i

maanden waren zij te velde ..^^f^ÊÊè^ÊSSUS^

geweest, waarvan vijf op
vreemden bodem. Oppcrw.ichtmeeslcr-lnslniclcur in vcicltunnv, 1914

Eene periode van rust

trad in tot 1830. De opstand in België maakte den krijgstocht naar Brussel
noodig, waaraan door drie batterijen werd deelgenomen, onder de kapiteins
T. E. Dinaux, J. Ph. Baron de Girard de Mieiet van Goehoorn en



Ook de andere colonnes wisten den tegenstand te breken en den
23sten September was de bovenstad genomen, de inbezitneming van de
Place Royale ging echter ten koste van zware offers, hier sneuvelde een

van Neerlands roemrijkste figuren, de Majoor Krahmer de Bichin.
In het park, tegenover het paleis werd stelling genomen, teneinde de

barricaden, die de Place Royale afsloten, onder vuur te nemen. De uit

werking was echter gering en daarom rukte de Majoor Krahmer de Bichin
met één stuk voorwaarts tot op 150 pas van het „Hotel de Belle Vue".

De Luitenant Sodenkamp, het gevaarlijke van de positie inziende, deed
ook het andere stuk naast het eerste in batterij komen; de toestand bleef
echter hachelijk, door woord en daad vuurde de Majoor Krahmer de
Bichin zijne bedieningen aan en zelf de wisscher hanteerende, strekte hij
zijne Rijders ten voorbeeld. Van de 18 man werden 13 gewond en een
kogel, die door de borst in den rug doordrong, maakte een einde aan het
leven van den held van Friedland en "Waterloo, de Majoor Krahmer,

\'cltlkciikcn te Ettcn. 22 — 24 September 1914

I. Kops, terwijl een vierde batterij onder den kapitein W. Baron Bentinck
tot Nijenhuis voorloopig te Antwerpen bleef.
De Majoor Krahmer de Bichin commandeerde de drie batterijen, die

over de drie colonnes, die naar het bovengedeelte van de stad Brussel
zouden oprukken, verdeeld waren.

De midden-colonne, waarbij de majoor Krahmer de Bichin en de Kolonel
List (oud Korpscommandant, in 1830 commandant der 2de Artillerie-

Inspectie en gedurende den veldtocht commandant eener Divisie-Artillerie)
ontving het eerste vuur en wel uit een barricade, opgeu'orpen achter de
Schaerbccksche Poort.

Het paard van den Majoor Krahmer wordt onder hem gedood, de sectie
der batterij No. 2, onder den 2den Luitenant Sodenkamp en de beide
stukken van den Isten Luitenant Prinsen derzelfde batterij komen in stelling
en spoedig zijn het ijzeren hek en de versperring \'ernield en rukte de
colonne de stad Brussel binnen.

»•- ^4 fi

Drinken bij Hoeven, 9 September 1914
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wiens krijgsmansdeugden ten eeuwigen dage tot voorbeeld voor den soldaat

zullen strekken.

Ook de andere Secties waren binnen Brussels muren, veelal in samen

werking met afdcelingcn Grenadiers, er in geslaagd den vijandelijken weer

stand te breken, desondanks achtte Prins Frederik het raadzaam Brussel

met zijn troepen te verlaten en in den morgen van den 27sten September
stonden de batterijen voor den afmarsch gereed, zonder strijd zouden zij

echter hunne kantonncmenten in Brabant niet bereiken om na korten tijd,

wederom het gevechtsveld te betreden.

1 Augustus 1831 gaf Koning Wil
lem 1 zijn leger het bevel tot voor

waarts gaan en in den Tiendaagschen
Veldtocht zagen wij de vier batterijen,

gedeeltelijk ingedeeld bij de Brigades

Cavalerie (Lichte- en Zware Brigade)

Ml en bij de Reserve-Artillerie.

-  Zonder veel strijd stond het Neder-

landschc leger, aangevoerd door den

'  Prins van Oranje, den 7den Augustus
l' .y reeds tusschen Diest en Hasselt.

Augustus was evenwel niet

V 7^ zonder strijd verloopen en de in de
S ' ' ̂ richting van Hasselt uitgezonden

*. verkenningsdetachementen, raakten bijliSV Lï.■ ê', Kermpt met de Belgen in gevecht,

mW;
wïn;'ml

Paardenmspccllc voor den Korpscommandanl

mmi
"i Ljr^

waarbij de sectie van den Isten Luite
nant J. Wicherlink, Linker Halve
Batterij R. A. No. d, gesteund door
het Regiment Huzaren No. 6, zelfs
tijdelijk terug moest trekken, na de
geleden verliezen aan paarden, gedeel
telijk met huzarenpaarden te hebben
aangevuld.

Op 8 Augustus was het den Prins
van Oranje gebleken, dat de tegen

stand, dien hij van de Belgische troepen bij Hasselt had verwacht, niet
werd geboden en de Belgen op Tongeren terugtrokken. Een parlementair
werd naar Hasselt gezonden, met het gevolg dat de bevolking, die ver
zocht had de stad te sparen, den Commandant der Belgische achterhoede
wist te bewegen, ook terug te trekken. Eene vervolging, door dragonders
en huzaren onder den Generaal Majoor Jhr. W. F. Boreel, krachtig ge
steund door een sectie van de rechter halve Batterij R. A. No. -f, onder
den Isten Luitenant Jhr. W. P. J. Barnaart, bracht den Belgen groote
verliezen toe. Onder achterlating van 5 kanonnen 12 caissons en ander
materieel ging door de energieke vervolging, de terugtocht in een vlucht
over, zoodat ook Tongeren zonder tegenstand bezet werd.

9 Augustus werd als rustdag bestemd en daarna zou het .Nederlandsche
leger voorwaarts gaan, richting Leuven, waar de geheele scheiding en
nederlaag van de beide vijandelijke legers volvoerd moest worden.

Na eerst een voorhoede gevecht bij Bautersem geleverd te hebben, moest
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genomen hebbende troepen, van student-vrijwiillger tot Rijdende Artillerist,
zich zoo bijzonder onderscheiden hadden.

Aan den Commandant der Rijdende Batterij No. d den Kapitein Baron
Bentinck, werd de vereerende last verstrekt om met den Isten Luitenant
Wicherlink en een detachement R. A. het bij Hasselt veroverde geschut
naar 's Gravenhage over te brengen en het den Koning aan te bieden.

Aan den voet van de gedenknaald, tegenover het paleis te Soestdijk
vinden wij twee dezer veroverde kanonnen terug; van de overige drie is
het Metalen Kruis gegoten, dat ook de borst van zoo menigen Rijder heeft
gesierd en waarvan meerdere als reliquien in het Museum van het Korps
worden bewaard, als laatste aandenken aan het roemvolle optreden van
onze voorgangers.

Tot 1839 bleven de batterijen gekantonneerd in Brabant, want nog
steeds dreigde gevaar uit het Zuiden; aan deze gewapende vrede werd
een einde gemaakt door het op 19 April 1839 met België gesloten \'er-

„Loopcn". Uitrukken op scherp bcsl.ig, 1^0 Nov. 19M. De Batterij 2 B langs het Licsbosch

op Roosbeek terug getrokken worden en bezetten de Belgen eene stelling
aan de Leu\"enschc zijde van Bautersem.

Een aanval op de beide vleugels van deze stelling had tot gevolg dat
de Belgen terugtrokken en juist zou de cavalerie voor de vervolging inge
zet worden, toen een parlementair zich bij den Prins van Oranje kwam
melden, die om een wapenstilstand kwam vragen en mededeelde, dat de
Franschc troepen de Belgische grenzen hadden overschreden en reeds bij
Wavrc stonden. De wapenstilstand werd gesloten, doch op onverklaarbare
wijze werd plotseling uit Leuven artillerievuur geopend, dat den Isten
Luitenant J. J. Prinsen, van de batterij van Goehoorn, het leven kostte.

Ingevolge de bepalingen van den wapenstilstand werd Leuven door de
Belgen ontruimd en werd deze stad door de Nederlandsche troepen bezet.

De \T*cdc met Frankrijk moest verzekerd blijven en daarom werd de
veldtocht algebroken, waarbij het Nederlandsche Leger in tien dagen in
't hart van België, voor Brussels poorten stond en waarin alle daaraan deel-

C-W- •-* ..

Verjaardag van hel Korps, 21 Februari 191Ó. te Breda



drag, waarbij de Staatseenheid tusschen beide volkeren werd verbroken.
In 1841 werd het Korps, het Regiment Rijdende Artillerie, bestaande

uit den Staf en 7 Compagnieën (batterijen), waarvan 6 te Amersfoort en
1 te Tilburg in garnizoen kwamen.

De dolman — welke uniform in 1842 werd ingevoerd — dankt de

Rijdende Artillerie aan Z. M. Koning Willem II, dien Z. M. als Prins van
Oranje zelf te Waterloo heeft gedragen en als belooning voor hare ver
diensten aan de R. A. werd geschonken.

Het was deze historische uniform, waarmede de batterijen in Augustus

1914 te velde gingen: ware het noodig geweest, dan hadden de dragers
van den dolman in 1914 hun Koninklijken voorganger van 1814 niet

\'erloochend.

Op den, voor de stad Leiden, zoo gedenkwaardigen oden October, rukte het
Regiment Rijdende Artillerie met de regimentsmuziek aan het hoofd in 1852
de sleutelstad binnen, onder commando %'an den nieu^^'benoemden comman-

V j:

Oe diibbclb.itlerij K. R. A. IIc Divisie in hel Stadion te .-tinstcrdam. Legcrdag la Jiill 1916

De dubbelbatterii K. R. A. Ile Divisie in het Stadion tc Amsterdam. Legcrdag 16 Juli 1916

dant. Kolonel Jhr. C. D. P. Singendonck (10 September 1852^—18 April 1855).
Het gemeentebestuur had beschikbaar gesteld de Witte Poort kazerne

en de kazerne aan den

Doelen met bijbehoo-

rende stallen, doch tot

1861 heeft het Regiment |MI
te Leiden slechts \-er- .

blijf gehouden, daar te

Arnhem eene kazerne be-

schikbaar

der

's-Gravenhage

met getrokken geschut Korpsschieloefening Juni 1916 op de Schaiksche heide
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Het jaar 1881 bracht de invoering van het stalen geschut, de oude
bronzen 8 cM. A. vuurmonden werden te Delft ingeleverd.
De tijd is nu aangebroken waarop de officieren van het Korps op

voorstel van den Korpscommandant, den Luitenant-Kolonel Jhr. V. A.
de Pesters (1887—1893) besloten, om den 100-jarigen gedenkdag der
oprichting van de Nederlandsche Rijdende Artillerie, op feestelijke wijze
te vieren.

In verband met het jaargetijde hadden deze luisterrijke feesten niet
plaats op 21 Februari, den eigenlijken oprichtingsdatum — die nog telken
jare bij het Korps wordt herdacht — doch op 20, 21, 22 en 23 April 1895.
Wederom komt den Oud-Rijder, den toenmaligen Kapitein N. J. A. P.
H. van Es de eer toe, in een fraai boekwerk „Het Gedenkboek ter

herinnering aan de Feestviering van het Korps Rijdende Artillerie" de
beschrijving der feestelijkheden te hebben vastgelegd, waarvan als glans
punten genoemd mogen worden de Revue op de Kemperberger Heide en

De Batlcrijen op het ijs bij St. Ocdcnrodc, Februari 1917

werden te Arnhem in 1862 gehouden en bij het uitbreken van de mobilisatie

in 1870 was nog niet voldoende getrokken geschut voorhanden, zoodat de

Rijdende batterijen met -f gladde vuurmonden uitrukten.

De mobilisatie geschiedde te Amersfoort waar het Regiment in 1868

wederom in garnizoen was gekomen en waar het in datzelfde jaar getrof

fen werd door een groote ramp, een brand in de „lange stallen", die

aan paarden het leven kostte.

In het jaar 1881 kwam onder den toenmaligen Minister Reuthcr eene

reorganisatie van het leger tot stand, waarbij wat de Rijdende Artillerie

betreft 2 batterijen voldoende, maar dan ook onmisbaar werden geacht

om te voorzien in den dienst bij de zelfstandig optredende Cavalerie.

Het Regiment werd teruggebracht tot een Korps bestaande uit 2 batte

rijen, waaraan in vredestijd werd toegevoegd de Instructie-Batterij, bestemd
tot opleiding van kader voor de Bereden Artillerie; het Korps kwam

weder te Arnhem in garnizoen, de 3e en -fe Batterij werden batterijen

Veld-Artillerie, die te Utrecht in garnizoen kwamen.

* i - : r ■;
/■ I

Bcëediging Reserve 2c Luiten.inl |hr. H. A. Graswinckel, Breda 28 Sepiember 191-(



de uitvoering van het Caroussel, vereerd met de tegenwoordigheid van
H. iM.. de Koningin en H. M. de Koningin-Regentes.

Vele geschenken vielen het Korps ten deel, terwijl het officierskorps
het Museum van het Korps verrijkte met de modellen der uniformen, die

door de Rijdende Artillerie in den loop der tijden waren gedragen.
Het kroningsjaar bracht gedurende een 6-tal dagen een detachement

van het Korps, bestaande uit 5 officieren en 50 minderen, te Amsterdam,

terwijl op 21 September 1898 door het geheele Korps, onder den Korps

commandant, den Luitenant-Kolonel

C. de Wit, (1895 —1900) werd !

deelgenomen aan de Revue voor

H. M. de Koningin op de Renkum-

sche heide. ' '
(  I

Bij Koninklijk Besluit van 7 Augus- J . [

werd d^t eereblijk, bestaande uit
een bronzen leeuw met kanon en " ,--v: J

vaandel op een eikenhouten voetstuk,

de eigenlijke gedenkzuil vormende,

aan het Korps ten geschenke gegeven.

Op dit monument prijken de namen Luchtafweerkanon bi

en jaartallen Noord-Brabant 1794,

St. Maarten, Bergen, Egmond aan Zee 1799, Frledland 1807, Stralsund

1809, Ciudad Real, Talavera de la Reyna, Almonacid, Ocana 1809,

Quatre-Bras en AVaterloo 1815, Kermpt, Hasselt en Leuven 1851; plaats
namen, welke de roemrijke geschiedenis van het Korps levendig houden.

Dat de oefening van de batterijen in alle onderdeden ook in de vele

vredesjaren, zoo goed als mogelijk geschiedde, blijkt uit de verrichtingen

La

Lucbtafweerkanon bi

uI

j het station Schijndel

dant, 1 Mei 1905—15 Maart 1910, toen o.a. in de jaren 1907 en 1909

groote marschoefeningen met daaraan verbonden schietoefeningen in de

Legerplaats bij Oldebroek werden gehouden.

Zoo werd 9 Augustus 1909 onder een dreigend, nu en dan losbarstend

onweder en een benauwende, almattende hitte in 6^/., uur van Arnhem

naar Elspcet (40 K. M.) gemarcheerd, waar een oord-bivak werd betrokken.
Onder gunstiger omstandigheden geschiedde den volgenden dag de marsch

van de bivakplaats naar de Oldebroeksche heide, de 16 K. M. in 1 Vo
waarvan 9 K. M. in galop.

Te 6 uur voorm. stonden de bat

terijen in stelling, terwijl gedurende

de schietoefening het drenken en

J  ̂ \'oederen der paarden plaats had;
'• I '"'^'''^1 schietoelening marcheerden

.  y? p j ! • batterijen elk afzonderlijk naar
Katervcer, de 18 K.M. werden

iu 1'/-) uur afgelegd, waarna de

werd de marsch te 12.15 naar de

•  * "• VT'/ bivakplaats bij het kasteel Nijenhuis
"*■ ^ voortgezet (20 K.M.), waar te 3.30

-  •_ .
r  de batterijen aankwamen.

Op 11 Augustus 5 uur voorm.
^  ̂ werd de terugmarsch naar Arnhem

ict slation Schijndel aangenomen over Deventer en Zut-
phen (69 K.M.). Door de groote

warmte werd ook ditmaal in een langzaam tempo gemarcheerd zoodat
de troep eerst te 6 uur nam. in de stallen te Arnhem inrukte.

De bagagetrein onder het bevel van den luitenant-kwartiermeester L. M.
F. G. Knage, (verplegings-officier) had den eersten dag den marsch over Apel
doorn naar de Legerplaats gemaakt (55 K.M.) en marcheerde op 10 Augustus
over het veer bij W^ijhe naar de bivakplaats (30 K.M.), terwijl den laatsten

■» -j

van het Korps onder den Luitenant-Kolonel N. Bosboom, Korps-comman- dag deze trein den marsch gezamenlijk met de batterijen maakte.



De mobilisaticjarcn hebben bewezen, dat de systematische oefening van
man en paard vruchtdragend is geweest.

DE MOBILISATIE.

Maandag 27 Juli 19H vertrok het Korps Rijdende Artillerie voor een

d daagschen marsch, met daaraan verbonden schietoefening, naar Oirschot.
's Avonds tc Erp in bivak zijnde, werd het bevel ontvangen om, in

verband met den politieken toestand, den volgenden dag naar het garnizoen
Arnhem terug te marcheeren. Dinsdagavond werd na een marsch van
65 K.M. Arnhem bereikt en de volgende dag kon besteed worden aan
het in orde brengen van de uitrusting en het materieel, terwijl de paarden
een welverdiende rust werden gegeven.
30 Juli, 6 uur namiddag, werd ingevolge een ontvangen telegram aan

de Batterijcommandantcn order gegeven de voorbereidende maatregelen

' . t. lf
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Gasalann", Schijntlcl. Rcs. 2c Lu H. van Braam, Kornet J. A. de Gocven,
Ic Ll. C. I. Schouten, 2c Lt. Jhr. |. A. H. van der Does. Kapt. H. G. Rambonnct

Rcs. 2c Lt. G. J. V. d. Flier, Kapt. If. G. Rambonnct, 2c Lt. Jhr. H. G. Quarlcs van Ufford.
Ic Ll. Adj. P. H. Schoutc, Kornet J. de Gocven

voor eene eventueele mobilisatie te nemen, zoodat 31 Juli met munitie-

pakken enz. bezet was.

Toen dienzelfden dag i 4 uur nam. het telegram ont^'angen werd, dat
1 Augustus de eerste mobilisatiedag zou zijn en de mobilisatie dus een

voldongen feit was geworden, kon volstaan worden met het oproepen

van de reserveofficieren en den bij het Korps overgeplaatsten 1ste Luitenant
P. H. Schoute van het 1ste Regiment Veld-Artillerie, die op 3 Augustus

bij het Korps geinstalleerd zou worden.

De opkomst der lichtingen en de aankomst bij het Korps van de

gevorderde paarden werd afgewacht en logies en stalling in orde gebracht.
Den eersten mobilisatiedag. Zaterdag 1 Augustus kwamen de lichtingen

en het reservepersoneel op; het bij het Korps aanwezige dagboek van de
mobilisatie vermeldt over dezen eersten dag o. a. „weersgesteldheid en
geest van den troep uitnemend".



Ook de vordering der paarden had een zeer vlot verloop; de paarden
uit het vorderingsdistrict Arnhem, (vorderingscommissaris Kapitein H. G.

Rambonnet van K. R. A.) waren om 3 uur namiddag allen ontvangen en
denzeltden dag kwamen ook uit de overige vorderingsdistricten de paarden
aan, die behalve in de aanwezige stallen in de manege en in de loodsen
in het Artilleriepark werden ondergebracht.

Het inspannen der paarden op Zondag 2 Augustus geschiedde op de

weide van het Park Sonsbeek en had onder groote belangstelling van het

publiek plaats. Dienzelfden dag vertrok het personeel, de paarden, het

materieel en de archieven, bestemd voor het depot, onder commando van

den Kapitein H. G. Rambonnet.

De gele dolman was nu spoedig over het geheele land verspreid, daar

het personeel van het depot van het Korps noodig was bij de nieuw

opgerichte reservebatterijen, bij de treinen enz.

Den derden mobilisatiedag was het Korps gereed en werd dit den Com

mandant van het Veldleger gemeld, een inspectie door den Korpscom

mandant den Majoor C. E. Baud op de Galgenberg gehouden, over den
Staf en twee Dubbelbatterijen, had aangetoond wat in dien korten tijd
reeds bereikt was, terwijl gedurende de 4 volgende dagen door oefeningen

in de onmiddellijke omgeving van Arnhem, de strijdvaardigheid van het

Korps nog belangrijk kon worden opgevoerd.

Intusschen was ook het personeel bestemd voor de Artillerie Munitie

Trein onder commando van den opperwachtmeester Prins naar Woerden

vertrokken, teneinde daar de A. M., T. voor de Cavalerie Brigade te

formeeren.

Den 8sten Augustus was het bevel ontvangen, dat de Staf en de bat

terijen IA en 2 B zich voor vertrek op den 9den Augustus gereed moesten

houden, teneinde als dubbelbatterij R. A. aan de op te richten Cavalerie

Brigade te worden toegevoegd. Vrijwel de geheele vi edessterkte aan
paarden, die van de Instructie Batterij inbegrepen, was bij de genoemde

dubbelbatterij ingedeeld, zoodat met gelijkwaardig paarden-matcrieel als

de Regimenten Huzaren van de Cavalerie Brigade bezaten, te velde
werd gegaan. Daardoor zijn deze batterijen steeds in staat geweest de
cavalerie overal te volgen, de eerste eisch die aan R. A. gesteld moet

worden.

Den volgenden dag, 9 Augustus, vertrokken de Staf met de batterij
1 A en de batterij 2 B resp. om 6 uur voorm. en 8.50 voorm. naar den
Bosch per trein, uitgeleide gedaan door den Stationscommandant te Arnhem,
den kapitein der Rijdende Artillerie b.d. N. J. A. P. H. van Es en vele
belangstellenden.

De bestemming was Liempde, welke plaats denzelfden dag marcheerende
werd bereikt en waar de troep met voeding werd ingekwartierd.
Te Arnhem was achtergebleven de dubbelbatterij 2 A, 1 B, hoofdzakelijk

bestaande uit gevorderde paarden, die gedurende de jaren 191-1—1918 in
gedeeld is geweest bij de Ile Divisie.

Volgen wij eerst den Staf van het Korps en de dubbelbatterij ingedeeld
bij de C. B., dan heeft reeds den dag na aankomst te Liempde de ver
plaatsing van den Staf naar Oirschot plaats; terwijl één der enkelbatterijen
steeds in het kantonnement Liempde blijft, gereed voor uitrukken, oefent
de andere in de nabijheid, zoodanig dat de batterij in 1 uur beschikbaar

I cruginarsch {Dubbclb.ittcry K. R. A. 2« Divisie, 3 ï^laart 1919, op de ponl Ie Nijmegen
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is, terwijl de verplcgingsoiricicr, de ofïicier van gezondheid en de paarden
arts bij de batterijen waren achter gebleven.

Op den llden Augustus, werd dc C. B. verplaatst naar de Beersche
heide en marcheerde de Korpsstaf om 9.00 voorm. uit Oirschot af, terwijl
de batterijen order kregen om 11.00 \ oorm. op de Beersche helde aanwezig
te zijn, alwaar tot 5.00 nam. geoefend werd en de Brigade Commandant
de geoefendheid der onderdeden naging. Het bevel tot afmarsch naar
Goirle werd ontvangen en de batterijen ingekwartierd in het "Westelijk
gedeelte van Goirle, terwijl de Korpsstaf bij den Staf C. B. in het Oostelijk
gedeelte werd onderbracht.

Toen op 21 Augustus de eerste bepaling bekend was gemaakt omtrent
het verlecnen van verlof, werd deze bepaling plotseling ingetrokken toen
den volgenden dag dc order werd ontvangen, dat op 25 Augustus eene
verplaatsing van de C. B. naar het Westen moest geschieden. In de kom
der gemeente Etten werd de Korpsstaf bij den Staf C. B. ingekwartierd
terwijl de batterijen te Haansbergen en omgeving werden gelegerd, de
bepaling van het verleenen van verloven kon weer bestendigd worden.

De Commandant van het Veldleger inspecteerde op 29 Augustus een

gedeelte der C.B., waarbij de Rijdende Artillerie, bij Boomkesberg, terwijl
op 2 September eene inspectie door den opperbevelhebber van Land- en
Zeemacht werd gehouden.

De Artillerie Munitietrein van de C. B. bevond zich nog steeds te
AVoerden, omdat de paarden aan mondzeer en keelaandoeningen leden,
doch op H September kon de A. M. T. zich bij de Brigade voegen en
werd te Beek (N. B.) ingekwartierd.

Het was gewenscht de paarden der A. M. T. met het oog op de
besmetting, afgezonderd te houden van die van de batterijen, zoodat bij
de verplaatsing van den staf en de batterijen naar Breda, de A. yi. T.
voorloopig nog te Beek achterbleef.

De eerste inspectie van H. M. de Koningin over een gedeelte van de C. B.
waarbij ook de Rijdende Artillerie, had op 19 September plaats, nadat
dien dag eerst eene oefening gehouden was en de dubbclbatterij een
frontmarsch in galop naar H. M. de Koningin had uitgevoerd.

Het vertrek van het Korps naar Breda zou op 2-1 September plaats
hebben, de beide voorafgaande dagen werden kazerneering en stalling van
manschappen en paarden in de kazerne Gasthuisvelden voorbereid.

Behalve het ge\en van detachementen voor het geleiden van geinter-
neerden en wachten voor het beu'aken daarvan, kon dagelijks worden
uitgerukt en hadden veie oefeningen in Korpsverband en met de Cavalerie
Brigade plaats, op de Molenschotsche heide en Roosbergsche Tiend zijn
vele manoeuvres gehouden.

Over de geheele Cavalerie Brigade had op 18 December 191-1 eene
inspectie van H. M. de Koningin plaats op de Molenheide, ondanks het
gure, regenachtige weer was de geest van den troep uitnemend en ieder
spande zich tot het uiterste in.

Eene groote oefening tegen de bezetting van de spoorwegbrug bij
Moerdijk had op 22 December plaats; 6 eskadrons Huzaren en 2 eska
drons W^ielrijders met de batterij 1 A. onder commando van den kapitein
C. W^. A. Baron van Haersolte van den Doorn, marcheerden om -1.50
voorm, uit Breda af.

De 122ste verjaardag van het Korps op 21 Februari 1915 werd op de
gebruikelijke wijze met een marsch van het te Breda aanwezige gedeelte
van het Korps onder commando van den Korpscommandant gevierd, terwijl
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Officieren, Onderofficieren, Trompetters, Korporaals en Kanonniers.

Het b mHo wmch Ma«uif U iHn bQ dc hetdeitlciaf vio den daf. wiMop vooe

125 Uren uw cwpi weid opfcrichl. teneinde de Met aMwciigc baltefi{en fcluk Ie weniehen met

dh hcu(el4k ieü. Der vertctcnwoorditint van die dcelen van uw cocpa. die niet bier kundeo

iQn, draai ik op mQne heilwcnschen ovci ie brco|cn. nan hen, die door plicht weeihooden

woideo (ich hierheen Ie hcgevenl niet inlndrr gedenk ik hunner in dctc plechtige ure. U allen

loude ik willen loetoepeni — Uhve uw roemvol verleden loo riik aan ichoone krijgunant'

tradhiea voortleven in allen die thani lot de rijdende artillerie behootto oi daarvan in de

toekomit deel tullen uitmakeol Bewaart die tradhiea-alt bet fcottbaaiit kldnood, dat oudere

kameraden aan longccc makken overleveren- —

Op venchtllende alagvdden werd door uwe voofgangcis bilik gegeven van moed en

plichttbetrachtingt onder de oogcn van mho grootvader werden daden van uitnemende dapperheid

vcfiicfat. Moge de geest, die de oude riideode artilleristen beaielde, tich nrmmrr verloochenen-

Andermaal bevindt het Vaderland tich in een oioeieli|k en beslincod tiidsgcwricht Reeds

, drie en een hall laar slaat tiine vreetmachi gereed op het ecnie tccken ons telhtandig volks,

bestaan en den dierbaren vadcrlandichen bodem te verdedigen, too die móchten worden

bedreigd, cn rijt gij paraat u met de u kenmerkende vlotheid en doortaitcndheid te kwQteo

van de opgelegde laak.

Dete ernstige omstandigheden geven voor u aan dh oogenblik eene gansch biitaodere

beteekenis en de ontstentenis van feestbetoon verhoogt wellicht nog deatells plechtigheid. Moge

dete mqlpaal hs de analen van uw corps nog door vele anderen gevolgd worden onder voor

het Vaderland en voor u gelukkige omstandigheden cn moge het u gegeven thn eenmaal het

tot voorspoed en welvaart teruggekeerd Vaderland aanachouwend. met voldoening te gedenken

dal ook gii door uwe uiterste plichtsbetrachting in belangriike mate sult hebben bSgedragen tol

de mogeliikheid van den terugkeer van voor ons volk gelukkige toestanden-
llrrirU Jqot dc gcvoelcns wakkere tonen van het Vaderland waardig, ttel ik u voor run

deten dag wQding te geven door met rah in te stemmen in een driewerf hoera op het
Vaderland.

de officieren zich des

namiddags aan een ge-
meenschappelijken maal

tijd vereenigden.
Einde Maart werd de

A. M. T. uit Beek ook

te Breda in de kazerne

Gasthuisveiden onder

gebracht, de paarden
moesten in de groote

manege gestald worden.
Schietoefeningen met

scherp hadden in Mei en

Juni plaats bij „'t Boom
ken" en na een marsch

naar 't „Loons Hoekje"

en een bivak aldaar, bij
Gilze.

Voor de noodige af

wisseling werd gezorgd

en op 18 Juni om 12.15

voorm. uit Breda afge
marcheerd tot het be-

Roosbergsche Tiend, waar de geheeletrekken van een bivak op de

Cavalerie Brigade bivakkeerde.

H. M. de Koningin inspecteerde om half vier het bivak, terwijl om
half vijf door de geheele Brigade werd" afgemarcheerd naar de Rechte
Heide bij Goirle, waar eene oefening werd gehouden in verband met de
Ille Divisie, die evenals de op deze oefening gevolgde beëediging van de
bij de C. B. aangestelde 2de Luitenants, geheel door H. M. de Koningin
werd bijgewoond.
Een oordbivak te Herpt werd door het Korps op 20 Juli betrokken, na een

marsch met de C. B. van Breda naar Heusden en omstreken, waaraan ook de

bagagetreinen van alle onderdeelen der Brigade en de A. M. T. deelnamen.
Den volgenden dag werd teruggemarcheerd en in 6 Va uur Breda bereikt.

een bewijs hoe het eerste mobilisatiejaar den troep ten goede was gekomen.
Een nachtmarsch met de C. B. had plaats op 23.—24 Augustus van

12^7 uur naar Oirschot, vanwaar na 2 uren rust te hebben gehouden,
afgemarcheerd werd naar St. Oedenrode, alwaar de Brigade, die gedurende
den marsch door vijandelijke afdeelingen werd lastig gevallen, ten 1 ure
nam. aankwam en waar een oordbivak werd betrokken.

Den volgenden dag had een gevecht op de „Groote Heide" plaats, in
den Zuidoost rand kwamen beide batterijen in stelling en moest na het
einde der oefening naar GefFen gemarcheerd worden, waar wederom een
oordbivak werd betrokken.

26 Augustus had nog eene gevechtsoefening bij Helvoirt plaats, die om
12 uur eindigde en werd ten westen van Tilburg eene verzamelplaats voor

de Brigade aangewezen,

vanwaar door de ge
heele Brigade de marsch

naar Breda werd be

gonnen en Z. E. de

Minister van Oorlog de

Brigade aan zich voorbij

liet trekken. Ondanks

de achter, den rug lig

gende zware dagen had
de batterij 1 A slechts

één kreupel paard en
alle overige paarden

hadden zoo noodig den

volgenden dag dienst
kunnen doen, niettegen

staande zij den 26sten

langer dan 12 uur in het
tuig waren geweest en

ook de vorige dagen veel
van hen was gevergd.
Den 27sten Juni 1916

stond het Korps om

Antwoord ran den Korprrnmm-indant, Lttitenont'Kolonel C- E. BAL'D. op de

toeipraak van H- M. de Koningin tut bet K. R. A.. op 21 Feinruari IQI-'t.

op de V'rerseliclie Hcide-

Majesteit!

Namens het geheele Korps, oflScieren, onderofficieren,

trompetters, korporaals en kanonniers moge ik Uw Majesteit
onzen eerbiedigen dank brengen voor de hooge eer het

Korps op z^n feestdag door Uwe tegenwoordigheid gegeven
en voor de schoone, onvergetelgke en opwekkende woorden

die U wel tot ons hebt willen richten.

Wij zullen die onthouilen en steeds gedenken.
25 jaar geleden had het Korps eveneens de eer op

zqn feestdag door Uwe Majesteit, toen onze Prinses, met
Uwe Koninkhjke Moeder, Regentes van het Koninkrijk te
worden geïnspecteerd en mocht de Korpscommandant even*
eens het woord tot U richten; de gelofte die hij toen

aflegde en die ons nog steeds bezielt, moge ik ook heden
herhalen en tot de onze maken:

Wanneer het Vaderland in gevaar is* en Uwe Ma

jesteit ons roept zal de Radende-Artillerie, hare traditie ge
trouw, gereed' zqn om met Gods hulp en onder den wapen
kreet, die ons het liefste is — in naam van Oranje — tot

behoud van het Vaderland haar plicht te doen, trouw aan
het Vorstenhuis.

LEVE DE KONINGIN!

376



7.30 voorm. voor den afmarsch gereed om het Kantonnement Breda

voor goed te verlaten en moest in twee dagen naar Schijndel gemarcheerd
worden, waar de Staf en de 2 batterijen nog ruim 'i'/g jaar zouden
verblijf houden.

Met de C. B. en de IVe Divisie oefenende, werd op 27 Juni te Oister-
wijk overnacht en den volgenden dag na het doortrekken van het zware

en moerassige terrein tusschen Oisterwijk en Boxtel, Schijndel bereikt.

Mcl „hoezee", uitgebracht door den Korpscommandant, den Luitenant-Kolonel C. E. Baud,
op H. M. de Koningin, 21 Februari 1918

De A. M. T. had aan de oefeningen geen deel genomen en was recht

streeks van Breda, over Oisterwijk naar Schijndel gemarcheerd, in de
nabijheid van Schijndel te Wijbosch werd deze ingekwartierd.

Een maand later hadden schietoefeningen plaats op de Schaijksche

heide, waaraan ook deelnamen de batterijen R. A. ingedeeld bij de

Ile Divisie, die daartoe te Velp (N. B.) en omstreken waren gekan-
tonneerd. De Kapitein-Adjudant Jhr. K. F. Quarles van Ufford en een

1793 191Ö

KORPSMAALTIJD 21 FEB. 1918
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Presentielijst 125-jarig bcsl.ian van het K. R. A.
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gedeelte van den Korpsstaf waren reeds een week te Uden gedetacheerd,
teneinde de noodige voorbereidingen te treffen.
De C. B. had Breda en omliggende plaatsen ook moeten verwisselen

voor kantonnementen te St. Oedenrode, Boxtel en Veghel en konden de

gezamenlijke oefeningen van de Brigade te Breda gehouden, ook in de

omstreken van de nieuwe kantonnementen worden voortgezet; dit geschiedde

O. a. op 16 en 17 Augustus, toen de batterijen 1 A en 2B om 2 uur

voorm. en 5.30 voorin. Schijndel

verlaten en Leende, iMaarheeze

oefening na eene bespreking op de -a:
markt te Weert om 11 uur voorm. Reserve'2c Ultenanl

O O

eindigde. Wederom werd te Heeze
Beëediging Reserve 2c Luilenanl

j.-.." n" '1

 }. A. de Goeven. Januari 1918

in 3 dagen van Schijndel over Yselstein en Leiden naar 's-Gravenhage
marcheerde, waarbij den eersten dag 80 K. M. werd afgelegd. De terugkeer
geschiedde over Dordrecht en Nieuwkuick eveneens in drie dagmarschen,
gedurende den geheelen marsch hadden zich geene bizonderheden voor
gedaan, in een zeer goede conditie kwamen de paarden te Schijndel aan.
Van 22 tot en met 26 September werd met de C. B. deelgenomen aan

de groote manoeuvres in Oost-Brabant, den eersten nacht konden de kwar

tieren te Schijndel betrokken worden,

doch den tweeden nacht was Schijndel

door den vijand bezet en toen 's avonds

11 uur ook Son en Brengel door 5 R. I.

bezet bleken te zijn, moest naar Stra-

I  I- • j turn doorgemarcheerd worden, waar
,  "i ^ Ji ' ■ ^ batterijen om 1.30 voorm. aan-
^  \ kwamen en de kwartieren om -tuur
^ y 1 • .-X, ^ bereikt waren. Het bezet vinden van

1  J 1 " ' j l ■ de kantonnementen na de vermoeiende
I  dag- en nachtmarschen, de straat-

gevechten te Veghel, het verplaatsen

den vleugel en het

^  . r-"':' , ^ gevecht op den vleugel, de vermoeid-

manoeuvres in 1916 zeker'de grootste
, A. de Goeven. Januari 1918 , ooit in Nederland zijn gehouden

en wellicht gehouden zullen worden.

• r:. ' . • - - " '

o\'ernacht en den volgenden dag na een marsch\an 6 uur Schijndel bereikt. De commandant der batterij 1 A, de kapitein J. E. Haitsma Muller,
De \"cle oeicningen die gehouden werden, deden geen afbreuk aan de werd op 3 October 1916 overgeplaatst en vervangen door den Kapitein

sport, op 15 Augustus vertrok de 1ste Luitenant O. L. Eschauzier met H. G. Rambonnet, die na in Augustus 19H met het Depot K. R. A.
een detachement bestaande ' uit een vuurmond en een caisson naar naar Leiden te zijn vertrokken, aldaar een reservebatterij Veld-Artillerie
s-Gravcnhage om deel te nemen aan het Concours Hippique, terwijl op had opgericht en daarna een batterij van het 2e Regiment Veld-Artillerie
7 September een patrouille onder den Kapitein-Adjudant Jhr. K. F. te 's-Gravenhage had gecommandeerd.
Q^uarles van Ufford, sterk 1 onderofficier, 5 korporaals en manschappen 31 Januari 1917 verlaat eveneens de Kapitein-Adjudant Jhr. K. F. Quarles



van Ufford het Korps en wordt vervangen door den Isten Luitenant
P. H. Schoute.

De I24ste verjaardag van het Korps werd 21 Februari o. a. gevierd
met het maken van een marsch naar 's-Hertogenbosch, waar op 3 Juni een
gevechtsbatterij een zeer geslaagde Caroussel reed op het Concours hippique.
De tijd voor het houden van schietoefeningen was wederom aangebroken

en gedurende de warme Junidagen verzamelde het geheele Korps zich
om Oss, waar de Korpsstaf in kwartier kwam, de batterijen uit Schijndel
kantonneerden te Heesch, die uit Arnhem te Berchem. De laatste der

5 schietdagen op de Schaycksche heide werd bijgewoond door den Com

mandant van het Veldleger, den Luitenant Generaal W. H. van Terwisga,
en den Inspecteur der Bereden Artillerie, den Generaal Majoor O. L. G.
F. Aberson, terwijl de Commandant der Cavalerie Brigade, de Generaal
Majoor W. H. Piepers, als leider van de schietoefening van het geheele

Korps optrad.

^I" ■ Jieva
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Het Korpsbureel te Scbijndel, 21 Februari 1918
Adjudant-Ond.offic. Adm. J. J. H. Schmitz met personeel van den Korpsstaf

Een vierdaagsche marsch, gedeeltelijk in verband met de C. B. had van
23—27 Juli plaats, waarbij op de heen- en terugmarsch naar W^amel een
pontonbrug over de Maas werd overgetrokken.

De verjaardagen van de Leden van het Koninklijke Huis werden in de

kantonnementen feestelijk gevierd en dank zij de goede verstandhouding

met de bevolking van Schijndel, die voor het musicale gedeelte zorgde,

hadden op 31 Augustus op de heide bij 't station verschillende wed

strijden plaats.

Op de Schaycksche heide hadden van 17—23 September oefeningen van

de geheele Brigade plaats, op 21 September in tegenwoordigheid van

H. M. de Koningin, na afloop van de oefening werd de Cavalerie Brigade
door H. M. geïnspecteerd.

Op 21 Februari 1918 genoot het Korps de hooge eer van een bezoek
van H. M. de Koningin, ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van

het Korps. Dit blijk van koninklijke belangstelling gaf bijzonderen luister
aan het feest, dat door de omstandigheden niet door het geheele Korps

gevierd kon worden, daar de oorspronkelijk gedachte samentrekking van

den staf en alle batterijen in de omgeving van Arnhem op bezwaren stuitte.

Om 10.45 stond het Korps, bestaande uit den Staf, twee batterijen, de

A. M. T. en een deputatie van de dubbelbatterij uit Arnhem, bestaande

uit 2 Officieren, 20 Onderofficieren, Korporaals en manschappen, opge

steld op de Vresselsche heide nabij Nijnsel.
H. M. de Koningin, inspecteerde te paard het Korps en de toespraak

van H. M. tot het Korps, heeft op alle aanwezigen, waaronder zich ook

vele oud-Rijders bevonden, eenen diepen indruk gemaakt. Het „Leve de
Koningin" waarmede de Korpscommandant, de Luitenant-Kolonel C. E. Baud,
zijnen eerbiedigen dank aan H. M. de Koningin besloot, werd door alle
aanwezigen met luide hoera's begroet.

Een défilé in galop op de bevroren heide en een frontgalop besloten de

plechtigheid; met H. M. de Koningin, vergezeld door den Korpscommandant
aan het hoofd, marcheerde het Korps af naar St. Oedcnrode, waar nog
maals voor H. M. werd gedefileerd. Tijdens den marsch van het Korps van

St. Oedenrode naar Schijndel werd een ontvangen persoonlijk schrijven met
gelukwenschen van H. M. de Koningin-Moeder door den Luitenant Kolonel

C. E. Baud aan de Officieren, Onderofficieren en manschappen voorgelezen.



Oc OfTiclcren werden in de gelegenheid gesteld te Arnhem aan den
Korpsmaaltijd deel te nemen, waarbij wederom vele oud-Rijders tegen
woordig svarcn en welke maaltijd een waardig besluit vormde van dezen
voor het Korps zoo gcdenUwaardigen dag.
Voor den troep en de bevolking van Schijndel hadden op 5 achtereen

volgende avonden looneeluitvoeringen door Ondcroiricieren, Korporaals en
manschappen van het Korps plaats, met medewerking van de vroolijke
muziek van het 2e Regiment Huzaren uit St. Oedenrode, terwijl op

2ó Februari een rondgang door het dorp plaats had, opgeluisterd door de
muziek van het 5dc Regiment Huzaren.

16 iMaart was het Korps wederom verzameld op de Vresselsche heide,

nu om afscheid te nemen van den Generaal Majoor W. H. Piepers,

afgetreden Commandant van de Cavalerie Brigade en van den tot Kolonel
Commandant van het 3de Regiment Veld-Artillerie benoemden Korps-
commandant, Luitenant Kolonel .C. E. Baud, wiens commando overge

nomen werd door den Luitenant Kolonel L. W. Baron van Boetzelaer,

van het -fde Regiment Veld-Artillerie.

Het op 26 April ontvangen bericht, „geen verloven meer verleencn"
bracht voor het laatst eenige spanning, het munitiepakken was spoedig

geschied en verder moest afgewacht worden; 5 Mei werd de order in
getrokken.

Te St. Oedenrode was het geheele Korps op 19 Augustus verzameld,

teneinde gezamenlijk naar Oirschot te marcheeren tot het houden van
Schietoefeningen. Het was de tweede maal, dat het geheele Korps op

oorlogssterkte bijeen was, de Korpsstaf, vier batterijen van 3 stukken,
met volledige gevechts- en bagagetreinen, doch zonder Artillerie Munitie
Trein, die te Schijndel was achtergebleven.

De 8 schietdagen op de mooie heide ten Zuiden van Oirschot hebben

bij iederen deelnemer de aangenaamste herinnneringen achtergelaten, de
krachtige fanfares en marschen 's avonds geblazen vanaf den toren van
Oirschot door de 25 trompetten van het Korps wekten tot ver in den
omtrek ieders bewondering.

Vele hoofd- en subalterne officieren van de in Brabant gekantonneerde

Regimenten Huzaren woonden de twee laatste dagen met Z. E. den
Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, den Inspecteur der Bereden

Sluk van Batterij 1 A in stelling met Balterij-Cl. Kapt. Haitsma .Mtilier

Artillerie en den Commandant der Cavalerie Brigade, de oefeningen bij.

Op de Sonsche heide hadden van 2-1 tot en met 27 September nog
Brigadeoefeningen plaats, te Son en Breugel werd voor het laatst gekan-
tonneerd, de oefeningen van het Korps met de Cavalerie Brigade behoorde
tot het verleden.

•Een peloton onder commando van den Isten Luitenant J. L. van Dam,

vertrok den 15den November uit Schijndel naar Amsterdam, tot het ver-

leenen van militairen bijstand, doch behoefde aldaar niet op te treden en
keerde 23 November weder te Schijndel terug.

Intusschen was tot demobilisatie overgegaan en waren de lichtingen

1914, 1915 en 1916 met onbepaald klein verlof vertrokken tusschen 14 en
19 November 1918, terwijl na een verblijf van ruim 4 jaren op 5 xMaart 1919,
de dubbelbatterij 1 A—2 B, onder bevel van den Kapitein H. G. Ram-
bonnet na een 5 daagschen marsch te Arnhem terugkeerde, feestelijk in
gehaald door de stafmuziek van het 8ste Regiment Infanterie, den Gar-



nizoenscommandant, den Korpscommandant en de te Arnhem aanwezige
Officieren van het Korps.

De met dennengroen en oranje vlaggetjes versierde voertuigen zagen er

Feestelijk uit en onder het publiek werden oud-Rijders opgemerkt, wien
zelfs de reis van uit den Haag niet te ver was geweest, om getuige te

zijn van dezen terugkeer en die ook bij deze gelegenheid wederom van

hunne groote aanhankelijkheid aan het Korps hebben blijk gegeven.
Volgen wij nu vanaf 9 Augustus 191-1 de Dubbelbatterij R. A. bij de

Ile Divisie.

Na het vertrek op 9 Augustus van den Staf van het Korps en de
dubbelbatterij 1 A — 2 B, bleef te Arnhem de dubbelbatterij 2 A — 1 B,

met hoofdzakelijk gevorderde paarden, onder bevel van den Kapitein
L. W. Baron van Boetzelaer, gelegerd in de Willemskazerne.
De oefeningen der Ile Divisie werden op 8 Januari 1915 bijgewoond

door H. M. de Koningin, de twee enkelbatterijen voerden verschillende
exercitiën voor H. M. de Koningin uit op de heide nabij Oud Reemst.

In den nacht van 28 Februari werd om 5 uur afgemarcheerd teneinde

de spoorwegbrug bij Culemborg over te trekken, welke ingericht was
voor troepenver^'oer. Onder een hevig onweder, gepaard gaande met
sneeuw- en hagelbuien, werd uit Arnhem afgemarcheerd over Elden en
langs den dijk over Driel, waar het plotseling door een hagelbui zoo
donker werd, dat de paarden schrokken en keert maakten en een voertuig
in de bocht bij t huis „ W^esterveld" van den dijk geraakte, doch spoedig
de marsch weer kon vervolgen.

De batterijen werden te Culemborg ingekwartierd, trokken 1 Maart
d uur voorm. over de spoorbrug en zetten den marsch langs gladde,
besneeuwde u'egen naar Arnhem door, waar zij om 2 uur nam. in de
kazerne terugkeerden.

10 Mei verliet de tot Majoor bij het 2de Regiment Veld-Artillerie
bevorderde Kapitein L. W^. Baron van Boetzelaer het Korps en werd in
zijn commando over de dubbelbatterij opgevolgd door den Kapitein J. E.
Haitsma Muiier, die op 11 Juni ingedeeld werd als Commandant van de
batterij I A bij de Cavalerie Brigade en vervangen werd door den Kapitein

C. W. A. Baron van Haersolte van den Doorn, die tot 16 November 1918

het Commando over de dubbelbatterij R. A. bij de Ile Divisie heeft gevoerd.

Gedurende den zomer deden zich onder de paarden op uitgebreide schaal
ziekteverschijnselen voor, waartegen inenting met serum werd toegepast;
het aantal sterfgevallen bleef echter zeer groet, het houden van oefeningen
te paard was onmogelijk.
Met nog slappe paarden moest deelgenomen worden aan eene oefening

van de Ile Divisie, waartoe op l-I September naar Duiven werd ge
marcheerd, waar de batterij werd ingekwartierd. Des nachts werd over

.'4

Terugkeer van Staf l A —2 B K. R. A. uil Siliijnilcl n.iar .Arnhemi n .^laort 1919.
I)c opmarsch t)|) het W'illein.splein

een pontonbrug over het Pannerdensche kanaal getrokken ten oosten van

Angeren en de tegenpartij in westelijke richting ver\olgd; terwijl de

batterij te Slijk-Ewijk gekantonneerd, wordt op 16 Scjitember de vervolging

voortgezet en een aanval gedaan op de stelling Ochten-de Spees ; 16 uren

waren manschappen en paarden voortdurend in touw geweest en begonnen

teekenen van vermoeidheid waarneembaar te \\'orden.

In den nacht van 16—17 September kantonneerde de dubbelbatterij



wederom te Slijk-Ewijk en op 17 September had de terugmarsch over
Andelst een pontonbrug bij het Lexkesveer en Renkum naar Arnhem plaats.
In verband met de besmettelijke ziekte, die zich bij de paarden had

voorgedaan, werd tot eene verbouwing der stallen van de AVillems-
kazerne besloten en werd de dubbelbatterij voor onbepaalden tijd naar
Deventer verplaatst en voorloopig ondergebracht bij de burgerij. Om

8 uur voorm. op 9 December 1915 werd over Loenen naar Deventer

gemarcheerd in 7 uur.

Eene schietoefening van de compleete dubbelbatterij had op 30 Maart
1916 plaats, tegen de westelijke helling van den Haarlerberg, waarbij
tegenwoordig waren de Divisiecommandant, de Generaal-Majoor J. Burger,
de Inspecteur der Bereden Artillerie de Generaal-Majoor O. L. G. F.
Merson en de Kolonel Jhr. E. H. J. Storm van 's-Gravesande, Com
mandant van het -Ie Regiment Veld-Artillerie als Artillerie-Commandant

der Divisie.

Den volgenden dag werd het telegram ontvangen, „geen verloven meer
verleenen" en in den namiddag alle voertuigen marschvaardig gemaakt en
uitgerust; des avonds had een taptoe met muziek plaats.

Hoewel de stallen te Arnhem nog niet geheel in orde waren, werd

toch op 9 Mei 1916 Deventer verlaten en een gedeelte van de paarden

voorloopig gestald in de loodsen van het Artillerie Park.
Door de dubbelbatterij werd deelgenomen aan den legerdag in het Stadion

te Amsterdam op 16 Juli 1915; daartoe werd op 14 Juli afgemarcheerd
en de batterij ingekwartierd te Scherpenzeel en ^Voudenberg, terwijl op
15 Juli langs de Vuursche naar Hilversum en 's-Graveland werd ge
marcheerd. Over Weesp en Diemerbrug werd het Stadion bereikt en

aldaar in verschillende gangen eene demonstratie gegeven voor Z. E. den
Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, den Stelling-Commandant en
de Commandanten van de He en IVe Divisie.

Ruim 12 uur middernacht waren de kwartieren van den vorigen nacht

te Hilversum en 's Graveland weer bereikt en werd daar den I7den Juli
rustdag gehouden.
Langs het interneeringskamp op de Vlasakkers werd de volgende twee

dagen over Scherpenzeel naar Arnhem teruggemarcheerd, alwaar de batterij,
met eene sterkte aan paarden van 260, zonder één uitvaller aankwam.

Eene schietoefening op de heide N. AV. van Deelen had reeds den
volgenden dag plaats onder leiding van den Korpscommandant, welke
oefening den 21 sten Juli werd voortgezet. Reeds 27 Juli is de dubbel
batterij alweder op marsch naar Noord-Brabant voor eene schietoefening
van het geheele Korps nabij Uden. Bij Nijmegen, Grave en Overasselt
werden de batterijen over de rivieren gezet en op 27 en 28 Juli inge
kwartierd te Escharen, Gossel en Grave, vanwaar aan de schietoefeningen
werd deelgenomen en op 29 Juli over Overasselt, Linden, Katwijk en
Nijmegen naar Arnhem werd teruggemarcheerd.
In de maand Augustus hadden vele oefeningen plaats, op 9 Augustus met

deVllle Infanterie Brigade nabij Herwen, gevolgd door een bivak ten W^esten
van Loenen, in de nabijheid waarvan ook 111—4 R. V. A. bivakkeerde.

Een nachtmarsch had op 25 Augustus plaats, tijdens de oefeningen van
21 tot 26 Augustus van de 11e Divisie tusschen Arnhem en Ede.

Ook aan de groote manoeuvres in 1916 in Oost-Brabant werd door deze

dubbelbatterij deelgenomen en op 21 September uit Arnhem afgemarcheerd
naar Herveld, alwaar de batterijen werden ingekwartierd.

Met de Vllle Infanterie Brigade werd den volgenden dag over een
schipbrug bij Winssen gemarcheerd en over Beuningen, Leur bereikt, al
waar nachtkwartier werd gehouden en 23 September 6.30 voorm. werd
afgemarcheerd om de Maas bij Ravestein over te trekken en in stelling

te komen 1 K. M. ten Z. O. van Veghel.

In Eikenheuvel en Kooldect werden de batterijen ingekwartierd, welk

bevel om 7 uur namiddag was ontvangen, zoodat de kwartieren bij duis
ternis bereikt werden. Na een rustdag volgde nog een zware manoeuvre

dag, doch konden weder dezelfde kwartieren betrokken worden. 26 Sep

tember had de terugmarsch door Uden en Zeeland plaats en kwamen
de batterijen ten Z. van Scha^'kschen hoek in stelling. Ten N. van Oss
te Dorseleind kwamen de batterijen te 10 uur namiddag aan en waren

12.30 voormiddag onder dak. Een welverdiende rust werd den volgenden
dag gehouden en 28 September had de terugmarsch naar Arnhem plaats,
waarbij pontonbruggen te Megen en Winssen overgetrokken werden. Ook
bij deze dubbelbatterij was de geest van den troep gedurende de ma-
noeuvredagen uitstekend geweest en waren alle paarden marcheerende in
Arnhem teruggekeerd.
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20 April 1917 had eene oefening plaats voor het comité „Indië Weer
baar", en op 8 Mei heeft H. M. de Koningin te paard de oefeningen der
batterijen afzonderlijk en van de Dubbclbatterij gezamenlijk bijgewoond

op het Rosendaalsche \eld.

Van Zondag op Maandagnacht' om 12.50 werd op 21 Mei uitgerukt
teneinde de spoorbrug bij Oosterbeck Laag over te trekken.

Aan de schietoefeningen van het Korps op de Schayksche heide van

22 tot en met 27 Juni 1917 werd vanuit Berghem deelgenomen. Met het

ooü op de uroote hitte der laatste weken, werd op 21 Juni om 1.15 voor
middag afgemarcheerd en Berghem 11.50 voorm. bereikt. Bij Ravestein
waren de 50 voertuigen over de Maas gegaan, terwijl alle afdeelingen en

de hand- en reservepaarden bij Batenburg per pont werden o\crgezet.

Op den terugmarsch werd de dubbelbatterij te Wijchen ingekwartierd
en 28 Juni na een marsch van ó^'o uur Arnhem bereikt.
Op 18 Auirustus werd de laatste eer bewezen aan een gladden -J ponder

en een getrokken H ponder, welke vuurmonden \'rocger in gebruik geweest

zijnde bij de Rijdende Atilleric, per schip \ an hel Rijksmuseum naar Arnhem
waren \crvoerd met bestemming het Artillerie-Museum te Ooorweerth.

Onder commando van een afstammeling van een der eerste kapiteins van
de Xcderlandsche Rijdende Artillerie, de Reserve Kcrstc Luitenant W. F.
Baron van X'erschuer, werd een detachement samengesteld, bestaande uil

2 stuks commandanten en 2 Afdeelingen, voorafgegaan door 8 Trompetters,

terwijl de 2 vuurmonden getrokken werden door 2 bespanningen van

6  jiaarden en de manschappen gekleed waren in ^•eIdtenuc met gelen

dolman.

Zeer plechtig was deze laatste marsch der oude kanonnen, de op wacht

zijnde onderollicier \'an de kazerne was zich de plechtigheid bewust, liet

de wacht aantreden en bij het \ oorbijgaan van het detachement de sabels

presenteeren.

De Commandant der Dubbclbatterij, de Kapitein C. W. A. Baron van

Hacrsolte wan den Doorn, werd gedurende zijne ziekte van 21 Februari

1918—16 April 1918 vervangen door den Kapitein H. J. Verhulst van het

de Regiment Veld-Artillerie, die den eersten dag met de dubbelbatterij

den traditioneelcn rondgang door Arnhem maakte ter gelegenheid van het

125-jarig bestaan \'an het Korps. Van de olficieren van de Brigade
Grenadiers en Jagers werd als huldeblijk een ziK'cren lauwerkrans met

inscriptie ont\'angen, terwijl des namiddags de olïiciercn uit Schijndcl aan
kwamen, om deel te nemen aan den Korpsniaaltijd.

Voor den troep hadden den volgenden avond leestelijkheden plaats, het
programma was door de onderofficieren samengesteld en ingestudeerd.
Naar de schietoefeningen in Augustus te Oirschot werd den 15dcn

Augustus afgemarcheerd en den eersten nacht te Hees bij Nijmegen
doorgebracht.

0\cr Wijchen en de ^•eerponten bij Ravestein en Batenburg werd naar
Berghem gemarcheerd, waar de dubbelbatterij werd ingekwartierd, terwijl
den volgenden dag naar Uden werd gemarcheei'd alwaar Zondag 18 Augustus
rustdag wei'd gehouden.
Maandag werd over Veghel naar St. Oldenzodcn gemarcheerd, waar

het gchecle Korps \'ereenigd werd om naar Oirschot te marcheercn.
Na afloop der schietoefeningen en een gezamenlijke marsch met den Stal



cn de dubbclbatteri) uit Schijndcl tot St. Oldcnrode werden te Uden de
oude kwartieren weer betrokken en op 51 Augustus na een driewerF hoera
op H. M. de Koningin naar Cuvk afgemarcheerd, alwaar op Zondag
1 September rustdag werd gehouden. Op de iMookerheide werd in stelling
gekomen en in den namiddag over Groesbeek en Nijmegen, Hees bereikt
cn op 3 September in Arnhem teruggekeerd.
26 October te 5 uur namiddag werd de dubbelbatterij geconsigneerd

ten einde gereed te zijn militairen bijstand te verleenen te Harskamp, doch
behoefde dien dag niet uitgerukt te worden.
15 November 1918 om 11 uur namiddag werd bericht ontvangen dat

een detachement van 50 man op H November per extra trein naar
Haarlem moest vertrekken, tot het verleenen van militairen bijstand/

Dit detachement vertrok onder bevel van den Isten Luitenant

P. H. Schoute, aan wien was toegevoegd de Reserve Tweede Luitenant
Jhr. van Loon, om 12.45 uit de kazerne en was om 1 uur met
de 48 paarden reeds ingeladen. De afstand . van de kazerne naar
het station werd in verband met den korten beschikbaren tijd van 15
minuten in draf afgelegd en de paarden op hét eerste perron door
cenige krachtige armen in de wagons geladen, hetgeen zoo snel in zijn
werk gegaan is, dat de op het station aanwezige spoorwegautoriteiten

hunne groote verbazing en bewondering daarover te kennen gaven.

Het gedeelte van de dubbelbatterij, dat te Arnhem achterbleef, was
gedurende de eerste dagen in de Kazerne geconsigneerd, doch behoefde
evenmin als het detachement te Haarlem, op te treden.

16 November verliet de tot Majoor bij het 5de Regiment Vesting

Artillerie te Hilversum bevorderde Kapitein C. W. A. Baron van Haersolte

van den Doorn de dubbelbatterij en werd het commando overgenomen
door den van het 4e Regiment Veld-Artillerie te Leiden bij het Korps
overgeplaatsten Kapitein R. D. Storm Buijsing.

Intusschen waren reeds eenige lichtingen vertrokken en was tot de
demobilisatie overgegaan.

De resultaten in de jaren voor en tijdens de mobilisatie verkregen,
hebben ten duidelijkste bewezen, dat de Rijdende Artillerie aan hare be
stemming als artilleriesteun van het groote verkennende lichaam \'an het
Veldleger, ten allen tijde heeft kunnen voldoen; moge ondanks de be
snoeiing van het Korps en ondanks andere ongunstige factoren (korte
oefeningstijd van de militie, afschaffing van de vrijwilligers, geringe vredes-
sterkte aan paarden) de gevechtskracht van de Nederlandsche Rijdende
Artillerie, ook in de toekomst, indien dit onverhoopt noodig is, onver

minderd blijken te zijn.
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