
De Majoor van Dam van I s s e 11 en onze cavalerie.

In de vergadering van de Ver. Krijgsw. op 29 April j.l. heeft boven-
genoemde hoofdofficier het voorstel gedaan (blz. 285 Org. IV 18/19) een

regiment huzaren af te schaffen en per divisie twee eskadrons in te
deelen. Ik wil daartegen mijne stem verheffen en om te beginnen con-
stateeren, dat hij daarvoor volstrekt geene deugdelijke beweegredenen
heeft aangevoerd. Wel zegt hij heel apodictisch: „Overtuigend is door
mij in Krijgsw. 11/12 aan de hand der eigen krijgsgeschiedenis aan-
getoond, hoe de cavalerie zich in o n z e t e r r e i n e n vanaf den
Sporenslag bij Kortrijk (1302) tot en met den Tiendaagschen veldtocht
(1831) nimmer rendabel heeft weten te maken," maar vooreerst vind ik
het heel onaardig, dat hij nu juist met den Sporenslag uit 1302 aan-
komt, waarvan ik, qua tactiek, niets wist (op de K. M. A. werd deze
slag ook niet behandeld!) maar als de cavalerie zóó stom en bolsje-
wistisch optreedt ('t was trouwens geen Hollandsche cavalerie, maar
Franscheli, als maj. v. Dam v. I s s e l t (verder kortheidshalve als S.
aangeduid) ons onthulde op blz. 27 Org. I 11/12, dan is dat maar een
zwak bewijs voor zijne stelling; luister: „de gansche ridderschap, t u k
op zege en b u i t wierp zich in o r d e l o o z e h o o p e n op den
wijkenden vijand" enz. (alle spatieeringen van mij). Is nu zoo'n „déban-
dade" een bewijs tegen het bestaansrecht der cavalerie? Met hetzelfde
recht zou men het bestaansrecht van de infanterie kunnen aantasten,
omdat bij Custozza drie pelotons cavalerie eene geheele divisie infanterie
door elkaar rammeiden.

En dan, wat bewijzen zulke oude koeien uit zoo'n gansch anderen
tijd ? Nog iets verder, en S. komt bij C l a u d i u s C i v i l i s, maar
daar praat hij niet over; toen vierde de cavalerie hoogtij! Erger is,
dat hij ook niet spreekt over den Spaanschen successieoorlog, een
glorietijd der ruiterij!

Verder was die overtuiging lang niet sterk genoeg om anderen te
overtuigen, want de replieken verzwijgt S. angstvallig en juist daarbij
krijgt S. eerst een tik met de karwats van kol. T o n n e t (blz. 87 Org.
I 11/12), die er op wijst, dat S. het tijdperk 1672—1795 overslaat, en
vervolgens den nadruk legt op S.'s verkeerd uitgangspunt (waarover
straks nader); doch daarna (blz 90) krijgt hij nog een flinkeren tik van
niemand minder dan den tegenwoordigen M. v. O. Mag ik even aan-
halen? „ . . . . maar ik ontken ten eenenmale, dat de Sporenslag in 1302
„iets kan beteekenen voor de Nederlandsche tactiek van den tegenwoor-
„digen tijd.". . . . „Bewapening, materieel, verpleging, kader, tactische
„denkbeelden, dat alles is niet meer te vergelijken." . . . . „Dat de ge'
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„achte spreker echter den Sporenslag aanvoert als bewijs, dat wij onze
„cavalerie wel kunnen verminderen, dat gaat mij veel te ver. Dat wij
„in ons land met eene beperkte cavalerie kunnen volstaan, onderschrijf
„ik ten volle, maar in dit opzicht zijn wij reeds zeer nationaal, met het
„schijntje ruiterij, dat wij thans bezitten. Spreker zegt: Wij hebben geene
„cavalerie noodig, die kondschapsdienst op groote schaal kan gaan doen
„als in Duitschland, maar in dit stadium zijn wij nu reeds naar mijn
„oordeel. Ik kan derhalve niet medegaan met het denkbeeld om onze
„cavalerie te halveeren en van 4 op 2 regimenten te brengen." Thans
is S. iets genadiger en wil hij ons brengen van 4 op 3 regimenten! Hij
stelt voor 450.000 man infanterie en daarbij . . . . 12 eskadrons, zegge + 1550
sabels! Alleen divisie-cavalerie Eene aardige verhouding! Een olifant
zonder oogen, i. c. een leger zonder legercavalerie! Ik vermoed, dat
alle Europeesche organisatoren de handen ineen zouden slaan bij zoo'n
verhouding i). Nu heb ik ook nog nooit ofte n immer hooren verdedigen,
dat een legerbevelhebber het in de oorlogen, die te w a c h t e n zijn
(niet de nationale vechtpartijen onder Prins M a u r i t s en Pr. F r e d e-
rik H e n d r i k , waarvan S. uitgaat) het zou kunnen doen zonder een
strategisch verkenningsorgaan met als voornaamste onderdeel cavalerie
en S. stelt dan toch in eerste linie zes divisies en ik wed, dat iedere
C. V. hierbij eene flinke cavie brigade smartelijk zou ontberen. Volgens
mij is dit nu juist het minimum (d. w. z. eene sterke cav'e brig. -f- 2
eskns per divisie) dat wij allernoodigst hebben en dan hebben wij heusch
nog veel minder dan elke andere staat, België incluis.

Eerlijkheidshalve moet ik ook de dupliek van S. vermelden; echter
tamboereert hij daarin door op de voorbeelden uit de eigen (defensieve)
krijgsgeschiedenis; bewijst niet, dat wij geen legercavalerie noodig heb-
ben, doch haalt, om de zaak te omzeilen, een voorbeeld aan, dat wiel-
rijders vlugger dan cavalerie kunnen rijden van Breda naar Arnhem
of van Utrecht naar de kust. Heeft iemand dat ooit in twijfel getrok-
ken? Maar gaat het alleen om snelheid langs den harden weg? Auto's
gaan nog harder. En de cavalerie heeft toch nog andere taken dan
ingrijpen op het gevechtsveld, b.v. verkennings- en ophelderingsdienst
en dat kunnen wielrijders, niettegenstaande hun' snelheid, niet.

S stelt zich bergen voor van goedkoope wielrijders in plaats van
cavalerie, doch vooreerst kunnen wielrijders buiten de harde wegen
nooit de cavalerie vervangen, de ritm. B l o k h u i s heeft overtuigend
aangetoond (blz. 158 e. v. Org. III "'/n), dat zij niet kunnen verkennen
(zie ook de brochure van den ien Luitenant M a t h o n ) . En is een
k o r p s wielrijders geschikt de cavalerie te vervangen in den strate-
gischen verkenningsdienst? Zoodra wielrijders den kunstweg verlaten,

l) Opm. Het klinkt eigenlijk koddig, in dit verband in S.'s dupliek te lezen; „De
Majoor A l t i n g v. G e u s a u heeft er de aandacht op gevestigd, dat wij reeds zeer
weinig Cavalerie bezitten Ik ben het geheel met hem eens; wij hebben niet veel
cavalerie, maar n i e t v e e l , kan toch nog t e v e e l zijn."
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vormt reeds i compie Of esk" wielrijders een' onhandelbaren, langen
wurm, die eigenlijk ongevechtsvaardig is; en van het fietspad af
zijn zij infanterie, die niets harder meer vooruit komen dan gewone
infie en bovendien angstig aan hare rijwielen denkt. En dan, hoe stelt
men zich daarbij de samenwerking voor met de R. A.? Heel grappig
is, dat S. de legercavie afschaft, maar de R. A. laat bestaan; wat eene
weelde, allemaal Ieren en bereden kanonniers! Hier wordt niet gekikt
over de weelderige organisatie! En S. zal ze toch wel niet bij de div.
cav'e willen gebruiken? Waarom ze dan ook niet afgeschaft?

S. zegt nu weer apodictisch: „Eene C.B. heeft voor Nederland niet
de minste reden van bestaan", doch dan zou het toch minstens noodig
zijn geweest, om de argumenten van den ritm. K l o k h u i s (blz. 162
e. v. Org. III 16/J7) te ontzenuwen, doch ho! maar; zij worden met een
hooghartig stilzwijgen voorbijgegaan; wij hooren geene weerlegging —
het zou ook moeilijk gaan —, wel gebruikt S. één argument, dat ritm.
B. reeds op blz. 167 te niet heeft gedaan. Op genoemde blz. toont deze
eveneens overtuigend aan, waarom de div. cavie de bedoelde taak niet
kan overnemen. Het is zeer gemakkelijk, om op eigen stokpaardjes door
te gaan, maar m. i. is het zaak, als voorlichter, om niet wederom met
dezelfde beweringen voor den dag te komen, zonder de argumenten
van andere voorlichters te niet te doen. Over mijn eigen betoog ter
zake in de Mil. Speet, van Juli '17 zwijg ik bescheiden.

Maar .... er schuilt een addertje onder het gras. Vlak na bovenbe-
doeld betoog (?) van S. steekt het zijn kop op: „Een der regimenten
„cav'e kan derhalve weer worden opgeheven. De zwaarste paarden van
„de g e h e e l e cavie kunnen ter beschikking gesteld worden van de
„bereden artie voor rijpaarden en voor de zoo noodzakelijke uitbreiding
„met houwitserafdeelingen. Er komt dan ook de daarvoor noodige stal-
„lingruimte ter beschikking zonder dat er voor onze mobiele, zware
„artie bijgebouwd behoeft te worden". Het is gemakkelijk riemen snijden
van een andermans leer! Welke eene naastenliefde! De artie moet na-
tuurlijk uitgebreid i), maar er zijn geene rijpaarden genoeg, de hou-
witsers hebben heelemaal geene paarden en geene stalling. Waar kun-
nen wij die het goedkoopst vandaan halen? Wel natuurlijk van de
cavie, in de laatste jaren de kop van Jut van het leger. Et Ie tour est
fait! Vermoedelijk zullen dan het liefst de nieuwe stallen in Tilburg en
Breda genomen worden; die in Ede zijn we reeds kwijtgeraakt aan de
artie. De zusterliefde voor ons wapen blijkt ook nog uit de volgende
zinsneden. Daargelaten nog, dat het getal presente paarden te hoog
wordt opgegeven, is het ook onjuist, te zeggen: „Thans worden de 5e
t/m 8e lichting dienstplichtigen ingedeeld bij den trein. Ook h i e r d o o r

i) Wel zegt S. op blz. 95 Org. I "/i2 : »>!" '799 was er tijdens den veldtocht in
Noord-Holland op een polderdijk slechts plaats voor één kanon; zoo is het thans
nog". Maar dat verhindert S. heelemaal niet, om toch de art. uit te breiden; als hij
consequent was, dan moest hij voor o n z e t e r r e i n e n evenzeer de veld-art. ver-
minderen als de cav.
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is* de organisatie van onze cavalerie buitengewoon weelderig, enz."
Eilieve is het onze schuld, dat in ons leger voor treinsoldaten afgerichte
huzaren worden gebruikt ? Ik zou zoo zeggen, dat de organisatie van
den trein d a a r d o o r buitengewoon kostbaar is geworden! Verder: S.
is wel zoo goed ons de paarden te laten voor de jongste lichting en
een 2e paard voor het kader en de ruiters met aanleg. „Alle overige
„worden in vredestijd ter beschikking gesteld als rijpaarden bij de veld-
„artie en voorts aan niet bereden officieren in of nabij de cavalerie-
„garnizoenen. Deze paarden worden bij mobilisatie onmiddellijk terug-
„gegeven, voorts ook voor zooveel noodig in den tijd der grootere
„oefeningen". Hoe lief! Onze paarden doorloopen dan zeker bij de
veld-artie en bij de onbereden officieren een extra-cursus in dressuur,
het dragen van de zware bepakking enz. en komen dan, volledig op
adem gebracht, terug om met 125 K.G. onder manschappen, die zoo
van den ploeg komen, pardoes in den oorlog te gaan. Pracht-organisatie.
Binnen eene week is geen paard meer over!

Tusschen twee haakjes worden we ook nog gezegend met den een-
jarigen diensttijd, terwijl wij met hard werken nu al geen kans zien,
om van ons buitengewoon ongeschikt menschenmateriaal (ik heb er
herhaaldelijk op gewezen) in twee jaar goede huzaren te maken. En
waar willen wij met eenjarigen diensttijd en geen vrijwilligers (bijna)
onze wachtmeesters vandaan halen, gezwegen nog van de instructeurs ,
en administrateurs? Geen enkele wachtmeester is bruikbaar, voor hij
een jaar of drie in dienst is. En hoe wil S. in één jaar den menschen
de noodzakelijke exercitiën, den marschveiligheids-, voorposten-, ver-
kennings- en ordonnansendienst, het gevecht te voet bijbrengen (zelfs
loopgraven aanvallen en verdedigen werd gevergd) om niet te spreken
van pionieren, seinen, zwemmen, roeien enz.? Reeds nu worden al die
zaken zeer onvoldoende gekend. Het wordt één groote janboel, althans
een voor niets te gebruiken hoopje slecht bereden infanterie.

Wij worden zoo dikwijls gewezen op het Zwitsersche leger; terecht
herinnert S. eraan, dat de Zwitser een geheel ander mensch is dan de
Hollander en dan: Heeft het Zwitsersche leger al de vuurproef door-
staan? Is er eenig bewijs, dat het leger zal voldoen in den oorlog?

Ik moet nog terugkomen op het uitgangspunt van S., nl. de eigen
krijgsgeschiedenis in onze terreinen (blz. 30 Org. I 11/12 en blz. 285
Org. IV 18/19) Wat zeide daaromtrent kol T o n n e t (blz. 87 Org. 11/12)?

„Wat ik thans wil, is niet meer in de schulp kruipen, doch den vij-
„and te lijf gaan en daartoe onze veldstrijdkrachten met dit voort-
„schrijden der legerevolutie versterken" . . . . „Nederland voor zich krach-
„tig verdedigbaar „„binnen de rivieren"", zooals het oudtijds heette;
„daarop moet, de historische lijn volgende, bij voortduring gerekend
„kunnen worden. Doch het heden vraagt meer. Onze ligging in het
„hoekje, waar de slagen kunnen vallen, stelt den eisch, dat wij elke
„schending van grondgebied buiten die rivieren, met kracht van wape-
„nen keeren". En verder: „Het volksleger van de toekomst kan ik mij
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„niet anders voorstellen, dan als een e i n h e i t l i c h e weermacht, als
„mobiele veldmacht georganiseerd en met in aansluiting daarmede ge-
„organiseerde, locale verdediging op meer bescheiden schaal".

Deze woorden zijn mij uit het hart gegrepen. Ik kan mij niet be-
grijpen, hoe S. zich in deze tijden een oorlog denkt a la 1590 — 1648
of 1672/73. Ik had Prins M a u r i t s of Fr. H e n d r i k wel eens
willen zien werken met het leger, dat S. zich denkt, 450.000 man infie!
Ik stel mij het oorlogsgeval heel anders voor; ik geef mijne meening
voor beter en zal gaarne die van anderen vernemen: Ik stel mij voor,
dat wij in den aanvang met S's zes divisiën, al of niet in verband met
een ander leger, den vijand ergens aan of over de grenzen (in elk ge-
val „buiten de rivieren") verslaan of tegenhouden. Minstens hebben
wij daarbij eene sterke C. B., natuurlijk volledig uitgerust met eskns
wielr's, met mitrailleurs en vliegers, noodig. (Eigenlijk is hier minstens
eene divisie noodig, maar uit vrees S en andere cavalerieverdelgers
een zenuwtoeval te bezorgen, zwijg ik daarover, al gebruikt België ze
wel en hebben ze in Sept./Oct. '14 gevochten ook, niettegenstaande
dit land, door de strategische overvalling, een' nationalen oorlog heeft
moeten voeren, en nog wel op zoo'n kleine oppervlakte).

Worden wij nu na vele offensieven en ontelbare heldendaden toch
gedrongen naar „binnen de rivieren", dan begint eerst de nationale
oorlog a la Pr. W i 11 e m I I I .

Ten slotte, waarom toch altijd alleen getuurd op de vesting Holland;
me dunkt, dat het in den wereldoorlog nog al eens is voorgekomen,
dat men buiten zijn eigen gebied vocht. Zoowat geen een klein land,
of zijn leger heeft ergens anders gevochten. Wie had ooit gedacht,
dat de Portugeezen op Fransch gebied zouden vechten en de Roeme-
niërs, eerst doodgeslagen door von M a c k e n s e n , zouden herleven
en te Buda-Pest hun intocht houden? En nu zullen velen zeggen, in
zulke verhoudingen komt een oorlog nooit weer voor: mogelijk, maar
zijn we dan den g-jarigen, den Spaanschen Successieoorlog vergeten
en zijn we niet te Waterloo en Quatre-Bras geweest, nog gezwegen
van Spanje en de Berezina? En wist S. misschien niet, waarom op
zekeren dag in Augustus '14 de (veel gesmade) C. B. met daarachter
eene s t e r k e divisiegroep den geheelen dag gewacht heeft op de
Beersche heide?

Integendeel, ik geloof, dat het uitgesloten is, dat wij in den mo-
dernen oorlog, alleen met een ander land zullen vechten, heel mis-
schien nog eens eene tiendaagsche ruzie met onze Zuiderburen, maar
dan zullen wij toch met S's zes divisiën ten Z. van de grens staan?
En als S. dan zelf eens C. V. mocht zijn, zal ik hem zonder wraak-
zucht beklagen om zijn bitter zielsberouw en schrijnend hartzeer, als
hij handenwringend roept om de C. B., die dan echter op zijne insti-
gatie misschien zal zijn afgeschaft, zoodat hij nu moet opereeren met
6 divisiën en een' blinddoek voor de oogenü

GELDERMAN.
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NASCHRIFT.

Met volledige instemming van den Schrijver zond de Redactie mij
dit artikel ter inzage; ik plaats hieronder enkele korte aanteekeningen.
Ik zal Schr. daarbij in zijn betoog op den voet volgen, al hoop ik hem
niet te volgen in zijn betoogtrant, die naar mijn bescheiden meening
hier en daar gelden kan als een der minder gelukkige democratische
uitingen van de overigens toe te juichen democratiseering onzer weer-
macht.

r°. In Krijgswetenschap 1911/2. blz 18 tot 28 werd door mij aan de
hand van een zeer groot aantal voorbeelden uit de eigen krijgsge-
schiedenis aangetoond, dat de cavalerie zich in o n z e t e r r e i n e n
van af den Sporenslag (1302) tot en met den Tiendaagschen Veldtocht
(1831) — die zich n b. afspeelde op terreinen, waar men, zoo ooit, een
nuttig gebruik van cavalerie zou mogen verwachten — nimmer ren-
dabel heeft weten te maken. Wie deze voorbeelden aandachtig nagaat
e n l e z e n w i l - - zij betreffen allerlei oorlogen, vriend en vijand —
zal moeten erkennen, dat zij overtuigend zijn. Schier nimmer heeft
men de cavalerie weten te gebruiken: zij bleef in reserve of leed echec.
A fortiori moet dit laatste het geval zijn in den tegenwoordigen oorlog,
nu de moderne vuurwapenen in enkele oogenblikken zulk een vreese-
lijke razzia kunnen houden in het zoo teere ruiterwapen. Daarom geen
verkenningen met gesloten ruiter-afdeelingen, louter met kleine patrouil-
les. Het ging niet aan, dit alles opnieuw uitvoerig uiteen te zetten,
allerminst in Krijgswetenschap.

2°. Dat ik in het betoog den Sporenslag durfde betrekken, komt,
omdat juist het eigenaardig karakter van het polderland reeds toen zijn
zeer karakteristiek stempel plaatste op het gevecht van cavalerie tegen
infanterie. A l s cavalerie h e t d o o r d e n a a r d v a n h e t t e r r e i n
reeds in 1302 aflegde tegenover het met de knods gewapende voetvolk,
hoe moei het dan wel gaan 6 a 7 eeuwen later tegenover snelvuur-
geweren, — geschut en — mitrailleurs! De z.g. „oude koeien uit een
gansch anderen tijd" kunnen dus in dezen nog zeer veel bewijzen. In
een polder staat de cavalerist met zijn paard nog even onbeholpen als
zes eeuwen geleden en oneindig kwetsbaarder. W i l de Heer G e 1-
d e r m a n wel lezen en begrijpen ?

3°. In mijn laatste voordracht in Krijgswetenschap bepleitte ik een
veldleger van 6 kleine, soepele Divisiën; aan elke Divisie ]/2 regiment
cavalerie of 2 eskadrons toe te deelen, louter voor verkenning en be-
veiliging; men komt dan tot 3 regimenten cavalerie. Deze indeeling is
slechts een v o o r l o o p i g e . Divisiën, die in het polderland optreden,
in Liniën en Stellingen opgenomen worden, kunnen haar cavalerie vol-
komen missen. In onze terreinen en in onze verhoudingen (stilstaande
positie-oorlog) zullen als regel veel waardevoller gegevens verschaft
worden door andere middelen, zooals spionnen, eigen bevolking, post-



duiven, of wel moderne ophelderingsorganen, zooals wielrijderafdee-
lingen en vliegtuigen. In mijn voordracht gaf ik inzonderheid aan,
hoe wij er van eerstgenoemde een zeer groot aantal kunnen bezitten,
o. a. door de oudere lichtingen der cavalerie rendabel te maken: de 12
eskadrons huzaren bij mobilisatie te verdubbelen met 12 eskadrons
wielrijders. Voor dit denkbeeld weet Schr. geen enkel woord van waar-
deering te vinden.

4°. In Krijgswetenschap, 1911/2, blz. 28/30 merkte ik voorts op, en
hier raken wij m. i. de kern der zaak: „Voegt men bij de hiervóór
aangehaalde nationale ervaringen het feit, dat de oorlog geen wis-
kunde, noch een methodisch schaakspel is, waarbij men alle gegevens
in handen of des tegenstanders opstellingen klaar voor oogen moet
hebben; dat een opperbevelhebber nooit mag wachten met handelen,
totdat hij alles van den vijand weet, doch dat hij den moed moet
hebben — wat wij zoo meesterlijk zien bij B o n a p a r t e in 1796 en
bij N a p o l e o n in 1814 — om zich onbekommerd met vereende
krachten en met alle energie midden in het ongewisse te werpen en
hier een razzia te houden; bedenkt men, dat een oorlog op onzen
bodem doorgaans een positie-oorlog zal worden, waarbij beide tegen-
standers meerdere dagen achtereen tegenover elkaar liggen en de be-
teekenis van den ophelderingsdienst zeer op den achtergrond treedt;
bedenkt men, dat de Cavalerie, vooral in onze terreinen, bij hare ver-
kenning overal aan den omtrek zal worden afgewezen en, vooral op
ons diluvium in verband met de bedektheid van het terrein, niet tot
de kern der zaak vermag door te dringen, zooals onze eigen bevolking
(spionnen); houdt men in het oog, dat Cavalerie als snel verplaatsbare
Infanterie in alle opzichten verre de mindere is van wielrijderafdee-
lingen (snelheid, kosten, fourage en sterkte [paarden-houders]); dat
Nederland geen ruitervolk van nature is en geen paardenstapel van
rijpaarden bezit, zoodat een tienvoudige omwisseling van paarden in
Zuid-Afrika tijdens den oorlog toegepast, in ons land onmogelijk zal
blijken; bedenkt men, hoeveel non-combattante paarden onze Cavalerie
reeds telt na een 8-tal manoeuvredagen, en hoe dat dure Wapen der-
halve, bij gebrek aan aanvulling, in oorlogstijd als sneeuw voor de zon
versmelten zal; bedenkt men, dat de beteekenis onzer Cavalerie voor
de grensdekking zeer is gedaald door de oprichting van de landweer
en dat een regiment Cavalerie a 600 paarden belangrijk meer kost
dan een regiment Infanterie (en dus wielrijders) a 6000 man; houdt
men dit alles in het oog, dan geloof ik, dat het eene daad van n a t i o -
n a a l wijs beleid zou zijn om onze Cavalerie in te k r impen . . . . en
12 bataljons wielrijders ervoor op te richten. Tevens waren dan op
ongezochte wijze én de paarden én de stallingsruimte gevonden voor
de op te richten mobiele vesting-artillerie."

Volkomen hetzelfde stond ik voor in 1919: inkrimping der Cavalerie;
zeer ruim gebruik van wielrijderafdeelingen; op o n g e z o c h t e wijze
de paarden en de stallingsruimte vinden voor de zoo hoog noodige
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mobiele zwaardere artillerie. Laten wij toch de zaken zien, gelijk zij
zijn en ons niet in de eerste plaats afvragen, tot welk Wapen wijzelf
behooren. De zaak, ruim bezien, is, hoe men uit een beperkt budget
een maximum hoeveelheid weerkracht vormt.

50 Het groote verschil tusschen Schr. en mij bestaat, behalve in de
mate van bruikbaarheid, die wij der cavalerie op Nederlandsche terrei-
nen toekennen, voornamelijk in verschil van opvatting nopens:

a. de waarde van den ophelderingsdienst,
b. het karakter van den oorlog, waaraan onze krijgsmacht deelnemen zal.
Ad a. Hierop werd boven reeds gezinspeeld, waar ik B o n a p a r t e

in 1796 en N a p o l e o n in 1814 aanhaalde. De theoretische tirade:
„ik verken en wacht af," leidt tot temporiseeren; men zal doorgaans
achter de feiten aanloopen, vooral in ons land, waar de cavalerie zoo
hoogst moeilijk w a a r d e v o l l e gegevens omtrent den vijand veilig
zal weten binnen te brengen. Als men in den bewegingsoorlog resul-
taten bereiken wil, moet men iets k r a c h t i g willen, zich, door bijeen-
trekking van een voldoende troepenmacht, een vuist vormen en daarmede
snel, verrassend en krachtig klappen uitdeelen. Zij zullen altijd raak
zijn. Het was mede in dit verband, dat ik in Krijgswetenschap 1913/4
N a p o l e o n's schitterenden veldtocht van 1814 behandelde i). Door-
gaans wist de Keizer niets; toch behaalde hij de eene overwinning na
de andere. Slechts de uitgeputte staat van Frankrijk en de apathie van
het Fransche volk maakten, dat al die overwinningen ten slotte in één
groote nederlaag verkeerden. Als Schr. eens het werk van C. v o n
B. K. „Geist und Stoff" aandachtig doorwerken en overdenken wil, twijfel
ik niet, of zijn opvatting omtrent de waarde van den ophelderingsdienst
zal heel wat dichter bij de mijne staan dan thans. Gebrek aan tijd en
ruimte beletten mij, dit alles hier nader te ontwikkelen.

Ad b. De bewegingsoorlog in onze buitenprovinciën in den aanvang
van een oorlog zal voor ons in enkele dagen afgeloopen zijn. De Tien-
daagsche Veldtocht heeft getoond, hoe weinig wij ook op dergelijke
terreinen aan cavalerie hebben. Optreden met een cavalerie-brigade
zou dan een middel vormen om ons met één ruitergevecht met een
overmachtigen tegenstander of met één welgericht concentrisch snel-
vuur voor den geheelen duur van den oorlog van onze cavalerie af te
helpen. Hoogstwaarschijnlijk komen wij daarna tot den positie-oorlog in
liniën en stellingen. Onze eigen krijgsgeschiedenis heeft geleerd, hoe
nutteloos de cavalerie dan is. Tijdens den Volkerenoorlog deed de
cavalerie overal als infanterie dienst in de loopgraven; de officieren
reden jachten achter het front. Doch daarvoor houdt men toch geen
zeer kostbare cavalerie! Voorts etappendienst in België, omdat men er
geen raad mee wist! Volgen er later offensieven van uit het hart des
lands, dan kunnen wij onze geheele beschikbare cavalerie concentree-

I) Zie vooral Krijgswetenschap 1913/4, blz. 607 tot 610. Eerste offensief van Na-
p o l e o n (onjuist voorgelicht door M a r m o n t) tegen B l ü c h e r.
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ren, ruim wielrijder- en vliegtuigafdeelingen indeelen, enz. De dislocatie
des tegenstanders zal dan trouwens wel op andere wijze bekend zijn!

Bij bondgenootschappelijk optreden buiten de grenzen — m. i. een
uitzonderingsgeval — kan de bondgenoot c. q. met Cavalerie bijsprin-
gen. Dat Rumenen en Portugeezen in de'n afgeloopen oorlog buiten
hun land vochten, zegt v o o r o n s m. i. zeer weinig Wij liggen in
een uitersten uithoek van W. Europa en nemen, met onzen rug naar
den Oceaan, een zeer eigenaardige, waardevolle flankstelling in op de
kortste operatielijn Berlijn—Parijs. Ook is het eene volk het andere
niet. Gelukkig staan onze volksaard en ons gezond democratisch staats-
bestuur wat hooger dan de Portugeesche en hebben wij den oorlog
op vreemden bodem niet noodig als een debouché om ons overschot
aan bevolking en ons gespuis elders op te ruimen. In dezen ga ik
volkomen accoord met Mr. S. van H o u t e n , die eenmaal elk weer-
stelsel, dat zich verder dan het zuiver (politiek) defensieve beweegt,
als een afkeurenswaardig imperialisme hekelde.

6. Ik betoogde, dat onze cavalerie een geheel verouderde staande-
leger organisatie bezit en daardoor buitengewoon duur is: gemis aan
diepte; alle paarden in vredestijd present, zonder dat daarvoor werk
is; hierdoor weer de tweejarige eerste-oefeningstijd om een voldoend
sterk personeel onder de wapenen te bezitten. Deze 3 feiten zijn
m. i. weg te nemen door, op de door mij aangegeven wijze, van de
vredes-eskadrons [oefeneenheden te maken, zooals de compagnieën
infanterie en batterijen veld-artillerie reeds zijn. Wanneer de taak der
cavalerie wordt om, in nauw verband met de infanterie, te verkennen
en te beschermen, kan ik niet inzien, waarom niet + 1/a der cavalerie-
paarden in vredestijd buiten den eigenlijken eskadronsdienst kan ge-
bruikt worden. De Bereden-Artillerie heeft een organisatie, waarbij 34
der oorlogspaarden in vredestijd bij den boer leven.

Overtuiging, dat onze cavalerie in onze terreinen steeds minder
bruikbaar wordt, dat de in theorie zoo hoog geprezen ophelderings-
dienst praktisch van weinig nut is en in ons land grootendeels door
meer moderne, tevens meer nationale middelen te vervangen is, dat
onze cavalerie een geheel verouderde vredesorganisatie bezit en dat
het aan haar bestede geld veel beter rendabel kan worden gemaakt,
dat Nederland voor zijn stellingen en zijn positie-oorlog daarentegen
dringend behoefte heeft aan mobiele, zwaardere artillerie deden mij
reeds vóór jaren den strijd aanbinden tegen uitbreiding en vóór in-
krimping der cavalerie. Mijn citaat uit den jare 1911 toont, dat ik mij
in dit opzicht volkomen gelijk gebleven ben.

De bewering van Schr., dat ik dan ook moest pleiten voor vermin-
dering der B. A. gaat volkomen mank, daar deze ook in Liniën en
Stellingen even bruikbaar is als de cavalerie er onbruikbaar. De insinuatie,
als zou ik als artillerist dit wapen uitgebreid wenschen te zien t e n
k o s t e van de cavalerie, kan ik zonder nadere beschouwing voorbij-
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gaan. Steeds pleitte ik voor een eenvoudige organisatie, dus ook een-
voudige staven, inkrimping der vredesorganisatie en bestreed ook in-
voering van het wel bepleite brigadeverband bij de B. A. i). Deze en
tal van andere, hier niet te vermelden zaken, geven Schr. allerminst
recht zijn betoog ter zake in te kleeden op de wijze, waarop hij
meende zulks te mogen doen.

W. E. VAN DAM VAN ISSELT,
Majoor van den Gencralen Staf.

P.S. Uit het artikel „Ronduit" (Mil. Speet. Aug. '19) blijkt, dat generaal J o f f r e ,
ondanks al zijn cavalerie, nog op 14 Aug. 1914 niet wist, dat de Duitschers iets over
de Sambre zouden ondernemen. Wat baat dan, zelfs in zulke verhoudingen, de ophel-
deringsdienst ? Houdt hiermede verband, wat ik eertijds noteerde, n.l. dat van de
Fransche lichting 1915 niemand bij de Cavalerie ingedeeld werd en wat ik nu lees
n.l. dat men er de opheffing ovetweegt van 19 regimenten ruiterij ? v. D. v. I.

ANTWOORD.

Nog eenige aanteekeningen mijnerzijds op het naschrift van S.
Vooreerst veel verontschuldigingen over mijn betoogtrant, ik heb

het heusch niet zoo kwaad gemeend, maar ik kan het o. a. niet helpen,
dat een korreltje humor mijn tegenstander blijkbaar ontgaat, b. v. ten
aanzien van de noot op blz. 649, waar sprake is van vermindering der
artillerie. Neen, dit is werkelijk niet mijne bedoeling; integendeel ben
ik het volkomen eens, dat zij uitgebreid dient te worden, maar ik be-
doelde te zeggen, dat, waar S. de veld-artillerie in polders en op dijken
gebruikt, hij ook de cavie daar gebruiken kan

Wij vechten tegenwoordig evenveel te voet als te paard en me dunkt,
dat, bij afwisseling de cavie in den wereldoorlog flink gevochten heeft
in de loopgraven, om in eene volgende periode weer te paard noodig
te zijn (Polen, Roemenië). Ik moet hier, waar S. praat over democrati-
seering — ik ben er niet over begonnen — even zeggen, op gevaar
af van gelyncht te worden, dat ik geen zier geef om die nieuwerwet-
schigheid en ze daarentegen, in aanmerking genomen de tamelijke
tuchteloosheid van ons volk, eene ramp acht voor de geoefendheid van
het leger. Wél vind ik haar eene prachtige leuze voor kamerleden op
kiezers vergaderingen.

Wat nu S.'s betoogtrant aangaat, zijn betoog gaat op vele punten
langs mij heen, waar hij wederom pleit voor zijne denkbeelden over
legerorganisatie (hetgeen mijne zaak niet is); en op de hoofdpunten —
hoewel hij zegt mij op den voet te zullen volgen — zwijgt hij in

l) Afschaffing van de R. A. bepleitte ik reeds in 1907 en 1908 in dit Tijdschrift.
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zeven talen, laat staan, dat hij eene weerlegging geeft. Zoo ten aanzien
van de opmerking van den kol. T o n n e t over het tijdvak 1673 — 1795
en van den tegenwoordigen M. v. O., van mijn betoog, over den een-
jarigen diensttijd der cavalerie en dat een korps wielrijders niet de
cav'e kan vervangen, en van de argumentatie van den ritm. B l o k -
h u i s vóór eene cavie brigade. Ik geloof, dat ik hier meer recht heb,
te vragen: W i l de heer v. D. v. I. niet lezen? Want het betoog van
bovengenoemde heeren hielden zij na S.'s voordracht; ik heb het woorde-
lijk aangehaald en toch zwijgt nu S. over hunne argumenten betreffende
de bewijskracht van die nationale oorlogen. S. blijft doorgaan op dien
ongelukkigen Sporenslag, en zijn geschiedkundige voorbeelden uit de
n a t i o n a l e oorlogen, die m. i. weinig bewijzen met uitzondering wel-
licht van het gevecht bij Kermpt, hoewel dit toch eigenlijk ook eene
„oude koe" is, omdat er toen geen wielrijders waren i), Neen, ik heb
dat alles zeer goed gelezen en ik ben zoo pedant om te zeggen, ook
goed begrepen, maar vooreerst vind ik niet alle voorbeelden erg sterk,
zelfs niet voor onze terreinen (b. v. het gevecht bij Doesburg); verder
vormt, door de allerongelukkigste aanvoering bij den Sporenslag, dit
gevecht m. i. geen argument (en hoe was de aanvoering eigenlijk bij
Kermpt?) ; voorts zwijgt S. wederom hardnekkig over het tijdvak
1673—1795, doch voornamelijk — en hier vraag ik S. te willen lezen —
kom ik nog eens op zijn uitgangspunt terug: den nationalen oorlog,
dien ik eerst in een later stadium zie; als wij zoover zijn, erken ik,
dat onze overgebleven cavalerie, als zij hare „Schuldigkeit" gedaan
heeft, verder te voet moet vechten. Maar ik heb dat gebruik in den
polderoorlog toch ook nergens bestreden? Echter bestrijd ik, dat het
bondgenootschappelijk optreden buiten de grenzen een uitzonderings-
geval zal zijn (5 b) en ik bevind mij in goed gezelschap ; niemand
minder dan gen. S n ij d e r s schrijft in het Org. „Ons Leger" v. 15 Aug.
j. blz. 215: „De internationale verhoudingen in Europa zijn van dien
„aard, dat een gelocaliseerde oorlog tusschen twee afzonderlijke staten
„vrijwel uitgesloten is te achten. Met name in het ondenkbaar, dat
„Nederland uit een politiek, strategisch en economisch oogpunt (ook
„als groote koloniale mogendheid) zulk een hoogst gewichtige plaats
„bekleedende in het Europeesche Statenverband, door eene groote
„mogendheid zou kunnen worden bedreigd, aangevallen en veroverd,
„terwijl dit door de overige Europeesche Staten lijdelijk zou worden
„aangezien en toegelaten Er zal altijd zijn — of spoedig na de uit-
„barsting van het conflict ontstaan — een o o r l o g t u s s c h e n
„ t w e e S t a t e n g r o e p e n , waarvan er één aan onze zijde zal staan."

En dan het geval, dat kapitein R o n d u i t aanneemt op blz. 509 v.

l) En dan, moet dat eene gevecht van 100 jaar geleden nu in eens de cavalerie
van 100 jaar later te niet doen ? Als S. er nu eens 10 uit die tiendaagsche ruzie kon
aanhalen! De aanvoering is toch ook wel wat verbeterd ? En dan de wielrijders en
de vliegtuigen !
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dit tijdschrift (Aug. nr.) over een Nederlandsch offensief met 3 divisiën
van uit de vesting Holland tegen de Duitsche verbindingen, waarop
ik aan het slot van mijn opstel reeds zinspeelde. Zou daarbij de cava-
lerie-brigade niet allernoodigst zijn geweest? Neen, zegt S., de bond-
genoot zal bijspringen. Vooreerst zal deze daarmede weinig ingenomen
zijn, nog afgescheiden daarvan, of hij cavalerie over heeft. Zouden we
in het geval-R o n d u i t cav.ie van de Belgen, Eng. of Fr. te leen
hebben gekregen? Immers neen! S. fabriceert zich op deze wijze wel
eene goedkoope legerorganisatie, maar goedkoop is in den regel niet
goed. Maar, zegt S., ik lever u 12 esk.ns wielrijders i). Weet S. niet,
die mijn betoog daaromtrent, zooals ik boven reeds zeide niet schijnt
gelezen te hebben, dat die 12 esk.ns een onontwarbaar kluwen zullen
vormen, omdat zij per rijwiel op den harden weg moeten blijven en
die te voet niet meer vooruit komen met eene snelheid, vereischt voor
den verkenningsdienst ? En vecht dat verkenningskorps wielrijders zonder
artillerie? Weet S., dat' de Franschen reeds jaren geleden proeven
namen met wielrijdersbataljons (maj. G é r a r d) en dat die ongunstig
uitvielen?

Dat de wielrijders niet kunnen verkennen buiten den harden weg,
tracht S. te omgaan, door nu plotseling den ophelderingsdienst der
cavalerie voor zoowat overbodig te verklaren (er blijft dan toch de
verkenningsdienst?) en daarvoor te gebruiken spionnen en vliegtuig-
afdeelingen. Wat aangaat de eerstgenoemde heeren, ik vrees het ergste —
qua opheldering — voor S.'s legeraanvoering, vooral als die spionnen-
dienst zoo is georganiseerd als bij ons vóór den oorlog, d.w.z. echt
Hollandsch op een zuinigje en dan die vliegtuigafdeelingen, och arme!
En gesteld, dat wij daarvan eenige tot onze beschikking zouden hebben,
dan staan zij voor hetzelfde geval als S. voor onze cavalerie aanneemt,
d.w.z. tegenover het vijandelijke snelvuurgeweer, geschut-en mitr. vuur!

Wat aangaat dat rendabel maken der cavalerie: Niemand, behalve
inf.ie, genie en pontonniers heeft zich eigenlijk m. i. rendabel gemaakt
in de nationale oorlogen. De moeilijkheden voor de veld-art.ie bij name
zijn oneindig grooter geworden, juist in de laatste tien jaar, toch roept
iedereen om meer artillerie, hoewel voor haar de vuurovervallen van
vliegtuigen, van in stelling staande vijandel art.'e oneindig veel ge-
vaarlijker zijn dan voor cav.ie. Ik zeg dit, ook in verband met de
razzia's door vuurovervallen, die S. noemt alsof dit iets geheel nieuws
ware. Wij hebben dit echter reeds in 1890 op de K M.A geleerd Toch
heeft de cav.ie niettegenstaande de invoering van snelvuurwapenen en
naderhand mitr.'s behoorlijk hare partij meegeblazen in Boeren-ocrlog,
Russ.-Jap - en Wereldoorlog. Al die oude beweringen over toekomstige

l) S zegt ad 3, dat ik daarvoor geen woord van waardeering over heb. Di t i sec l
wel het geval; ik vind het zelfs prachtig, maar ik sprak niet over wielrijders bij
cavalene-brigade, evenmin als over mitrailleurs, omdat de indeeling van deze afd
lingen vanzelfsprekend is.

is echter
'ij de
-fdee-
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verliezen schrikken geen wapen meer af. Hoe dikwijls hebben wij na
den Boerenoorlog niet gehoord, dat infi« niet meer zou kunnen aan-
vallen in vlak terrein (Black Watch bij Colenso) en hoe is het nu gegaan
in den loogravenstrijd ? In den laatsten oorlog zijn dikwijls bataljons
in een paar minuten gedecimeerd door mitr. vuur; de Eng. art.ie in
Noord-Frankr. eveneens Juist dit wapen is veel gevoeliger dan de
cav.ie geworden; als slechts een neus van een kannonier wordt gezien,
zijn ze er al bij, sluipende en in den grond kruipende moet zij in
stelling komen en is dan verder overgeleverd, als zij eens ontdekt
mocht worden door vijandel. vliegtuigen. Wil iemand daarom dat wapen
verminderen? Integendeel, het past zich aan bij de grootere moeilijk-
heden. Evenzoo wij; laat S. zich heusch niet bezorgd maken over het
teere ruiterwapen. Wat aangaat de te lijden verliezen en aanvulling
is S. weer niet erg gelukkig met zijn e en e voorbeeld (zie 4°.) uit de
g e h e e l e krijgsgeschiedenis. Wist S. niet, dat die reusachtige verliezen
van de Engelschen daaruit voortkwamen, dat zij alle paarden van ver
over zee moesten aanvoeren uit een geheel ander klimaat en dat zij
daardoor, door ziekte, te gronde gingen? De Boeren zonder aanvulling
van buiten, hebben eerst na twee jaar moeite gekregen met hunne
paarden aanvulling. Ik stel tegenover S.'s voorbeeld, dat + 1902 of 1903
generaal v. d. C a p e 11 e n, in een artikel in dit tijdschr. over organisatie
der cav.ie, heeft uitgerekend, dat wij aan aanvulling een grooter per-
centage bezaten dan het Duitsche reg.t, dat in 70/71 de meeste ver-
liezen heeft gelezen. Bovendien is in '14 gebleken, dat er in ons land
heel wat rijpaarden te krijgen zijn. Met dat al wil ik niet zeggen, dat
de toestand bij ons schitterend is, lang niet, maar eene tienvoudige
omwisseling is volstrekt onnoodig.

Nog eenige losse aanteekeningen:
Ad 1°. Verkenningen met kleine patrouilles alleen (zonder afdee-

lingen er achter) brengen geen resultaat.
Ad 2°. Inderdaad, als we na 6 — 7 eeuwen in het p o l d e r l a n d

even dom optreden als de Fr. ridders in 1302, dan zullen wij nog
meer verliezen lijden als toen. Maar ik beweer juist, dat wij te paard
niet zullen optreden in het polderland als bij uitzondering, en als regel
daarbuiten (zie boven gen. S n i j d e r s ) zooals in het tijdvak 1673—1795.

Ad 40. Als cavie overal door vuur wordt afgewezen, heeft dit toch
al veel waarde voor de verkenning? En om tot de kern door te drin-
gen heeft men juist grootere afdeelingen met artie en wielrijders noodig.
„Beperkt budget en maximum hoeveelheid weerkracht" d.w.z. volgens
de democratische lezing: heel veel menschen, maar, om die lang en
goed te oefenen, is te duur, dus korte diensttijd, maar het gevolg is,
dat al die menschen individueel niets kennen. Vervolgens, om het nog
goedkooper te maken, de cavalerie verminderen; over de enorm dure
aanschaffing van artillerie, munitie, treinen, de encadreering enz. wordt
maar niet te veel gepraat, dat komt pas naderhand.

Ad 50. Speculatie op N a p o l e o n ' s veldheerskunst lijkt mij zeer
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gevaarlijk; na hem is nooit weer een 2<ie N a p o l e o n opgestaan.
Ad 5 .̂ „Tijdens den volkerenoorlog deed de cavie overal als infie

dienst in de loopgraven". S. bedoelt toch zeker: na de schitterende
omsluiering van v d. M a r w i t z en v R i c h t h o f e n , en zijn de
daden van v. S c h m e t t o w in Roemenië', de operaties derOostenr.
cav>e en van de Duitsche in Rusland en Polen „spurlos" aan S. „vor-
übergegangen" ? Bovendien moest men in den loopgravenstrijd wel
met aflossingen werken en had men dus bij wijlen rust, en eindelijk
zal zoo'n jarenlange loopgravenstrijd wel nimmermeer voorkomen. Na
den Boerenoorlog sprak ieder over en oefende in „Boerentactiek". Is
er veel van uitgekomen? Nu droomt ieder weer van loopgraven.

Jammer, dat S. hier niet nader op onze flankstelling ingaat. Dan
ware hij in mijn schuitje gekomen, d. w. z. dat dit (zie R o n d u i t ) een
zeer rationeel geval zou zijn, waarbij de C. V. dan echter volgens mij
niets aan spionnen of eigen bevolking zou hebben, en ook niet aan
een verkenningskorps wielrijders, zonder cavalerie en R. A. Ik gelooi
niet, dat wij ons dan aan imperialisme schuldig zullen maken, maar
dat wij dan wel zullen moeten handelen, zooals gen. S n ij d e r s aangeeft.

Ad 6". „Van de vredeseskns oefeneenheden te maken, zooals de
compn infie en batt'jn veld-artie reeds zijn." Vooreerst heb ik van de
inf i e

 offn nog niets dan klachten gehoord over die zoogen, oefeneen-
heden, samenvoeging van compieen enz. met alle bekende nadeelen.
En dan, zijn de oefeningen van een veld-artillerist dezelfde als die van
een huzaar? Moet hij ook leeren verkennen, den voorposten-, marsch-
veiligheids- en ordonnansendienst? Wil men dat leeren in twee jaar,
dan kan men niet volstaan met geraamten van eskadrons, maar heeft
men eskadrons op behoorlijke sterkte noodig. Dit kon S., dunkt mij,
die bij de cav>e gedetacheerd is geweest, weten. Hij zal zeggen: voeg
de eskadrons maar samen, maar behalve de bekende nadeelen, zijn in
5 van de 7 garnizoensplaatsen slechts i of 2 eskns jn garnizoen en in
de 6e zijn geen oefeningsterreinen. Tengevolge o. a. van de zwakte
aan manschappen is reeds nu de geoefendheid veel te gering en ik
noodig S. uit, mijne eskadrons eens te komen zien; het zal mij be-
nieuwen, of hij daarna durft te verantwoorden, den oefeningstijd met
de helft te verminderen. Hij komt ook weer terug op het in gebruik
geven van een deel der paarden buiten den eskadronsdienst en hij
heeft dus blijkbaar mijne argumenten daartegen op blz. 650 niet willen
lezen evenmin als die tegen een eenjarigen diensttijd; ook niet mijne
opmerking, of 1550 sabels eene rationeele verhouding vormen 101450.000
man infanterie.

Mijne denkbeelden, waarvan S., voorzoover door hem bestreden, m. i.
de onjuistheid niet heeft aangetoond, laten zich samenvoegen tot het
volgende:

i°. Een toekomstige oorlog zal zich voor ons misschien geheel, doch
althans grootendeels buiten de rivieren afspelen Voorbeelden uit de
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nationale oorlogen van vorige eeuwen, speciaal die in het polderland,
hebben daarvoor geene waarde, wat het gebruik der cavalerie aangaat.

2°. Voor het voeren van dien oorlog is bij het veldleger allernoodigst
eene sterke cavaleriebrigade, natuurlijk geheel uitgerust op moderne
wijze. Een korps alleen uit wielrijders bestaande kan deze taak niet
overnemen.

3°. De Brigade-Ct. moet in vredestijd als inspecteur verantwoordelijk
zijn voor de opleiding en oefening der regimenten.

GELDERMAN.


