
De legerplaats bü Zeist en de najaarsinanoeiiïïes fler 1ste en 2fle fli?isie infanterie.

Wanneer we een motto aan 't hoofd dezer korte opmerkingen over boven-
genoemde oefeningen wilden stellen, we hadden een ruime en uitgezochte
keuze. Toch kozen wij zonder aarzeling het Hollandsche spreekwoord: de
beste stuurlui staan aan wal.

Geen vit- of bedilzucht, geen streven naar afbreken zal onze hand besturen,
alleen het waarachtig belang van 't leger, dat wij hebben lief gekregen doet
ons spreken.

Op den voorgrond stellen wij , dat het denkbeeld om 2 divisiën tegenover
elkander te laten manoeuvreeren een gelukkig denkbeeld is geweest en dat
het in één legerplaats vereenigen van de 3 regimenten infanterie eener
divisie, niet anders dan heilzaam kon zijn voor het verkrijgen van de zoo
hoog noodige eenheid.

Al dadelijk wijzen wij er op, dat het verband in de 3 regimenten elk op
zichzelf bij het begin der oefeningen veel te wenschen overliet. De reden
ligt voor de hand. Twee van de drie regimenten liggen in verschillende
oefeningsterreinen verspreid. In grooter verband dan 2, hoogstens 3 bataljons
(rnet eenige toevoeging van cavalerie en artillerie) op te treden is voor hen
uitgesloten; sommige garnizoenen kunnen niet eens gecombineerd oefenen.
Het regiment grenadiers en jagers alleen is in dezen bevoorrecht. Bij het
eindigen van den kamptijd konden de regimentscommandanten gerust ver-
zekeren, dat hunne bataljons gelijke innerlijke waarde hadden en dat zij
elkander in 't gevecht zouden weten aan te vullen en te steunen. Voorwaar
geen gering succes in een 10-tal dagen !

Keu andere quaestie wenschten wij thans ter sprake te brengen, ze betreft
de sterkte der regimenten. L)e compagnieën rukten uit de garnizoenen met
een gemiddeld effectief van ±415 , de bataljons varieerden van + 420—460,
het regiment was dus + 1750 man. Een dergelijke sterkte maakt, na aftrek
van de hoogst noodzakelijke employementen en corveeën, van de compagnieën
pelotons, van de bataljons skeletten. Wij behoeven niet uit te wijden over
de noodzakelijkheid of nut t igheid, dat men althans ééns op een jaar eens
het commando zal voeren geëvenredigd aan rang of graad. Voorzeker, wij
weten genoeg hoe hier beletselen bij tientallen aanwezig zijn, doch wij weten
evenzeer, dat de geringe getalsterkte der onderdeelen de giootste worm
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is, welke knaagt aan ons tegenwoordig stelsel van oefeningen, een stelsel
waarbij men de compagnie haar plaats in het militaire lichaam laat innemen,
doch waarbij haar de fuuctiëri zijn onthouden, noodig orn het lichaam
harmonisch te ontwikkelen. Ons tegenwoordig stelsel van cornpaguiesoefening
zou een gezegend stelsel zi jn, indien Je compagnieën beschikten over sterkte
in plaats van zwakte. Thans weet elk officier, die den troep dagelijks gade-
slaat, welke uitkomsten verkregen worden.

Zoowel in de legerplaats als bij de manoeuvres bleek, indien men wilde
opmerken, dat onze infanterie niet thuis is in 't terrein. Hoe duidelijk was
het, dat men te doen had rnet het effect van den zuiveren dril op kazerne-
plein en exercitieveld. Neen, het gevecht rnet zijn duizenden verscheidenheden,
met zijn telkens wisselende omstandigheden, is niet te beoefenen op het
exercitieveld, een terrein meestal te klein om een bataljon op oorlogssterkte
in breedte en diepte te ontwikkelen. Wat zijn toch die gewone omstandig-
heden, waarvan § 1(33 Voorschr. Tir. spreekt? Wie kent ze?

Doch 't ware verkeerd dit aan ons opleidingssysteern alleen toe te schrijven.
Ook hier zit de oorzaak dieper. De milicien komt begin Mei bij zijn korps.
Met exerceeren en theoriën wordt het half Jul i , vóór hij overgaat in de
compagniesschool, gepaard rnet oefeningen in den velddieust. Dan komen de
exercitiën in de Bataljonsschool. Is de man afgeëxerceerd, dan beschouwt
men hem eigenlijk als volwassen, als volleerd, en staat hij aan den vooravond
van zijn eerste examen. En zoo, al schijfschieteude, exerceerende en examen
doende, nadert de tijd der najaarsoefeningen. Wel heeft de man dan met zijn
compagnie den omtrek van zijn garnizoen doorkruist en zich de elementaire
kennis van den velddienst eigen gemaakt, doch steeds is hij nog recruut, steeds
is het nog een dun laagje vernis, die kennis, en nog geenszins is het oogenblik
gekomen den soldaat de kroon van soldatenvolmaaktheid op 't hoofd te drukken.

De najaarsoefeningeu zijn de perioden, waarin proeven van bekwaamheid
moeten afgelegd worden, in de eerste plaats door de aanvoerders, in de
tweede plaats door de manschappen.

De gevechtsdiscipline, om het aldus eens uit te drukken, zit er nog te los
in om reeds uu den man als volleerd te beschouwen. En toch, is er één
periode in 't militaire leven, waarin meer zorg voor discipline, in den ruimstuu
zin van 't woord genomen, uoodig is dan juist bij manoeuvres, waarbij hut
schot niet doodt, waarbij alles spel is, zij het dan ook een ernstig spel?

En is bij den soldaat oefening in het terrein noodig, dit geldt ook voor
de hoogere en lagere aanvoerders. Tasten wij in eigen boezem en bekennen
wij, hoe dikwerf we soms zondigden tegen de eenvoudigste tactische grond-
regels. De fou t , door ons begaan en opgemerkt, strekke tot verbetering.

Duidel i jker treedt het gemis van een goede gevechtsleiding aan den dag
bij het lagere kader. Zij krijgen een conscientieuse opleiding, die veel moeite
en tijd eischt, edoch, bij de manoeuvres zijn velen recruteu in hun vak.
Neen, op het gevechtsveld moet men niets meer aan of af te leeren hebben.
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Wel werden snelle vorderingen gemaakt, doch juist dit moet een drijfveer
z i jn , om het zwaartepunt der opleiding buiten de theoriezaal te leggen.

't Spreekt vanzelf, dat niet elk korps zal kunnen beschikken over terreinen,
zooals het 5de en het 8ste regiment die bezitten, doch er kan in den vervolge
nog veel gedaan worden om de terreinen in den omtrek der garnizoenen dienst-
baar te maken aan de oefen ngen. Aan ieder onzer lezers zijn garnizoenen be-
kend, waar men uitsluitend tot de wegen beperkt is, terwijl overal elders het
»verboden toegang" of «particulier eigendom" belet een pas op zijde te doen.

Wij hebben nu eenmaal voor ons hoofdwapen een minimurn-oefeningstijd
(wat beweerden VOGEL VON FALCKENSTEIN en VON BOGUSLAWSKI over den
3- en 2jarigen diensttijd?); dat men dan ten minste echte veldsoldaten
aankweeke en laten wij hen niet africhten op examens en exercitievelderi.
Veel doen, weinig praten, de verplichtingen leereu, daar waar ze nagekomen
moeten worden.

Vóór wij tot de eigenlijke oefeningen komen nog een kleine opmerking
over de inrichting der legerplaats. Was het wel noodig, dat het kampement
zulk een groote uitgestrektheid besloeg, m. a. w., was het noodig, dat tusschen
de tenten der compagnieën zuike groote ruimten waren ? Gevoegelijk hadden
l1/j bataljon kunnen kampeeren op de ruimte nu voor een enkel bestemd.
De oefeningen in de legerplaats waren vermoeiend. Natuurli jk, dat was te
voorzien ! Wilden de hooge kosten rente afwerpen, dan moest de tijd goed
benut worden. Doch was het daarom noodig, dag in, dag uit 's avonds
uit te rukken ? Ten G' / j uur 's morgens begonnen in de compagnieën de
aanstalten voor de oefening en gewoonlijk kwam men tusschen 2 en 23/4 uur
in de legerplaats terug; en toch sloegen de tamboers der politiewachten om
5 uur weer lustig hun roffels voor de avondoefening. Als men de morgen-
oefening had laten duren tot desnoods 3'/2 a. 4 uur, dan ware er gelegen-
heid geweest tot het beoefenen van de vervolging, het overgaan uit de
gevechts- in de marschformatie, het uitzetten van gevechtsvoorposteri, enz.
enz. Nu bleef dit achterwege, want: 's avonds moest men er weder op uit.
Die avondoefeningen, ze ontnamen alle gezelligheid en opgewektheid, ja,
noemen wij het rechte woord , ze waren gehaat. Een oefening ondernomen
zonder opgewektheid en nadat ternauwernood het middagmaal gebruikt is,
belooft weinig nut. We zullen nu nog niet eens er op wijzen, dat den soldaat
geen tijd gegeven werd zijn wapens en uitrusting in orde te brengen, noch
de noodige zorg te hebben voor sokken en schoeisel.

Spraken wij daare-ven reeds het vermoeden uit, dat de namiddagoefeningen
geen nut afwierpen geëvenredigd aan de bezwaren, die men den troep oplegde,
van een tweetal is dat o. i. buiten kijf. De eerste was, toen het 7de regiment
in zuidelijke richting de voorposten betrokken had en de divisie gealarmeerd
werd. De alarrneering mislukte volkomen, omdat reeds uren van te voren
alles er van uitgelekt was en op het eerste signaal zelfs de bereden ordonansen
naar hun bataljons reden. Eenige conclusie was dus onmogelijk. De beide
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andere regimenten, met bataljons in massa, maakten toen in den pikdonker
een frontmarsch van + 1200 M. lengte dwars over de heide, over kogel-
vangers, vervallen veldwerkjes, door diepe, droge grachten, enz. Wij laten
aan ieders verbeelding over zich een voorstelling van een dergelijken marsch
te maken en willen alleen constateeren, dat de bereden officieren, enz.,
evenmin als de troep, ongelukken te betreuren hadden en ieder blijde was
heelhuids in zijn tent terug te komen.

De tweede oefening, die wij bedoelen, was de volgende. Een alarmeering
tegen 71/, uur 's avonds gelukte thans volkomen. In één colonne gingen de
3 regimenten, weder bij diepe duisternis, een rnarsch maken tot 11 uur,
dwars over de heide, door boschwegen, enz. Verband bestond van tijd tot
tijd zoo goed als niet meer, een looppas van eenige minuten volgde dan.
Heeft men willen onderzoeken of het mogelijk was een colonne van de
ouderwerpelijke sterkte 's nachts »querfeldein" te laten marcheercn, dan zal
men gezien hebben, dat het mogelijk was, doch men vrage niet »hoe !"

De regimentsoefeiiirigen verliepen volgens een vastgesteld programma en,
overeenkomstig hetgeen reeds gezegd is, vertoonden zij in den aanvang veel
scheeve gevechtsbeelden. Wij zagen een repeteervuur aanvangen tusschen
de 400 en 500 M. en eindigen in een wcdloop, die op + 300 M. van den
vijand zijn natuurlijken dood stierf; bataljons in colonne maicheerden op
+ 600 M. langs het vijandelijk front; in bedekt terrein was de samenhang
in de voorste linie soms geheel verdwenen. Doch, we zeiden het reeds,
langzamerhand verdwenen zi j , die onnatuurlijke toestanden, die heldenmoedige
stormloopen, toen men op en in het terrein leerde en geleerd had.

Het kwam ons voor, dat de verdeeling der terreinen niet altijd even
goed gekozen was. Legio malen toch, werd gevuurd op cavalerie van den
vijand van een ander regiment. Eens zelfs moet een der regimenten in zeer
innig contact geweest zijn met het garnizoen uit Amersfoort. De heide is
immers groot genoeg?

Ook had men voor de revue op 31 Augustus een stuk heide gekozen, dat
behalve dat het feitelijk te klein was (getuige het geduldig wachten bij een
regiment totdat een ander opgesteld was), bovendien nog zoo ongelijk was,
dat het defileeren alles behalve mooi was. En toch is de parade de toets-
steen voor hetgeen een troep van het exerceeren kan en niet bloot een
militair schouwspel voor een gewoonlijk dankbaar publiek.

Den 4deu September, 's morgens ten 51/.; uur, rukte de divisie over Wouden-
berg, Scherpenzeel, Renswoude en Luuteren naar de omstreken van Ede.
Het was een oorlogsmarsch, doch wij vragen, was het dan juist geen dringende
eisch, dat men slagvaardig ter plaatse kwam? Do marsch was tot sommige
bivakken en kantonnementen 35 KM., en bekend is het, dat bij het grooler
worden der colonnes de vermoeidheid toeneemt. Met die waarheid voor
oogen was het noodzakelijk streng de hand te houden aan de voorschriften,
wnl b e t n f t d <* rusten; sommige troepen toch kwamen eerst ten 4 uur en
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later op hun plaatsen. In stede van de 5 minuten rust om het uur, ver-
liepen uren achtereen vóór halt gehouden werd. Het gevolg was dat de
soldaat, die aan zekere behoeften voldoen moest, later in galop zijn sectie
moest achterna loopen. De zoogenaamde groote rust duurde , na het af-
leggen van bepakking en het aan rotten zetten der geweren, nog geen vol
uur. Hoe goed de Hollandsche soldaat marcheert, er komt een moment,
dat de krachten verbruikt z i j n , en een der dagbladcorrespondenten had vol-
komen recht te schrijven: »de infanterie der 1ste divisie ziet er vermoeid
uit." De laatste dagen in de legerplaats gevoegd, bij dezen marsch, hadden
bijna te veel gevergd. Het zal dan ook wel niemand verwonderd hebben
den daarop volgenden dag bij den aanvang der manoeuvres zoovelen (naar
schatting 300 a 400 man) langs den weg te zien liggen, die niet meer
loopen konden. Gelooft niet, dat de soldaat zich spoedig laat szakken";
daar zit in elke compagnie een soort eergevoel, dat luiaards belet het verder
maicheeren op te geven. Doch, zoo vragen wij verder, waarvoor dient de
geneeskundige dienst bij het hoofdkwartier? Heeft deze alleen te zorgen
voor den zieken soldaat of ook voor den gezonden? ligt het niet op den weg
van den geneeskundigen dienst er het hoofdkwartier opmerkzaam op te
maken, als te veel gevergd wordt van den soldaat? Bij elk bataljon reed
een officier van gezondheid; de vele en gerechtigde aanvragen om een plaatsje
in den ziekenwagen lieten geen twijfel over den toestand der troepen.

Welk een verlichting zou het voor den troep geweest zijn dien eersten
manoeuvredag met den ranselzak uit te r u k k e n ; de 'iste divisie betrok immers
weder haar oude bivakkeu !

Wat betreft de manoeuvres zelf, constateeren wij dat de proef met de
inunitie-pakpaarden totaal mislukt is. De dieren waren reeds den eersten dag
zoodanig gedrukt, dat het rneereudeel ziek verklaard moest worden. Trouwens,
is een paard wel een lastdier, geschikt voor patronenvervoer in het gevecht?

Met genoegen werd opgemerkt, dat de dispositiën, enz., voor de manoeuvres
tijdig werden uitgegeven, zoodat het loopen zonder dat men wist waarom,
gelukkig tot den eersten dag bij Reemst beperkt bleef.

De manoeuvre onder 't oog van HM. Majesteiten de beide Koninginnen
was een zuiver rencontre-gevecht

De 2de divisie marcheerde van Arnhem langs den Neder-Rijn in O.-W.
richting, de 1ste divisie volgde deu straatweg ten N. van de spoorbaan
naar Arnhem en dus W.-O.

Toen voeling verkregen was, besluit de 1ste divisie haar vijand in diens
rechterflank aan te vallen en marcheert zij daartoe in 3 colonnes over den
spoorweg in zuidel i jke richting. We laten nu daar of ook hier weer niet de
frontbreedten veel te groot waren, doch wenschen op te merkeu, dat bij
een rencontre-gevecht, waarbij beide partijen zich nog in de marsclicolonne
bevinden, een ijevec/itudtypositie of yevechtxlievel niet uitgegeven zal kunnen
worden, a l t h a n s in 99 van de 100 gevallen. De bevelhebber zendt aan de
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nog grootendeels in marsch zijnde troepen achtereenvolgens zijn bevelen,
waarbij het »hoe" voor hunne rekening blijft.

Toch ontving de 1ste divisie reeds den vorigen dag een gevechtsbevel.
Waarom komt men de werkelijkheid niet zooveel mogelijk nabij ? Gesteld al, de
tegenpartij ware reeds ten deele ontwikkeld, zou het dan nog niet veel nuttiger
geweest zijn het gevechtsbevel uit te geven, eerst nadat de commandant bij de
voorhoede of waar dan ook, zich rekenschap had gegeven van den toestand.

Een marschbevel der 2de divisie gaf uursgewijze op, waar de bevelhebber
zich tijdens den marsch bevond. Is dat overeenkomstig de werkelijkheid of
zijn er bezwaren tegen dat de commandant zich bij een marsch ophoudt
aan het hoofd der hoofdcolonne ? Laten wij een oogenblik onze phantasie
werken, verplaatsen wij ons na een gevecht of een zwaren marsch in
oorlogstijd in het kwartiep van den bevelhebber, waar ordonansen, enz.
wachten op bevelen. Wat is dan eenvoudiger te dicteeren of te schrijven :
Ik bevind mij aan het hoofd der hoojdcolonne o f : Ik ben ten uur daar,

ten uur daar l Mij dunkt , de keuze is niet moeilijk.
Nu wij toch over geschreven stukken (eigenlijk gedrukte) spreken, vragen

wij ons af, waarom het noodig was dat in de soort tactische instructie van den
leider gesproken moest worden van shoofdslaglinie" en dergelijke, in plaats
van het wortelgeschoten begrip: eerste, tweede en derde linie. Het geheele
stuk geeft den indruk van een zweven tusschen nieuwe en oude tactische
begrippen, tusschen het »met handen in batterij brengen" en tusschen de
»opstelling en échiquier."

Er waren ernstige bevelen gegeven tegen het aannemen van een ongedekte
houding tijdens het gevecht. Nu, de bataljonscommandanten met hun bereden
personeel stegen dan ook af, doch reeds op grooten afstand was de staf
zichtbaar boven op een heuvel of vertoonde men zich te paard in de tirailleur-
linie op geringen afstand van den vijand. Wij herinneren ons, eens den
vijand moetende opzoeken en hem niet spoedig kunnende vinden, den weg
te zijn gewezen, doordat zich een zwarte massa op een heuvel bevond. Met
behulp van den kijker onderscheidde ik duidelijk den staf. Ik wist toen waar
mijn vijand te vinden was.

De revue der beide divisiëri voor onze Koninginnen was in een woord
een schitterend militair schouwspel. De heide, ditmaal met zorg gekozen,
was een parketvloer nabij en gerust had de scherpste criticus het defileeren
met Argus-oogen kunnen monsteren; de regimenten gaven elkander en zelfs
de grenadiers en jagers niets toe. Doch niets is helaas volmaakt en zoo
was het dan ook weer jammer dat men de 23 bataljons in gesloten divixie-
colonne op eeriigen afstand naast elkander had gezet. Behalve dat dit een
formatie is, verdwenen uit onze hedendaagse!»; voorschriften, benam het aan
zoovelen het gezicht op onze jeugdige Koningin en Hare Vorstelijke Moeder.
Hoe menige Fries, hoe menige boerenjongen van de prachtige Veluwe had
niet verlangend uitgezien naar het oogeublik waarop hij zijn Vorstin zou

1
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aanschouwen. Niet dikwijls staan 14.000 Nederlandsche soldaten tegelijk
onder de wapenen: was het niet de wensch van HH. Majesteiten de troepen
te zien, welnu, waarom dan niet du massa per bataljon geformeerd, dan
had men het reglement gevolgd en aan 2 / 3 van het leger een grooten wensch
ingewilligd. Laat men niet zeggen : de frontbreedte was toch reeds een
half uur rijden, men had het middel in handen de tusschenruimten des-
noods te laten vervallen. Nu was deze formatie voor velen een groote deceptie.

Ten slotte nog een enkel woordje over de verpleging. Men paste de oord-
bivaks toe, doch op een wijze, die voor het grootste deel der officieren van
de 1ste divisie alles behalve aangenaam was. Had men bij de verkenning
van het manoeuvre-terrein gelet op de meest primitieve eischen voor een
onderdak der officieren, voorzeker vele kwartieren waren niet betrokken
geworden. Onderofficieren zaten behaaglijk bij hun kwartiergevers voor de
deur op bank of stoel en het meerendeel der officieren zat op den veldkoffer
vóór de tent op een stuk land. Ja, zelfs vernamen wij van kapiteins, die
met hun luitenants logeeren moesten in een boerenwoning, waar slechts twee
bedsteden in hetzelfde klein vertrekje voor hen aanwezig waren. En hoewel
nu het Fransche spreekwoord zegt: il n'y a pas de grand homme pour son
valet de charnbre", zoo dunkt mij toch dat de heeren zich voor hun oppassers
/uilen geschaamd hebben.

J)e geringe toelage zullen wij maar onbesproken laten. Voor menig on-
gefortuneerd officier zijn soms manoeuvres al even groote schrikbeelden als
een promotie.

•

Wij hebben in de korte bespreking over onze najaarsoefeningen de wonde
plekken met den vinger aangewezen, wonde plekken in onze oogen althans.
En aan het einde gekomen, herhalen wij nog eens ons ernstig verzoek, in
het gezegde geen vit- of bedilzucht te vinden, geen zucht naar afbreken of
geringschatting voor een nobel streven. Te veel helt men er tegenwoordig
toe over bij het eigen leger alles af te keuren of bespottelijk en verdacht te
maken en wij doelen hierbij vooral op artikelen in dagbladen, artikelen
zooals die over de laatste manoeuvres in Gelderland en Overijsel, of zooals
die, waarin iemand eens vertellen zou hoe het eigenlijk bij de manoeuvres
toeging en zich niet schaamde open en bloot te beweren: r/natuurlijk werden
die of die orders niet opgevolgd," enz., enz.

Mocht soms hier of daar in onze regels iets voorkomen, dat prikt of steekt,
het werd geschreven uit belangstelling voor de goede zaak, omdat wij ons
klein leger zoo gaarne een waardige plaats zagen innemen te midden der
millioenen, die daar in Europa gewapend staan.


