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Voorzitter: Kolonel Dhl Vr.AMING. 

De VoonzrTTER, de vergadering openende, zegt het volgende: 

Mijne ITeeren! Toen in de vergadering van den 15den Dec. 

n<l. de interessante voordracht van den heet· Ram, de kapitein 

cle Greve voorstelde een afzonderlijke hijeenkomst te wijden 

aan de bespreking mn de gewichtige conclusiën door den 

Spreker op grond van de oudervinding in de et::rste periode 

van clen Zuid-Afrikaan chen oorlog gemaakt, aarzelde het 

Bestnur niet om aan dat voorstel zijn bijval te schenken. 

Reeds toonde de discussie over de later gehouden voordracht 

van den kapitein Mijsbcrg, dat op tactisch gebied de meenin

gen verdeeld bleven en ofschoon het geen. zins kan worden 
verwacht dat er eenstemmigheid zal worden verkregen, mag 
toch ongetwijfeld word n vermoed, dat de toelichting tot ieders 
meeniug eon veelzijdig licht zal doen vallen op het vermoede
lijk troepengebruik in de toekomst. 

Het Bestuur meende met des te meer vertrouwen, ongeacht 

de financieele gevolgen een tweede buitengewone vergadering 
voor het debat te mogen uitschrijven, omdat het uitgaat van 

de meer en meer veldwinnende overtuiging dut het zwaarte

punt onzer werkzaamheid, niet uitsluitend moet worden ge

zocht in omvangrijke voordrachten, doch veeleer in gedachten

wisseling, elflarbij lieft~l. voorgelicht door die leden, van wie dit 

1901/1902 34 



506 

met grond mag worden verwacht. Hoogst aangenaam zon het 

aan het Bestuur zijn, wanneer reeds deze avond mocht uew~j

zen, dat het zich in zijn verwachtingen niet bedrogen zal zien. 
Tot de mededeelinO'en van groote beteeken is behoort lVL 1T. 

het zeer zeker door u allen hoog te waardeeren bericht dat 

het. Restuur op grond van Art. 3 van het reglement, het 
oogentlik gekomen heen geacht om het eerbiedig verzoek te 

richten tot Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Neder
landen, hertog van Mecklenburg, dat het Z. K. IT. moge 
behagen het eere-lidmaatsl!hap onzer Vereeniging te aanvaarden. 
Dato 15 Maart j.l. No. 240 werd ::lls antwoord op dit vet·zoek 
een schrijven ontvangen van den navolgenden inhoud: 

Ser1·etn rie van 
Z. K. H. nEK Pntx,: DF.R Nt·:DERLi\:-<llEN 

HEH'I'OI: VAN .:\fF:CI\f.ENHLlRG. 

N°. 240. 

's-GRAVF.NJIAGE, 15 Maart 1902. 

JJ Ingevolge de bevelen van Zijne Koninklijke Hoogheid den 
Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, heb ik de 
eer ter keunis te brengen van het Bestuur der Vcreeniging 
ter beoefening van de Krijg ' wetensehap, naar aanleiding Yan 
het door het Bestuur aan Hoogstdeszelven gericht, schrijven 
van den 13en Maart j.l. dat Zijne Koninklijke Hoogheid ten 
ZAerste erkentelijk is voor de aanbieding van het Eere-lid
maatschap van voormelde Vereeniging en dat Zijne Koninklijke 
Hoogheid met groote ingenomenheid dit Eere-lidmaatschap 
heeft aanvaard. 

DZijne Koninklijke Hoogheid vormt de beste wenschon Yoor 
den verderen bloei van de Vereeniging ter beoefening van de 
Krijgswetenschap. 

De lrapite.in-arijurlcmt Ntn 

Z. K. II. rlm Pri11s drr Nerle1·lrmrlPn, 
J[erto,r; 1'011- MecklenuuJ'.rJ, 

(get.) YAN SUCHTELEN VAN mè I-lA ERE. 

Arm hrt BeMuur rll'r 
VPJ'ePIÛfJing Ier lMoe(l' llill,(l Ntn de 

/(r ÜU~>Il'ell'liSClillp 

te '..; Gravenhagc. 
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Onze Vereeniging, Mijne I-Ieeren telt dus voor het eerst 

een lid van ons Vorstelijk I-luis als Eerelid. Dit koninklijk 

bewijs van belangstelling in bet doel en streven onzer Ver

eeniging zal gewis door u allen op den waren prijs worden 

gesteld. Werd bij de geboorte en gedurende hare eerste levens

jaren onze Vereeniging nu en dan door de Overheid met 

eenig wantrouwen begroet, meer en meer heeft bet denkbeeld 

wortel geschoten dat de verspreiding van heldere denkbeelden 

omtrent luijgszaken, zooals Art. 1 van het Reglement dit als 

ons doel voorschrijft, ten goede moet komen aan een ieder, 

die het goed meent met ons onafhankelijk volksbestaan en 
elke voorlichting in dien zin met dankbaarheid verdient te 

worden aanvaard. Door in die richting voort te gaan zal onze 
Vereeniging haar positie versterken en daarmede blijven beant

woorden aan het doel door de Oprichters beoogd. 

Aan de orde is de ballotage van een candidaat voor het 

lidmaatschap. 

De VooRZITTER verzoekt de heeren Opho!·st en Van der 

Hoog met hem het bmeau van stemopneming te willen 

tritmaken. 

De uitslag der stemming is, dat tot lid wordt toegelaten de 

heer A. Dozy, kapitein der Infanterie te Assen. 

De VOORZITTER dankt de heeren van het sternhmeau voor 

de door hen volbrachte taak. 

De VooRZTTTF~R : Wij zijn thans genaderd tot het doel van 
deze vergadering, nl. de discussie, naar aanleiding der lezing 

van den kapitein Jhr . . J. U. RAM, op 1:3 December 1901 over: 

Enkele opmerlcin.r;m van krijyskundi,qen aart! naar aanleidin,q 

7laJ1 t!m Zuid-A.frikaausrh.en Oorlo.rJ. 

Verscheidene sprekers hebben zich reeds aangemeld en ik 

meen in den geest der vergadering te handelen wanneer ik 
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boewel onbekend met hetgeen de heeren in het midden wen
schen te brengen, het verzoek doe zich in dier voege te 
beperken, dat ieder Spreker niet langer dan 1.5 à 20 minuten 
bet woord voere. Daardoor toch zal de gelegenheid bestaan 
ook anderen van hunne zienswijze te doen blijken. 

Ik geef daarbij de hem·en in overweging gebruik te maken 
van den cathcuer, om daardoor door ieder der aanwezigen 
behoorlijk te kunnen worden gehoord. 

Als Sprekers hebbeu zich reeds aangemeld de heeren Hooge
boom, Pop, Besta, de Greve en Van Oordt. 

Ik geef m1 het woord aan den hee1· Hoogeboom. 

De heer HooGEBOOM: Alseerste spreker op dezen avond, zij het 
mij vergund een woord van warmen dank te brengen aan het Be
stuur der Vereeniging ter beoefening van de Krijgswetenschap 
dat het het voornemen heeft willen opvatten in de toekomst rui
meregelegenheid open testellen voor onde!'linge gedachtenwisse
ling, dan tot heden toe het geval was, wat ons niet mindm· ver
heugt dan de toezegging dat het voortaan, in hoofdzaak althans, 
ook zelf de leiding in handen weuscht te nemen bij de keuze 

der te behandélen onderwerpen, waardoor de Vereeniging beter 
dan te voren taan hare bestemming zal kunnen volJoen. 

Een gelukkige gedachte acht ik het, dat aan het voornemen 

een begin van uitvoering wordt gegeven door een nabetrach

ting op de met groote zeggingskracht gehouden voordracht 
door den heer Ram, naar aanleiding \'an de in Zuid-Afrika 

door hem opgedane ervaring. 
Menigmaal hoorde ik het bejammeren, dat de toenmalige 

Nederlandsche Regeeriug niet het initiatief genomen heeft tot 
het uitzenden van gedelegeerden, door hare keuze te vestigen 
op personen, die, hetzij door rijke oorlogservaring, hetzij door 

langdurige en vruchtdragende studie, daartoe als vanzelf aan
gewezen waren, doch liever aan het toeval overliet wie zich 

daarvoor zouden aanbieden. · Welnu, laat ons dan ten minste 

dankbaar ziju, dat het toeval ons ditmaal gunstig is geweest, 
getuige onder meer de mededeelingen, ons door den beer Ram 
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in zoo ruime mate en in zulk een schoorren vorm geschonken. 
Wel neemt de litteratuur van den Boerenoorlog reeds snel in 
omvang Loe, en werd zij nog in de jongste dagen met be

langrijke werken vcrr\ikt - om slechts te wijzen op het Carnet 
de Campagne vau den bekenden kolonel de Villcbois Mareuil, 

op .U!)"n commando en guerilla-commando van den dapperen 
vun Warmelo, en het werk van den Fransehen kapitein van 

den Generalen 'taf Fom·nier- doch het gesproken woord van 
hem, die met eigen oogen zag, heeft toch voor een ieder de 
meeste aantrekkelijkheid en maakt den diepsten indruk. Dit 
geeft aan de voordracht van den heer Ram een eigenaardige 
bekoring, die zeker niet verminderde, toen ons later de ge
legenheid werd geboden het gehoorde na te lezen en te over
denken. Het genot daarvan· werd, wat mij althans betreft, 

verhoogd door het feit, dat die studie opnieuw de overtuiging 
schonk, dat de tactische richting, welke wij vrij wel allen 
bewandelen, gebleken is de juiste te zijn, zooals zich dan ook 
liet verwachten, want de wetten van de krijgskunst z~jn in 
aard en wezen onveranderlijk, al moge de vorm, waarin zij 

zich openbaren, duizendvoudig zijn. 

H~t is dan ook geen wonder en bet zou zelfs niet anders 
denkbaar zijn, dat vele van de conclusiën, waartoe de heer 

Ram komt, ons al zeer bekend in de ooren klinken. 

De heer Ram heeft b. v. de overtuiging, dat frontaanvallen 
in de Zuid-Afrikaansche terreinen, tenzij uitgevoerd door een 
enorme overmacht en ondersteund door overmachtig en aan
houdend artillerievuur, · geen kans van slagen hebben zullen. 
Zeker leerden ons dat ook Weissenburg en Wörth en Grave
lotte. Was die waarheid, welke de generaal Reille zijnen keizer 
reeds in herinnering bracht in den ochtend van Waterloo, 
door den commandant van het ye Pruisische korps voor het 

front der Fransche stelling bij Wörth niet veronachtzaamd 
en had hij de flankeerende werking der Beieren eu van het 
Xlc korps afgewacht, dan zouden de door hem geleden ver

liezen niet zoo groot geweest zijn en de offers niet noodeloos 

zijn gebracht. 



510 

Dat frontaanvallen over geheel open tenein uiterst moeilijk 

zijn en zoo eenigszins mogelijk moeten worden vermeden, 

zoodat voornamelijk naar een werking tegen 's vijands flank 

moet worden gestreefd, is dan ook ons allen, zooals wij IJiPr 

zitten, reeds van onze prilste militaire jeugd met klem voor

gehouden, evenals het feit dat aanvallen, hoe ook ouderuomeo, 

door krachtig artillerievuur voorbereid en blij\'Cnd gesteund 

moeten worden. Dat verdediger E;n aanvaller beiden zullen 

moeten woekeren met de dekking, welke natuur en kunst 

kunnen versclmffcn, zooveel de omstandigheden sleehts oenigs

zins gedoogen, wij onderschl'ijven bet allen gaarne nogmaals. 
Dankbaar kunnen wij den heer R. dus zij u, dat hij op tal 

van punten ons geheugen wederom heeft opgefrischt en dat 

ook hij aandringt op een artilleristische bewapening, die 
zoowel wat betreft de uitwerking van het enkele schot als de 

trefzekerheid en de vuursnelheid tot de beste behoort, zoowel 

met het oog op den materiëelen steun, welken de artillerie 

bieden kan en moet, als om redenen van morcelen aard, die 
zooals wederom is gebleken, niet on ge ·traft verwaarloosd 
kunnen worden. 

In verband met een en ander scheen mij de voordracht van 

den heer R. bij de eerste kennismaking dan ook in hoofdzaak 

onaanvechtbaar en in algeroeenen zin zelfs weinig geschikt 
voor debat. · 

Inderdaad echter zullen, zoo ik mij niet vergis, enkele 

conclusiën door den heer R. genomen, niet zoo voetstoots 

door een ieder onzer als geheel juist 'vorden erkend. 

Het zij mij \·ergund op sommige daarvan meer in het bij

zonder de aandacht te vestigen, zonder echter den heer R. 
op den voet te volgen, hetgeen uit den aard der zaak on
doenlijk zou zijn. 

Ik meen bij den heer R. een spoor waar te nemen van het 

chronische verschijnsel, dat zich steeds openbaart, wanneer de 

bewapening der infanterie een nieuwe phase intreedt, n.l. vrees 

voor den aanval, wat de verdediging in aanzien doet stijgen, 
doch het geloof in een krachtige leiding verzwakt. 
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Zoo trachtte b. v. Berenhorst, de zoon van Leopold v. 
Dessau, in 1797 in zijne merkwaardige Betrachtun,qrm iiber 
die KriPgskunst, iiber ihre .F'ortsrhrilte, ihre Widerspriiche ·und 
ihre Zuverläss~qkeit, reeds aan te toonen dat, moge er dan in 
de oudheid en tot aan de i nvoerfng der vuurwapenen uok al 

sprake hebucn knnuen zijn van krijgskunst en krijgsweten

schap, volgens bepaalde regelen en grondstellingen, de uitvin

ding vau het schietgeweer dan toch daaraan een einde bad 

moeten maken, omdat ze alles en met name den aanval aan 
het tocvn,l overliet; sedert was de gelukkigste veldheer altijd 

de grootste gebleven. 
Velen onzer zullen zich de periode 1888- 1890 nog goed 

herinneren, al:,; het glansLijdperk der naehtgcvechten in bro

chures en tijuschril'tcn, zoomede op onze z.g. wetenschappelijke 

bijeenkomsten. 

Ecnigszins in dien geest schijnt het mij toe, dat de moei-
1\jkheid van den aanval door den heer R. wordt overschat als 

hij zegt: JJde aanvaller is door zijn geweer weinig of niet 

»gebaat. Zijn g1·ooter vuurvcrmogen wordL meer dan opgewogen 

»door de mogelijkheid, welke het geweer den verdediger heeft 

"Dgeschouken onzichtbaar te blijven, terwijl de groote afgtan

»dcn, welke hij ouder het vuur moet afleggen, zijn physieke 

»kracht uitputten en hem de noodigc kalmte en rust ontnemen, 

»welke bij behoeft. om min of meer gericht te schieten." 

De conclusie is wciuig bemoedigend voor ons, ingeval wij 

onze troepen ten aanval moeten voeren en zeer geruststellend 
däár, waar wij ons tot de verdediging zullen bepalen, maar 
ook dan in hare gevolgen hoogst gevaarlijk als zij niet zuiver 

is genomen en ons in den waan brengt, dat die verdediging 
voor ecu appel en een ei is te verkrijgen. 

Zooals door den geachten Spreker terecht wordt gereleveerd, 

»verschillen de geografische omstandigheden ten onzent zoo 

JJten eonenmale met die van Zuid-Afrika, dat de trijcl hier 

»op geheel andere wijze moet gevoerd worden, ook al moehten 

»we ons een weerbaar volk noemen." Hij wijst er op niet uit 

het oog te verliezen, dat de organisatie der Boeren, althans 
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voor zoover daarvan sprake zijn kan, in beginsel hemelsbreed 

afwijkt van die der Europeesche legers. Daarom moeten, zegL 
de heer R., de ervaringen, in Transvaal en 0.- V. opgedaan, 
alleen met de grootste behoedzaamheid worden geraadpleegd. 
Van eenhoofdige leiding was daar niet alleen geen svrake, 

doch feitelijk hing schier alles van heL bon vouloi t' van elk 
individu af. Daarom alleen was het mogelijk dat men er toe 

besloot, zooals :-lprekcr mededeelde, een der vcldcorncLs, die 
weigerde om een in krijgsmad genomen besluit nit lc voeren, 

eenvoudig af te lossen. 
Om deze en soortgelijke rotlenen zal men lichL begrijpen, 

hoe moeilijk het is een parallel te Lrekken Lusschen een der
gelijke weinig samenhangende krijgsmacht en een ~uropcesch 
leger, en hoe voorzichtig men zijn moet met de ervaringen 

dáár opgedaan, hier zijn voordeel te doen. 
En inderdaad, men . taat hier telkens en telkens weer voor 

vragen, die moeilijk te beantwoorden zijn. In de ecrsLc plaats 
dan treft het, waar 'te nemen, hoc snel beide partijen van het 

bereiken van het gcvechtsdocl afzien, niettegenstaande de vcr
liezen, door 's vijands vuur haar toegebracht, buitengewoon 
gering genoemd moeten worden. Ik bedoel hier de gevechten 

uit de eerste periode van den strijd: over de latere loopcn 
over het algemeen de gegevens zoo sterk uiteen, dat men hen 

moeilijk in den kring der beschouwing kan opnemen. 
In een enkel gevecht wordt het doel in alle opzichten be

reikt en kan de vervolging de kroon op het werk zetten. 
Welnu, die welgeslaagde aanval, met 3400 man ondernomen, 
kostte den Engelsehen slechts 7 pct. verliezen en dat wel van 
hun drievoudigen overmacht Opmerkelijk is het, dat die des 
verdedigers sterker waren en klommen tot 23 pct., waarvan 
10 pct. gesneuvelden; 't was bij Elandslaagte. De vervolging 

zal van dit hooge cijfer wel haar volle aandeel gehad hebben. 
Slechts in één gevecht werd het verliescijfer der Engelsehen 

overtroffen en wel bij Belm0nt, waar Methuen met een vier

voudige overmacht tegen 1800 Boeren oprukte en met 8 pct. 
verliezen den tegenstander noodzaakte zijne stelling te ont-
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ruimen. De Boeren, die slechts 45 man van de 1800 verloren, 
wachtten den aanval niet af, .uomdat het hunne gewoonte niet 
was tot het uiterste stand te houden"! Overal elders waren 
de verliezen der Engelsehen veel geringer, 6 pct. bij Magers

fontein en toen reeds gaJ men den moed op, nog geen 21
/2 

pct. bij Modderspruit, het zwaarste gevecht, dat men nog 
gezien had, heette het. Dat zijn andere cijfers, dan de, 'ervisch

Bulgaarsche oorlog ons te zien gaf en nog heelc andere dan 
die van 1~70.' 71. Bij livni~a klommen de vcrliezen door de 
met weinig energie ondernomen Servi15che aanvallen tot 16.6 
pct., waarvan Kunz tlan nog zeggen kon : l> Die ] !öhc tle15 
Verlustos war also nicht die Ursache des Misserfolge15; dicl5e 

Ursachcn müssen wir anderw~i,rts suchen." 
Rtaan wij hier voor een psychologisch raadsel ? De intlrnk 

van het gevaar op het gemoed van den mensch, ontneemt 
hem in de toekomst zijne gevechtsvaardigheid nagenoeg ge
heel, zegt men. Doch zon men dan in ernst kunnen beweren, 
dat de groote verliezen in vroegere oorlogen geleden, den man 
geen indruk gaven van het levensgevaarlijke der toenmali"e 

ontmoetingen? Bij Waterloo streden aan beide zijdentezamen 
14~000 man, op een frontbreedte van 31/z KM. en een diepte 

vau nauwelijks 4500 M:., gerekend over de geheele uitge

strektheid van het gevechtsveld, van Moot St. Jea.n tot de 

trci oen ~an 's keizer· hoofdkwartier bij Ie Oaillou. De slag 
zelf begon te half twee, doch laat ons zeggen half twaalf, met 
den demonstratieven aanval op Hougomont. Welnu, van toen 
tot het invallen der duisternis werden 55000 man buiten ge
vecht gesteld; de verliezen der Bondgenooten bedroegen 34.3 
pct., die der Fransehen stegen zelfs tot 43.4 pct. En dat in 

die beperkte ruimte. Zou nu b. v. de brigade Detmers, in den 
avond van dien dag door Ohassé persoonlijk tot den aanval 

op de oude Franse he garde aangevoerd, zich niet bewnst ge

weest zijn van hetgeen zij tegemoet ging en wat zij van 3 

uur af van de hoogte bij Merbe Braine in de terreinplooi 

ten zuiden van la Haye , aiote vóór zich zag, op nog geen 

J209 M.? 
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En toch zijn de berichten, ook tegenwoordig door de En
gelsche schrijvers gegeven, eensLemmig in lof voor den hel
uenrnoed, waarmede die tegenaanval door de onzen werd 
ondernomen. Ik weet wel, men zal mij toevoegen, de gcvcchts
orde, waarin toen ler dage gcstreden werd, maakte het uiLwijkeu 
van het enkele iud1vidu nagenoeg ondoenlijk. Ik sLem dat toe 
en ook, dat het oog, door wat het om zich heen zag-, reel 
meer afleiding voor den geest vond, dan in latere slagen en 
gevechten het geval is geweest. Daaruit vcrkilmrt zich dan 
ook dat ,. 'rliezeu, al· bij W crloo geleden, laLer Lot de uit
zondcringen behoorden, terwijl zelfs langs statistisohen 11eg 
kan worden aangetoond, dat met heL voortschrijden der tech
nische en ballistische outwikkeling der vuun1·apcncn, de toLale 
verliezen afnemen, jui~t tengevolge van de morcclc gcvcehts
indrukken. 

Doch hoe dan de mogelijkheid van het 1·oorwaarLsgaan 
der 38' brigade te verklaren op 16 Augustus 1870, die, sleehLs 
51,2 bataljon sterk, werd opgelost Ol'er een front n10 ruim 
2 lUI., en waarin reeds bij het overschrijden van den ~traat
weg Mars la Ton r-V ion vi llc de bundels van het Fmnsche 
geweer\'unr insloegen ? Toch wou die brigade nog 1~00 1\J. 

veld, toch verloor zij ~0 pct. of ~00 man vau de 1UUO; 

toch zette zij het ruurgevechL voort, toLdat de vcl'liezen heL 
drastische getal 2000 hadden bereikt en 77_ peL. der uffici(•rcn 
buiten gevecht waren gesteld. Een compagnie mu heL regi
ment 35 verloor daarbij iu zeer korteu tijd nO pct. aan dooden 

en gewonden. 
Toch zijn de verliezen, wdke de Duitsehers hier plaat.-;eJ\jk 

leden, wat hnn omvang !JcLrcfL, zeker geen uiLzondering i u 
vcrgelijk met die op andere punten der gevecht~weldcn van 
W ocrth en l\1ars la Tour, van Gravelotto en Sedan. U et 2c 

Garde-regiment te voet ve.or bij f-it. Privat 3~"/", het Gardc
schützcubataljon bij Amauvillers 4611

/,, van zij u gevechtssterkte. 
In 1 77 waren de verliezen mede diJnverf zeer aanzienlijk. 

Bij Plewna leden ·ommiue compagnieën bij den storm op de 

kobelew-redouten 60°/11, enkele zelfs 75°/0 ! 
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En toch durft Lord 1\Iethuen te beweren in het rapport 

omtrent de ontmoeting bij 1\Iodderrivier, waar de Engelsehen 

nog geen 500 man verloren van de 7000, dat het gevecht een 

van de zwaarste wa in de annalen der Britsche geschiedenis. 

Wel een bewijs daL Mylord die annalen al zeer slecht kent en 

weinig gesnuffeld heeft in de roemrijke bladzijden Yan Enge

lands historie uit de dagen van S;"lamanca en 'l'aliwera en 

Waterloo en toch zoo spoedig gereed i om te deeretaeren: 

J>hct strekt onzen mannon toL eer daL niets in sLaat is hen te 

btuiLen." ]Jat is in de krijgsgeschiedenis een 'der bekende 

phrasen om zwakheid te verbloemen en gemis aan zedelijk 

overwicht of aan een voldoende gevechtsleiding te maskeeren. 
»Vermoeienis der troepen" of l>Overmatige verliezen" doen dan 

dienst als palliatie\·cn tegen· ontevredenheid van hoogorhanu. 

Ik meen er echtct· uit te moeten afleiden, dat het gehalte 

der Britscha troepen zeer onvoldoende was en de aanvoering 

veel te wenscben overliet, dat alzoo betgeen wij de Engelscha 

troepen zien Yerrichten geen betrouwbare maatstaf is ran wat 
wij in de toekomst van uen aanvaller hebben te verwachten. 

Trouwens het is bekenu op welke mogelijke en onmogelijke 

wijzen het Bngclsche legerbestuur voor het meerendeel zijne 

tro pen uit de heffe des volks en dikwijls met valsche voor

spiegelingen heeft moeLen samendrijven, zoodat zich hier al 

wederom de moeilijkheid openbaarL, waaronder Bugeland door 

eeuwen heen op chronische wijze gebukt heeft gegaan, wanneer 
hot er op aan kwaru troepen voor zijne operatiën beschikhaar 

te stellen. Zoo WIJS het in 17!l0, zoo was heL ook in 1 05 en 
Hl15, zoo wa · het ook in 1~U9 en zoo zal heL blijven, zoolang 
Engeland niet genegen wordt bevonden zijne strijrlkrachteu 

op moderoe leest Lc formceren. Nog dezer dagen wezen Daily 
Neu•s en Daily Chronirlo op het nnttcloozc van het gebruiken 

van ongeoefende, onbetrouwbare recruten. (Zie Ar. Courant, 
11 Maart 1002). 

Bij Modderrivier brengt Je vijand aan Methuon con vcrlies 

toe van 7 °/0 of oog geen 500 man, door het vnnr van 1 '()() it 

2000 geweren. Welke reden nu heef~ die generaal om zijn 
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tegenstander te schatten op 8000 man anders, dan om den indruk 
te geven, dat het uiterste door hem beproefd is om het gevechta
doel te bereiken? Zijn de verliezen, die men lijdt, dan niet 

meer de thermometer voor de sterkte, die men tegenover zich 
heeft? Ik zou er alleen uit willen afleiden dat de Britsche 

generaal óf schandelijk heeft overdreven óf weinig talent heeft 
van schatten van sterkte. Stonden er werkel~jk 8000 man, dan 

zou hun vuur betrekkelijk nog geen 2 % verlies hebben ver
oorzaakt. 

Bij Magerfontein herhaalt ûch hetzelfde ; ook daar w0rden 
de Boeren, die 6 Ofo verliezen veroorzaken, geschat op een vict·
voudige sterkte, zoodat de uitkomst van hun vuur schijnbaar 
verzwakt wordt tot 11}2 OJo. Troepen, die zich incapabel ver
klaren tegen dat vuur op te tornen, kan ik niet anders dan 
van verdacht gehalte achten. Wij zullen onvoorzichtig doen er 
ons mede te vleien, dat wij in staat zouden zijn op dm·gclijkc 
goedkoope wijze den tegenstander het binnendringen in onze 
stellingen te beletten. 

Daarom zou ik den heer Ram willen verzoeken ons mede 
te deelen of er z. i. ook nog andere oorzaken zijn aan te 
wijzen, die het hare er toe bijgedragen hebben om de aanvallen 
der Engelsehen schijnbaar zoo ondoenlijk te maken. 

V oor die der Serven zij u zij thans bekend. Met bewon
derenswaardige openhartigbeid erkende Koning Milan de door 
hem als opperbevelhebber begane zonden en zeide o. a. : J> Wij 
Dhebben vele en groote fouten gemaakt of liever, ik ben de 
Dschuld van al die misgrepen en neem tegenover de geschie
Ddenis de verantwoordelijkheid ervan op mij." En later laat hij 
volgen: »Bij ons liet de vuurdiscipline veel te wenschen over; 
Ddat was het gevolg van onze derde fout, die namelijk, dat 

Dons kader te zwak is om de oefening der reserve-onder
Dofficieren en manschappen te verzekeren. Dientengevolge was, 
Din verband met den korten diensttijd, het schieten niet deug

Ddelijk beoefend. De officieren hebben zich kranig gehouden, 
Ddoch het was te laat" 

In verband met een en ander schijnt bet mij toe, dat de door 
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den gelw11ten Spreker aangevoerde meening van den Ameri
kaansehen gedelegeerde, welke getuigenis aflegt van den antem

baren moed, de taaiheid, vastberadenheid en onvoorwQJ1rdelijke 

gehoorzaamheid der Britsche troepen en die zelfs boven allen lof 

verheven acht, niet onvoorwaardelijk kan worden aangehangen. 

De groote aandacht, welke de geachte Spreker op blz. 204-
20G aan den schrijver van Tacti-es qf 1'o-day wijdt, brengt mij 

de vr·aag op de lippen: Wat wenscht de heer Ram? Br·eken 

met de stereotiepe vormen voor den aanval? »Het reglemen
tair vaststellen", zegt hij, »van een wijze van aanvallen, zich 

1> baseerende op de ervaringen van den Zuid-A frikaanschen oorlog, 

»zal gevaar voor de toekomst opleveren, omdat niets de zeker
»heid schenkt dat de vormen in andere teneinen meer doel

:»trelfend zullen blijken; niêts waat·borgt dat de bewapening 

Deener tegenpartij in een volgenden o01·log· dezelfde zal zijn 
>lgebleven." 

Alzoo, weg met den vormendienst? En gedecreteerd, dat wij 

zullen handelen naar »terrein en omstandigheden"? Tn leLter-

1\iken zin kan de Sp1·eke!· dat natnml\jk niet mcenen. Wij 

kunnen ons toch niet incompetent verklaren, »Onze geheele 

tactische bagage ten1gbrengen tot wat gezond verstand en een 

jnisten blik op het terrein" (blz. 206) en, met opberging van 

alle reglementen en voorschriften, ons kader meedeelen: »wij 
weten niet hoe, doch bandel naar tenein en omstandigheden?" 

Laat ons toch in 's hemelsnaam niet terugkeeren naar de 
tijden van tenein en omstandigheden, die al zooveel kwaad 
hebben gebronwen, zooveel begripsverwarring deden ont
staan en zooveel onknnde trachtten te bemantelen. Het is 

toch immers bekend, dat niet alleen nu doch ten allen tijde 

de ervaringen, in den strijd opgedaan, nog staande den oorlog 

haren invloed op de tactiek rieden gevoelen. De tactiek der 

compagniescolonnes werd gewijd op de slagvelden van Boheme, 

de noodzakelijkheid om frontaanvallen te vermijden door den 

Duitsehen Opperbevelhebber na Gravelotte aan zijne troepen 

in herinnel'ing gebracht, zonder bun daardoor te deconte

nanceeren. 
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Blijken ge!;]oten ondorstcuningRtrocpcn onbruikbaar, welnu 

wij zullen ze oplossen. Daarvoor is goddank de troRpcnleidiug

in de eer te plaats toevertromnl aan officieren, wier tacti che 
ontwikkeling zal bepalen wanneer en in hoever telkens van 
de reglementen moPt worden afgeweken. 

Welke officier zal b.v. zoo dwaas zijn zijne ondersteunings

troepen gelijkmatig achter de tirailleurlinie te verdecJen met 

angstig afgemeten tu chenrnimten? Natuurlijk niemand; men 

gebruikt ze d;hir, waar men ze oogenblikkelijk noorlig oordeelt 

en waar dekking voorhanden is. Nooit zullen wij ons beroepen 

op de reglementen om onze zonden s~hoon te wasschen, daar
voor staan wij GodJank to hoog. Alleen - en in zoover kan 

ik met den heer R. medegaan - onze voorschriften moeten 

ons niet gewennen aan stramme vormen, die niet buigen maar 

barsten; zij moeten ons een voldoende vrijheid van handelen 

laten. In ta.ctischen zin, en daar komt het voornamelijk op 

aan, doen zij dit echter in alle opzichten. Het zou mij tr ver 

voeren dit nu punt voor punt aan te toonen. Gcru t meen ik 
te mogen getuigen dat on voorschrift. over het al()"emeen 

g-enomen, in tacti chen zin op de hoogte van den tijd i . Ik 

zou b.v. kunnen wijzen op de punten 196 en 202, die een 

snelle ontwikkeling in elke gcwcnschte richting mogelijk maken, 

of 212 in zake de beteekenis van het geweer voor het vnm 

tegenover zijn gebrnik al stootwapen; op 344, waar bepaald 

wordt dat de in het voorschrift aangeduide afstanden geeuszinR 
alg bindend worden beschouwd en slecht dienen om de ge

dachte oenigermate te bepalen, of eindelijk op :384, waar men 
lee t: »Bevinden zich in het (te ,·erdedigen) front uitgestrekte 

gedeelten, die zonder of met een zwakke bezetting kunnen 
volstaan, zooals o. a. in polderland voorkomt, dan kan de 

frontuitgebreidheid der eenheden grooter worden genomen. 

Onder dergelijke omstandigheden zal het soms voldoende zijn, 

indien de frontbreedte nog toelaat, dat de afdoeJingen eener 

compagnie in de voorste gevechtslinie, met haar l'nnr op hrt 

aanva!Kfi'Ont kmchtig kunnen samenwerken". 

Wij behoeven onR dnR niet te vrrontrusteu uat ons \·oor-



519 

~chrift onze troepenleidi11g zal bemoeilijken en kunnen hopen dat 
nu eindelijk eens een periode van meerdere stabiliteit zal zijn 
ingetreden, want niets werkt gevaarlijker op een uit verschil
lende ouderdomsklassen samengestelde troepenmacht dan telkens 
wis~elende inzichten van reglementen-commissies. Prui en heeft 

7.ijne overwinningen van '64, '66 en '70 bevochten met het 
reglement van 184,7 en heeft het na z\jn laatsten oorlog één

maal gewijzigd, in l 8 U. Fmnkrijk is sinds dien oorlog al 
bezig aan zijn vijfde voorschrift. Dat geeft te denken, ook 
voor ons. 

Het spreekt van zelf dat een voorschrift niet aller wcnschen 
kan bevredigen en niet strooken kan met een ieders tactische 
inzichten, maar even zeker i· het dat de opleiding op eenvor
mige w~jze moet O'eschieden, «'illen wij elkander op het gevechts
vcld begrijpen en zal de wTijving tot een minimum worden 

teruggebracht. 
Wij kunnen intnsschen met den heer R. dankbaar erkennen 

(blz. 222) dat elke nieuwe reglementswijziging de sporen der 
overtuiging draagt hoe onmisbaar zelfstandigheid en initiatief 
op het gevechtsveld zijn. Het komt er nu maar op aan die 

zelfstandigheid in de pract\jk van het dagelijksche leven aan 

te kweeken - waar nog heel veel aan ontbreekt - de zncht 
naar handelen uit eigen aandrift aan te moedigen en zelfs te 

eischen, en te beginnen, waar het voorschrift eindigt en ook 
eindigen kan en moet. 

De geachte Spreker meent een eigenaardig verschijnsel te 
zien in het feit, dat de Engelsehen door de tactiek der Boeren 
gedwongen werden zich tegenover het front der gansche stelling 
uit te breiden . Voor de eerst ontwikkelde afdeelingen is dat 
echter niet meer dan natuurlijk. Onze leerboekeu geven dan 
ook aan 1) «dat het den aanvaller niet mogelijk zijn zal de 
»hoofdvunrstelliug te bereiken, wanneer hij in een Rmaller 

>>front voortdringt dan dat, waarin de verdediger hem het 
»hoofd biedt. Integendeel, het verschil in aanmerking genomen 

1) Zie b.v. Hoogeboom en Pop, I, blz. 122. 
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1>tusschen den meestal gedekten en voor het grootste gedeelte 
»aan het oog onttrokken verdediger en den zich althans ge
»durende de voorwaartscbe beweging blootgevenden aanvaller, 

Dwijst er op dat overmacht in vuurwerking slechts door con
»centratie van vuur uit overvleugelende vuurliniën afgegeven 
Dzal kunnen worden." Hiermede iR echter niet gezegd dat de 

verdediger maar naar eigen goedvinden en ongestraft den aan
valler de wet kan stellen in zake de ontwikkeling in de breedte; 
plaatselijke overmacht over een voldoend breed gedeelte van het 
vijandelijk gevechtsfront zal den aanvallet· gemakkelijker ver
hijgen, naarmate de verdediger zich te zeer in de breedte 
ontwikkelt en hem ten slotte de overwinning verschaffen. 

Aangezien ik overtuigd ben dat dit onderwerp hedemwond 
nog veel stof tot gedachtenwisseling geven zal, meen ik mij 

voorloopig tot deze aanduiding te moeten bepalen, ten einde 
geen onbescheiden g1·oot deel van dezen avond in beslag te 
nemen. 

Ik zal mij daarom nog slechts een enkele opmerking ver
oorloven. De heer Ram is van oordeel dat de ruiter zich moet 
gewennen in zijn paard niet in de eerste plaats het strijdmiddel Le 

zien, waarvan hij zijn overwinning en behoud verwacht, maar 
meer het vervoermiddel, dat hem dit:l.r moet brengen, waar hij 

met vrucht zijn vnurwapen kan gebruiken (blz. 213). 
Het vermoeden, dat de ca valet·ie voortaan op het gevechts

veld heeft afgedaan, is niet nieuw. Zoo las ik in een bekend 

Dnitsch werk : l' Was aber die allgemeine Feldschlacht betrifft, 
die Hauptsache des Krieges u nel der Zweck wofür man TT eere 
bilclet, so ist die Reiterei nützlicher den geschlagenen Feind 

7.U vr.rfolgen wenn er einmal in Unordnung ist, als zn irgend 

etwas anderem, was in die Schlacht vorkommt und steht an 
Kraft dem Fussvolk weit nach 1). 

Dit werd beweerd een kleine 200 jaar vóór Leuthen en 

1) Die Kriegskunst in sirben Büc·hern neb~t den kleinenmilitairischen 
~clnif'ten des Nieroio Mac•hiavelli. Aus dem Italienischeu übersetzt vou 
Joh. Ziegler. - Karlsruhe 1833, blz. 47. 
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Zomdorf, en Lrouw herhaald telkens wanneer hrt \'Oet\·olk 
een nieuw stadium van zijnen ontwikkelingsgang intrad, en 

toch werd telkens de infanterie weder verrast door het handig 

en onstuimig ingrijpen der cavalerie op ongewen chte oogen
blikken en, ondanks de mn vrees getuigende en pet·iodiek 

wederkeerende verklaringen, dat thans hare beteekeni beneden 

A.P. is gedaald, schrijft de rlliterij met trots de namen 

(luaLre-Bra. en Waterloo, Solferino en :Magenta, Villafrauca 

en. Königgrä.tz, Mars la 'l'om en Sedan op hare ridderlijke 
standaarden. Al mogen de oogenblikken, waarin zij handelend kan 
optreden, meer worden beperkt en al moeten zij met pijnlijke 

nauwkeurigheid worden vastgesteld, zoo blijft het toch mijn 

onwrikbare meening, dat ook voor de toekomst de cavalerie de 
hoop op grootsche, roemvolle· daden niet behoeft op te geven. 

In dit opzicht ben ik in goed gezelschap. Alle schrijvers 
van naam over cavalerie-tactiek, die det· jongste dagen zeker 

niet uitgesloten, ontwaren voor de ruiterij een rnim arbeids

reld, ook op het gevechtsveld. Von B rnardi, v. Rchlichting, 
von Pelet Narbonne en de ta.lrijke stemmen, die et· opgingen 

in een reeks van artikelen in de Jalubüclter van 1901, ·u het 

Afil. TVochenblatt van 1899 en 1900, en doorloopend in de 

flt1•Ue de C'aNtltde, ?.ij mogPn verschillen in hun oordeel om

b·eut het technisch optreden van ca\·alerie-massa's, niet één 

betwist het veelvnlclig gebruik van het wapen, niet alleen 
vóór en uá, doch ook gedurende den strijd. 

Dat aan het gevecht te voet van dat wapen allerwege \'er
hoogde aandacht wordt en moet worden ge. chonkeu, is be
keuu. De bewering van den Amerikaan. chen attacht>, dat de 

Amerikaunsche cavalerie de eenigste in de wereld i , die be
hoorlijk is opgeleid voor heL ongetwijfeld in beteeken is stijgende 

vuurgevecht, acht ik eenvoudig echt Amerikaansch; ûj bewijst 

alleen, dat die attaché noch de hedendaagsche Europee che 
reglementen kent, noch de heer chende meeuingcn op tactiRch 

gebied, zooals die zich openbaren in geschriften en in de 

najaarsoefeningen van 

Tot mijn leedwezru 

1901 1902 

ons en onze groote naburen. 

moc~L ik mij, nu mijnheer de VoorziLter 

35 
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aan den tUd herinnert, voor·Rhands tot dit wmmge bepalen en 

belangi'Îjke onderwerpen laten t'llsten, als b. v. de nooélzake-. 

lijkheid eener gevechtsleiding, krachtiger naarmate de moreele 
invloeden zich meer doen gelden, dus meer verzekerd dan 

ooit te voren en -- in naU\ven samenhang daarmede - de 

ge\'echtsorde op de beslissende punten van de kampplaats 1). 

( 'l'ol~fztidtin(Jen.) 

De heer G .. J. 0. A. Por: Mijne Reeren! Ik ncht heteene 
gelukkige gedachte van den Heer de Greve, toen hij het voor
stel deed om voot· een zoo belangrijk onderwerp, als betgeen 
door den Heer Ram bPhandeld was, een afzonderlijken debat
avond te vmgen, en een oordeelkundige mantregel toen het 

Begtnu t' van onze Vereenigi ng daartoe staande de vergadering 
besloot. Herinner ik mij daarbij den inhoud vau den ZPnd

brîef, dien wij kortelings te voren van datzelfde bestuur 
ontvin_gen, dan waag ik de onderstelling en spreek ik de 

verwachting uit, dat het Bestuur voornemens is een nieuwe 
koers in de werkzaamheid van onze Vereeniging te brengen. 

W is waar mag geenszim: worden beweerd, dat hier geen 

belangrijke en zelfs zeer belangrijke onderwerpen werden be
handeld; in geen en deele, maar wel dat niet steeds die vraag

stukken ter tafel werden gebracht, die daarop in de eerste 

plaats door hun uitnemend belang voor Staat en Leger aan

spraak konden doen gelden. Herhaaldelijk was ik in de gele-

t) "On ne comprendra jamais cet.te guerre, sa durée et les invraisem
blables snccès de eette défensive passive, ~i l'on se représente l'armée 
auglaise cum me une armée européenne. C'est une armée sans ressort, sans 
idées, sans tactique et sans moral (je parle de la t.roupe), qni finit par 
camper immobile face anx Boers, parce qu'elle 11'a ui assez de valeur 
pour faire quelque chose, ni assez d'endurance pour abandonner pendant 
trois jours ses habitudes de confort." (De Villebois-1\Iarenil.) 

"En het bleek hier, evenals later bij Nooitgedacht, dat de Engelscbe 
.soldaten te bang zijn om zich bloot te geven en acht,er de klippen 
"blij ven liggen zonder een schot te lossen, zoodra de officieren geen 
"controle over hen meer hebben. De meesten hadden de bandeliers Jáár 
.evenals bie1·, nog vol patronen, toen zij zich overgavPn, zeggende: It 
.is better to surrender than to be a dead man." (v. Warmelo.) 
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genheid daarover met bestuursleden van gedachten te wisse

len, maar steeds stiet ik op denzelfden weerstand, namelijk 
dat n}en het niet oorbaar achtte, dat de Vereeniging zich 

zou mengen in de brandende quaestiën van den dag, om

dat. . . . . nu ja, . . . . . omdat het dan wel eens :~.ou kunnen 

gebeuren, dat het verhandelde ter vergadering voor de RegeP

ring of voor sommige autoriteiten in het Leger minder aan

genaam was om te ho01·en en . . . . . men mocht toch niet 

vergeten dat zoo iets moeilijkheden zou kunnen oplel'eren, 

omdat in dat bestuur doorgaans ook actief dienende officieren 
gezeten waren en mitsdien critiek in den voren gedachten zin 

een min of meer indisciplinair karakter zou kunnen dragen . 
Daartegen nu werd echter aangevoerd dat die bezwaren 

niet overwegend mochten zij~, waar het zulkehoogebelangen 
gold, en dat zij voor tal van onderwerpen ook geen reden van 

bestaan hadden, want dat men voorbereidend werken kon 
en dus dil' vmagstu kken tijdig ter bespreking moesten worrlPn 

gekozen, welker behandeling niet kan uitblijven. Daaraan zou 

dan tevens nog het voordeel verbonden zijn, dat de organen 

in het Leger en van de Regeering daarnit leering zouden 

kunnen putten en met het verhandelde hun voordeel doen, 

- het mocht echter niet baten. 

Om kort te gaan alle groote legerbelangen moeten hier be

sproken worden, dan wordt practiscbe arbeid verricht en tast-

baar nut geschonken. . 
Welnu, Mijne Heeren, wanneer dit Bestuur het voornemen 

kenbaar maakt onze werkzaamheden in deze richting te leiden, 
dan mogen wij met erkentelijkheid gewagen van het gloren 
van een nieuwen dageraad in deze Ver·eeniging, die aan het 
leger ten goede zal komen. 

Dan zal »Krijgswetenschap" niet meer als te voren, al

thans op mij den indruk maken van een bourgeois satisfait, 

die zoo wat liefhebbert in vele richtingen en zich de wereldsche 

zaken niet bijster aantrekt, middelerwijl den strijd om het 

bestaan, in casu dien voor de groote legerbelangen, overla

tende aan de redactiën van de bestaande militaire tijdschrif-
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ten, die waarlijk in veelbewogen tijden niet op rozen gingen. 

Doch ter zake ! 
Waar de Heer Ram aan het slot van zijn rede tot het Ne

derlaudsche volk de wattrschuwcude woorden richtte, »dat de 
e1·varingeu van den Z.-Afrikaanschen oorlog de overtuiging 
mochten schenken, dat in den krijg het duurst wordt geboet 
voor misslagen buiten het strijdtooneel begaan, en dat de 

zwaarste zonde gebrek aan voorbereiding is" ..... , duur wil 
ik te dezer plaatse daaraan een niet minder emstige waar
schuwing toevoegen, en wel fleze, dat het Neûerlandsche offi
cierskorps zich steeds levenrlig bewust zal zijn, dat een niet 
minder zware zonde gelegen is in een gebrekkige voorberei

ding van de st1·\jdmacht op de uitvoering van de taak, die 
een werkelijke oorlog van deze kan vragen, en dat dus, voor 
zooveel zulks nm ons, officieren, afhangt, in welke betrekking 

ook geplaatst, wij allen onze uiterste krachten beho01·en in te 
spannen om deze \'om·bereiding zoo goed en zoo doeltreffend 

mogelijk te doen zijn. 

Waar het daarbij, zooals hiet·, bij des Heeren Ram's »Op
merkingen van krijgskundigen aard", een wetenschap geldt als 

de leer der oorlog- en gevechtsvoeriug, - welker regelen en be
ginselen eigenlijk niet geschreven zijn en ook moeilijk te boek 

te stellen zouden zijn, althans niet in dien zin, daL men ze 

volgens een bepaald recept slec!Jts zou hebben toe te passen, 
omdat die beginselen en regelen alleen beoefend kunnen 
worden door studie vau het verleden, door kennis van het 
heden, door scherpzinnig outleden en vergelijken, door een 
gestadig zoeken naar oorzaak en gevolg; 

daar wordt heden avond voor alles van ieder onzer een 

groote mate van objectiviteit, van onpartijdigheid, van beza
digdheid gevraagd ; 

dam· moeten wij af8tand \Veten te doen van vooropgezette 
meeningeu, die ons lief werden omdat bet kinderen waren 
van onzen geest ; 

daar behoo1·en wij elk subjectief oordeel te voren uit onzen 
geest te bannen ; 
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willen de te houden discussiën ten nutte komen aan de 

zaak, die het hier in 't bijzonder zal gelden, namelijk den 
weg te vinden naar een goede tactische vorming van onze 

strijdmacht, opdat bij een eventueeten oorlog de ervaringen 
van de komende gevechtsvelden ons niet zullen verrassen en 
onbekwaam vinden om aan de eischen van het oogenblik op 

dat gebied ~e voldoen. 

Een van de onderwerpen toch, die door den Kapitein Ram 
in zijn voordracht van den 13en Dec. ter sprake is gebracht, 

vraagt onze bijzondere aandacht, zoowel door zijne beteekenis, 
als door de omstandigheid, dat het ook in de vergadering 
van den 16en Jan. d.a.v. de gemoederen in beweging heeft 
gebracht. 

Ik bedoel : de geveclttsuitbJ!éiding der ·infanterie aan de zijde 
van den verdediger. 

Het is dan ook voor dit onderwerp, dat ik allereerst uwe 
welwillende aandacht vraag, waarbij ik de hoop uitspreek, dat 
het Bestuur mij de toestemming zal vcrleenen om de, na de 
rede van den Kapitein Mijsberg op laatstgenoemden datum 

gerolgde disc~1ssie over ditzelfde onderwerp, te mogen beschou

wen als mede aan de orde te zijn. 
Noemde ik de. quaestie der gevechtsuitbreidingen in het 

verdedigénd gevecht een van de belangrijkste onderwerpen uiL 
de rede van den Heer Ram, dan geloof ik van u althans in 
dit opzicht geen tegenspraak te zullen vernemen. Voor ons, 
die in het meerendeel der gevallen op de verdediging zullen 
zijn aangewezen, acht ik dit vraagstuk zelfs van nog meer 
belang, dan dat van den aanval, al vraagt ook dit natmulijk 

b\i voortduring onze onverdeelde aandacht. 
Met voorliefde voor de studie det· tactiek vervuld, heb ik 

de gebeurtenissen in Z.-Afrika met groote belangstelling ge
volgd en overal mijn o01·en te luisteren gelegd, waar over de 
daar gebruikelijke vechtwijzen het woord werd gevoerd. 

Welnu dan, hoe halfslachtig het succes der wapenen aan 

BoerschP. zijde ook is geweest, waar deze de Engelsehen door 
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de kracht van hun vuur en de door hen gevolgde vecht
wijze alleen tijdelijk tot afdeinsen wisten te nopen, doch dezen 
steeds weder tot der. aanval gereed bevonden werden, - zoo is 
mij toch uit veel gebleken, dat er een neiging bestaat om de, in 
het verdedigend gevecht te volgen gedragslijn langzamerband te 
wijzigen in den zin en naar den geest, zooals de Boeren streden. 

Wel betreurt men het, dat zij de offensieve vechtwijze niet 
schenen te kennen of haar althans in eenigszins beslissenden 
l'OI'm niet toepasten, maar dat het karakter van de door hen 
gevolgde tactiek in het bedoelde stadium van don oorlog in 
hoofdzaak de oorzaak was van de vrijwel negatieve resultalen 
hunner zoogenaamde overwinningen, dat viel, Oltl het zoo 
eens te noemen, niet op; evenmin dat in den door hen ge
kozen opstellingsvorm (een man op de 3 it. 6 à ü Meter van 
het front) onmogelijk ·oenig offensief vermogen kun zetelen. 
Een retour-offensief of een tegenaanval in die ijle formatic is 
immers onbestaanbaar. Welke kracht kan van één man op de 
3, 6 of 9 Meter uitgaan? 

Ook de Kapitein Ram ma!tkt deze gevolgtrekking uiet, of
schoon zij wel spreekt uit de beoordeeling van de vechtwijze 
dor Boeren, waarvan hij op blz. 186 van bet Verslag zegt: 

J>De uitgestrekte stellingen, welke door de betrekkelijk zwakke 
Dafdeelingen bezet moesten worden, noodzaakten de Boeren
Dleiders alle troepen in eerste linie te brengen ; van reserves 
"Dwas dus in den regel geen sprake. Leiding gedurende het 
»gevecht was dan ook onmogelijk. Deze kon zich slechts doen 
Dgelden bij de voorbereiding". 

D De versterking gedurende het gevecht van een zwak 
Ddeel der stelling door verschuiving der bezetting gelukte 
Dslechts in enkele gevallen. Bij Dalmanutha werd vrnchtc
»loos een order tot dat doel gegeven". 

Wanneer wij aan het vorenstaande nog toevoegen, dat de 
getalsterkten der wederzijdscha partijen en vooral de geringe 
artilleriekracht de in Zuid-Afrika gevoerde gevechten feitelijk 
doen behooren tot de detachementsgevechten; 
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dat de Boeren den stormloop niet of zeer zelden afwachtten 
en zelfs het vuurgevecht van zeer nabij schuwden, wanneer 
zij dit niet in zóó gunstige omstandigbeden konden voeren, 
dat zij van het overwicht va.u hun vuur zieh als het ware te 
voren reeds verzekerd konden houden ; 

dan meen ik, dat die vechtwijze en haar eenzijdig karakter 

voldoende gekarakteriseerd zijn, om in het algemeen in een 
vcrgelijking te kunnen treden met de vechtwijze der Westersche 

infanterieën, zooals deze uit de bestaande reglementen en uit 
gehouden manoeuvres kan worrlen afgeleid. 

Alvorens daartoe evenwel over te gaan, zij het mij vergund 
te wijzen op de hczwarcn, die de vredestoestand noodwendig 
met zich merlebrengt, waar het er op aan komt het verdedi
gend gevecht in al zijne 8'éhakeeringen op de exercitie- en 
manoenvreterreinen in beeld te brengen, -of »liever gezegd," 
de onmogelijkheid aan te toonen om daarin ook zelfs bij be
nadering den werkelijken toestand na te bootsen. 

Gevechts- en vuurdiscipline toch kunnen niet op de proef 
worden gesteld, want of deze beide eigenschappen in een be
paalde afdeeling tot den gewenachten graad van ontwikkeling 

zijn gebracht, dat kan toch eerst onder de invloeden van den 

werkel\iken kamp worden beoordeeld. 
Voorts komt de uitwerking van bet verdedigende vuur 

evenmin tot haar recht als bet uithoudingsvermogen van den 
troep bij het weerstaan van de evenbedoelde invloeden, die 
ontzenuwender inwerken, naar mate het gevecht in hevig
heid toeneemt, en die minder kunnen worden weerstaan, naar 
gelang het moreel gehalte van den troep, die daaraan bloot 
~;taat, een lager peil aanwijst. 

Kortom het verdedigend gevecht wordt in vredestijd be
heerscht door de scheidsrechterlijke uitspraak en daarom 

spreekt bij de oefeningen ook het afwisselend karakter van 
een hardnekkige verdediging, die tracht te herwinnen, wat 

tijdelijk en plaatselijk verloren ging, in het geheel niet. 

Zie, dat is het fatum, dat als het ware op de verdediging 
rust, dat men er den troep zoogoed als niet op kan voor-

f 

I 
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bereiden. Daarb~j komt dat de reglementen en \'oOt·schriften 
over bet algemeen nalaten het kaJ'akter van het verdedigend 
gevecht in zijn veelzijdige phasen te schetsen, ten gevolge 
waarvan in een vredesleger, als het onze, dit karakter uit 
gemis aan ervaring en oorlogspractijk zóó aanvoerders als 
minderen alles behalve duidelijk voor oogen staat. 

Voegt men daar nog bij dat velen over het hoofd zien, dat 
de troepen een zoodanig gevecht niet om zichzelfswille voeren, 
maar dat dit gevecht, even goed als de aanval een middel 
is in de hand der bevelvoerin"' tot het bereiken van een tac
tisch doel, dan behoeft het geen nader betoog, dat dit onder
werp alle recht heeft op ouze voortdurende belangstelling. 

Alvorens te vervolgen zij het mij vergund twee punten uit 
het voorafgaande iets nader te behandelen. 

Het eerste, waaromtrent ik met den Heer Ram van gevoe
len verschil, is de waardecring van het morcel gehalte van 
den Engelsehen soldaat, de bekwaamheid van de officieren en 
de bruikbaarheid van de onderdeelen der verschillende wapens 
voor den modernen oorlog. 

Op de blzn. 187 en volgende van het gedrukte Verslag de 
verliesprocenten besprekende, zoekt de Hücr Ram de vcrkla

ring van het niet te loochenen feit, dat het volhardingsver
mogen van den Engelsehen soldaat verre achterstaat bij dat 
van den Fransehen en den Duitsehen krijger in den oorlog 
van de jaren 1870- '71, niet in zijn geringere moreele waarde 
moet worden gezocht, maar in de overtuiging, dat »de moreele 

factoren, welke onafhankelijk van heL geleden verlies ziJn, bij 
het moderne wapen meer op den voorgrond treden". 

Deze verklaring bevredigt mij niet geheel! 

Heviger vuur toch dan waaraan o. m. de Fransche tegen
aanvallen bij Wörth en waaraan bijvoorbeeld de aanval der 38stc 

Brigade bij Mars la Tour en die van het Gardekorps bij St. 

Privat heeft blootgestaan, is wel niet denkbaar. En toch door

stonden die troepen dat vuur, zonder dat hunne gevechtswerk
zaamheid ophield - een verschijnsel dat bij de Engelsehen 
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herhaaldeltik is voorgekomen - en dit nog wel onder bet 
lijden van verliezen, waarbij die, welke de Engelsehen troffen, 
gerust nietig mogen worden genoemd. 

Ik wil te dien aanzien alleen maar in herinnering brengen, 
dat een regiment Tm·co's bij Wörth 93 pct. op het slagveld 

liggen liet, zoodat van een honderdtal strijders slechts zeven 
- zegge zrvm - behouden bleven. 

Op datzelfde slagveld verloor het 3de Zonaven-Regiment 77 
pct., het 78ste regiment van linie 80 pct. en net 13de Jager
bataljon zelfs 87 pct. van zijne gevechtssterkte. 

In dat opzicht stond de Fransche beroepssoldaat van die 
dagen, in mijn oog, zelfs hooger dan de Duitsche, want, be
studeert men de verliescijfers, dan blijkt daaruit voldingend 
dat de Duitsehers dergelijke ,~erliezen niet konden doorstaan, 
of, liever gezegd, dat hun gevechtskracht reeds was ingeboet 

voordat het zoover kwam. 
De 38ste Infanterie Brigade verloor meer dan driekwm·t van 

hare otJicieren en bijna de helft van hare manschappen, doch 
bezat toen zelfs niet het geringste defensief vcrmogen meer. 

Ter vergelijking brengen wij hier in herinnering dat in de 
onderscheidene ter sprake gebrachte gevechten in Zuid-Afrika 

de Eugclschc verliezen schommelen tusschen 3 en 7 pct., 

terwijl bet hoogste verlies bij Oolenso 10 pct. aangeeft. Deze 

cijfers zijn welsprekend, wanneer men daarmede bij voorbeeld nog 
die van enkele onderdeelen van de Dnitsche infanterie in 1870 
vergelijkt. Zoo verloor l!'/85 op den 18en Aug. binnen een 
half uur door geschut- en mitt·aillemvuur: 12 offic., 22 onder
otlic. en 437 minderen, dus verliezen, die in aantal hooger zijn 
dan die van Methuen's geheele macht bij Modderrivier. 

Wat ik van het Engelsche leger weet, berust, evenals de 
meeniog, die ik mij omtrent de gevechtswaarde van den sol

daa.t heb gevorm~, eenig en alleen op studie, doch als ik den 
Heer Ram goed begrepen heb, dan spreekt ook hij te dezer 

zake niet uit eigen ervaring, maar refereert bij zich aan bet 

oordeel vaP. anderen, Wel nu, ik geef, tenzij nader overtuigd 
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wordende, nog zoo voetstoots niet toe, dat mijne niet zeer 
gunstige meening over de moreele waarde van den Engelsehen 
soldaat, over de wetenschappel\ikc kennis vnn den officier en 
over de bruikbaarheid van de Engelscbe troepen voor den 
modernen oorlog overdreven is. 

De Engelscha werken over tactiek en ool'iogvoering, zij zijn, 
voru· zooveel zij niet vertaald uit het buitenland werden ge
ïmporteerd, van verbluffenden eenvond en naïeveteit.. Legt 
dit op zichzelf geen !wogen dunk van de kennis der oflicie
ren op dit gebied af; zeker is het, dat de reglementen en 
voorschriften niet in de schaduw kunnen staan va.n die van 
het vasteland, en, wanneer men dan de recrntceringswijze van 
dat leger, zooals deze tot dusverre was, zich voor oogen ~telt 

en men bedenkt daarbij, dat de Engelscha legers in do oor

logen tegen wilde of weinig beschaafde volken - de ecuigc, 
die zij eigenlijk in de laatste decenniën bestreden - aan gemak
kelijke overwinningen ten koste van geringe vcrliezen gewend 

zijn geraakt, dan geloof ik dat men verkeerd zou doen de 
moreele uitwerking van de hedendaagscha wapenen op den 
door den Heer Ram aangegeven grondslag te hoog aan te slaan. 

En vooral w&' moeten dat uit een practisch en utiliteits
oogpunt niet doen, die van die wapenen het hoogste nut moe

ten trekken. Overschatten wij hunne beteekcnis, dan zonden 
wij zelf daarvan de wrange vruchten plukken. Een van de 
eerste lessen, die ik in tactiek kreeg en die nog altijd ten volle 
geldt, toch was deze: »Telt uw vijand nooit te licht. Meent 
»altijd dat hij u in bekwaamheid en scherpzinnigheid de 
»loef afsteekt, en acht uw taak, zonder pessimisme, zóó zwaar 
J>dat de volvoering daarvan recht heeft Óp de voortdurende 
»inspanning van uwe beste krachten, totdat zij is volbracht!" 

Het tweede punt, waarop ik gaarne nog even zou willen 

ingaan, is het verkeerd begrip dat sommigen zich van de 

vervulling van een defensieve opdracht vormen, als zon deze 

vorderen, dat men zich steeds lbitelijk verdedigde, en als ware 

de taak volbracht, wanneer voor de met een zoodanige op-
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dracht belaste troepen zich gevaarvolle toestanden gaan opdoen. 

Na de voorafgaande tlitweiding ~ot ons onderwerp terng
keerende, is het in de allereerete plaats noodig het verschil 
in karakter en het onderscheid in de wijze van handelen te 
schetsen mn het verdedigend gevecht in zijn twee hoofd

phasen, te weten : Of het in de bedoeling ligt daaraan een 
beslissing te >erbinden, die den weerstand tot het uiterste 
vergen zal; dan wel, Of men zich met een zuiveren afweer 
vergenoegen wil, die slechts zoover zal worden doorgevoerd, 
dat het ge,·echt van nab\i wordt ontgaan. 

Kortheidshalve alle tusscbenschakeeringcn uitsluitende, tee
kent dit verschil zich in hoofdtrekken als volgt : 

1°. Bij het nif't-b('slissende gevecht door vuur op groote af
standen en Lijdig teruggaan. liet terrein wordt bij diL soorL 
van gevechten alleen benuttigd als middel ter vcrberging van 
de eigen sterkte, tot vcrmindering van de eigen vcrliezen en 

ter verhooging van de uitwerking van het eigen vmH. 
2°. Bij het beslisse11tle !JBVet'ht door den strijd van nabij -

het handgemeen en de worsteling om het bezit van het ge

kozen gevechtsveld daaronder begrepen. Bij deze categorie 
van gevechten is dus het bezit van het terrein niet middel, 
zooals bij de voren geschetste, maar doel. 

Opzettelijk moet er bij deze gevechten naar worden gestreefd 
den vuurstrijd op de korte afstanden te le>eren, omdat deze 
alleen dan vernietigende resultaten belooft, de vijand zich 
daaraan niet meer onttrekken kan, bij voortduring genood
zaakt is zijne gedecimeerde afdeelingen in bet front te steu
nen en aan te vullen, zoodoende verhinderd wordt deze troepen 
elders te gebruiken en alzoo een combat d'usnre den verdediger 
de gunstigste kansen voor den tegenaanval bieden zal. 

Met de voorafgaande onderscheiding voor oogen valt het 

niet moeil~jk te onderkennen, dat de tactiek der Boeren de 

meeste overeenkomst vertoont met de eerst vermelde soort van 
gevecMen en deze mitsdien een zeer eenzijdig karakter draagt. 

Het zij verre van mij hun da~nvan eeq verwijL te maken. 
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Integendeel, in apprecicering van het voorbeeld, hetwelk ons 
de legerscharen der beide Zuid-Afrilmansche republieken heb
ben gegeven, wensch ik voor niemand onder te doen en bui

tengewoon hoog worden ook door mij de uitkomsten geschat, 
welke door de Boeren-strijdkrachten in den nu reeds bijna 
driejarigen krijg zijn verworven. Maar daL neemt niet weg, 

dat, waar een strooming zich hier te lande in het leger on
miskenbaar baan breekt om die Boeren-tactiek bij een even
tueele gevechtsvoering op onzen bodem toe te passen,, het 
plicht is te onderzoeken of werkelijk die vechtwijze ons ge
ven zon, wat wij er van verwachten. En dat nu meen ik te 
mogen betwijfelen. 

De gesteldheid en de uitgebreidheid van het oorlogstooneel 
en de wijze van recruteering, organisatie en oefening der 

Boeren-strijdkrachten in aanmerking genomen, konden deze 
welbaast niet anders handelend optreden, dan zij deden; doch, 

waar bij ons de toesta,nden in elk dier opzichten zóó gansch 

en al anders zijn, daar zou het onverantwoordelijk wezen, als 
wij in een werkelijken oorlog dezelfde eenzijdigbeid bij het 
gebmik van onze strijdkrachten in het gevecht betrachtten, 
die bovendien in de wijze, waarop wij den oorlog zullen moe
ten voeren~ geheel en al niet past, al ware 't alleen reeds door 

gemis aan ruimte in operatieven zin. 
De vechtwijze, die wij vcrplicht zijn te volgen stelt hoogere 

eischen aan de manoeuvrecrvaardigheid, de gevechtsdiscipline, 
het moreel gehalte, de bekwaamheid van de aanvoering, de 
kennis in het versterken van het terrein en van terreinvoor
werpen en aan de leiding onzer strijdkrachten, dan in een 
Boeren-leger van die dagen konden zetelen. 

Hunne gebrekkige geoefendheid; hunne geringe manoeu

vreervaardigheid; de beperkte artillerie, waarover zij beschi~

ten; het weinige overwicht der aanvoering; het los verband 
van strijders en commando's i de afwezigheid van de wes
tersche discipline; dat alles en nog veel meer is oorzaak, dat 

op bet voeren van een besliss~nd gevecht hun legersebaren 
niet berekend waren, 
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Toch zonden de Boeren-bcvelhcbbcr!l, toen zij heL werkelijk 
karakter van den oorlog leerden kennen, er prijs op hebben 
gesteld strijdkrachten volgens westersche begrippen georgani

seerd, geëncadreerd, uitgerust en geoefend onder hunne bevelen 
gehnd te hebben. Menige uitlating hunnerzijds wijst daarop 
en zij ons een vingerwijzing niet te ver te gaan in de mensche

l ij kc eigenschap, die g~neigd is het nieuwe en vreemde zonder 
ernstig onderzoek en nauwgezette overweging aan te hangen. 

Aaugezien de Boeren-tactiek zich eigenlijk uitsluitend ten 
doel stelde om de aanvallende Engelsche troepen tijdens hun 
opmarsch en hunne ontwikkeling tot het gevecht, dus gedu
rende de inleiding en tijdens de eerste phase van de door
voering van den str~jd met vuur te overstelpen, om, wanneer 
de beslissing desniettemin begon te dreigen, het gevecht af te 
breken en terug te gaan, kM door hen de gevechtsopstelling 
worden toegepast, die hier ter vergadering reeds een punt van 
bespreking heeft uitgemaakt en waarvoor enkelen zich reeds 

partij hebben gesteld. 
Ik bedoel: de zeer ruime opstelling van bijna alle beschik

bare krachten in de vuurlijn, die o. a. bij Oolenso het sterkst 
spreekt, waar, naar de mededeelingen van Kapitein Ram, 5000 

man een mirnte van 40 KM. innamen, wat overeenkomt met 

een frontontwikkeling van één man op elke 8 M.; terwijl 

de eigenlijke hoofdaanval der Engelsehen daat· werd afgeslagen 
door 1500 schutters, verspreid over een ruimte van 9 KM., 
zoodat de dichtheid der bezetting op dat gedet>lte één man 
op G M. frontuitgebreidheid telde. Op de o1•erige gevechta
velden bedroeg de dichtheid gemiddeld één man op elke 3 à 4 M. 

Wanneer men deze cijfers op onze tactische eenheden en 
onderdeelen toepast, dan zou men krijgen, dat 

groep van 12 schutters resp. een front innam van 40; 70; 100 M. 
sectie 

" 
4 groepen 

" " " 
150; :100; 400 " 

I)Oillp. 4 sediën n 600; 1200; 1600 
" bataljon 

" 
4 c:omp. 

" n " " 
2300; 4800; 64.00 

" regiment 
" 

4 bataljons 
" 

9000; 20000; 25000 " 
divisie 3 reg i me11te11 . n 27; 60; 75KM. 
veldleger· 

" 
3 uivisiëu 82; ISO; 225 " 
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al naar gelang gemiddPlrl één man op 3,6 of 9 M. frontbreedte 

voorkwam. 
Met opzet betrokken w\j ook sterkere afdeelingen, dan de 

Boereu in de onderscheidene gevechten bezigden, in deze 

berekening, opdat de conscquentiën van de besproken vecht

wijze duidelijker zouden nitkomen. Want onmiddellijk stelt 
immers ieder onzer zich de vragen : ~Hoe kan op alle deelen 

van zulk een gevechtsfront het vuuroverwicht bebonden blijven? 

Dat .is immers niet mogelijk! Welken invloed kan de aanvoe
ring, welken invloed de hoogere bevelvoering bij zulke en· 

zelfs bij aanzienlijk geringere uitgebreidheden nog doen ge
voelen, ondanks de hulpmiddèlen, welke telegraaf, telefoon, 
luchtballon, automobiel, r·ijwiel, paard tirailleurfluit en signaal

trompet verschaffen ? Immers geene ! 
Dergelijke uitbreidingen van de gevecbtsfronten moeten 

zuivere soldatengevechten en veldslagen tengevolge hebben, 

daar de individnalisecr·ing van den str~id zoover is doOJ·ge
gevoerd, dat er van aanvoering en leiding geen sprake meer 
kan zijn, want zelfs geen enkel commando, bevel of aanwijzing 
kan doordringen en dus ook niet worden opgevolgd. Is het wonder 

dat alle Boerenaanvoerders i u den strijd het geweer hanteerden ? 
Vond de Boerenkrijger in de beperktheid van het gestelde 

tactische doel; in de betrekkelijk geringe sterkte der vech~ 

tende troepen aan zijne zijde; in de omstandigheid dat hij 

uitstekend bereden was en in zijn overigens voortreffelijke 
eigenschappen de middelen om, ongeacht dien gebr·ekkigen vorm, 
voordeelen van beteeken is op de Bngelschen te behalen .... ; 

hoe zal onze, nog vrij onbeholpen, 81/2 maandsche milicien 

zich in dien geïsoleerden toestanel gevoelen; welke gevechta

werkzaamheid zal er van hem uitgaan; boe zal hij in alle 

gevallen weten te handelen ? 
Hoe zal het teruggaan- want daar moet men in dezen vorm 

reeds te voren toe besloten zijn en van een geordenden terug

tocht kan zeker geen spr·ake wezen - , hoe zal het teruggaan 

van een over zulke fronten uitgebreide troepenmacht, bij een 

opgeven vt.tn den weerstand, moeten geschieden ? 
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Wanneet' zal die troepenmacht weer vereenigd, weer marseh
vaardig zijn, om mn de gevecM8vaardigheid nog niet eens 

te spreken? 

Bij de beantwoording Vfln deze vragen bedenke men te\·ens, 
dat het, gevecht, dat aan dien ternggung voorafging, Rls het 
hetzelfde karakter· droeg nis ten jar·e 1870- '71, nog vrij wat 

heviger kan zijn geweest, met name voor den verdediger, dan 

het hevigste gevecht uit den Boeren-oor·lo"'. 

Eu dat mijn vr·ees voor inauguratie vau die Boeren-tactiek 
in onze vechtwijzen niet overdreven is, wordt bewezen in het 
uitgewerkte voorbeeld, dat de Kapitein MijRberg ter \'ergade
ring van den 1Gdeu .Januari ]1. betreffende de imichting vau 
een vluchtig versterkte stelling voor een Nedel'landsche Divisie 
heeft ontwikkeld, en door de adhesie, welke, in Legenstelling 
met een opmerking daaromtrent van den Kapitein Hooge
boom, juist aan een dergelijke uitbreiding der geveeMsfronten 
door den Heer Thomson -- ook een der b\j de Boeren-str·ijd
krachten gedetacheerd geweest zijnde Nederlandsche officieren -
is betuigd (zie de blzn. 309 en 310 van het gedrnkL verslag). 

Het geveeMsfront der divisie toch telt, langs de linie der

loopgt·aven gemeten, juist 12 1/ 2 KM. die, volgens het gestelde 
op blz. 319, aanvankelijk slechtR rloor ruim drie bataljons, of 

met hoogstens 2400 geweren, dus gemiddeld met één man op 
5 M. frontontwikkeling zijn bezet, terwijl het infanterievuur 
op die lijn slechts versterkt kan worden door de :3G vnur·
monden van de artillerie der di visie. 

Als vakreserves staan daarachter zeven compagnieën en wel 
bij heL 3de Regiment Infanterie in het Noorden vier compag

nieën achter een gevechtsfront van + 8000 M. en bij het 
2de Regiment Infanterie drie compagnieën achter een gevechts

froot van circa 4.000 M. Op rle lijn van 12500 M. kRn bij 

verbruik van die vakreserves de dichtheid alzoo worden 
opgevoerd tot ongeveer één man op de 4 M. 

Worden de sectorreserves verbruikt - hetgeen alleeu plaat-
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selijk en nic~ O\'Cr het gehccle front van eiken regiments
sector zal knnnen geschieden, omdat de afstanden, die daartoe 
zouden moeten worden afgelegd, in verband met den voor
handen ~ijd op het oogenblik da~ zich de noodzakelijkheid van 

haar inzetten in den strijd zal doen gevoelen, te groot zijn 
dan kan in eiken sector het daarvoor achtergehouden bataljon 
zijn inwerking o>cr een front van hoogstens 600 tot 800 M. 

doen gevoelen, waardoor op dat naar verhouding kleine deel 
van he~ gevechtsfron~ de dichtheid aan schutters slechts to~ 

de gewensch~e sterkte van 11/4 man op den strekkenden 
me~r of één man op den pas kan worden verhoogd, wanneer 
........ middelerw~jl ge!ln verliezen geleden waren. 

Zet de Divisie-Commandant eindelijk nog de algeroeene reserve 
in, dan kan ook van deze slechts een plaatselijke invloed uit
gaan en wel \'au een bataljon in het noorden bij Rijswijk en in het 
zuiden bij Tiel of Zoelen, en van 23/4 bataljon in het centrum. 

Geschiedt zulks, dan verbetert de toestand wel eenigszins op 
die gedeelten van het gevecbtsfront, waar zij i ngr·ijpen, maar 
het totaal van die dichter· bezette gedeelten is nog zeer inferieur 
(± 5400 M.) ann de rest van de verdedigingsliju (± 7000 M), 
die met de eet·Rt vermelde zwakke bezetting van één man op 
elke 5 M. moet zien t,oe te komen. 

Men ver·gete voor~s niet, dat de divisie alsnu geheel »en 
tirailleur" is opgelost. Is deze toestand i ngctreden, dan heeft 
de positie, waarin de Divisie-Commandant met zijne divisie 
gekomen is, een nog veel ongunstiger aanzien, dan die van 
Mac-Mahon bij Wörth, des namiddags na één uur in den 
middag. Hem zal dan nog droeviger lot. tr·elfen, dan gene, 
wiens troepenmacht werd uiteengeslagen om in de eerstvolgende 
dagen niet meer Yoor eenige tactische handeling beschik
baar te zijn. 

En dit oor·deel zal niet apodictisch worden geacht, wanneer 
men nngnat, dat het vijandelijk legerk01·ps met minstens 25000 

geweren, 2000 sabels en 144 stnkken geschnt tot den aanval 

dreigt over te gaan ; het terrein dien vijand O\'eral de nade
ring toestaat; de percee!Rscheidingeu hem ten minste eenige 
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dekking verschaffen zullen en door de ijle opstelling des ver
dedigers hem de gelegenheid geboden wordt, op meer dan 
een plaats overwicht in vuur te verkrijgen. 

Behalve toch, dat de aanvallende infanterie over meer dan 

het dubbele aantal geweren beschikt, is deze in staat tegenover de 
minder dicht of in bet geheel niet bezette gedeelten, zwakke 
krachten te stellen en de andere met overmacht concentrisch 

onder vuur te nemen. 
Ook zou zich in het gedachte geval de werkzaamheid van 

de zeer sterke aanvals-artillerie krachtig doen gevoelen, althans 
zeker krachtiger dan zij op de gevechtsvelden in Zuid-Afrika 
gesproken heeft. Ik denk ten minste over de werking van een 
anderhalf honderdtal vuurmonden niet zoo bijzonder gering, 
in verband met die, welke do"or ongeveer gel~jke aantallen in 
de groote veldslagen v~n den Franseh-Duitsehen oorlog ver
kregen werden. Ik hoor het Kraft zeggen : »6, 12 of 18 
stukken kunnen dat niet, maar 3G tot 48 wel". 

Men dient daarbij ook niet te vergeten, dat de dekking, 
welke onzen schutters slechts kan worden gegeven, in geen 
vergelijking kan komen met die, welke den Boeren door de 
natuur werd verstrekt, ; 

voorts dat de :)6 kanonnen - in de toekomst misschien 

48 - het spoedig zullen moeten afleggen tegenover de drie
it viervoudige overmacht der vijandelijke a1·tillerie, en dit te 
meer, als waar is, wat mij ter oore kwam, namelijk dat het 
voornemen bestaat, om onze nieuwe veldvuurmonden niet van 
stalen schilden te voorzien. Deze toch kunnen, naar mijne 
meening, in het algemeen genomen tegenover het granaat
kartetsschot der hedendaagse he snel mrende veldartillerie niet 
worden gemist, en zeer zeker niet in onze vlakke terreinen, 
waar onze artillerie, uit gemis aan domineerende stellingen 
achtPr het infanterie-gevechtsfront, vermoedelijk in dat front 

plaats zal moeten nemen en daar dus, behalve aan bet gra
naatkartetsvuur der vijandelijke artillerie, ook nog het hoofd 
zal moeten bieden aan het bundelvuur der infanterie. 

Wanneer men het vorenstaande wil overwegen, had de Heer 

1901/1902 36 
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floogeboom dan geen reden om te wijzen op de gevaren, 

waaraan men zich door een bovenmatige uitbreiding der 

gevechtstronten bloot stelt, wanneer deze niet door de tactische 

omstandigheden geboden zijn? 

Ik althans ben dat geheel met hem eens, en daar in de 

voordracht van den Kapitein Mijsberg elk gegeven wordt ge

mist omtrent den graad van weerstand, welken de Divisie

Commandant wenscht, dat in de door hem gekozen stelling 
door clo troepen zijner divisie zal worden geboden -- vrrgiR 

ik mij niet, dan bewaren de bevelen over dit cardinale punt 
het stilzwijgen - , zoo is de gevolgtrekking gewettigd, dat de 

Kapitein Mijsberg in een stelling met aangeleunde vleugels 

voor een divisie normaal een frontontwikkeling van 12 1
/2 

KM. bij vluchtige verscerking gewettigd acht. 
Deze meerring nu zou ik ongaarne deelen, of zien wortelen 

in den geest van onze officieren, en zulks op grond van de 

door mij in het vorenstaande ontwikkelde redenen. 
Uit de debatten heb ik voorts meeoen te mogen afleiden, 

dat men in den Heer Hoogeboom dien avond de personificatie 
zag van de smalle gevechtsfronten, die het deerlijk - en te 

recht - moesten ontgelden; voorts is mij opgevallen, dat uit 

den inhoud van .het reglement, met name uit de 2de alinea 

van punt :384, werd afgeleid, dat het niet in strijd met het 

reglement is, om voor de bataljons in eerste linie een front

breedte van 1000 M., ja zelfs van 1200 M. aan te nemen. 
Wat de laatste opmerking aangaat, wil ik alleen aanteekenen 

als m~jne meerring, dat men die 2de alinea niet op zichzelf 

mag, maar in verband met de 1ste alinea moet lezen, die inhoudt, 

dat een regiment, een bataljon en een compagnie voor een 

verdediging, waarbij een hardnekkige weerstanrl moet worden 

geboden, slechts bij uitzondering een breeder front zal innemen 
dan onderscheidenlijk 1000, 400 en 150 M. 

Wanneer men nn bedenkt, dat men eigenlijk in geen enkel 

gevecht zonder gevechtsdiepte strijden kan, want daar komt het 

· inangnreereu in onze vechtwijze va,n de z.g. Boerentactiek op 

aan 1 dan vraag ik of het <loOI' een der Aprekers aangehaalde 
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uit de 2de alinea van het bedoelde punt, luidende: »Bevinden 
zich in het front uitgestrekte gedeelten, die zonder of met pene 
zwakke bezetting kunnen volstaan, zooals o. a. in polderland 
voorkomt, dan kan de frontuitgebreidheid der eenheden grooter 
worden genomen", nu zoodanig mag worden gelezen, dat hij 
zeggen kan : »en het is dus niet in strijd met bet reglement voor 

de bataljons der eerste linie een frontbreedte van 1000 M. aan te 

nemen, zooals door den Heer Mijsberg ongeveer per bataljon van 
de divisie wordt gedaan"; en zeker niet om dan tusscben haakjes 
te laten volgen: »(nl. ± 1200 M.)", alsof uitbreiding met 200 
M. van een ge\,echtsfront, dat het normale reeds verre over
schrijdt, een nietsbeteekende klein!gheid mag worden genoemd. 

En wat nu de eerste opmerking betreft, meen ik niet beter 
te doen, dan den Heer Hoogeboom, als schrijver van het 
Leerboek der tactiek voor de cadetten der K . M. A., zelf te 
citeeren, waarbij ik u verzoek te bedenken, dat de laatste 
druk verscheen voordat de ervaringen van den Z.-A. oorlog 
konden worden benut en toch de daarin neergelegde beginselen, 

naar mijne meerring, op het oogenblik ook met die et'\' n.rin
gen rekening houdende, nog geen wijziging behoeven. 

Men hoore: 

Bf'sr.houwill,qf'JI ovf'r rle opsfrilliog io rlf' ?'t"'·sprf'irlr• ordi' . 

De tusschenruimte, welke de manschappen in elke groep 
moeten onderhouden, hangt in het algemeen af van het doel, 
waarmede het gevecht ondernomen wordt. Maakt de groep 
deel uit van een afdeeling, waaraan het voeren van een be
slissend gevecht is opgedragen, dan kan zU, zoodra de beide 
partijen elkander tot op den werkzamen geweerschotsafstand 
genaderd zijn, zóó gering worden genomen als met de bewe
gingsvrijheid, tot het hauteeren van het geweer als vuurwapen 
benoodigd, overeen te brengen is, en dus gelijk zijn aan de 
tusschenruimte, waarmede de manschappen in de gesloten orde 

naast elkander in bet gelid staan. 
Moet het gevecht daarentegen slepende worden gevoerd, dat 

wil zeggen, behoeft de hoogste vuurkracht niet te worden ont-
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wikkeld, of bevindt men zich nog op zulk een grooten afstand 

van den vijand, dat het vuurwapen nog niet met vrucht kan 

of mag worden gebezigd, dan is een minder dichte opstelling 

aanbevelenswaard. In de eerste plaats zullen daardoor ontegen

zeggelijk minder verliezen worden geleden, voorts kan een bree

der gevechtsfront ingenomen, en dus het krachtsverbruik 

meer overeenkomstig het oogenblikkelijk gevechtsdoel geregeld 

worden . 
Tegenover een dichte, dus minder breede opstelling optre

dende, is men bovendien, zelfs bij gelijke sterkteverboudingen, 

eerder in staat een concentrische vuunverking te vcrkrijgen 
dan tegenover een dunnere·, di'C een grootere frontuitgestrekt

heid inneemt. Onderstelt men b.v., dat twee groepen met 
elkander in een vuurgevecht van nabij zijn gewikkeld, terwijl 

de eene aanvoerder slechts een halven pas, de andere daaren

tegen twee passen tusschenruimte bij de verspreiding bevolen 

beeft, dan neemt de eerstbedoelde groep slechts 13 M., de 
laatste niet minder dan 25 M. of bijna het dubbele front in. 

Neemt men nn aan, dat de omstandigheden, waaronder beide 

bet vuurgevecht voeren, overigens gelijk zijn, dan komt men 
tot de slotsom, dat eenerzijds de minder dichte opstelling, ten 

andere de meerdere concentratic van het vuur aan de laatst

bedoelde groep slechts de halvP lril'etsbaarhPirl en een dubbPlr' 

vuuruitlrerkin!J beloven. 
Het spreekt wel vanzelf, dat aan deze uitbreiding grenzen 

gesteld moeten worden, zoowel ten behoeve van rle aanvoering, 

die bij de toename l'an het gevechtsfront moeilijker wordt, 

daar zij de gevechtshandelingen der ondergeschikten - bewe

ging, vuur en blijvende deelname aan het gevecht - niet 

·meer voldoende zou kunnen beheersehen, als ter bevordering 

van de zoozeer ge1Yeuschte onderlinge ondersteuning en samen

werking, dus ten bate der eenbeid van handeling, die in het 

algemeen bij de verdediging gemakkelijker wordt verzekerd 

dan bij den aanval. 

Deze overwegingen zijn oorzaak, dat de tnsschenrnimte van 

de manschappen in rlc groep in minder beslissende gevecht.~-



541 

momenten, met name op de grootere afstanden 1), op minder 
belangrijke gedeelten van het gevechtsfront, of bij de gevechts
handelingen van zelfstandig optredende, zwakke detachementen 

grooter kan z\jn dan in normale omstandigheden het geval 
is; echter moet 1.5 it 2 M. als een maximum worden be

schouwd, dat niet overschreden mag worden. 
Dat aanvankelijk tusschen de groepen eener zelfde sectie 

en tnsschen de sectiën eener compagnie, door het onderhouden 

van een zekere tusschenruimte, een min of meer scherpe af
scheiding bestaat, is zeer gewenscht. Dit vergemakkelijkt, het 
overzicht der verschillende aanvoerders over hunne onderge
schikten of hunne onderdoelen en komt aan het bewaren van 

het verband en van de tactische orde ten goede. Wanneer 
bovendien, na het intreden" van verliezen, in elkr:l afdeeliug 
zooveel mogelijk naar het midden wordt aangesloten, ontstaat 
zoodoende ruimte voor de versterkingen, die opvolgend aan 
de tirailleurlinie worden toege.,..oeJ·d. De vermenging van onder

deelen wordt daardoor zooveel mogelijk voorkomen. Waar die 
vermenging niet is te ontgaan, wat meermalen geschieden zal, 
verdienen bepalingen tot het verdoelen der aanvoerders over 
het gevechLsfront, zooals o. a. in ons voorschrift zijn aange

geven, alleszins aanbeveling. Overigens gelden ten opzichte van 
deze tusschenruimten dezelfde beginselen als ten aanzien van 
die tusschen de manschappen van elke groep zijn aangevoerd. 

Frontuitbreiding en .r;evechtsdiPpte. 
Een van de voornaamste eiscben der geveehtsvoering is de 

zorg voor een oordeelkundige verhouding van de frontuit
breiding tot de opstelli ngsdiepte van den strijdenden troep. 

Aanvaller en verdediger beiden hebben behoefte aan een 
naar verhouding zoo groot mogelijke uitbreiding van hnn ge-

1) "Hieraus ruöchte ich scblietiseu lassen, dass luc/.·erc Scbützenliniën 
selbsl unler sonst nngünstigeu Verhältnissen au~tandslos bis a~r,f 600 M. 
an eine feindliche feuernde l:lchülzenlinie herangeführt werden können, 
ohne sdbst ::11 /et<ei" oder durch Iofaoterie·Fernfeuer unte1·stützt zu wer
den." Betmchtunge'~ iibei Pine ::eitgemiisse FPchtweise rle!' ltt(artterie. Bron· 
sart von St:bellendurf, blad~. 25. 
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vecbtsfront, zoowel om een groot aanLal vuurwapenen in het 
gevecht te kunnen brengen, als om zich het voordeel, dat 
een overvleugeling van 's vijands strjjdkrachten verzekert, 
niet te eenen male te laten ontglippen. 

Overmatige uitbreiding echter bemoeilijkt de gevechtsleiding 
en de troepenaanvoering, doet het gevaar ontstaan doorbroken 
te worden, of leidt, zoo men dit laatste wil voorkomen, tot 
bovenmatige vermenging van troepen. 

Onvoldoende ontwikkeling in de breedte daarentegen is niet 
alleen oorzaak, dat van de gevechtskracbt van den troep slechts 
op onvoldoende wijze partij kan worden getrokken, doch leidt 
bovendien tot diepe, uiterst kwetsbare doelen, bijgevolg tot 
schromelijke verliezen en stelt den troep aan omvatting bloot. 

Tegenover de wenschelijkheid van een zoo breed mogelijke 
opstelling eener tot het ~evecbt te ontwikkelen afdeeling, staat 
echter de noodzakelijkbeid om achter de vuurlinie over de 

gcbeele uitgestrektheid van het gevecbtsfront bij voortdnri ng 
over verschc krachten te kunnen beschikken. 

AllereCI'St worden deze vcreisebt om, door het aanvullen der 

geleden verliezen en het vcrsterken van de vuurkracht door 
vcrdichting van de vuurlinie, het gevecht in bet front te 

voeden. Maar bovenal op de vleugels, waar - met name wanneer 

deze niet zijn aangeleund ---, gewoonlijk de beslissing wordt ge
zocht en bijgevolg de strijd een heviger karakter draagt, bestaat 
daaraan behoefte, zoowel om frontveranderingen tot het verrichten 
of het afslaan van een omvattenden aanval te kunnen uitvoeren, 
als een verlenging van het gevcchtsfront te kunnen bewerk
stelligen en bovendien om in een afdoende beveiliging van 

de geveebtsarde te voorzien. 
Uit den aard der zaak kan aan die behoeften allecu worden 

voldaan door de voor bovengenoemde doeleinden vereischtc 
krachten zooveel mogelijk aan de werking van het vijandelijk 

vuur te onttrekken. 
De behoefte van elke gevechtsgroep aan aanvulling van 

achteren doet zich alzoo tot in alle onderdeel en der in gevecht 

gewikkelde infanterie-afdcelingeu gevoelen. Daarom geldt ~ti. 
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vaste regel, dat iedere commandant, tot en met die der tac-

tische eenheid, aanvankelijk een gedeelte zijner macht als 
bijzondere reserve te zijner beschikking achterhoudt, ten einde 
invloed op bet gevecht van zijne afdeeling te kunnen oefenen. 

De gevechtsdiepte neemt toe naar gelang de afdeeling die 

het gc\'echt voert st.erker is, en houdt ook verband met de 
omstandigheden of het gevecht aanvallend dan wel verdedigend 

wordt gevoerd. In het laatste geval kunnen do onderlinge 
afstanden der verschillende echelons kleiner zijn, omdat de 
dieptewerking van het infanterie- en artillerievuur, welke men 

bij het offensief door onderli u ge afstanden van :300 toL 500 Til. 
tracht te ontgaan, in het defensief doorgaans worden beperkL 
door de troepen, die zich slechts luttel en dan nog maar kort
stondig behoeven te verplaatsen, achter natuurlijke of kunst
matige dekkingen op te stellen. 

Uit bet bovenstaande volgt, d9.t het noodzakelijk, is ten 
einde het gevecht op oordeelkundige wijze te kunnen voeren, 
daaraan geen grootere uitbreiding te geven dan de beschik
bare macht gedoogt. Daarom is het geboden zich tijdig reken
schap te geven van de frontuitbreiding, welke men aan elk 
der groepen geven kan. Hierdoor verkrijgt de verdediger een 
maatstaf voor de uitgestrektheid zijner stelling, de aanvaller 

voor de keuze van zijn hoofdaanvalspunt in verband met de 
opstelling der reeds door hem ontwikkelde troepen, zoomede 

van de frontbreedte, waarop hij den verdediger den beslissenden 
slag kan toeb1·engen. Hoewel de verschillende invloeden, welke 
zich in het gevecht doen gevoelen, oorzaak zijn, dat de uit
breiding voor elk bijzonder geval moet worden vastgesteld, 
kan nicL onopgemerkt blijven, dat in dt> tol'lcomsl in vr•ryelijlv 
mf't voorheen. de gevecht~fronten. een betrekketijk grooterf breedtr· 
Zltllen ln6nnen en mogen hebben, omdat de beslissing nagenoe.rf 
uitsluiten!/. door den uitsla!/ ·van het 'V'ttztrgevecht zalwm·den bepaald. 

Diensvolgens zal de lijdelijke verdediging, om de gcdachLc 

Lc bepalen, kunnen volstaan met 2 man perM., ten einde 501)/u 

verliezen te kunnen lijden en toch op eiken meter één geweer 

in het vuur te kunnen brengen. Een actieve verdediging behoef~ 
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om dezelfde reden 2 man per M. voor de vasthoudende groep. 

De beslissende groep daarfmtegen eischt 4 it 5 man per M. 
en wel 2 man, als voor de vasthondende gi'Oep werd aangegeven, 

en 2 à 3 man voor plaatselijke offensieve stooten. Bovendien 

voor grootere afdeelingen - het bataljon en daarboven -
een reserve van t der totale sterkte. 

De aanvaller daarentegen heeft, in het algemeen genomen, 

behoefte aan een grootere diepte en wel aan : 2 à 4 man perM. 

voor de vasthoudende groep, om tegenover het verdedigende 

front, waar de beslissing niet gezocht wordt, krachtig genoeg te 
blijven en locale offensieve stooten te kunnen afweren en beant

woorden; 4 à 8 man per M. voor de beslissende groep en wel, 1 
man voor de tiraillenrlinie, 1 man voor den ondersteuningstroep, 

2 man voor de hoofdlinie en c.q. 2 man voor de tweede gevechts

linie; bovendien een reserve van minstens t der gcheele sterkte. 

Bovenstaande cijfers als maatstaf nemende, komt men onge
VPer tot de volgende uitbreiding der strijdende troepen in meters: 

Verdetligiug. Aauval. 
---

~clfstandig 
I 

"' Actief. ""' "' " ""' .-. Lij de- "' o:.-< 

~ opt. rcd~ml. -oei., "' ;:; "' "' . 
0 0 "'"" Vasthoudende Beslissende lijk. .<:I:.. ·-"' 0 

~ 0 

Totaal. ' ~bl) 00 .... f:-< 
groep. groep. I ) "' çQ bo 

I 
> 

I I 
1 500 à 150 1 100 250 I (1) Aan-Bataljon 150 I 100 250 

(1 compagnie) (2 compag- 600 vanke-
nieëu). lijke 

6oo à 1 400 I 200 
frontuit-

Regimeul -lOO 250 900 à 600 breiding. 
(1 bataljon). (2 bataljons) . 700 1200 

Brigade .. 900 300 1000 à 2000 700 1 250 . !lOOit 
(2 bataljons) . I l regiment). 1200 lOOU 

Divisie ... 1800 500 2000à 3000à 1200 400 1500it 
( 1 regiment). (2 regimen- 3000 4000 2000 

Lr.grrkorps. l 2000 it 3000 

ten). 

1000 3000 à 6000à 1500à 1000 2500à 
(1 brigade). (2 brigades) . 4000 7000 1200 3000 

I I I 
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Wanneer men nu nog wil bedenken, dat met opzet gesproken 
wordt van »aanvankelq'lce uitbreiding" der beslissende groep, en 
dat dus in de genoemde cijfers de frontuitbreiding van de alge

meene reserve niet begrepen is, dan meen ik, dat door den Heer 
Hoogeboom werkelijk maten zijn aanbevolen, die rekening houden 
met de verhoogde afstootende kracht der nieuwste vuurwape

nen, terwijl zij, naar het mij voorkomt, in de practijk ook niet 
veel grooter genomen kunnen worden. 

Het front der divisie en van bet legerkorps houdt verband 

met de ontwikkelingen aan Duitsche zijde in den slag van 
Vionville- Mars la Tour, en moeilijk kan men, den toestand 
op den avond van den 16den Augustus kennende, beweren, 
dat het lilde korps een nog grooter front bad kunnen inne
men. Reserves en troepen Îtl tweede linie waren verbruikt; 
alles was in eene linie opgelost; de artillerie nam onbeschermd 
een groot deel van het gevechtstront in; slechts cavalerie 
stond gereed deze artillerie desvereisebt te degageeren; in 
een woord: een ,qrooter front zott het gevechtsvermogen van dctt 
korps te boven zw'n ge,qactn. 

Rekening houdende met de gevechtswaarde van onze mil~

ciens en met het veel uitgebreider tactisch doel, dat doorgaans 
door onze troepen moet worden nagestreefd, dan bij de Boeren 

in Z.-A. gebruikelijk was, moet dan ook, ten aanzien van de 

gevecbtsuitbreidingen op de westersche gevechtsvelden, de 
onafwijsbare eisch gelden, dat aanvoering en leiding zich 
blijvend kunnen doen gevoelen. Inzonderheid stellen de ge
vechten, die in het open veld tot het uiterste moeten worden 
doorgevoerd, grenzen aan een uitbreiding1 die bij navolging 
van de door de Boeren-strijdkrachten ingenomen gevechts
fronten, niet straffeloos overscbreden zouden worden. 

Want, Mijne Heeren, vergeten wij Nederlandscha officieren 
niet, dat van onze inwerking op onze minderen in de eerste 

plaats bet welslagen van de verdediging van het vaderland 
zal afhangen, en dat het dus onze roeping is om onze min

deren, door ons voorbeeld, dermate te bezielén, dat niet alleen, 

waar het noodig is, tot de laatste patroon worde stand ge-
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houden,- waut dan blijven nog bajonet en kolf over -,maar 
tot den laatsten druppel bloeds en tot den laatsten ademtocht! 

Dat zij onze tactiek ! ( J'o~juichinyen. ) 

De heer BESTA: Alvorens over te gaan om een stukje krijgs

geschiedenis te bespreken, acht ik in deze Vereeniging een 
woord van oprechte hulde gepast aan de nagedachtenis van 

Fr. Hoenig, die dezer dagen is heengegaan. In hem verlie
zen wij een hclderen, onpartijdigen criticus, een man nm bui
tengewoon verstand en eerlijke opvatting. 

Het belang van een eerlijke critiek op de oorlogshandelin
gen werd door hem als eèn landsbelang beschouwd en als 
zoodanig zonder aanzien des persoons uitgeoefend. 

Van hem moeten wij leeren dat alleen deugdelijk vaststaande 

feiten als grondslag mogen dienen van beschouwingen, die in
doed kunnen uitoefenen op toekomstige tactische beginselen 

en daaruit voortvloeiende reglementen. 
Hierom is het streven van den heer Ram te waardeeren om 

zooveel mogelijk af te gaan op eigen aanschouwing of op de 
mededeelingen van betrouwbare ooggetuigen; waar evenwel 
beschouwingen worden vastgeknoopt aan geschriften van an

deren, wier betrouwbaarheid of liever nauwkeurigheidszin 
buiten onze waameming valt, daar is het zaak op onze hoede 

te zijn ten einde niet te worden overrompeld. 
In de allereerste plaats heb ik hier het oog op de mede

deeling op bladz. 213 der voordraebt uit het rapport van den 
Amerikaansehen attaché. Welk een ongunstig licht wordt 
daar geworpen op de militaire ontwikkeling van de 8 Attachés 

van de grootc mogendheden als zou het aan hen onbekend 
zijn dat het gevecht te voet voor de cavalerie overal als ecu 

belangrijke oefening wordt beschouwd. 
Maar m. i. niet als de belangrijkste, Mijne Heeren, en hier

mede treed ik in het strijdperk tegen den beer Ram, die als 

zijne meerring vet·kondigt, dat de africhting als infanterisL toL 

.hoofdzaak moet worden verheven. 
Indien dit door den Z.-A.fr. oorlog ware bewezen dan had-



547 

den meerdere feiten aangehaald moeten worden, waaruit bleek 
onder welke omstandigheden een goed georganiseerde ophelde

ringsdienst door een daarin goed geschoolde cavalerie schipbreuk 

had geleden op een slecht geoefend zijn in het gevecht te voet. 
Ik geloof niet de beschuldiging van overijld oordcelen op 

mij te laden, door te verklaren dat de gegevens van verschil
lende zijden tot ons gekomen, wel hebben geleerd dat van 

een goede ophelderingsdienst bij het Engelsche leger geen 
schijn of schaduw aanwezig was. Wordt dit toegegeven, dan is 
de Z.-Afr. oorlog geen aanleiding voor mogendheden, die over 
een goed geoefende cavalerie beschikken, om tot reglementswijzi
ging in den aangegeven zin over te gaan. 

Het ligt niet op mijn weg hierop verder in te gaan, maar 
ik hoop dat meer bevoegden dit zullen overnemen. Toch kon ik 
niet nalaten dit punt zij het ook terloops te behandelen, omdat 
het groote belang van een goede en zeer sterke cavalerie voor 
een klein leger als het onze maar al te dikwijls wordt ter 
zijde gezet en dan ook geprotesteerd dient te worden tegen 
een ongemotiveerd ingrijpen in hare opleiding. 

Aansluitende aan de beschouwingen over de cavalerie komt 
de vraag ter sprake betreffende het gebruik van het Max. 

Norderf. snelv. kanon de zoogen. PomPom. Blijkens bet Beiheft 

vjh JJfilit. Wochenblatt, als overdruk uitgegeven voor deze Ver
eeniging, was deze kanonsoort in het begin van den oorlog 
alleen in gebruik bij de Boeren en werd het tijdens den oor
log door de Engelsehen aangekocht en gebruikt. Dit geeft te 
denken en de beschouwingen en mededeelingen over deze ge
schutsoort zijn m. i. wel de overweging waard, vooral met het 
oog op het bekende feit dat een cavalerie-afdeeling in snel
len gang voor gewoon veldgeschut vrij wel ontrefbaar is 1) 

1) Om deze reden acht ik betgeen de heer Ram op bladz. 177 van 
zijn voordracht vermeldt nl. het oprukken van ::100 Boereu ouder een hevig 
artillerievuur uit het centrum naar den linkervleugel van de ~telling bij 
JlfagersfMtei;• geenszins een daad van grooten moed, wat trouwens het 
verlies van slechts 5 man bewijst. l\'!en kan aannemen dat bet de Engelse he 

artillerie niet gelnl>t is ûch ov die 300 voorbijrenueu<le 13oerca itl te schielcll 1 
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Het zou dan een vraagpunt dienen uit te maken in hoeverre 
de Rijd. Artillerie daarmede ware te wapenen en hoedanig de 
organisatie daarvan zou dienen te zijn. Wellicht dat het over

denken hiervan hèn tot bekeering zal brengen, die hier te 
lande nog vermeerren dat bij een invoering van snelvuurge
schut de organisatie in batterijen van 6 stukken moet blij

ven bestaan. 

Veel nieuws levert overigens de Z.-Afl'. oorlog ons op artil
leristisch gebied niet op blijkens de voordracht van den heer 
Ram. Alleen Paardeberg is een bepaald artilleristisch succes 
geweest, onder gunstige omstandigheden behaald. 

Uit de voordracht blijkt dat de stellingen der Boeren be
schoten werden vóórdat zij verkend waren, waarvan het na
tuurlijk gevolg was dat de schoten daar vielen waar geen 
stelling was. Nu beweert de heer Ram dat al die mis
schoten niet verloren waren doch een grooten moreelen indruk 

te1reeg brachten, hoewel zulks eenigszins i u stl'Îjd is met het 
medegedeelde op bladz. 177, waar Cronjé alleen in staat blijkt 
om dén ontzenuwenden invloed van het artillerievuur op te hetfen 

en nog wel bij een stelling, die 131/" K.M. lang was. 
Ik zpu echter wel willen vragen hoe de gevolgen van dien 

moreelen indruk zich toonden. De Boeren verlieten hunne 
stellingen niet, bleven zelfs in de nabijheid hunne karnpsbe
zigheden verrichten, en waren dadelijk gereed om het geweer 
te gebruiken al. de kans gunstig was. Tot een opheffend 
moreel bij de Britsche troepen kon het artilleriegedonder het 
ook niet brengen, daar de Engelsehen de liggende houding 

bewaarden, die zij na het eerste snelvuur der Boeren hadden 

gekozen. 
Uit hetgeen de heer Ram meàedeelt betreffende het gebruik 

van de artillerie aan Engelsche zijde, waar we bijv. op bladz. 
211 zien dat in de vlakte onder artillerievuur aan sch<tnsen 

werd gearbeid en dat men de uitwerking van dit vuur ontliep 

door zich te dekken als men den vuurstraal zag, zon ik 

wel willen vragen wat voor artilleriemacht daar aanwezig was. 
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Mij dunkt het een gemakkelijke artilleristische opgave om m 

open terrein dergelijke werkzaamheden te beletten. 

Dat de Lyddite bommen geen materieele uiLwerking hebben, 

indien de stellingen niet juist bekend zijn, beho01.'t ook hier 

te lande niet tot de verrassingen; ja ik vermeen dat men zich 

nog niet alle teleurstellingen bewust is, die de brisantgranaten 

op de oorlogsdoelen zullen geven, om reden men langzamer

hand geheel andere eischen aan deze projectielen is gaan 

stellen, als men in het begin voorhad. 

Gaat men nu nog na, dat het materieel de1· Engelsehen 
vrij unvoldoende ·.verkte, zie bladz. 12 van den Overdruk, en 

dat het tactisch gebruik bijna alles te wenschen overliet, dan 
is het begrijpelijk, dat de heer Ram op het gebied der ar
tillerie niet tot belangrijke nieuwe conclusies kon komen. 

Ook de beschouwingen over beweeglijkheid en uitwerking, 

op bladz. 209, kunnen om haar algemeenheid gevoegelijk 

buiten hesehou wing blij ven, maar wel zou ik den heer Ram 

willen vragen, of hij nader kan mededeelen, welke buitenge

wone diensten de door ossen getrokken 12ponders, die lyddite 

granaten schoten, hebben bewezen. Het is m~j niet gelukt in 

de voordracht hieromtrent gegevens te vinden anders dan 

ééne groote paardenslachtmg. 

Wat de beweegl_ijkbeid betreft is het maar de vraag, of de 

.Engelsche artillerie wel zoo gebruikt is, dat dit vraagstuk 
voldoende tot haar recht is gekomen. 

Eenigszins nieuw is de conclusie op bladz. 212, dat de 
artillerie in vele gevallen bet geoorloofde aan munitie niet te 
angstvallig moet afmeten naar de kans op bet bereiken van 

materieele uitwerking, en dat ''an een mindPt goed doch snel 
afgegeven vnnr, dikwijls meer resnltaten venvacht kunnen 
worden, dan van een vuur dat eerst wordt ingesteld na rM 

uiterst ?utuwkeun;.IJe bepctlin.r; van den artilleristisohen afstand. 

De drie tegenstellingen in deze conclusie hebben mijne 

aandacht getrokken. In den veldoorlog is nimmer sprake van 

een uiterste nauwkeurigbeid bij het inschieten. Laat men het 

i usohielen achterwege, dan vermindert men de kans van uit-
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werking zoo aanmerkelijk, dat het \'ersnellen van dit minder 
goed gerichte vuur, nimmer ook maar eenigermate te gemoet 

kan komen aan de gevolgen van de fout, gemaakt door het 
weglaten van het inschieten. 

Ik voor· mij geloof dat de conclusie van den heer Ram 

meer gegrond is op het gevolg van de zeer bedenkelijke ge
woonte, die blijkbaar ook bij bet Engelsche leger bestaat, om 
in batterij te komen en zelfs te vuren vóór de juiste opstelling 

van den vijand bekend is. In de gevolgen hiervan meen ik 
dat verder alle fouten Rchuilen, die door de Engelsehen op 
tactisch gebied werden gemaakt. 

Wat toch was het geval: de artillerie vuurde op terrein
gedeelten, die naar hare of 's Bevelhebber's meeuing wel stel
lingen zouden kunnen zijn. Resultaat nihil. Na eenige uren 
kanongebulder ging de infanterie vooruit en kwam tegenover 
ongeschokte troepen, die veel dichterbij bleken dan verwacht 
werd en dus geheel verrassend met hun hevig geweervuur 
optraden en den aanval natuurlijk gemakkelijk tot staan 
brachten. 

Ontegenzeggelijk doet hierbij zich de invloed van het rook
zwakke kruit en van een goede terreinkeuze gelden, maar het 
was niet noodig geweest dat nu ook de geheel<: actie der 

Engelsehen verlamd bleef. 
Deze eerste aanval toch had beschouwd moeten worden als 

een gewelddadige verkenning, wat geen nieuw begrip is, daar 
het Handboek der tactiele van de heeren Hoogeboom en Pop 
op bladz. 137 1" Deel 2c druk dit behandelt. 

Eerst nadat bij dit inleidend gevecht meer van de stelling 
bekend is geworden, kan er sprake zijn van algeroeene ge

vechtsdispositiën, waartoe bet in stelling brengen van de massa 

artillerie behoort. 
Het vinden van de verdedigende artillerie bij goedgekozen 

positiën en de juiste lijnen der infanteriestellingen, zal wel 

de grootste moeielijkheid blijven, welke te minder overwonnen 

zal worden, naarmate de aanvaller minder meester is van het 
aanvalsterrein in zoo groot mogelijke uit,gestrektheid. En dit 
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meesterschap krijgt hij niet, zonder een overmachtige en zoo 
lang mogelijk te paard bl~jvende cavalerie. 

Ter verkrijging van juiste gegevens omtrent de mogelijkbeid 
van het uitvinden der stellingen, acht ik het noodzakelijk, dat 

bij manoeuvres verboden wordt om het artillerievuur te openen 

op een doel dat niet verkend is ; terwijl de roode vlag, die 
het voortgezet vuur van een batterij aangeeft, dient te worden 
afgeschaft. Het komt toch voor, dat die roode vlag de plaats 

,ler batterij vcrraadL. 
Op bladz. 209 wordt de vraag gesteld , of splitsing der 

batterij in sectiën in vele gevallen 11ict raadzaam zal zijn, met 
het oog op de verhoogde kans van onzichtbaarheid. Het 
reglement C. Gevecht geeft reeds lang- aan, dat de tus
schenruimten der stukken loij voorkeur boven de normale 
moeten worden genomen. De éénhoofdige leiding door den 
batt.-comm. stelt echter aan de uitgebreidheid der batterij

stelling hare grenzen. Wellicht dat later bij !:meivuur-batterijen 
de leiding van het vuur sectiesgewijze zal plaats hebben, waardoor 
meerdere afstand tusschen de sectiën weinig bezwaar zal hebben. 

Vraagt men of de algeroeene tactische beginselen van aanval 

en verdediging na de mededeelingen van den beer Ram ge
wijzigd dienen te worden - voor zoover althans de enkele 

aanw~jzingen, die hij geeft, een beeld vormen van hetgeen 

hij verlangt - dan antwoord ik voor mij hierop ontkennend. 
Schijnbaar beeft de passieve verdediging zelfs met dunne 

zwakke liniën succes gehad, maar dit is slechts schijnbaar, 
daar er nimmer beslissingen nit zijn voortgekomen. Met ze
kerheid kan zelfs gezegd worden, dat de toestand in Z.-Afrilm 
thans een geheel andere zou zijn, indien de Boeren hunne 
passiviteit hadden laten varen en van den beginne af met bun 
geheele macht even actief en aanvallend waren opgetreden als 
in de tweede, naar mijne afwijkende meening, meest belangrijke 
phase van den oorlog 1). 

1) Als een stnal1je, merkwaanlig getuigende van offensieven geest, haal 
ik oen StaJHlaru bericht aan, als zonden de Boeren bij de jongste nederlaag 
v:w i\[ethucn tegen infanterie· en adillericvnnr in gechargeenl hebben. 
J)c hron is niet onvonlaeht, 't bericht komt ovenwel van Rngr.J~rhe zijdo. 
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Bovendien is het verlies percentage van de aanvallende 
troepen op de Boerenstellingen te gering geweest en de leiding 

te slecht o~ aan te nemen dat die aanvallers het uiterste 
hebben beproefd. 

Al hebben de Boeren in dunne liniën in de terreinen van 
Zuid-Afrika, Engelsche troepen in hun frontaanval kunnen 

stuiten, mag hieruit nog niet worden besloten dat andere 

troepen met dezelfde formatie in andere terreinen hetzelfde 
succes zullen hebben tegen andere tegenstanders. Met den heer 
Hoogeboom blijf ik dan ook het voorbeeld van den heer Mijs
berg zeer gevaarlijk achten wat de breedte-uitbreiding van de 
door hem ontworpen stelling betreft. 

Ten slotte acht ik mij verplicht uw aandacht te vestigen 
op de beschouwingen betreffende de discipline en wel op de 
2" alinea van ulz. 224 waarin de heer Ram als zijn gevoelen 

uitspreekt »ondanks de militaire discipline heeft de Boeren
»strijdmacht veel kunnen verrichten wat we vroeger onmogelijk 

»waanden" en dit moet gelden als een bemoediging voor de 
voorstanders van militielegers met korten oefeningstijd. Maar 
ik zou wel willen vragen aan de hand van het gestelde op 
blz. 176- 177 wat er van de Engelsehen zou zijn terecht
gekomen in den slag van Magersfontein indien uitvoering was 
gegeven aan de order van Cronjé om aanvallend op te treden, 
wat nu eenvoudig geweigerd werd, dus door gebrek aan discipline. 

Bovendien is de conclusie m. i. niet geheel juist. Dat de 

Boerenstrijdmacht zooveel heeft kunnen en nog kan uitrichten, 
ligt in de allereerste plaats aan de strategische onmogelijkheid 
om over een frontbreedte van 700 KM. met slechts 3 spoor

wegen op te rukken. Die fout is onherstelbaar en zou alleen 
reeds moeten leiden tot een echec voor de Engelschen, indien 

de Boeren den strijd onbepaald kunnen volhouden uit een 

materiëel oogpunt. 
Herhaalde malen wordt er in de voordracht gesproken van 

hevige moreele indrukken en moreele uitwerking en nu wil 

het mij toeschijnen dat die moreele uitwer·king zijn oorzaak 
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is discipline in haar hoogste toepassing ·anders dan de over
winning van zichzelf om niettegenstaande hevige moreele 
indrukken uit te voeren betgeen gelast wordt. Waar de heer 
Ram spreekt van een b~jzonder soort van discipline nl. de mili
taire, daar vermeen ik dat er slechts één soort discipline bestaat., 
maar dat in den oorlog de zwaarste toepassing ervan gevorderd 
wordt nl. de overwinning van de zucht tot zelfbehoud en 
als nu de nieuwere oorlogen zulke hevige moreele indrukken 
geven, zal het daarom noodig zijn de beo~fening der discipline 
met meer ernst ter hand te nemen. 

Hierom meen ik protest te moeten aanteekenen tegen het 
gestelde op bladz. 196 waar de vuurdiscipline, één der middelen 
om discipline te oefenen, in den ban wordt gedaan om daarvoor 
in de plaats te krijgen Jut vertro'l.ttren 1'n het .c;en·eer en ü1 zijn 
sr,h.ietvaardig heid. 

Neen, de man moet gedisciplineerd zijn d.w.z. ver-troul/Jen 
hebben in zichzelf en in ons, en de zekerheid dat hij de zucht 
tot zelfbehoud kan overwinnen. Dit vertromven bezittende zal 
hij van z\in wapen bet gebruik maken, dat bij door oefening 
heeft verkregen. 

Geen officieren met het geweer in de band als scbuttter in 
de vuurlinie zooals op bladz. 208 wordt aangeprezen, terwijl 
nog wel als tegenhanger op bladz. 175 wordt vermeld dat van 
Boerenzijde geklaagd wordt over onbekwaamheid van de offi
cieren in den slag aan de Moddenivier, zoodat men dan toch 
aan Boerenzijde vermeende dat er zelfs bij de passieve verdedi
ging voor officieren iets meer te doen valt dan als schutter 
op te treden. 

Om discipline, zelfbeheerscbing en zelf~·ertrouwen te kweeken 
en te behouden mag men geen verrichtingen opdragen beneden 
den rang van een meerdere en hierin ligt m. i. het groote 
gevaar van militielegers met korten oefeningstijd. Het grootste 
gedeelte van het jaar zijn er dan geen verrichtingen uit te 
voe1·en in overeenstemming met den rang der meeste officieren 
en vervalt men in het overnemen van werkzaamheden, welke 

1901/1902. 37 
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aan de in lageren raPg geplaatsten toekomen, waardoor aan de 

:aatsten alle zelfstandigheid en zelfvertrouwen wordt ontnomen. 

De indrukken resnmeerende, welke de voordracht van den 

heer Ram mij hebben gegeven, kom ik tot de conclusie dat 

ne Z. A. Oorlog geen enkel bewijs levert tegen de heerschande 

strategische en tactische begrippen en dit kan niet anders want 

al moge tactiek en wiskunde niet hetzelfde zijn, zooals de 

overste Koolemans Be~jnen zoo gaarne zegt, dan i~ het toch 

een feit dat beiden takken r.ijn van denzelfden boom: waarvan ne 

Htam de studie is en. de wortels het gezond verstand zijn. 
( To~juir hin_qf'll.) 

De heer ng GREVE: Een der gewichtigste conclusiën, waartoe 

de heer Ram in zijne lezing van 13 Dec. jl. gekomen is, is 

die, dat bet gebleken is, dat de door de Engelseben op het 

oefeningsterrein ingestudeerde aanvalsvormen, welke ook bij de 

andere Europeescha legers nog gebruikelijk zijn, niet meer vol

doen, en dat de Engelseben noodgedrongen zijn moeten komen 
tot een aanvalsvorm met elkaar volgende uiterst verspreide 

liniën. De heer R. zegt hieromtrent, dat het bij hem vaet 

staat, dat ook in onze terreinen de aanvaller veel meer tusschen

rnimte zal moeten nemen dan tot nu toe gebruikelijk was. 

De studiën, die ik uit de beschikbare bronnen gemaakt heb 

omtrent de ge1·echten in het eerste tijdperk van den oorlog 

hebben mij juist tot tegeno\'ergestelde conclusiën geleid en wel : 

1°, dat het niet ,r;ebleken is, dat de gebruikelijke aanvals
vormen niet meer tot het doel kunnen leiden ; 

2°, dat de Engelsehen niet noodgedrongen de nieuwe aanvals

vormen gekozen hebben, maar dat deze zeer waarschijnlijk het 
resultaat zijn geweest van louter en m.i. verkeerde theoretische 

bespiegelingen vóór en bij het begin van den oorlog, als een 

gevolg van de ontzettende vuuruitwerking op het schijfschiet
fm-rein verkregen ; 

3 , dat juist die nieuwe aanvalsvormen oorzaak zijn geweest 

van de mislnkte met groote overmacht ondernomen front

tumvallcn. 
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Dat een frontaanval met de gebruikelijke aanval ·vormen 

onuitvoflrbaar zou zijn geworden, zou alleen hebben kunnen blijken 

uit het eenige gevecht, dat op die wijze gevoerd is geworden, 

nl. het eerste gevecht van den oorlog, de vermeestering van 

den Talanaheuvel bij Dundee. 

Reeds bij het tweede gevecht toch, dat bij Eland. laagte, 

hadden die nieuwe denkbeelden ingang gevonden bij den aan

voerder der daarbij hetrokken Engel-che infanterie, den kolonel 

Jan Hamilton. Generaal White rapporteerde dat het bataljon 

van het Devonshire Regiment, een bataljon dat ongeveer 700 
geweren telde, zich bij den aanval uitgebreid had over een 

front van 500 yards en een diepte van 1300 yards. 
Ook de troepen van het J• Legerkorps van Bulier traden 

dadelijk met de nieuwe geveclltsvormen op. Generaal Hildyard 

liet toch in het eer te gevecht, bij Willow-Grange, een bataljon 
den aanval doen met 8 compagnieën op grooten afstand achter 

elkaar, elke compagnie in een wijd nitgespreidde tirailleur

linie opgelo t. 
Omtrent het gevecht bij Colenso zegt een ooggetuige, de 

kolonel de Villebais de Mareuil: "»les Anglais se déploient 

sm plusienr·s lignes de tirailleurs." 

Ook de troepen van lord Mcthnen hadden blijkbanr van 

stonde aan de nieuwe beginR€'1en ingezogen. Reeds hij het 

tweede gevecht, dat bij Graspan, ,·erwijt de · bevelhebber toch 

aan de marine-brigade, dat deze in te dichte vormen was 
opgetreden, omdat de tirailleurs slethts 4 pas tns chenruimte 
hadden genomen. 

Dat men tijdens die gevechten zelve, gedwon,qen zou zijn 
geworden tot die zeer verspreide vormen over te gaan, is niet 
aan te nemen, gelet op do geringe verliescijfers, niettegen
staande een meestal langdurig vuurgevecht na het aannemen 

van die vormen. 
Zooal ik reeds zeide, alleen het gevecht om den Talana

henvel had éle noodzakelijkheid kunnen aantoonen, en wat 

zien we nn cl::mrbij? Dat de frontnonval .f!elulrt i. , rn rlat zelf 

met ni t mrer dan 7 " " ,·erliezen. 
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De heer R. merkt hieromtmnt op: ja, maar hier waren 

buitengewone omstandigheden oorzaak dat Je frontaanval 
gelukte. 

Welke waren nu die buitengewone omstandigheden, afge
scheiden van het feit, dat men hier alleen A.an de oude begin
selen getrouw bleef? 

In de eerste plaats, zegt de heer R, i! at dP 7Jf'rderli.qin,q door 

rle Boeren lauw .fJ6110Prd werd. 
Mij dunkt dat de feiten dit tegenspreken. De verdediger 

leed een verlies van 9°/0 der sterkte, een verlies dat gelet op 
rle verhouding van het. opgegeven aantal rlooden en gewonden 
als 1 : 2 vermoedelijk nog te laag is gesteld geworden. Dat 
verlies werd geheel geleden gedurende den aanval, daar de 
stelling tiJdig ontruimd werd en van een vervolging zelfs 
door vuur geen sprake was. Niettegenstaande dat verlies, werd 
rle stelling eerst ontruimd, toen de zone welke men later steeds 

met de zeer verspreide vormen meende te moeten doortrek
ken, reeds door de aanvallers overschreden was, en zij al vrij 
nabij waren, alléén door een steile helling gescheiden . 

Nemen we nu in aanmerking dat bij nagenoeg alle latere 
gevechten, waarbij de Boeren hunne stelling ontruimden, 
hunne verliezen geringer waren dan 9 pct., dan mag men 
toch niet van een bijzonder lauw gevoerde verdediging spre

ken. Dat te minder omdat bij Elandslaagte, dat steeds ge
roemd wordt als een hardnekkige verdediging, de Boeren met 
inbegrip van de bij de vervolging gevallenen slechts 10 pct. 
aan dooden en gewonden bekwamen. 

Verder noemt de heer R. de overmacht aan kanonnen. Het 
is waar, de Engelsehen brachten 12 kanonnen in 't vum· tegen 
de stelling, terwijl de Boeren over 4 Kruppkanonnen beschik
ten. Doch was de overmacht aan geschut bij vele der latere 
mislukte aanvallen niet even groot of nog veel grooter? 

Bovendien, de heer R. zegt het zelf, heeft het vuur der 

Engelsche granaatkartetsen, over welke projectielsoort de bat
terijen bij Talanaheuvel slechts beschikten, ovrr 't algemeen 
weinig uitgewerkt. 
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Eiodel\jk noemt de heer R. mnnitiegebrek hij de Boeren. 

Waoneer di~ r.ich hij den gewoonlijk ruim voorzienen verde
diger cm·dct· I'OOJ'dccd dnn bij den aanvaller, dan is dat wel 

een bc-.vijs, dat de aat"'~tlsi'O rmcn, bij 'l'fdanahcn vel Locgepasl, 

den verdediger toL een bllitcngcwoon mnuiLicvcrhruik hebben 

gebracht,.· zondet· daarvan een behoorlijk elfeet te verkrijgen. 
UiL het, voorgaande, gepaard aan rlc zeer sterke stelling 

met een schootsveld, zooal· men die hier in Nederland maar 
weinig en in Indië nog veel mindm· vindt, moet m. i. wor

den afgeleid dat de 1·erdediger den strijd onder alles behalve 

oogllnstige omstandigheden gevoerd beeft. 
W cl is dat bij den aan vallcr heL geval geweest, vooral ook 

omdaL reed~::~ bij het begin van het gevecht de bevelhebber 

sneuvelde. 
Toch zien wc hier den frontaanval gelukken, nicttcgcostaanue 

de overmacht des aan railers hier lang niet zoo groot was, als 
diL bij de latere mislukte frontaanvallen meestal het gent! was. 

De nanval had n.l. plaats met ~ bataljons, Jic zeer onvol

tallig waren en dus vcrmoedelijk niet meer dan 700 geweren 
geteld zullen hebben, dus roet ongeveer 2100 geweren, terwijl 

de l3oct·cn op 1500 geweren geschat worden. 

D<tt de gelukte aanval niet meer resultaten afwierp is niet 

te verwonderen, wanneer de aanvaller nog een laatste steile 

helling moet beklimmen op een moment, dat de verdediger 
reeds op zijne paarden springt en zich in galop verwijdert. 

Het gevecht om den Talanaheuvel dwony de Engelseben 
dus volstrekt niet, naar andere vormen om te zien. 

FJvenwel de theoretische bespiegelingen omtrent de vermoe
Jelijk vernietigende uitwerking van het Mauser-geweer badden 
reeds het bare gedaan, en bij het volgende gevecht, dat bij 
Elandslaagte, werd dit reeds roet die zeer dunne liniën gevoerd. 

De aanval gelukte daarbij echter des ondanks, omdat de om

standigheden wilden, dat de hoofdaanval, als flankaanval be

doeld doch frontaal gevoerd, toch in het ernstigste tadiuro 

met dichte liuiën plaats had. 

Generelal White rapportecrP toch, dat reeds i:lllc reserves in 
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de voorste linie gebracht waren, toen het geen dekking meer 

biedend terrein doorschreden moest worden. En met die thans 
dichte linie werd de aanval over 1000 yards meli succes voort

gezet. 
Wel is waar kreeg het bataljon Gordon Highlanders daar

door gr()(Jte verliezen, n.l. 27 1/ 2 pct., maar overweldigend voor 
een enkele qfdeehny waren die verliezen toch niet, vergeleken 
bij de verliezen van sommige bataljons in den Franseh-Duit
schen oorlog. De totale verliezen van den aanvaller waren 

slechts 8 pct. 
Thans wil ik langs theoretischen weg trachten te verklaren, 

waarom bij de nieuwe aanvalsvormen der Engelsehen de aan
val meestal tot staan kwam, niettegenstaande de geleden vcr
liezen slechts zeer klein waren. 

Gewoonlijk wordt aangenomen dat een troep slechts een 
zeker verliesprocent kan dragen, en dat de aanval tot staan 
komt wanneer dat verliesprocent is overschreden. 

Naar mijne meening is dat alleen dàn waar, wanneer die 
verliesprocenten werkelijk een maatstaf zijn voor bet gevaar 
waarin de enkele man in de voorste linie zich heeft bevon

den, om getroffen te worden. 
Kiest men vormen, waarbij het verliesprocooL voor den ge

heelell troep kleiner wordt, maar waarbij de kans om getroffen 
te worden voor den enkelen man in de voorste linie even 
groot blijft of zelfs grooter wordt, dan komt de aanval reeds 

bij een kleiner vel'liesprocent, over den gebcelen troep berekend, 
tot staan. 

Dat er bij zeer verspreide vormen minder verliezen in de 

tirailleurlinie geleden worden, niet procentisch maar abso
luut, kan voor den man geen aanleiding zijn het gevaar 
kleiner te schatten dan het wel is. Dat gevaar doet zich dui

tlelijk kennen zoowel hoorbaar als zichtbaar. Naar mijne per

soonlijke ondervinding is bet veel meer het .tfts-geluid der 
dicht voorbijvliegende kogels en het links en rechts langs 
den grond slieren en stof opwerpen der projectielen, welke het 

gevoel van gevaar verwekken, dan het getroffen worden vau 
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nabijzijnde kameraden, wat dikwijls niet eens opgemerkt wordt. 

Verminderen nu die factoren, welkl:l het moreel van den 

man ter neder drukken in intensiteit, wanneer door het nemen 

Yan groote · afstanden de \'erliezen in een tirailleurlinie van 

zekere lengte absoluut kleiner worden gemaakt. Geenszins! 
Het gunstigste geval zou het nog zijn, wanneer het vuur 

des verdedigers even als wanneer deze een dichte tirailleur
linie tegenover zich heeft, in de breedte gelijkmatig verdeeld 

bleef. Aangezien door den verdediger in zekere tijdsruimte 

evenveel patronen verschoten zulleu worden, onafhankel~jk mn 
de dichtheid der tirailleurlinie des aanvallers zullen dan up 
het verticale vlak ter hoogte van het doel per Jll' eren 1·cel 
treffers vallen. 

Evenveel kogels zullen drls op korten afstand langs den 
man heenvliegen; het gevoel van gevaar zal dus even groot 

en zeker niet kleiner zijn. 

Meer kans is er echter, wanneer de verdediger zijne stelling 

dicht bezet heeft, dat groepen van schutters hun vuur con

centreeren op elk der ver nit elkander loopende manschappen 

van den aanvaller, dat dus de treffers op het verticale vlak 

niet gelijkmatig in de breedte verspreid zullen zijn, maar zich 

om de afzonderlijke doelen zullen groepeeren. Dàn wordt bet 

gevoel van gevaar voor den man zelfs grooter dan wanneer 

hij deel bad uitgemaakt van een dichte tirailleurlinie. 

Er is nog een andere reden, die maakt dat de kans voor 
den man om getroffen te worden veel grooter wordt, wanneer 
hij deel uitmaakt van een zeer duune tirai\leurlinie. Het vuur 
van den verdediger heeft n.l. de grootste uitwerking wanneer 
de verdedigende schutters hun kalmte behouden. Een middel

matig schutter kan in het grvecht grootere uitkomsten vuu z~jn 
vuur >erkrijgen dan een scherpschutter, wanneer de eerste 

wel, de laatste niet kalm blijft. Naarmate de kalmte van de 

schutters verloren gaat, naarmate hunne zenuwen door het 

gevoel van gevaar aangegrepen worden, naar die mate ver

mindert de uitwerking van hun vuur, vooral door het zoo 

veelvuldig voorkomende te hoog schieten. 
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En waardoor blijft de verdediger in bet geveebt niet kalm? 
Door het vuur dat de aanvallende tirailleurlinie op hem richt. 

Naarmate in die tirailleurlinie meer geweren in het vuur ge

bracht worden, naar die mate zullen meer kogels in de nabij
heid van den verdedigenden schutter voorbijvliegen en zal 

deze zijn kalmte verliezen. 

Het spreekt dus wel van zelf, dat b\j dichte aanvallende 

tirailleurliniën, waarbij 4 à 5 maal zooveel geweren in het 

vuur gebracht worden, dan b~i de tirailleurliniën door de En
gelschen toegepast, het vuur des verdedigers veel minder zui
ver moet zijn, dan het nn bij de Boeren meestal het geval was. 

Het is dan ook zeer waart~chijn1ijk om die reden, dat het vuur 
der Boeren bij Talanaheuvel, toen de Engelsehen nog dichte 

tirailleurliniën bezigden, zoo weinig uitwerking heeft gehad, 
niettegenstaande die Boeren toen bijna al hun munitie ver

bruikten. 
Dat betere vuur des verdedigers maakt het gevaar, waarin 

de man in de zeer open aanvallende tirailleurlinie gebracht 

wordt, dus belangrijk grooter. 
Terwijl nu de factoren, die het moreel van den man ne

dm·drukken, niet alleen geen kleineren maar zelfs een belangr~jk 

grooteren invloed doen gevoelen, neemt men bij dergelijke 

zeer open tit·c.Lillcurliniën juist het middel weg, om den man 

zijn gevoel van vrees te doen overwinnen. 
nat middel is n.l. gelegen in de nabijheicl van kamera

den, maar vooral van meerderen en in 't bijwndet· van de 
officieren. 

Niemand zal tègenspreken, dat door den man moetl getoond 

wordt;, wanneer hij zich uit; de veilige liggende houding door· 

opstaan in 't; gevaar begeeft, dat hij voortdurend om zich heen 

ziet ·en hoort, en dat onmiddellijk in intensiteit toeneemt, 

zoodra de vijand grootere doelen ziet. 

Een Fransch generaal zeide eens, dat wil men rnoed ver

wachten, toeschouwers vereisebt zijn. Nu moge dat b~j menschen 

met een hoog ontwikkeld plichtsgevoel niet doorgaan en zullen 

deze wellicht evenveel moed toonen 1 ook a) worqt hunpe h(l.q-
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deling niet opgemerkt, in 't algemeen is dat gezegde m. i. 
volkomen waar, en zeker bij 't meerendeel der soldaten. 

Ook verliest de discipline, waar dit kan dienen om den man 

zijn als mensch ingeboren zucht naar zelfbehoud te helpen 
overwinnen, meer en meer haren invloed, waat· de man weet 

dat geen of slechts wei ui ge meerderen het oog op hem ge

vestigd houden; terwijl het opwekkend Yoorbceld van die 
meerderen slechts door weinigen in de tiraillelll'linie opgemerkt 

kan worden. 
Is het dan wonder, dat waar men de tirailleurliniën 1 man op 

de 6 pas neemt, ja waar de tusschenruimten vaak nog grooLer 
waren, daL dan te weinig manschappen den moed toonen om 
op te staan en nog een sprong voorwaarts te maken ? 

Vandaar dan ook, dat re~eds op vrij grooten afstand van 
den verdediger, hoewel de verliezen over den gcheelen aan
vallenden troep gerekend dan nog slechts zeer gering zijn, 
toch de tirailleurlinie nieL meer is vooruit te krijgen. 

Nu kau men wel het geschokte morcel van die linie weer 
opheffen door haar bij het stokken der voorwaartsche beweging 
dicht te maken, door het inbrengen van ondersteuningstroepen, 

om zoodoende het persoonlijk gevaar voor eiken man in de 
linie kleiner te maken, maar dan heeft men noodeloos het 

moreel van de tirailleurlinie vooraf nam· beneden gedrukt. Ik 

zeg noodeloos, want men zou dan juist op de kortere afstan
den, waar men den verdediger meer vuuruitwerking toeschrijft, 
het wel mogelijk achten met dichte tirailleur! i niën op te treden, 
wat men op de grootere afstanden heen willen vermijden. 

In ieder geval zal van een verderen voortgang van den 
aanval, na het stokken der beweging door de zeer dunne 
tirailleurlinie, slechts sprake kunnen zijn, wanneer werkelijk 
ondersteuningstroepen, zij het ook met groote verliezen, tot 
verdichting in die tirailleurlinie gebracht kunnen worden. De 
zekerheid hiervan hebben de Engelsehen zich echter ontno

men, door ook de soutiens en reserveu in zeer dunne liniën 

op te lossen. 

Een oog~etuige, n.l. de schrijver in het )l!ilitär Woche1~btatt 
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Beiheft n° 8 van 1901, die ook door den heer R. wordt aan
gehaald, verklaart herhaaldelijk te hebben opgemerkt, da~ als 
de tirailleurlinie niet meer vooruit te krijgen was, wel door 

de Engelsehen beproefd werd de zeer verspreide soutiens in die 
linie te brengen, doch dat deze vóór het bereiken der tirailleur
linie, zich weder neerwierpen, om niet meer vooruit te komen. 

Wat de practijk daar leert is theoretisch alleszins verklaar
baar. De tirailleurlinie heeft zich neergeworpen, omdat het 

vuur haar te machtig werd. Een vuurgevecht heeft dan plaats, 
waarbij, zooals de beer R.. ons mededeelt, verdediger en aan
valler elkaat nauwelijks kunnen onderkennen. Daar springt de 
dunne soutienlinie op, om baar te verdichten. Spreekt het dan 
niet van zelf, dat de verdediger grootendeels zijn vuur zal 
richten op die soutienlinie, die nu wel herkenbare doelen aan
biedt. Dat vuur zal vrij zuiver zijn, omdat de tirailleurlinie 

des aanvallers reeds gedemoraliseerd is en zoo weinig geweren 

in het vuur brengt. 
Weder wordt nu van elken man in de sou~ienlinie groote 

moed vereischt, om zich niet door neerwerpen aan dat groote 

persoonlijke gevaar te on~trekken; wederom kunnen de aan
voerders door groote verspreiding hun moreelen invloed niet 

doen gevoelen. Is het dan wonder, dat die liniën soutiens en reser

ven, ondanks kleine verliezen, de tirailleurlinie niet bereiken? 

Alleen door dichtere formatiën voor soutiens en reserven 
zal bet nog mogeHik zijn, zij het dan ook met groote verliezen, 
ze tot verdichting van de tirailleurlinie voorwaarts te krijgen. 
Die verliezen in die dichtere formatiën zullen echter zeker 

minder groot geweest zijn, wanneer de tirailleurlinie reeds vrij 
dicht was, en door het zooveel sterkere vuur, dat deze kan 
afgeven, het vuur des verdedigers zeer onzuiver heeft gemaakt. 

Met die nieuwe gevechtsvormeu hebben de Engelsehen lang
durige slePpende gevechten kunnen leveren met bijzonder kleine 
vcrliesprocenten, een decisieven aanval konden zij daarmede 

meestal niet tot een goed einde brengen. 
Niettegenstaande hun overmacht, werd het gevecht meestal 

met een minderheid gevoerd, omdat zij steeds minder geweren 
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m ·~ vuur brachten dan de verdediger, eu dat zelfs daar waar 
deze laatste zijne stellingen zeer dun bezet had. Bij de voor
beelden, door den heer R. aangehaald, v1:1n verdedigingsstel

lingen bezet met 1 man op de a M., doch waarbij alle be
schikbare geweren ook dadelijk in 't vuur gebracht werden, 

stelde de aanvaller daartegenover vuurfronten bezet met 1 

man op de 6 of 8 pas. 
De omstandigheid, dat de Boeren met zulke dun bezette 

stellingen een frontaanval herhaaldelijk hebben kunnen afwij
zen, pleit er dan ook alleen voor, dat groote frontbreedten 
en zwak bezett.e stellingen gebezigd kunnen worden, als men 
zeker weet dat de aanvaller zal optreden zooals de Engelsehen 
het gedaan hebben. Geenszins volgt daaruit, Jat de modeme 
vuurwapens aan dergelijke z1vak bezette stellingen een voldoend 
weerstandsvermogen zullen verleenen, wanneer de decisieve 
aanval met de oude gevechcsvormen wordt uitgevoerd, zonder 

groote verliezen te schuwen. 
Wat den aanval betreft is in dezen oorlog wèl gebleken, dat 

met de nieuwe gevechtsvormen het doel meestal niet bereikt 
kou worden. Tevens is daarbij nimmer proefondervindelijk het 
bewijs geleverd, dat de oude gevechtsvormen wegens te gt·oote 
verliezen niet meer toe te passen zijn. Dat bewijs zou reeds alleen 

daarom niet geleverd kunnen worden, omdat in dezen oorlog 
nimmer buitensporig groote verliezen geleden zijn. 

Het komt mij dus voor, in verband met het voorgaande, dat 
er op grond van de ondervinding in dezen oorlog, geen reden 
bestaat, voor den decisieven aanval onze werkelijk goede ge veehts
voorschriften met hare dichte tirailleurliniën te verwerpen. 

De heer VAN ÜOHDT : Mijnheer de Voorzitter ! Ook door 

mij is met groote belangstelling kennis genomen van de in 
deze Vereeniging gebouden voordracht van kapitein Ram 
betrekking hebbende op den Zuid-Afrikaansehen oorlog. Die 

verhandeling ontleent toch een bijzondere beteekenis aan het 

feit, dat zij is samengesteld door een officier, die de energie had 

zich te begeven naar het oorlog~tooneel te midden van het. 
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gevaar, om door eigen aanschouwing leering te putten nit den 

gevoerd wordenden strijd. 

De Zuid-Afrikaansche oorlog wekt voorzeker niet in de 

laatste plaats de belangstelling op van ons NPderla11d ·che mili

tairen. [k wil hier op dPze plaats niet uitweiden over de belang

sLelling voot·tvloeiende uit stamverwantschap met eene der 

partijen. Hier wil ik alleen de militaire zijde der quae!!tie bezien. 

Het geldt hier een strijd door een der partijen gevoerd ter 

verdediging harer onaf bankelijkheid tegenover groote overmacht. 

Die str·ijd wordt gevoerd met velerlei moderne hulpmiddelen, 
doch tevens onder zeer bijzondere omstandigbeden en in een 
zeer eigenaardig terrein. Hierop is trouwens door den heer 

Ram ook gewezon geworden. 
Deze eigenaardigheden wat betreft »terrein en omsLanclig

heden" maken groote voorzichtigbeid en objectiviteit bij het 

trekken der conclnsiën uit de feiten hier, meer clan ooit, LoL 

een gebiedende noodzakelijkheid. Uicrop mag uog wel m('t, 

nadruk de aandachL worden gevestigd waoL het is bekend, daL 
de Znid-Afrikaansche oorlog maar al te vaak wordt te baat 
genomen om allerlei verrassende nieuwigheden op krijgskundig 

gebied, als de hoogste wijsheid te verkondigen. 

Welk een schrijfwoede is er reeds door dien oorlog ontstaau, 

en dat, terwijl hij nog niet eens is geëindigd! Waarlijk de 

voorspelling is niet te gewaagd, dat deze krijg het record zal 

slaan wat betreft de bergen papier die er over zijn volge
schreven cu dat het aantal der door dien krijg in beweging 

gebrachte pennen weldra het aantal der daarin verschoten 

patronen evenaren zal ! 

Door den geachten Spreker zijn in deze Vereeniging beschou

wingen gehouden betrekking hebbende op legervorming en op 

tadiek. In verband met den zeer korten tijd, die mij ter beschik

king staat, zal ik mij tot enkele tactische quaestiën bepalen. 

Laat ik nu maar dadelijk verklaren, dat ik bij het lezen 

der beschouwingen van den Spreker gestuit ben op eenige 

conclusiën, die m. i. bezwaarlijk geheel meP elkander in over

S.temming kunnen wQrden gebracht: 
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Terecht is door hem gewezen op rle, o. a. ook in dezen 
oorlog gebleken, verhooging van de kracht, die het tactisch 
defensief aan de nieuwere bewapening ontleent. Het is den 
geachten inleider bekend, dat door mij aan die verhooging 
der kracht van het tactisch defensief bij de tegenwoordige 
bewapening- een zeer groote beteekenis wordt toegekend. Hij 

zal mij dus zeker niet bevooroordeeld achten door de tradi
tioneele offensief-verheerlijking, quand mêmP. Voor een klein 
lege1· als het onze, dat in den oorlog veelal zal optreden 
tegen overmacht in een voor de verdediging buitengewoon 
gunstig terrein, is het beslist noodzakelijk, dat het ver
trouwen in de kracht der verdediging worde aangekweekt 
en versterkt en niet, zij het ook langs indirecten weg en 
te goeder trouw, worde ondehnijnd. Wij zullen in den oorlog 
meestal tactisch-defensief moeten optreden, of lftat ik lieve1· 

zeggen : onze eventneele tegenstander zal tegenover ons veelal 
tactisch-offensief moeten optreden. 

Het strategisch-offensief met al zijne bekende groote voor
deel en moet, wil het zijn karakter behouden, als het ware 
vloeiend overgaan in het t.actisch offen11ief. » O.tfeJw;ve stmtem; 
·requinç ~ffensive facties" 1). Doch, bij de tegenwoordige bewape

ning kan bezwaarlijk worden ontkend, dat die omstandigheid het 
zwakke moment van het strategisch-offensief uitmaakt. Bij de 

onderlinge vergelijking van het tactisch offensief en defensief 
wordt steeds gewag gemaakt van het initiatief des aanvallers; op 
het initiatief des verdedigers wordt daarbij echter niet of niet 
voldoende de aandacht gevestigd. Dit initiatief wordt in alge
meenen zin aangeduid door de woorden : keuze van het terrein 
van den strijd. Wij zouden kunnen zeggen: de aanvaller bezit, 
althans aanvankelijk, het initiatief in dynamischen ··- de 
verdediger dat in statisohen zin. Het initiatief van den ver-

1) .T. Un. Se1·v. Inst. J:\llnary 1901. ,Die st.rategische Ofl'ensivc briugt 
daher auf ganz naturgemiisse w·cise die taktiaehe mit. sir.h . .Tene ist ohue 
1lie~e nieht ilenkbar ..... Sltfltl'gische unrl tlll.:tisr:he O.ff"e!ISÎI!P gehiken 

tmtrMnbar ;:u ei,laniler" (v. d. Goltz.) · 
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dediger, wat betreft de tactische handelingen, komt zelfs en·dllr 

tot uiting dan dat van den aanvaller. 1) 
Heeft de verdediger niet het ini~iatief in de keuze zijner 

stelling, in de frontuitbreiding, in de sterkte der aanvankelijke 
bezetting; veelal ook in de wijze van versterking ter verhoo

ging van de weerkracht!' 2). Moet de aanvaller niet vooraf 
zich vergewissen op welke wijze de verdediger van dat sta

tische initiatief heeft gebruik gemaakt? En is niet ook de 
Zuid-Afrikaansche oorlog daar om ons te doen zien hoezeer 
de aanvaller aan dat initiatief de verdedigers onderworpen is; 
hoeveel tijd hij som noodig heeft om uit te vorschen op welke 
wijze des 'erdedigers initiatief zich heeft geuit; bewijst ook 
deze krijg ons niet opnieuw en overtuigend hoe bedrogen de 
aanvaller kan uitkomen, die de door den verdediger genomen 
maatregelen niet of slechts onvolledig heeft doorgrond? Kan, 
vooral na de invoering van bet rookzwakke buskruit, de ver

dediger, door 't bezetten van vóórstellingen en van punten 
buiten het eigenlijk verdedigingsfront, den aanvaller niet mis
leiden, hem niet tot te vroege ontwikkeling verleiden of 
althans niet tot zeer ver uitgehaalde bewegingen noodzaken, 
waardoor de aanvaller zijn!' plannen vroegtijdig verraadt en 

den verdediger dns tijd moet laten tot het treffen van tegen

maatregelen? Heeft de verdediger niet in den regel meer 

1) Uit den aard der zaak heb ik hier, waar ik de kracht van het tacti~;ch
defensief bespreek, het oog op de gepremNliteerd~ verdedi~ting (die zich 
zelfs bij het ontmoetingsgeveebt kan voordoen) en niet op een verdedi
gin~, waarin een der partijen als het ware door haar tegenstander gedron
gen wordt en waarbij de, veelal, hoogst ongunstige toestand des verdedigers 
niet het gevolg is van de zwakte van het tactisch defensief als zoodauig, 
doch van de omstandigheden wanonder de strijd wordt gevoerd. Evenmin 
wordt voor den tactischen aanvaller de ongunstige omstandigheid veronder
steld, dat hij door den tegenstander wordt gedwongm om aan te vallen, 
bijvooibeefrl om te trachten zich aan een afsnijding van zijne verbindingen 
te onttrekken. 

2) :\[en leze: "T,a fortification de campagne combinée a vee la tactique" 
(·fDIIma/ des ciPtiC~s mili.t. Nov. l 9 ) en vooral: .Befestiguug in Lehre 
und Anwendnng" (./ah,·óiichel', Sept. 1901). Ju laatstgenoemd artikel wonlt 
ook gewezen op hetgcrn tlr Hocren in tlit opzirh1 hrhhrn \'Prrirht. 
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gelegenheid achter zijn front zijne krachtgroepeering te mas
keeren, dan de zich voortbewegende aanvaller? 

Daar voorts de verdediger in verreweg de meeste gevallen 
het terrein van den strijd beter kent dan de aanvaller, zal hij 
er ook meestal van te voren reeds de voor- en nadeelen beter 

van knnnen nagaan dan deze. 
Wat nu de geachte Rpreker heeft gezegd omtrent de geringe 

waarde van het Roeren leger voor het doorgezet strategisch 

offensief, deze beschouwing, hoe juist overigens ook, is voor 
ons van betrekkelijk ondergeschikt belang. De Boeren hebben 
zich al heel spoedig tot het strategisch defensief bepaald. nat 
was voor een leger als 't hunne wellicht onvermijdelijk. In elk 
geval hebben zij met het tactisch defensièf, dat met dit stm
tegisch defensief gepaard ging, wel is waar groote, doch geens
zins beslissende resultaten bereikt. 

Terecht heeft de Spreker gewezen op het feit, dat de Boeren 
na den afweer niet de kroon op 't werk hebben gezet door 

een daaropvolgend offensief : »Dientengevolge hebben ze den 
aanval wel afgeslagen, maar nimmer hebben ze dien vijand 
versla,r;en." (blz. 189). Later even wel (blz. 200) wordt gezegd: 

»Een tegenaanval brengt echter den aanvaller in de gunstige 
positie van verdediger. Hij schijnt mij dan ook slechts aan te 

bevelen tegenover een zeer geschokte tegenpartij." 
Deze laatste stelling nu is m. i. aan ernstige bedenking 

onderhevig. 
Zeker, er zullen omstandigheden zijn waaronder de ver

dediger zich met een negat1ef resultaat moet tevreden stellen. 
Laat ik nog verder gaan en aannemen, dat voor ons in oorlogs
tijd die noodzakelijkheid veelal zal bestaan, o. a. tengevolge 
van de groote overmacht des vijands. Laat ik zelfs toegeven, 
dat wij, in verband met de omstandigheden, meer dan eens 
reeds tevreden kunnen zijn met een afweer zonder meer. Maar, 

hierover loopt de quaestie niet! Had rle geachte Spreker de 
stelling verkondigd, dat, bij zéér groote minderheid in getal

sterkte, de verdediger wel genood'Öartkt zal zijn zich met het 

negatieve resultaat tevrerlen te stellen, had hij daarbij gezegd, 
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dat somtijds de verdediger ?.ich met een negatief reRultant 

kan tevreden stellen, tegen die beschouwing zonde geen bezwaar 

bestaan. Doch in het algemeen van het voor het behalen Yan 

de overwinning beslist noodzakelijke tegenoffensief af te zien 

tenzij de tegenstander zeer sterk geschokt is, zoodoende gnnt 

men in de passiviteit toch hl te ver, te meer nog als men 

zelf begint met te erkennen dat men zóódoende nimmer 

den vijand kan ver laan, een algemeen bekende wanrheid 

trouwens. 

Het is jammer, dat de Spreker de redenen niet heeft ver
meld, die de Bocren van het ondernemen van tcgenaanvnllen 

hebben teruggehouden. Een dier redenen lag somtijds vom· 
de hand, namelijk hunne groote frontuitbreiding, zóórlat zij 
!tem resrn•e.s merr harltlrn. Nn ben ik er vast van overtuigd, 
dat, vooral in vele onzer terreinen, de verdediger dikwijls de 

pogingen de vijands om hem te omtrekken zal moeten trach

ten te verijdelen door een groote frontnitbreiding. Zoodoende 

voorkomt hij eventuëel ook het in elkander gedrukt worden door 

een concentrische vu u nverki ng des aan val Iers. Door een der Rpre

kers van dezen avond werd het feit geconstateerd, clat o.a. rcedR 

in 1870 frontaanvallen, niet gepaard gaande met het in elkan

der dmkken van een of beide vleugels des vijands, geen rt>Rul

taat opleverden, zelfs ditn niet als de aanvaller over t>t'n 

groote nnmet·ieke overmacht beschikte en de aam·al door een 

zeer krachtige nrtillerie \verd gestennd, zooals o. a. bij Wörth 
vóór de flankaanvallen van bet XIe en het Ie Beiersche T,eger

korps zich deden gelden. Kan de verdediger door frontuitbrei

ding aanleunin,q zijner vleu,qPls verkrijge.n, dan zal hij zelfs 
zéér ver buiten de reglementaire of traditioneeleoevers kunnen 

treden. Dan zal hij onder bepaalde omstandigheden, in ver

band met zijne opdracht, met het beoogde doel, met de wedcr

zijdsche getalsterkte, met de tel'l'einsgesteldheid enz. te beoor

deelen hebben of hij niet een zeker of althans veel zekerder 

te bereiken negatief re nltaat moet verkiezen boven een hoogRt 

onzeker positief resultaat. Veelal zal hij het halve ei moeten 

verkiezen, omdat het streven naar 't verkrijgen van het ge-
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heele ei hem hoogst waarschijnlijk slechts een ledigrn dop 

zoude bezorgen. 

Evenwel moet met klem wm·den gewaarschuwtl tegen eenzig'rli,q
heid in deze n'chting. Een zaak toch moet de verdediger geen 

oogenblik uit het oog verliezen: breidt hij zich uit totdat hij 

geen reserves meer heeft, dan heeft hij zichzelf niet alleen 

beroofd van heL middel om een beslissrmd resultaat te berei

ken, doch, bij niet-aanleuning :djner vleugels, kan hij grherl 

worclen opgerold, waanloor zelfR cle ZLlÎ vere n.f11·eer onmogelijk 

wordt. Bij de tegenwoordige bewapening is, met name in 
voor de Yerdediging gunstige terreinen, het ,(1·ont eener sterk 
uitgebreide linie minder dan ooit de zwakke zijde der stelling, 
doch wèl rle flank. Flankaanleuning kan, in verreweg de meeste 

gevallen, alleen worden verkr~gen door reserves, die, Of worden 
ingezet voor een tegenoffensief, Of tot behoud der stelling 

een tegenaanval ondernemen, Of wellicht een nieuw front kun

nen vormen, Of althans knnnen worden gebezigd tot het dekkrn 

van den terugtocht. 

Daarom is het ook niet duidelijk wat de Spreker heeft be
doeld met zijne opmerking betreffende het gevecht aan de 

Modderrivier (blz. 172 en volg.). Daar waren 1800 a 2000 

Boeren opgesteld in een stelling van + 6 K.M., dat is met 

1 man op 3 M. Van een eenigszins beteekenende reserve 

kon onder die omstandigheid geen sprake zijn. (Zie ook wat 
op blz. 186/187 wordt gezegd over de uitpestrekte stellin!Jen). 
Toch zegt Spreker, dat de stelling behouden had kunnen blij
ven, wanneer door de Boeren op hun rechtervleugel met energie 
een tegenaanval ware beproefd. 

Maar, hoe stelt de geachte Spreker zich zulk een tegenaan
val voor met 1 man op 3 M.? Daar hiP?' onder ))tegenaanval" 

een poging wordt bedoeld om een negatief resultaat te be
reiken nl. bet behoud een er stelling, en op blz. 189 met dat

zelfde woord een handeling wordt aangeduid, die een geheel 

ander karakter draagt, blijkt ook hier weder de noodzakelijk

heid om ter vermijding van misverstand, den tegenaanval (of, 

wellicht beter: tegenstoot) te onderscheiden van het tegen-

1901t1902 as 
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offensief. ·want, met het tegenoffensief wordt toch waarlijk 

iets geheel anders beoogd dan het behoud cener stelling ! 

De verdediger zij het er dus in elk concreet geval met zich 
zelf over eens of hij een bPslissi11g wil trachten te bereiken, 

ja, dan neen. Zoo Ja dan mopt hij een ste1·ke reserve afzon

deren, dan ma,q hij zich niet ten koste van die voor het tegen

offensief noor/zakelijke reserve uitbreiden ; dan moet hij zich 

desnoods laten om vatten om daarna den vijand aan te grijpen 1 ). 
Dit wil volstrekt niet zeggen, dat men zich niet door de

tacheeringen buiten bet eigenlijke gevechtsfront zoude kunnen 

uitbreiden. Ook de Zuid-.A.frikaansche oorlog leert, hoezeer 
dergelijke zwak bezette punten den aanvaller tijdverlies kun
nen berokkenen en hem in het onzekere kunnen doen ver

kaeren omtrent het statisch initiatief des verdedigers. Maar 
er kan niet genoeg aan worden herinnerd, dat, wil men ecne 

beslissing, men een krachtige reserve behoeft. 
Het staat bij mij vast, dat eene partij, waaraan het gelukt 

is een beslissend gevecht defensief te beginnen zich, bij de 

tegenwoordige bewapening, reeds een groot voordeel heeft weten 

te verzekeren. Doch voor den verdediger, die een beslissing 

zoekt, is het offensief, (het rleploiement en avant), na het tijde

lijke defensief (het rléploiement surplace), met een deel zijner 

macht, zóózeer een conditio sine quct non, dat hij het tegen

offensief niet in beginsel uitsluitend mag afhankelijk stellen 

van het nl of niet vooraf nagenoeg geheel moreel vernietigd 

zijn des tegenstanders. Zoodoende zoude iedere actieve verde

diging worden verlamd. 

De gevechtsleiding is bij het defensief-offensief verre van 

gemakkelijk, doch waarlijk, de gevechtsleiding is tegenwoordig 

bij het offensief ook geen kinderspel ! Niet alleen de Zuid-

1) De aandacht wordt gr.vcstigil op de navolgende m. i, zoo geheel 

juiste opmerking voorkomentie in 't meet· vermelde artikel van 't Jonrnal 

uc~ Scicn<:cs militaires van ~ov. !SOS: "Cclte conh·e atln!]ue ou plntót 
eet te contrc offensive ,,•a '"t71eme,zt besoin rl'alte>td!'e, pou!' a!Jil', l'échttc r1e 
l'assa11! te,,té par l'aàue;·sah·e, ellc doit nn contraire, se produit·e avant 

quo l'cnncmi ait <Jtt loisir t!'exécutor cette attnrpte qai poun·ail !'tfassi!'." 
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Afrikaanscbe oorlog, ook cl!ulere oorlogen uit deu hUltsten tUd 

hebben ons de kracht van het defensief geopenbaard. In den 

Spaanseh-Amerikaansehen veldtocht op Cuba heeft het gevecht 

ten oosten van Santiago (1 .Juli 1898) op de hoogten van 

San Juau en bij El Oaney, doen zien wàt, met Mausers in het 

defensief kan worden gepresteerd, zelfs tegen een zeer groote 

overmacht. Tn den slag van Dhomokos (17 ·Mei 18(j7), die den 

Thessalischeu veldtocht besloot, baudhaafden zich de Grieken 

(40.000 man in een 20 K.M. lange stelling) tegenover de 
frontaanvallen der Turken en werd de terugtocht slechts aan

genomen uit vrees voor de omtrekking van den rechterviengeL 
Toch zijn beide genoemde gevechten leerrijke voorbeelden, om 
het verderfelijke aan te toonen van de passiviteit in de ver

dediging onder omstandigheden, die een beslissing vorderen . 
Er is dan ook aan een eenzijdige toepassing van het de

fensief een groot gevaar verbonden. Gaat men zóórer in de 

appreciatie van de kracht_ van het defensief, dat men, ook 

waar een beslissing moet worden gezocht, in een zuiver 

passieve rol volhardt tenzij de vijand, alleen reeds door die 
passieve verdediging, zeer sterk zoude zijn geschokt, dan mis

kent men de beteekenis der verdediging en vervalt men m 

een uiterste, dat ik niet aarzel bedenkelijk te noemen. 

De jongste oorlogen hebben ten overvloede het vernieuwde 
bewijs geleverd voor de stelling, dat de gevechten door den 
vuurstrijd worden beslist. Gaat men nu echter de verliezen 
na, die door den aanvaller onder het vuur der Boeren geleden 
zijn, dan blijkt het, dat, hoewel de Boeren in het algemeen 
als goede schutters bekend staan, toch ook bij hen in den 

bevigen strijd van een juistbeidschot geen sprake was. Bij 
herhaling heeft dan ook de Spreker gewezen op het feit, dat 
de Boeren dikwijls hun heil zochten (en met succes!) in het 

zeer snelle vuren, in het veel-schieten. Volgens een globale 

berekening verseboten toch de Boeren o. a. bij Oolenso 375.000 

l'atronen en stelden zij daarmede 835 Engelseben buiten ge

vecht. Volgens deze berekening bezigden de Boeren 450 pa-
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tronen om één vijand te treffen. In een studie van Haupt
mann Dr. Reinhold Günther in de Neue militärische Bléitter, 
Oct. 1901 1), vinden wij zelfs voor het vuur der Boeren bij 
Colenso het aantal van 600 patronen per getroffene opgegeven. 

Ofschoon aan dergel\jke getallen uit den aard der zaak vol
strekt geen absolute waarde kan worden toegekend, zoo zijn 

zij toch in elk geval van groote beteekenis, om ons den aard 

van het massavuur der infanterie op het .IJevecM.~veld . te doen 
kennen. Een vergelijking met de trefresultaten in vroegere 
oorlogen verhegen doet zien, dat de uien we re bewapening in 
het algemeen geen wijziging heeft gebracht in het karakter 
van het infanterievuur in 't gevecht. Zoo bijv. hadden noodig 
om één vijand buiten gevecht te stellen: de Pruisen bij Moli
witz 350, de Fransehen bij Bantzen 300, de Fransehen bij 
Magenta 185, de Duitsehers bij Mars la Tour 200, dn Span
jaarden bij El Caney 195 patronen. Alleen Königgrätz maakt, 
wat de veldslagen of de groote gevechten betreft, een nit
zondering. De Pruisen hadden daar 32 à 40 pm;ronen noodig 
om één Oastemijker te treffen, doch hier waren het de stoot
tactiek der Oostenrijkers, hunne massaformaties binnen het 
werkzaam vnurbereik des vijands en het zeer groote onderlinge 

vcrschil in den aard der bewapening der beide tegenstanders, 
clic hoofdzakelijk tot dit resultaat hebben geleid. 

Ilet ontbreekt mij hier aan tijd om over de oorz;tken 

v:=tn het verschijnsel uit te weiden. In verband echter met het 
ook door den Spreker geconstateerde feit, dat ook door de 
Boereu van het massa vuur, van het zeer snelle en veel-schieten 
heil werd venvacht en dat zij hiermede een relat.ief zeer gering 
trefferprocent bereikten , zullen vermoedelijk velen met mij 
zich, bij het kennisnemen van Sprekers beschouwingen, hebben 
afgevraagd, wàt door hem toch wordt bedoeld met die in den 

Zuid-Afrikaansehen oorlog gebleken schietvaardigheid der Boe
ren? In deze vraag ligt geenszins opgesloten een twijfel aan 

de reeds lang bekende schietvaardigh!lid van de Boeren in 

1) "ll'lnnitionsverbrauch der Infanterie und Wirl;ung des Gewehrfeuers." 
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vredestijd, doch wèl zit hier de bedoeling voor, dat omtrent 

de gewichtige tjuaestie: welk nut. die schietvaardigheid in den 
hevigen strijd afwerpt, voor zoover dit in dezen oorlog is 
gebleken, eeuig meerder licht worde ontstoken. Hierbij worde 

niet over het hoofd gezien, dat de Boeren veelal, en bij Colenso 
zeker, hun vuur afgaven uit uiLmuntend gekozen stellingen 

en tegen niet moeilijke doelen. 
En, wat betreft het vuur der Engelschen, is de getuigenis 

van Majoor Callwell in hooge mate merkwaardig, dat de te 
stramme (ik zeg niet: te strenye, want dat kan zij moeilijk 
zijn) vuurdi~eipline, de Engelsche soldaten er van terughield 
een ke1Jig vuur af te geven in de richting van den vijand, 
terwijl toch juist een zeer hevig vuur nog het eenige middel 
blijkt te zijn om den vijand te verdrijven 1). 

In elk geval blijkt uit de groote dieptespreiding der scho
ten, dat de aanvaller, voor alle achter zijn vuurfront volgende 
versterkingen, zal hebben te rekenen met een zeer groote 
hoeveelheid projectielen die, in de breedte vrijwel gelijkmatig 
verdeeld, over de hoofden der manschappen van het voorste 

aanvalsechelon beensuizen. Vermoedelijk zullen weder velen, 
die met belangstelling van Sprekers beschouwingen kennisna
men, met mij hebben verwacht althans eenige conclusie, een 
eenigszins omlijnd beeld van de meest gewenschte aanvalswijze, 
zooal8 die in verband met de in dezen oorlog opgedane er
varing, volgens den Spreker zoude moeten zijn. Het geluL 
biér toch zeker wel een hesehou wing >Jvan krijgskundigen 

1) "It bas been found in Sou tb Africa, lef/e,· uw eh e.rpe.-ie,~ee b.IJ mgimt•tils 
which. have been hotlg enr;rtged i,, mu"!J combrtfs that the most effertive 
method of driving the Boers from their generally well-chosen grotmd is 
to pour lire in the direction of the spot when('e the hostile bullets appear 
tu he uoming. The euemy is ofteu quilc invisihle. Tbc exact posilion of 
the hostile mark~men can only he guessed at. Bnt the rai,, of bullets 
does ils vwk .... The fetish of lire discipline still held our troops in 
Sou tb .Africa in tbrall even after it had become generally recogni cd that 

ab1mdant indepfl1ulmt ji1·e was the most effectiue methad of vanquishing 
om· wary foe.'' Callwell, 'ractic. of to day. blz. 77-81. (De cursiveeringen 

zün van mij.) 
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aard", die van het allergrootste belang moet worden geacht. 

Hiernaar zoekt men echter. in het verslag te vergeefs. Wel 

wordt ons mededeeling gedaan van Oall we lis voorstel , ook 

wordt gezegd, dat het raadzaam is niet na te volgen het En

gelsche voorbeeld, het voorstel van Oallwcll slechts onder be

paalde »Omstandigheden" toe te pas en enz., doch het eenigc 

positieve wat wij vernemen is, dat de aanvaller ook in onze 

terreinen veel meer tusschenrnimte (blijkbaar wordt bedoeld: 

tusschen de manschappen) zal moeten nemen, dan tot nu toe 
gebruikelijk is. Al is men afkeerig van een schema, zoo kan 

men toch wel eenigermate aangeven wat ons te doen staat! 
Men behoeft toch niet geheel en al in den blinde te tasten ! 

Mij dunkt, dat de ervaringen in den oorlog opgedaan, toch 

wel tot iets positiefs , wat deze quaestie betreft, kunnen 

leiden 1). 

1'hans nog een paar opmerkingen betreffende de Artillerie, 
waartoe de bestudeering van het verhandelde mij aanleiding gaf. 

In de eer te plaats wil ik hier spreken over hetgeen daarin 

worut gezegd omtrent bet verband tusschen de moreele uit· 

werking en de materieele, voor zoover zich dat, naar de mee

nino- van den Spreker, in den Zuid-Afrikaauschen oorlog heeft 

geopenbaard. 
Eerst leest men (blz. 179), dat de vrees voor de lyddiet

granaten onder de Boeren bij Colenso spoedig verminderd 

was, nadat een beschieting daarmede weinig schade had aan

gericht en, dat pas na bet aanrichten van zwctre ·Verwoesting 
door die projectielen, die vrees weder herleefde. Later (blz. 

201) wordt er nogmaals op gewezen, dat de moreele uitwer

king van het artillerievuur rechtstreeks afhankelijk was van 

de matcrieele. Volgens andere uitingen, met name die op blz. 

1) Ik ~fel er prijs op te verklaren, dat ik op deze zeer gewichtige 
(jiUWitic en op nog ecnige antl.ere de iuf'anterie belrefl'entle, ten gevolge 
van de opmerking de· Voorzitters, dat de mij ter beschikking gestelrlo 
tijd begon te verstrijken, tot mijn leedwezen ter vergadering niet verder 

of in 't geheel niet kon inga a 11. 
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197 en volg. en die op blz. 210 en volg. is materieele uit
werking voor de moreele werking vols~rekt niet noodig en is 
reeds de mogelijMeid om te worden getroffen daarvoor vol
doende. In het geval bedoeld op blz. 201 heeft wellicht de 
overtuiging, dat die mogelijkheid niet bestond, zich doen 

gelden doch in dat van blz. 179 kon van die overtuiging 
geen sprake zijn, en toch was de rnoreele werking rechtEltreeks 

afhankelijk van de materieele. 

Bij de aanprijzing van kleine snelvuurkanonnen (pom-poms) 
(blz. 197) zegt de Spreker, uat de materieele uitwerking dier 
vuurmonden gering is, doch de moreele groot. Op blz. 198 
wordt Len aanzien der po!Jl-poms een aanhaling gedaan uit 
het rapport van den Amerikaansehen militairen attaché, waarin 
de moreele werking van den pom-pom o.a. ook wordt verklaard 
door het »zeer nctuwkenrig" schieten dezer vuurmonden. De 

woorden: »Het is een klein wapen, dat veel uitwerking heift" 
hebben, in verband met de vermelding van het >:zeer nauw
keurig" schieten dezer vuurmonden, blijkbaar betrekking op 

de materieale uitwerking 1). 
De voordcelen aan de pom·poms toegekend, zijn voomarnelijk 

hunne gemakkelijke beweegbaarheid, zoodat zij snel kunnen 

worden verplaatst en op punten kunnen worden opgesteld, 
waar zwaarder geschut niet of niet dan met groote moeite en 
tijdverlies kan worden in stelling gebracht. Van deze stellingen 
uit kunnen zij veelal een verrassend vuur openen. Vooral de 
verdediger kan van de voordcelen der groote beweegbaarheid, 
gemakkelijke verplaatsing en verborgen opstelling partij trekken. 

Bekend is het, dat Langlois een toekomst voorspelt waarin 
te velde, wat 't vlakbaangeschut be~reft, het zeer lichte kanon, 
dat met buitengewoon groote snelheid granaten van 1 KG. 

I ) .\Jeu zü iutlachtig, dal. tie 1tiltlrulddug: "watcrieclo uitwerkiug" uiel 
moet wortleu beperkt luL hel begrip: "uitwerking op wecrslantl hie1luu!lo 

d'Jeleu" doch iu hel algenwen hc1luelt: "uitwerking in malcricelen zin" 
(het toebrengen vau vele verlier.en). Ook het infanterievuur kan een zeer 

groote materietlle uitwerking heubeu. 
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verschiet, alleen aan 't woord zal zijn. De techniek heeft reeds 

zóóveel vervaardigd waaraan vroeger niet werd gedacht, dat 
het geraden schijnt, te dezen opzichte zelfs tegenover gewaagd 
schijnende onderstellingen, althans waar zij van zeer bevoegde 

zijde worden geuit, een afwachtende bonding aan te nemen. 
Naar mijne bescheiden meerring zal er echter in de naaste 

toekomst nog geen sprake kunnen zijn van pom-poms als 
eenheid-vlakbaangeschut te velde. En zoolang dit 't geval is, 
is hunne invoering niet aan te bevelen en moeten, althans in 
de eerste plaats, de voor ons zoo noodzakelijke mitrailleurs 
bij het veldleger worden ingevoerd. 

In verband met hetgeen door den Spreker is gezegd om de 
moreele werking der pom-poms (en hierop - dat is op de uit
werking in morcelen zin - komt het toch aan in den strijd; 
blz. 197) trekt het de aandacht, dat op blz. 208 voor den 
verdediger de noodzakelijkheid wordt betoogd van het bezit 
van snelvuurgeschut van ))groot vermogen" en wel omdat het 
moreele nadeel van in artilleriebewapening de zwakkere te zijn 
zeer groot (is). De heer Ram eisebt snelvuurgeschut dat min
stens even goed is als dat van de tegenpartij, waarbij aan groot 
vermogen en niet in de eerste plaats aan groote beweegbaar
heid de aandacht moet worden geschonken. 

De eisch nu, dat eene partij liefst moet beschikken over 
))minstens evengoede kanonnen als de tegenpartij" ligt zóó voor 
de hand, dat de geachte Spreker hem waarlijk niet zoude 
hebben vermeld, indien hij aan de qualificatie ))goed" niet een 
bepaalde beteekenis wilde geven. Uit het op blz. 208 gezegde 
en in de le alinea van blz. 209 daaraan ter verklaring toege
voegde valt de bedoeling af te leiden, dat de artillerie des 
verdedigers (want hetgeen hier· voor ons land wordt gezegd 
is op iederen verdediger toepasselijk) over vuurwonden beseliikke 
waarvan het vermogen, rnim;tem; even groot, het enkele t>eboL 

minstens even werkzaam is, als van de vijandelijke kanonnen. 
Mocht dit de bedoeling niet zijn, dat wil zeggen, mocht in 

bet aangeduide redeverband aan het epitheton »goede" een 
meer algeroeene betcokenis worden gehecht, dan, ik herhaal 
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het, zoude het eenigszins bevreemdend kunnen worden geacht, 
dat de Spreker aan dezen, immers van zelf sprekenden eiscb, 
een beschouwing meende te moeten wijden l 

Wat nu betreft de »groote" beweegbaarheid waaraan, volgens 
S., niet in de le plaats de aandacht moet worden geschonken, 

ik zoude zeggen, dat er alleen sprake kan zijn van een beslist 
noodzakelijke beweegbaarheid, waaraan wel degelijk desnoods, 
de uitwerking van het enkele schot zal moeten worden onder

geschikt gesteld. Omgekeerd is een meer dan noodzakelijke 
beweegbaarheid, zoo deze slechts ten koste van de uitwerking 
kan worden bereikt, nadeelig te achten. Beeft de geachte Spreker 
dit laatste bedoeld, dan behoefde, naar mijn bescheiden meening, 
die van zelf sprekende zaak .alweder niet te worden vermeld. 
Moeilijk is het echter de beslist noodzakelijke bP.weegbaarheid 
in positieven zin aan te geveu. 

Er is bij de beoordeeling van een stelsel voor het materieel 
der artillerie te velde, behoudens enkele zeer ruim te stellen 
grenzen, geen sprake van eene le, 2e of welke plaats ook, 
toe te kennen aan de hoofdfactoren, die de waarde van het 
stelsel bepalen. Alle factoren moeten in onderling verband, dat 

is gelijktijdig, worden beschouwd. 
De Spreker beeft blijkbaar het bezwaar der tegenstrijdige 

eischen wel gevoeld, toen hij toch weder de meening uitte dat 

eene minimum-beweegbaarheid voor onze artillerie eerst moet 
worden bepaald. 

Door deze bewering wordt evenwel het volgen van deu draad 
van zijn betoog niet vergemakkelijkt! Immers, waar tlezP 

eisch der minimum-beweegbaarheid voor onze toestanden, op den 
voorgrond wordt gesteld, daar zoude het mogelijk, ja zdfs zeer 
waarschijnlijk wezen, dat aan den anderen eisch, die evmeen8 
(I)J den ·voOI'fJ1'Dnd 1/Jordt ye.steld, namelijk die, dat onze kanon
nen, wat het »groot vermogen" betreft, minstens PIJen yoed 
moeten zijn als die onzer eventueale tegenstanders, dat aan 
dien eisch onmogelijk kan worden voldaan. 

Alles toch hangt hier af van de vraag: Wat acht men de 

minimum-beweegbaarheid, die het ·reldgeschnt moet bezitten? 
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Want, dat wij, na eerst die minimum-beweegbaarheid 'te hebben 
vastgesteld, aan het geschut een maximum-uitwerking moeten 

geven, de uitdrukkelijke vermelding van deze, zeker algemeen 
erkende, waarheid is toch niet noodig I 

Op blz. 209 wordt melding gemaakt van de studie van een 

Engelsch artillerie-kapitein, betrekking hebbende op hetoptreden 
van de Engelsche artillerie in Natal. De wijd-verbreide stelling 

(ik zoude haast zeggen : de gemeenplaats) vinden wij ook hier 
verkondigd dat in lange vredesperiodes de neiging zich begint te 
openbaren om de veldartillerie beweegbaarder te maken, terwijl 
steeds gedurende of na een oorlog wordt gevraagrl naar eeu 
vuurmond waarvan het enkele schot grooter uitwerking heeft. 
Daar nu de oorlog in deze materie de beste leermeester is, en 
de bewapening toch voor den oorlog dient, zonde uit deze 
))Stelling" volgen, dat de eisch der beweegbaarheid als iets 

ongezonds moet worden tegengegaan, terwijl de eisch van 
))groot vermogen" (ten koste der beweegbaarheid) in beginsel 

juist is, daar zij het rechtstreeksche product is van oorlogs
ervaring. 

Nu is echter, bij een nadere beschouwing, op de waarde 
van bovenbedoelde stelling heel wat af te dingen! Wellicht 
gold zij voor een reeds tot een vèr verleden behoorend tijd
perk van langdurigen vrede, waarin voor de bereden artillerie 
het rijden nagenoeg alles was en het schieten slechts een bij
za:tk. Doch allerminst is zij toepasselijk op den tegen woordigen 
tijd, waarin, wa~ betrefb de eischen: beweegbaarheid en uit
werking, overdrijving in tegengestelde richting misschien meer 
te vreezen is, in verband met de publiceering van allerlei mooie 

en verleidelijke ballistische tabellen, en opgaven der rende
menten van granaatkartetsen. 

Juist na een lange vredesperiode, in 1891, "·erd de Duitsche 

rijdende artillerie met het kanon vau 8~ m M. bewapend. Na 
een lau ge vredesperiode voerde Frankrijk het tegenwoordige 

zware veldgeschut van 75 mlVl. in. Het was na een lange 

vredesperiode, dat Frankrijk, Duitschland en Engeland velcl
hou witsers in voerden, !let was naar aanleiding van schietproe-
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ven, dns in vredeE.t.ijd, dat in Dnitschland aan den lichten veld

houwitser de zware werd toegevoegd. Daarentegen openbaarde 

zich in den oorlog voor de Engelsehen de noodzakelijkheid 

van de im·oering van een zeer licht kanon (pom-pom). Wat 

blijft er met deze feiten voor oogen, van de bedoelde stelling over? 

Niet gaarne beroep ik mij op persoonlijke ervaring wat be

treft het wapen, waartoe ik de eer heb te behooren, daar ik 

allerminst den schijn wil aannemen bij mijne argumentatie mij 

te bedienen van »Geheimnisskrämerei". Maar hier acht ik mij 

toch, in verband met deze, vooral in onze dagen zoo hoogst 
belangrijke, door den Spreker te berde gebrachte quaestie, 

verplicht te verklaren, dat mijne ondervinding, opgedaan 

bij de veldartillerie in bepa~lde terreinen (met name duin
terrein en polderland), bij mij de overtuiging heeft geves

tigd, dat de Nederlandsche veldartillerie behoefte heeft aan 

een stuk, dat zonder voorwagen doch met de onontbeerlijke 

kanonremming en pantserschilden, niet onbelangrijk winder 

weegt dan 1000 K.G. 
De ervaring door de Engel,che artillerie in Natal opgedaan 

is voor ons, wat deze quaestie betreft, slechts van betrekke

lijke waarde. De Engelsche artillerie was zeer overmachtig 

in getalsterkte op die des vijands terwijl de terreinen waari u 

zij moest optreden een ander karakter droegen dan die welke 

ik hier op 't oog heb, nl. den duinrand nabij het strand, het 
polderterrein of vlakke doch zeer bedekte terreinen, die veelal 
de noodzakelijkheid medebrengen de vuurmonden met handen 
in stelling te brengen in de voorste lijn der infanterie. 

Daar thans de mij ter beschikking gestelde tijd verstreken 

is, moet ik het bij deze beschouwingen laten. 
Hier aan 't einde wil ik echter herhalen wat ik reeds in 

den aanvang zeide, namelijk, dat de beschouwingen van den 

heer Ram vooral daarom een bijzondere belangstelling hebben 

gewekt omdat zij werden ten beste gegeven door een officier, 

die gedurende eenigen tijd beeft vertoefd op het terrein van 

den striid, een strijd door de gebeele wereld met belang-
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stelling, doch ook, meer en meer, met verbazing gevolgd. 
Met bela,~gstelling, vooral omdat het hier geldt een krijg, 

gevoerd met de nieuwste wapens en hulpmiddelen; met ver

bazing, omdat die krijg de zeer groote kracht doet kennen, 

welke door een vrijheidlievend volk in zijne worsteling voor 
de onafhankelijkheid kan worden ontwikkeld. 

De Zuid-Afrikaanscha oorlog geeft ons, Nederlanders, veel 

te overwegen en veel te leeren. Hij leert ons voor welke 
fouten wij ons, èn wat legeryorming èn wat oorlogvoering 
betreft, te wachten hebben, doch hij bevat ook veel dat ons 
tot bemoediging strekken kan. Eenerzijds toch openbaart hij 
ons de kracht eener hardnekkige verdediging en ten andere 
doet hij ons zien wàt energie en ondernemingsgeest zelfs onder 
zeer moeilijke omstandigheden vermogen. 

( 'Po~juichingen.) 

De heer HAM: 

Mijne Hem·en ! 

Wanneer ik nog levend voor u sta, dan bewijst dit zeer zeker, 

dat argumenten niet dooden. Zij overtuigen, en uw bijval aan 
de Sprekers geschonken doen mij vermoeden, dat hunne ar
gumenten die uitwerking op u hadden. 

Nn ligt het op mijn weg een poging te doen die uitwerking 
te doen ophouden; het zal u echter begrijpelijk zijn dat die 
taak zeer moeilijk is. De Sprekers hebben na aandachtige 
lezing mijner voordracht hunne uitgebreide beschouwingen op 
papier gesteld en hier ten gP.hoore gebracht; het is uiet wel 

mogelijk die verhandelingen alle naar behaoren te beant
woorden, evenruin als de talrijke vragen die heden avond tot 

mij gericht zijn. 
Ik zal mij voornam'elijk toL de hoofdzaken bepalen, en 

wanneer ik bij die beantwoording mij niet houd aan de 

volgorde, waarin de Sprekers het podium betraden, is dit 

wijl zij, die de meest principieele bestrijding voerden, niet het 

eerst aan het woord waren. Er is nog een reden. Vermoedelijk 
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wijl de heer De Greve heeft begrepen hoe moeilijk het Is 
bezwaren, die men hier lioort opperen, onmiddellijk afdoflnde 
te beantwoorden, heeft hij de vriendelijkheid gehad mij vóór 
dezen avond mede te deelen wat hij tegen mijne conclusies 
had. Ik zal mij uit erkentelijkheid het eerst tot hem richten. 

De heer De Greve heeft de stelling uitgesproken, dat in 

plaats van tot meer verspreiden vorm, de moderne wapenen 
tot de meer gesloten vechtorde dwingen. Hij zegt ook, dat 
het verloop van dezen oorlog de grootere doeltreffendheid he
wijst dier meer gesloten vormen. 

Om dit aan te toonen volgt hij een methode van be\Yij.
voering, die ik afkeur. De onmogelijkheid om de feiten uit 
dezen oorlog voldoende juist te interpreteeren, tenz~j men alle 
omstandigheden kent waarond~r zij zich voordeden, deed mij 

besluiten slechts conclusies te trekken uit de feiten, die zich 
bij elk gevecht herhaalden en waarvoor - zoo mag men aan
nemen ·- steeds dezelfde oorzaken bestonden. De heer De 
Greve daarentegen grondt zijne redeneering op een enkel gevecht 
in het begin van den oorlog. Niet onmogelijk is het, dat 
zoodanige beschouwingen juist zijn, maar de kans bestaat ook, 
dat zij volkomen onjuist zijn. Ik zal mij bepalen aan te toon en dat 
wat bij aanvoert, niet die bewijskracht bezit, welke hij er in ziet. 

Ware de aanval op den Talana-heuvel over open tenein ge
schied zooals bij Colcnso, Modderrivier en Magersfontein, dan 
zou men met eemg recht de conclusie van den heer De Greve 
mogen stellen, met een.ig recht, doch men zou niet eens ten volle 
daartoe gerechtigd zijn. De zeer verspreide gevechtsvorm, zooals 
de Engelsehen dien in de latere gevechten toepasten, stelt 
eischen aan den soldaat, welke slechts door oefening verkregen 
kunnen worden en deze ontbrak aan de Engelsche soldaten, 
die afgericht waren voor het gesloten gevecht. Zij misten 

dientengevolge de moreele kracht, welke de strijder moet be
zitten, die in het gevecht meer zelfstandig moet optreden. 

Dat het gevecht bij Talana-hill niet was een aanval over 

open terrein, blijkt reeds wanneer men de Engelsche officieele 

rapporten raadpleegt. Roe wordt het daarin beschreven ? 
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Aanvankelijk bevonden zich 3 bataljons in een donga ver

borgen, op ongeveer 1700 meters van de stellingen des vijands, 

die op een henvel lagen met een vrij steile helling. Tusschen 

beide partijen bevonden zich : een boschje en een muur; twee 

rnstpnnten, die tevens dekking schonken tegen het vuur der 

Boeren. II et hoschje werd bereikt nagenoeg- zonder verlieR; 

het rapport vermeldt dat dit te danken was aan het welge

richte a!'tillerievnm·. De afstand tot de tegenpartij was nu nog 

ongeveer 900 Meter. De bataljons, die in den oostrand van 

het bosch geruimen tijd verbleven, leden hier zware verliezen. 
Hoe werd het volgend rustpunt bereikt? Het bataljon, dat 

over onbedekt terrein moest gaan, kon niet vooruit komen 

door het vuur der Boeren. Eerst toen het rechter-bataljon 1 ), 

dat dekking vond achter een muur, den bewusten muur bereikt 

had, daarbij versterkt door een deel der reserve, kon ook het 

linker-bataljon vooruitruk ken. Ware deze dekking niet aanwezig 

geweest, dan zou hoogstwaar ebijulijk ook het rechter-bataljon 

van den aanval hebben moeten afzien. 

Toen de bataljons eenmaal achter den muur veilig waren 

opgesteld, bracht de artillerie het vuur van den verdediger 

tijdelijk tOt zwijgen en kon de beklimming der steile helling 

beproefd \Vorden. 

Deze aanval gelijkt in niets op de latere frontaanvallen 

over O'eheel open terrein. Bovendien de Boeren die hier voch

ten waren geheel ongeoefende en ongeorganiseerde troepen, 
die voor het eerst in het vuur kwamen tegenover een goed 

georganiseerden en geoefenden troep, die aangevoerd werd door 

officieren die meerendeels oorlogservaring bezaten. 

Om redenen reeds door mij vermeld, werd hier bovendien 

een minder hardnekkige verdediging gevoerd dan in de latere 

gevecht : Colenso, Magersfontein. 

De heer de Greve trekt een conclusie uit het verliescijfer 

bij den verdedige1· welke in strijd is met hetgeen mij dien

aangaande door den generaal Botha, die het gevecht bijwoonde 

1) l\Ien zie de schrts welke hierachter volgt. 
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en anderen is medegedeeld. Het niet-ingrijpen van den gene

raal Erasmus werkte zeer ontmoedigend. 

Ik meen dus gerechtigd te zijn tot de bewering dat men 

geen parallel kan trekken tusschen dit en de latere gevechten. 

Omtrent het geveebt bij Elandslaagte leeren de Engelsche 

rapporten dat de Manchesters en Gordons aanvankelijk voor

nitg-ingen zonder zware verliezen, wijl ze zich door een heu

velachtig terrein bewogen, eerst toen ztj een open strook moes

ten passecren van 200 meter breedte ongeveer, werd hevig 

geleden. Daarna werd opnieuw vooruitgegaan in kopjesteneiu 
met klipdekking, bovendien toen deed de bedreiging in fr'ont 
der De·,ron 's zich sterk gevoelen en gaf lucht aan de troepen 

die den flankaanval deden. 
Is het nu niet zeer waarsct'rijnlijk dat de Engeleehen aldus 

redeneerden : bij het doortrekken van slechts 200 meter open 

tenein zijn onze verliezen reeds zoo hevig dat we er niet aan 

behoeven te denken grootere afetanden in gesloten formaties 
af te leggen 

De ervaring, hier opg&daan en bij Talana-hill, was leerzaam 

en deed hen afzien van verdere gesloten formaties bij aanval

len over geheel open terrein. 

Nu zegt de heer de Greve: >>dit was verkeerd van hen 

gezien." Ik moet hier tegen aanvoeren, dat de Engelsche 

auteurs, die den oorlog meemaakten, unaniem - althans voor 
zoover m~j bekend is - verklaren : »het was onze fout in den 

aanvang van den oorlog, dat wij in gesloten formaties vochten." 
Ja maar, zegt de heer de Greve, die Engelsche officieren 

weten bet niet. Wat mij betreft ik hecht meer wa<1rde aan 

het oordeel van hen, die den oorlog uit eigen aanschouwing 

leerden kennen dan aan de theorieën van hen, die \·erre van 

het gevechtsterrein bleven. 
Vooral hecht ik waarde aan hun oordeel, wanneer ik onder 

hen mannen aantref als de lnit.-kolonel May, iemand die on

langs in een Militaire-Gidsartikel zoo gunstig werd beoordeeld 

door den heer van Oordt, en uit wiens boek op iedere blad

zijde gezond en helder oordeel u tegenstraalt. 
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De heer de . Greve rekent nit- al ik hem wel begrijp 

dat de gesloten formatie minder kwetsbaar is dan de open. 
Recht duidelijk is mij dit niet, daar het toch van zelf spreekt 
dat een zeker aantal schijven minder kans beloopen ge
troffen te worden, naarmate de afstand grooter is waarop ze 
van elkaàr staan. De uitkomst dier berekening is strijdig 

met de opgedane ervaring. Gesloten troepen trekken het vuur 
tot zich; bovendien in gesloten formatie. gaat het voordrel 

vrrloren der mindere zichtbaarheicl, clie de mmvnllrr arm zijn 
uniformkleur dankte. 

Bij hetgeett ik hier heb opgemerkt beLreiTende de nanmllcn 
dt>r eer te en latere gevechten, verzuimde ik nog aan te geven 
dat de Boeren in die eerste gevechten geen pom-pom's be
zaten, zooals in de latet·c. Die snelvuurkanonnen waren dr 
kr-achtig te middelen voor den verdediger om den aanvaller 
tot de zeer verspreide formaties te dwingen. 

Er is mij vanavond een uitdrukking toegedicht, die ik 

nergens gebezigd heb: n.m.!. dat een front-aanval in de toe
komst onmogPfijk zou zijn. Het ware absnrd zoo iets te be
weren, daar toch de kansen op welslagen daarbij geheel af

hankelijk zijn van de sterkte-verhoudingen, enz. 
Wel durf ik beweren dat de moeilijkbeden aan den front

aan val verbonden in beduidende mate ten gevolge der moderne 

bewavening zijn toegenomen, en ik doe dit met te meer vrij
moedigheid nu de heer Hoogeboom mij verzekert dat dit 

niets nieuws is en dat het geheel ligt in de lijn waarlangs 
hij zich de outwikkeling der tactiek heeft gedacht. 

Het antwoord op de vraag mij door den heer van Oordt 
gesteld: hoe ik mij in onze terreinen een aanval voorstel 
zonder mij aan het geven van een schema te wagen, wil ik 
van avond bij voorkeur niet geven. Dit antwoord ligt dunkt 
mij buiten het bestek van mijn voordracht, waarin ik mij 

alleen heb voorgesteld aan te geven welke lessen, naar mijne 

meening, uit dezen oorlog zijn te putten, o. a. ten aanzien 

der uitwerking van de moderne bewapening. Iets anders is 

het om te willen aangeven op welke wijze die lessen ten onzent 
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in onze terreinen toegepast zouden moeten worden. Hiermede 

zou ik een geheel nieuw onderwerp in bet debat brengen. 1) 
Wanneer ik als antwoord op de vragen en bestrijdingen 

mijne meening omtrent de moreele uitwerking van het vuur 
zoo kort mogelijk samenvat, dan zeg ik dit : de moreele uit
werking van het vuur is niet gebonden aan de matcrieele uit
werking. 

Natuurlijk is zij een gevolg van betgeen men ziet, boort 
en verwacht. Zij is dus afhankelijk van de kans, die men beeft 
om zelf getroffen te worden, een kans die ieder zonder het te 
willen voor zich zelf zal berekenen, en die natuurlijk in hooge 
mate den invloed ondervindt van het zien vallen van strijders 
in de linie. . 

Als nu de uitwerking van het Boerenvuur grooter is geweest 

dan men zou moeten afleiden uit de verliescijfers der Engel
schen, dan schrijf ik dit o. a. hier aan toe dat de misschoten 
der Boeren, niet zoover misten dat zij niet tevens een 
bedreiging waren. 

Nu is mij door den heer van Oordt gevraagd waarom ik 
de Boeren heb afgeschilderd als juistheidsschutters. Ik erken 
dat het zeer moeilijk is uit de verliescijfers der Engelsehen in 
verband met het munitieverbruik der Boeren deze conclusie 
te trekken. Dit is dan ook niet door mij gedaan. Een feit 
echter is het dat de Boer niet gaarne een schot afgeeft als 
hij niet meent daarmede zijn tegenstander te kunnen treffen . 
Al treft hij echter niet, dan volgt daaruit nog niet, dat hij 
niet is een juistheidsschutter. Slechts hij die aftrekt in de hoop 
dat zijn schot wel iemand of iets zal raken, die niet rieM op een 
bepaald doel, verdient dien naam niet. Al werd aan de tref
kans van het Boerenschot belangrijke schade toegebracht 
door de groote afstanden waarop hij menigmaal het vuur 
opende, hij schoot immer met den wil een zelf gekozen doel 

te treffen. 
Aan zijn schietvaardigheid ontleende bij een hooge mate 

1) Dat toch waarlUk niet aan hloedarmoe1le leer!. 

1901}1902 39 
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van zelfvertrouwen, die de voornaamste factor was, van de 

moreele kracht, die hem in staat stelde in het gevaar te volharden, 

Vereenigt men het vuur van een zekere hoeveelheid schutte1·s, 

die allen met hetzelfde vizier vuur afgeven, in de hoop een 

vijand te treffen, die zich in dP-n bundel bevindt, dan ontbreekt 

bij elk hunner die discipline, die het gevolg is van het ver
trouwen in het geweer en de zekerheid dat dit persoonlijke 

veiligheid waarborgt. 
Door den heer Hesta is de cavalerie in bescherming genomen . 

Op zijn betoog wil ik slechts antwoorden dat ik over dat 

onderwerp niet sprak uit eigen ervaring, doch geraadpleegd heb 
de ervaring van anderen. 1) 

Waar nu het vuur zooveel meer uitwerking heeft op de 

kleinere doelen, is het te verwachten dat het groote doel : een 
ruiter te paard, in veel hoogere mate den invloed van het vuur 

zal ondergaan. 

En dat ik nu als gevolg hiervan de overtuiging uitsprak 
dat het nadeel waarin de cavalerist tegenover den infanterist 

verkeert, er op wijst hoe dringend noodzakelijk het is den 

ruiter tevens af te richten als infanterist, spreekt wel vanzelf. 

Daardoor wordt de waarde van het ruiterwapen in geenen 

deele getroffen. Integendeel, ik acht dat wapen onontbeerlijk, 

doch voornamelijk als verkenningswapen. Voor verkenner echter 

is de man te voet geschikter dan de man te paard, en zal de 
ruiter dus zijn· taak als infanterist moeten volvoeren, en het 

paard hem daar moeten brengen waar zijn taak als infanterist 

begint. 
Mijne heeren, ik ben overtuigd dat hetgeen door de ver

schillende sp1·ekers is aangevoerd op hoogst onvolledige wijze 

rloor mij is beantwoord. Ik verzoek die heeren echter met 

deze beantwoording tevreden te willen zijn. 

Het is reeds laat en ik wil de heeren die nog deel willen 

1) De heer Hesta, die 't mij reeds euvel duidt dat ik het gevoelen van Jen 
Amerikaansehen militairen attaché heb aangehaald, bedenke dat ik dit 
citaat met zeer vele andere had kunnen aanvullen. Ook op dit punt 
heersrht. bij ben die ::elf zagen, groote eenstemmigheid van oordeel. 
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nemen aan het debat daartoe de gelegenheid laten, bovendien, 

zooals ik reeds zeide, een meer volledige beantwoording zon 
meer voorbereiding mijnerzijds vordei·en. 

Ik wensch te besluiten met mijn dank te brengen aan den 

eersten en den laatsten spreker voor de waardeerende woorden 
die ze tot mij richten en aan alle sprekers voo~ de grondige 

wijze waarop zij kennis n:1men van mijn voordracht en voor 

hunne opmerkingen. (To~juirhingm) 

De heer KooLEMANH BEJ.JNEN : Ik zou niet het woord ge
vraagd hebben, als ik niet nog even op één punt wilde wijzen, 
dat nog niet is besproken. 

Vooraf een enkel woord naar aanleiding der omstandigheid, 
dat ik door een der vorige Sprekers in het debat ben gehaald 
met de woorden, dat ik steeds zoo gaarne het »tactiek is geen 
wiskunde" deed hooren, en dat naar zijne meening beide 
wetenschappen toch ten slotte gegrond waren op het gezond 
verstand. 

Ik heb die woorden uitgesproken in het debat over de rede 
van den heer Mijsberg. Ik was mij niet bewust, dat ik ze zoo 
meermalen bezigde; misschien herinnerde de heer He ta ze 

zich nog uit vroegere jaren. Zeer zeker is waar, dat ten slotte 
ook die wetenschappen gegrond zijn op het gezond verstand: 
maar dit geldt, naar ik meen, van elke wetenschap. 

De bedoeling van die uiting is, dat de toepassing der tactiek 
niet steeds dezelfde is gebleven volgens eeuwenoude regelen. 
Ik herinner hier ook aan het woord van Napoleon: il faut 
changer la tactique tous les dix ans. 

Wanneer men let op de ontwikkeling op elk gebied, vooral 
op d.ie der techniek van de wapens, dan zeer zeker meen ik 
stellig te kunnen volhouden: ))tactiek is geen wiskunde". 

Moest men in boeken alleen de hoofdregels der strategie 

en der tactiek behandelen, dan geloof ik dat men zou kunnen 
volstaan met ééne bladzijde voor de strategie, en misschien 

met twee voor de tactiele Maar in die boeken worden ook 

de vormen behandeld, waarin me u de troepen volgens die 
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regels doet optreden ; en die vormen WIJZigen zich steeds. De 

phalanxen van Epaminondas, de cohorten van Caesar, de linie

vormen van Frederik II, de colonnes d'attaque van Napoleon 

I - voor het gebruik kenoen wij ze niet meer; maar onze 

kinderen leeren nog steeds de stelling van Pythagoras, het 

theorema van nellius, enz. 

Nu nog een woord over het punt dut ik eigenlijk wensch 

te be. preken, voornamelijk omdat het van actueel helang i ' te 

achten vooral met het oog op de krijgskunst. 
Iu de laatste bladzijden der voordracht van den heer Ram 

zijn daaraan oenige woorden gewijd, waar hij zegt : »Daarom 
- overtuigd dat het voor ons uitgesloten is een eisch tot 

langen diensttijd te doen gelden - ben ik evenzeer overtuigd, 

dat de militaire discipline than niet uit luitend gevraagd mag 

worden van opvoeding in de kazerne, doch dat deze de be

kroning moet zijn van een opvoeding, die reeds op jeugdigen 

leeftijd begint en waarbij aan de ontwikkeling van plicht · en 

gemeenschapsgevoel alle aandacht gewijd wordt." 
Nu is het hier wel niet categorisch uitgesproken, maar er 

zit toch iets in, dat misschien aanleiding zou kunnen geven 

aan de >oor tanders van een zgn. volksleger, om te zeggen: 

»ziet naar den oorlog in Zuid-Afrika; onze kazerne-opleiding 

kunnen wij wel mi sen ; wij kunnen wel een leger hebben 

bui ten de kazeme." 
Dit gevoelen nu kan ik volstrekt niet deelen. Ik heb altijd 

g<'meend en meen nog, dat, om soldaat te worden, men ge

durende een zekeren tijd onder een streng régime moet hebben 

go. taau. 

De soldaat moet de noodige zelfbehcer;;ching leeren; hij moet 

weten dat de commandant geheel o>er hem te bc chikken 

heeft en dat hij slechts heeft te gehoorzamen. 

En als men dan de \'raag stelt : en wij dan , de officieren ? 
Zonden wij niet, indien van onze jeugd af aan op ons plicht

en eergevoel was gewerkt, zonder kazerne-opleiding, goede 

militaire begrippen kunnen opdoen? dan zou ik dit misschien 

met ja beantwoorJcn; maar er tevens op wijzen, dat dit-
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zelfde antwoord daarom nog niet geldt voor het geheele volk, 
waarvan er velen minder ontwikkeld en minder goed opge
leid zijn. 

Ik wil daarmede volstrekt niet zeggen, dat onder hen va

derlandsliefde en plichtbesef niet zouden worden aangetroffen ; 
maar door hunne minder goede opleiding en ook door hunne 
positie in de maatschappij, zullen die zich in den regel niet 

in gelijke mate uiten als bij de meer ontwikkelden. 
Wanneer ik met een enkel woord dit onderwerp heb be

sproken, dan is dit alleen om den schijn te vermijden, alsof 
hier niet ééne stem zou opgaan tegen de uiting, dat men ook 
buiten de kazerne een goed leger kan vormen. 

De heer RAM: Om misver!!tand te voorkomen, zal ik mijne 
meening omtrent het punt, door den overste Koolemans Beijnen 
aangevoerd, in het kort herhalen. Ik geloof, dat de meest 

zekere waarborg van discipline in een leger door kazerne
verblijf wordt verhegen, doch dan door een lang kazerne
verblijf. Nu echter voor ons de zekerheid bestaat, dat een 
langdurig kazerne-verblijf bij het Nederlandsche leger is uit
gesloten. moeten we langs een anderen weg ons doel bereiken. 

De discipline, door verblijf in de kazerne verkregen, moet 
worden verhoogd door de opleiding der jeugd zóó te regelen, 
dat de man met betere begrippen omtrent discipline in de 
kazerne komt, dan tot nog toe het geval is. 

De heer ÁSSELBERGR: De kapitein Ram heeft in zijn ant
woord reeds gewezen op de moeilijkheid, om alles wat door 
de verschillende sprekers heden avond i~ te berde gebracht te 
beantwoorden, wat de beschikbare tijd hem trouwens niet toe 
zon htten. Hij was daardoor genoodzaakt, zich te bepalen tot 
oen weerlegging van de voornaamste argumenten tegen zijne 
groote principes. Hoewel ik nu evenzeer de moeilijkheid ge

vue! om het van avond gesprokene in zijn geheel te overzien 

en in het kort iets in het midden te brengen tegen datgene, 
wat de kapitein Ram onbeantwoord moest laten, wensch ik 

toch omtrent enkele punten nog iets op te merken. 
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In de eerste plaats iets wat me getroH'en heeft in het be

Loog van den kapitein Hcsta. Deze Rpreker gaf te kennen, 
d~tt hij geen vertrouwen stelde in de argumenten van den 
kapitein Ram waar deze steunden op het rapport van den 
Amerikaansehen militairen attaché den kapitein Slocum. Dit 
is natuurlijk een persoonlijk gevoelen, waartegen niet veel in 

te brengen is ; maar het heeft mij bijzonder getrofi'en, dat 

terwijl de Spt·eker aan het medegedeelde in een rappot·t van 
dezen Amerikaansehen officier aan zijne regeering zoo weinig 
waarde hecht, hij zich voor zijn eigen betoog meermalen be
roept op de meerring van een ongenoemd schrijver in een 
beibeft van het 1ffilitär Wo1:he;~blatt, ja dat hij zelfs voor het 
verduidelijken van zijne meening op enkele punten zich be
roept op een telegram in de Standard, waaruit iets zou ruoc
ten blijken omtrent het laatste gevecht van den generaal De 

la Rey. Ik had dezer dagen het voorrecht, juist naar aanlei
ding van bet bedoelde telegram, eenige Afrikaners hier ter 
stede te spreken. De inhoüd van het telegram wekte in de 
hoogste mate hunne hilariteit op en ze vroegen zich af hoe 
het toch mogelijk was, dat een dagblad-col'l'espondent een 

oogenblik kon veronderstellen, dat er iemand zou zijn, die 

een dergelijk verhaal zou gelooven; die zou aannemen dat 
de Boeren · hunne tot nog toe deugdelijk gebleken vechtwijze 

zouden laten varen, om in gesloten orde tegen vijandelijk 
vuur te gaan oprijden. Zij deelden geheel mijne meerring, dat 
de Boeren hier door vuur op korten afstand uit stellingen 
zoo gedekt als de omstandigbeden toelieten, de Engelseben 
tot het staken van den strijd hebben gedwongen. Toen zij zagen, 
dat de kracht van de tegenpartij totaal gebroken was, zijn ze 

natuurlijk zoo snel mogelijk op den geslagen vijand toegereden 
om zich meester te maken van hetgeen ze noodig hadden. 

Uit het gevoerde debat is vooral gebleken een groote aug~;t 

voor de meer verlipreide vormen en verschillende sprekers 

meenen, dat die meer verspreide vormen door de veranderde 
wapenwerking niet gevorderd worden; men meent, dat de 

Engelsehen onnoodig tot die vormen zijn gekomen. 
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Ik zal et· nu niet nogmaals toe 0\rergaan, om te tmchten 
aan te toonen, dat men inderdaad wel tot meerdere oplossing 

gedwon~en is en bepaal me er toe te herhalen, dat de nood
zakelijkheid daarvan zich aan ons in Zuid-Afrika heeft op

ge~rongen i waar het echter in twijfel getrokken wordt of 
voor de Engelsehen de noodwèndigbeid om meer verspreid 
op te treden wel aanwezig was, is het van belang na te gaan 

welken vorm de Boeren aannamen waar zij aanvallender wijze 
optraden. 

In het eerste gedeelte van den oorlog komen Boerenaan
vallen bijua niet voor en ik heb er tijdens mijn verblijf in 
Zuid-Afrika geen bijg<Jwoond, mijne gegevens berusten hier 
dus ook op mededeelingen van anderen. En dan staat me 
in de eerste plaats voor den geest het geveebt van Nichol
sonsnek, waar een aanval van de Johannesburgsche politie in 
zeer verspreide orde werd uitgevoerd i commandant van Dam 
verschafte ons omtrent dit gevecht vrij uitvoerige gegevens. 

Evenzoo hadden de aanvallende bewegingen te Willow Grange 
en Platrand in zeer verspreide orde plaats en ooggetuigen ver
zekeren, dat men slechts van tijd tot tijd een Boer zag. Verder 
vestig ik nog de aandacht op het heden avond reeds genoemde 

werkje »Mijn commando en gum·illa-commando leven" van 
van Warmelo, men vindt daar·in beschreven den aanval op 
de Rooirandjes bij Ladysmith en den aanval op Selikatsnek. 
Deze schrijver heeft er zeker allerminst aan gedacht een 
tcndenz litteratuur te leveren voor den aanval in zeer ver
spreide orde en juist daarom kan ik de lezing van de beide 
laatstgenoemde gevechten in dat boekje zeer aanbevelen i men 
zal daaruit zien, hoe de aanval der Boeren ook bij die gele
genheden een optreden van individuen was. De aanval op de 
Rooirandjes moest plaats hebben vóór het aanbreken van den 
dag, geheel overeenkomstig het streven der Boeren om altijd 

vóór het licht werd de vijandelijke stelling ongezien zoo dicht 
mogelijk te naderen; door een verzuim echter was het reeds 

dag toen de aanval zou beginnen, zoodat een open strook 

onder het vijandelijk vuur moest worden doorloopen. De bur-
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gers moesten een donga waarin zij waren opgesteld bij vieren 
tegelijk verlaten om daarna ieder voor zich van miershoop 
tot miershoop voort te sluipen. Bij de beschrijving van het 
gebeurde bij Belikatsnek spreekt het evenzeer, hoe de burgers 

geheel individueel optraden. 
Waarop is de angst voor meer verspreide vormen g·ebaseerd? 

Men vreest dat het zeer moeilijk zal zijn, om den man zoo 

ver te brengen, zijne individualiteit in die mate te ontwik
kelen, dat hij een deel der aanvoering zal kunnen missen. Ik 
geef natuurlijk volkomen toe, dat wanneer opvoeding en op
leiding er niet op gericht zijn om bij den man individualiteit 
aan te kweeken, het toepassen van meer verspreide vormen 
aanleiding zal geven tot groote teleurstellingen; doch ik ben 
er evenzeer van overtuigd, dat men de zelfstandigheid van 
den soldaat in voldoende mate kan ontwikkelen om hem ge
schikt te maken voor optreden in een meer verspreide orde, 

hem door opleiding en opvoeding zooveel bekwaamheid en 
zelfbewuste kracht kan schenken, dat hij in staat is ook zon
der elk oogenblik den invloed der aanvoering te gevoelen, 
zijne taak te vervullen en aan moreele invloeden het hoofd 
te bieden. Het is mij een groot voorrecht, hierbij te kunnen 
wijzen op een voorbeeld uit ons Indisch leger : De toenmalige 

kapitein Graafland met zijn korps marechaussée heeft getoond, 
wat men in dit opzicht kan bereiken. 

Hoewel het korps voor verreweg het grootste deel bestond 
uit Javanen, wier militaire waarde door velen niet zeer hoog 
geschat wordt, trad het in verschillende gevechten in zeer 
verspreide orde op en bewees het herhaaldelijk, dat zeer veel 

aan den man kon worden overgelaten, dat een krachtige 
individualiteit bij hem kan worden ontwikkeld. W a11r dit voor 
den inlander geldt is er toch zeker geen reden om er aan te 
twijfelen, of men hetzelfde bij den Europeaan kan bereiken. 

Maar nu hoor ik reeds de tegenwerping, dat die Javanen 
van het korps marechaussée de élite vormden van het inlandsch 
element in het leger en ik voeg er gaarne bij, dat ook ik die 

omstandigheid vroeger l'an overwegende beteekenis achtte. De 



593 

kapitein Graafland is echter later als majoor in de gelegenheid 
geweest, om op flagrante wijze aan te toonen, dat hem daar 
de kneep niet zat. Bij het vierde depot-bataljon te Fort-de
Koek schonk hij aan de jonge Javanen, die daar moesten 
worden afgericht, dezelfde opleiding, die bij bij de marechaus

sée had toegepast. Fort-de-Koek was een vredesgarnizoen en 

de gelegenheid bestond dus niet om een afdoende proef op 
de som te nemen en te doen zien, dat ook bij den niet-ma
rechaussée een voldoende mate van individualiteit is aan te 
kweeken om hem bruikbaar te maken voor bet gevecht in zeer 
verspreide orde; maar wP.l deden de oefeningen in het vrede.
garnizoen zien, dat met bet opleidingssysteem, dat de majoor 
Graafland toepaste en dat gericht was op ontwikkeling vau 
individualiteit, resultaten bm1eikt werden zooals men die tot 

heden met inlanders niet verkregen had. 
Erkennende, dat voor een optreden in meer open vormen 

belangrijk meer van opvoeding en opleiding gevorderd zal 
worden, ben ik er van overtuigd, dat goede resultaten zeer 
wel mogelijk zijn en dat dan ook de twijfel daaraan geen reden 
behoeft te zijn om voor het gebruik van meer ver preide for

matiën groote vrees te koesteren. 

De heer GRAAFLAND : Het is laat geworden; er blijft mij 

niet veel tijd over tot spreken; maar ik wensch toch nog 

enkele woorden te zeggen. 
Wat in de voordracht van den heer Ram vooral te waar

deeren valt, is de grootc mate van objectiviteit, waarmede hij 
zijn onderwerp behandeld heeft. Ik moet hier erkennen dat ik 
die mate van objectiviteit niet bezit. In het bijzonder niet 
van avond, nu ik plotseling tot spreken genoopt word, nu ik 

opgewonden ben en gehaast; en dus onwillekemig te veel van 
mijn karakter zal leggen in hetgeen ik ga aanvoeren. En van 
nature ben ik reeds subjectief. 

Hetgeen mij in 't bijzonder getroffen heeft in de voordracht 
van den beer Ram, zijn de conclusies waartoe hij gekomen is; 
speciaal de meening dat er verandering dient te komen in de 
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wijze van oplciuing van den militait·, ook in verlmuu weL ucn 

korten oefeningstijd en de eigenaardighellen van een militie-leger. 

Ik ben er den heer Koolemans Beijnen dankbaar voor dat 

hij de aandacht heeft gevestigd op het gevaarlijke der con

clusie betreffende de kazerne-opvoeding. Gevaarlijk, wanneer 

men haar anders uitlegt dan de heer Ram zelf zulks bedoeld 

heeft. Heb ik den heer Ram goed begrepen dan was het niet 

zijne bedoeling te zeggen dat de vereischte tucht in het leger 

kan bereikt worden geheel buiten de kazerne om. Maar wèl 
dat - gegeven de korte oefeningstijd - er wijziging moet 

komen van het tegenwoordig systeem; m. a. w. dat men l>nu 
het getij verloopt, de bakens dient te verzetten." 

Met belangstelling en waardecring heb ik de verschillende 

sprekers gevolgd; met sympathie vooral den heet· Van Oordt, 

wiens geschrift Scherpe 7'adtek ik indertijd met gejubel ont

vangen heb, omdat een groot deel van bet daarin voorkomende 

een weerspiegeling was van mijn eigen denkbeelden . Met spanning 

volgde ik het betoog van den eersten Spreker, den heer Hooge
boom, waar bij trachtte aan te toonen dat men van bet Brit

sche leger in Z.-Afrika, op grond der door dat leger daar 

geleden verliescijfers een grooter élan en meer doorzetting had 

kunnen en mogen verwachten ; inzonderheid wanneer men die 

verliescijfers vergelijkt met de percentsgewijze verliezen uit 

andere oorlogen bekend. Ik hoop dien preker daarop nog te 

kunnen repliceercn. 

En met instemming luisterde ik naar de geestdriftige out

boezeming van den heer Hesta, waar bij het had over »hetgeen 

men van den troep in het gevecht mag ve1·gen." Ook dit hoop 

ik straks ter sprake te brengen, met voorbeelden uit ons 

Indisch Leger. 

Doch zoo ik thans O\'erga tot het eigenlijke onderwerp van 

mij u spreken en ik feiten en bewijzen ga aanvoeren uiL mijne 

eigen ervaring, -daar verzoek ik dringend mij niet te antwoor

den of te weerleggen met den uitroep : »Ja, maar dat geldt 

voor Indië, voor het Indische Leger! ... . . " 

Immers ik wil u aantoonen hoe in den krijg, mannen van . 
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uw landaan1 en ras, ofticieren van utre natie, soldaten en 
kader van wo stam (voor zooverre de Europeanen in het Ind. 
Leger aangaat) en door Nederlandse/te officieren en Nederlandsch 

kader opgeleide en aangevoerde inlandsche soldaten; allen dus 

naar Nederlandsche begrippen en naar Nederlandsche voor
schriften opgevoede militairen, zich verhouden en gedragen in 
het gevecht. 

Want -- en ik Vt3rzoek u daarop wèl te letten- de gevechts
en andere voo1·schriften van het Indische Leger, zijn in Neder
land, door Nederlandse/te officieren gemaakt; in Indië slechts 
ten aanzien van zeer ondergeschikte détails eenigszins gewij-
zigd ten behoeve van den Inlandscheu vijand ....... . 

Welnu, de ervaring in Ipdië heeft geleerd dat die voor
schriften niet geheel zijn op te volgen : dat zij niet voldoen. 
Ook de opleidingswijze is in de practijk gebleken niet te deugen. 

Zulks aan te toonen en daarbij de overtuiging te geven dat 
er verandering moet komen in de tactische voorschriftE:n en 
in het opleidingssysteem, is niet gemakkelijk. Vergeten wij 
toch niet, dat wij deel uitmaken van een leger en dat een 

leger conservatief is. Het valt zwaar te scheiden van bestaande 
voorschriften, die een uitvloeisel waren van lange, nauwgezette 
en moeilijke studie. En zulks strekt het leger, strekt de voor

schriften tot eer. · 
Ook door den vorigen Spreker is de moeielijkheid gerele

veerd om te geraken tot een meer verspreid aanvallend gevecht. 
In het algemeen wordt opgezien tegen de zwarigheid om, bij 
een uitgebreid gevechtsfront, den troep in de hand te houden. 

Den troep in de hand houden! Maar ik zou willen vragen 
wat of men daaronder verstaat. Verstaat men daaronder dat de 
troep geheel aaneengesloten blijft, met den officier-commandant 
er vlak achter, gereed om bij de minste weifeling of aarzeling 
de kerels bij den kraag te vatten en ze door een paar tiChuppeu 

tegen de d ...... den wijkenden moed te hergeven? (Gelach.) 

Ja, mijnheeren, lacht maar: zoo iets kan soms voorkomen en 

het is wel eens een »efficace" middel gebleken, Docl1 het is 

niet het middel. 
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Ik versta onder het »In de hand houden" gansch iets anders, 

gebaseerd op gehoorzaamheid en begrijpen ter eene - en ver

trouwen in den troep, in officieren en kader ter anderer zijde. 

Ik wil een voorbeeld aanhalen. 

Op den 21en Mei 1894 werd ik als kapitein aangewezen 

om met mijne compagnie, een Javaansche compagnie, de 

mesdjid Biloei te bezetten, die den vorigen nacht bij verras

sing door de Maréchaussée was bezet en waar een tijdelijke 

versterking zou gebouwd worden. Het tracé van die versterking 

werd gemaakt om de mesdjid heen, liggende dit gebouw op een 
domineerend punt in de sawahvelden, dus wat hooger dan de 

omgeving in de vallei. Ten Z. van de mesdjid op circa 
1200 M. begon de voet van het gebergte. Aan de Westzijde 

was het vrij open, maar doorsneden en oneffen terrein. Aan 

de Oost- en Noordzijde was het terTein naar beneden glooiend, 

maar open tot aan de op resp. 600 en 400 M. afstand gelegen 

kampongranden. Voorts de Noordzijde, was gevaarlijk, omdat 

de kampongrand daar het dichtst in onze buurt was. 
Den gansehen dag was de voorloopige bezetting in sterk 

vuur geweest met den vijand in het Westen en Zuiden. Artil

lerie en cavalerie met repeteerkarabijnen hadden er deel aan 

genomen. Zonder succes. 
Tegen het vallen van den avond kreeg ik het commando 

over den post, en werd mij, behalve mijn eigen compagnie 

Javanen, nog een Amboineesche compagnie van het 3de Bat. 

Inf. en een peloton Europeanen van een andere comp. van 

dat bataljon gelaten, plus 2 stukken berggeschut met be

diening. 

De voorloopige bezetting had dien dag ernstige verliezen 

geleden door het vuur. Verscheidene gewonden IJleven i u de 

mesdjid achter. 

In allerijl liet ik tot laat in den nacht doorwerken aan een 

borstwering voor geknielde schutters, die tegen 11 uren aan 

de N.-, W. en U.zijde gereed kwam. De Z.zijde, waar tegen

over een bevriende (!) kampong lag, was open. Hier legerde 

ik mijne eigen .Jav. compagnie. De 3 pelotons van het 3de Bat. 
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werden verdeeld over de N.-, W.- en O.face, door den troep 
op 4 gelederen 'te stellen, daarna te laten openen en zich te 
doen neerleggen. Het voorste gelid bad bet eerste de wacht; 
daarna het tweede en zoo vervolgens om beurten. 

Een zeer groot getal koelies en dwangarbeiders, meerendeels 
.Javanen, lagen achter mijne compagnie. Tn de mesdjid: de 

ambulance, de gewonden, de A.tjehsche hoofden en gidsen en 
de officieren, die niet op wacht waren. 

Tegen half een 's nachts, . bij zwaren mist en nevel i gen 
maneschijn brak er onverwachts een verschrikkelijk vuur los 
van den vijand, die ous, zooals mij weinig oogenblikken later 
bleek, geheel omsingeld had op circa 250 it 300 M. 

Het eerste wat ik bij mijn ontwaken zag was een Europ. 
fuselier, die een wijkplaats zocht in de mesdjid en door mijn 
bedgordijn wilde heenschieten. Een acht- of tiental andere 
Europ. fuseliers kropen even angstig binnen de mesdjid en 
zochten dekking achter de muren. En buiten schoten de sol
daten alsof ze waanzinnig waren. 

Ik snelde naar buiten en zag hoe de schildwacht.en, ineen
gedoken achter de borstwering, hun geweren recht naar boven 
in den blinde afschoten, herlaadden en afschoten. De Am

boineezen en Europeanen lagen rnet de gezichten in het gras; 
velen hadden zelfs. hun geweer, dat naast hen lag, niet in de 

handen. Er was, helaas, paniek. 
Ik commandeerde bij herhaling »ophouden met vuren'', sprak 

officieren en manschappen bemoedigend toe en occupeerde mij 
bij uitsluitiJ1/J met de afdeelingen van het 3de Bat.aljon. 

Het geschut stond buiten het carré, geheel verlaten. De 
vijand vtmrele onafgebroken door en richtte goed, zooals den 
volgenden ochtend bleek, toen wij zagen dat de kalk van de 
1 M. hooge muren der mesdjid overal zwaar beschadigd of 

weggeschoten was. 
Vol ergernis dat de soldaten niet aanstonds ophielden met 

vuren, verweet ik ze in het Maleisch hun onwaardig gedrag, 

tegen een vijand, die zooals ik er tot geruststelling bijvoegde, 
op vogels schoot. (Want, dank zij de borstwering, werd .nie-
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mand geraakt). Waarop het kader van mijn compagnie .Javanen, 
die - omdat zij geen dekking hadden - op den grond waren 
gaan liggen onder het vuur, opstond en antwoordde: »Kapi

»tein onze patroonzakken zijn nog gesloten. Bij de compag-
1lnie is nog niet geschoten." 

'l'oen weldra de kalmte en orde terugkeerde en de kanou
niers bij de stukken waren gebracht, liet ik een paar kartet
sen afvuren, waa1·op het vijandelijk vuur even plotseling zweeg 
als het begonnen was. En vervolgens zond ik de luitenants 
met halve secties uit in de verschillende richtingen om het 
tenein te doorzoeken. 

Ik was dus 11iPt bij mijne compagnie : maar die bleef kalm 
en wachtte orders. De andere afdeelingen waren van het 't 
best aangeschreven bataljon, nog wel Europeanen en Amboi
neezen en, daarbij ingedeeld officieren, die voor geen klein 
gerucht vervaard waren; b.v. luit. Rijnen, een der dapperste 
onder de dapperen . En nochtans was ...... de troep 11iet 

in de hand. 
En nu aan het adres van den heer Hoogeboom : Wij bad

den gPm verliezen en ..... er was paniek! 
Ik herhaal : den troep in de hand houden bestaat JD het 

zich doen gehoorzamen, ook wanneer men er niet persoonlijk 
bij is. Die gehoorzaamheid is te verkrijgen, door zichzelf 
o-eheel te geven aan de zaak en door vertrouwen te stellen 
in zijn ondergeschikte officieren en minderen : hun zelfver
trouwen aan te kweeken en hun initiatief te ontwikkelen. 

Ik heb dat mijn gan che carrière toegepast. Als beginsel 
stelde ik, en onderwees mijn luitenants: »Ge gaat uw gang 

en doet wat ge meent dat de r.aak dienstig is. Maakt gij 
fouten, zoo draag ik daarvan de ~ansche verantwoordelijkheid. 

Aan mij de schuld voor uw fouten. Maar de pluimen die gij 
verdient ook." (GPlach.) 

Het is ern t, mijnheeren en er zijn er bier onder u, die 

onder mij gediend hebben en weten dat ik waarheid spreek. 

Is het niet waar, Spruijt? En Dudok van Heel?" 
Hoe wil men ook een ander systeem volgen? Weet niet 
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ieder, die bij het Indisch Leger gediend heeft, boe schuw dat 
Leger is voor bewegingen en gevechten in de kampongs? 

Hoe het er dan op aan komt dat men elkander begrijpt, in 
verband voorwaarts dringt, kalm blijft en op zich zelf ver
trouwt? Dan vait er niets meer te bevelen; dan drukt de 

ganscbe zware plicht van ons beroep op de onder-aanvoerder~, 
op de luitenants en het kader ..... 

En hoeveel voorbeelden zou ik kunnen aanbalen om te 

laten zien dat zulks wezenlijk te bereiken is; dat de kleinste 
afdeelingen stoutmoedig vooruit gingen, den vijand direct 
aanpakten en dan, al of niet bijgesprongen door de dichtstbij
zijnde afdeeliugen, het object vermeesterden? 

Dat krijgt men gedaan, als· men den troep wezenlijk in de 
hand heeft. • 

Naar aanleiding van hetgeen de heer Hesta heeft gezegd 
omtrent »wàt men van den troep eischen mag" - het vol

gende voorbeeld uit een gevecht, dat ik had te voeren, tot 
ontzet van de ingesloten blokhuizen Toei Selirnbing, Aloer-oe 
en Montassik, op den 30en Maart 1896. 

Het eerste object van deze manoeuvre gold de bereiking 
van onzen militairen post Senelop. De weg daarheen voerde 
van J,amsoet over een vlakte, die ten Noorden begrensd werd 

door de Lingkarrivier, ten Zuiden door de Atjehrivier. De 
laatste echter door bewoonde en zwaar versterkte kampongs 
aan het oog onttrokken. De breedte van de vlakte wa!:! van 
600·· -800 Meter. Langs de Lingkar en aan de NoordeL grenA 
der aan de Atjehrivier gelegen kampongs waren tal van el
kander flankeerende stevige schansen aangelegd, die alle door 

gewapende Atjehers bezet waren. 
Onze colonne had zich dus te bewegen tusschen twee rijen 

verschansingen en over een open terrein, dat ternauwernood 

dekking aanbood. Te 5 1 /~ uur waren wij te Lamsoet en moesten 
vóór 6 uur, vóór de duisternis te Senelop wezen (circa een 

uur gaans). 
De tijd is te kort om u dit gevecht te beschrijven. Genoeg 

zij het dat wij juist tegen het invallen van de duisternis, na 
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een hardnekkig gevecht met den klewang (de order luidde: 
niet te vuren, zoolang de voorwaartsche beweging werd door
gezet), binnen geweerachotsafstand waren van Senelop. De 

voor dit gevecht gebezigde brigades maréchaussée waren over 
de gansche breedte van de vlakte gedeployeerd en door de 

herhaalde stormaanvallen op de verschillende verschansingen 

uitgepuL. De luit. Stoop was van vermoeienis en overspanning 
reeds bewnsteloo. neergevallen. De luit. Vuijk bevond zich 

met zijn brigades op den Noord-vleugel en torrode met een 
laatste krachtsinspanning tegen Lam Tjot, waaruit telkens 
nieuwe vijandelijke benden deboncheerden. De hoogte Lam 
Tjot werd door hem genomen, maar de vijand week niet ver 
terug. Nogmaals ondernam hij een stormloop op de volgende 
stelling, doch verloor daa-rbij 1 amb. sergeant en 2 maréch., die 

zwaar gewond \'\•erden; terwijl van de dichtstbijzijnde brigade de 
commandant en 1 maréchau.·sée buiten gevecht werden gesteld. 

Bijna onmiddellijk daarop stortte luit. Vuijk aan het hoofd 
zijner afdeeling doodelijk getroffen neer. En het was op dit 
oogenblik, dat zijn brigade-commandant Pottinga, die nog 
slechts de helft zijner manschappen voor het geveebt beschik
baar had en den vijand het lijk van luit. Vnijk niet wilde 

laten, om versterking vroeg. 
Reeds had ik de brigade van sergeant Panman een sein 

gegeven om te hulp te komen. Maar de toestand bij Pottinga 
werd zeer hachelijk, vooral toen de vijand de weifeling gewaar 
werd en zich gereed maakte om te attaqneeren. 

Alle gewonden van de afdeeling Vuijk legden zich nn naast 
elkander neder en hielpen elkander onderling de karabijnen 
laden en afschieten, zoodat de vijand slechts aarzelend Yoor

waarts kroop. Pottinga begreep zeer juist, dat die aarzeling 
niet lang kon duren en riep mij in vertwijfeling toe: »Ver

sterking, commandant! ik kan niet meer!" 

En ik, die de reserve reeds bad opgelost en zelf te moe en 
te ver af was om persoonlijk toe te snellen, en die de halve 

brigade van Panman reeds zag toeschieten, riep Pottinga luide 
toe: »Kun je niet meer? G .... en je lééft nog?" 
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Waarop de bmve Pottinga nogmaals attaqueeren gela tte en 
met zijne valide maréchaussées een zevental der vijanden neet·
sabelde en schoot, terwijl vervolgens Pll.nman den aanval on

rlerstennde en bijna met opoffering van eigen leven het lijk 
van den luitenant op zijn schouders geladen achtet· onze ge

vechtslinie bracht. 

Ditt kan men eischen van zijn troep! 

Maar ik durfde ook zoo spreken tegen mijn bm\-e kerels. 

Die kerel· hadden voor mij rtllf'.~ over ! 

Dit gevecht is meteen een voorbeeld van de mogelijkheid 
van een zeer uitgebreide ge\·echtslinie en toch »den troep in 
de hand honden". 

Wat nn verder de quaestie betreft van den aanval in ge
sloten vorm, dan stelt men zich steeds voor, dat die aanval 
ondernomen zal worden over open terrein. Ik erken dat de 
verdediger, ten einde de grootst mogelijke voordcelen te trek
ken van zijn vuurwapens, zijn stelling zoodanig zal kiezen, 
dat hij open terrein vóór ~ich heeft. Maar niet alle g-e\'echten 
zullen aangenomen of geleverd worden op het door den ver
dediger gekozen terrein. Het is ook mogelijk den verdediger 
te dwingen een gevecht aan te nemen op voor den aanvaller 
gunstig, d. i. bedekt terrein. Maar hoe wil men dan zich 
houden aan gesloten vormen, die een vlug, onafgebroken 
voortschrijden (een eisch voor den aanval) belemmeren en 
weldra onmogelijk zullen maken? Met het gevolg dat men 
ten laatste toch deployeert ! 

En dan de paniek ! Een besmettelijke ziekte, die als een 
giftige, onzichtbare microbe plotseling, dikwijls zonder ver
klaarbare reden, het individu aantast en meG de snelheid van 

electriciteit zich voortplant bij de buren. 

Er is niets ontzettender, niets gevaarlijker en beangstigen
oer dan paniek. En juist in ,qesloten vormen ont.~taat zij het 

gemakkelijkst, verbreidt zij zich het spoedigst. Hoe nu als 

een gesloten afdeeling tijdens den aanval met paniek geslagen 

40 
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wordt? Als - wat ook mogelijk is - de commandant dier 
afrleeli og eveneens door de microbe wordt aangetast ? 

Men vergete niet dat een troep, waarin eenmaal de schrik 
is gevaren, in geen maanden daarna weer goed is te makrn 
of te gebruiken. 

En daarom kweeke men den soldaat op voor het gevecht 
i11 zeer ver. preiden vorm, waarbU zUn individnaliteit op 
don voorgrond komt; maar vóór alles: men lPirlP hPt lcarlPI' 
daartoe op. 

Nog een ander nadeel van gesloten aanvalsvormen. Zij leiden 
onwillekeurig tot salvovuren. En die gezamenlijke vmeu zijn 
beslist af te keuren, omdat zij geen trefTers aanwijzen: omdat 
zij bijna altoos gejaagd en zenuwachtig maken. Neen, erger 
nog. Want hij ger.amenlijk vuur komt het er op aan flat oe 
~oldnat geleerd heeft werktuigelijk zijn geweer zóó in den aan
slag te brengen, dnt hij een bestrijkend .chot heeft. Welnu, 
rlen Roldaat wordt bij ons juist geleerd te ltoo,q te srldetm. DRt 
ifl een gerolg van (beha] ve de redenen in het "·crk van Brenoer 
à Bmndis genoemd) de omstandigheid dat onze schietbanen 
hellend (oil:i.r den schutter) worden aangelegd en de schiet.
stanrlen diPntengevolgo circn G rl.M. te hoog zijn rrangelPgd. 

Maar PI' ifl meer. . . . . . . . 

ne VOORZT'I'TF.Il: TT oe interessant uwe opmerkingen ook zijn 
en hoe gaal'lle wij die ook ho01·en, zon ik n toch willen vPr
zoeken n 1l1ans te beperken. Temanel die zöó van uabij 1lPn 
oorlog heeft medegemaakt als de Luit.-Kolonel G raaflanrl, 
heeft natmn·lijk nit zijne rijke ondervinding veel wetcnSII'Rardigs 
mede te drelen. Tk spreek daarom den weuseh nit, dat de 
heer Graafland later meer opzettelijk de nu door hem aange
stiptP punten \'OOI' onze Vereeniging zon willen uiteenzetten. 

(Teelrene11 11m1 iostemmin,q.) 

De heer GRAAFLAND: Uw verzoek, Mijnheer de Voorzitter, 
is te vlPirncl dan dat ik rlnaman geen gevolg zon willen geven. 
Inrlien ik wezenlijk de VergadPJ'ing een genoegrn doe mijne 
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beschouwingen een andermaal voort te zetten, dan zij het mij 
vergund alsdan de voorwaarde te bedingen dat ik evenals nu, 
voor de vuist mag spreken, de tijd toch ontbreekt mij eene 
doorwerkte studie gereed te maken. 

Het zij mij nu nog vergm1d ten slotte als mijne ervaring
nit te spreken, dat de Nederlandschc officier en soldaat met 
glans de vergelijking met anderen kunnen doorstaan en daar
om dnrf ik dan ook zeggen, dat wij met ons leger hiel' en 

ons leger in Iurlië, mits rationeeler geoefend ten allen tijde 
zullen kunnen tocm&J rlat het leger zijn plicht jegens het 
vaderland Rchitterenrl kan en zal volbrengen. 

( To~juirhi11_qen) 

De VooRZITTF.R: Het vergevordercl nm noopt mij hE't nog 
geenszins nitgepnt debat te sluiten. ~eer zeker wns het Pen 
gelukkige gerlachtr van den heer tie Grove om vom· te stellen 
aan de beRp1·eking rler voordrn.cht, van den heeT' Ram een 
afzonrl.erlijken avond te wijden. Den heer Ram werden onge
tw,ifeld een reekR argumenten ter weerlegging geboden, doch 
hem zal daarbij tevens de warme belangstelling in het door 
hem behandelde onderwerp niet zijn ontgaan. 

Enkele RprekerR hadden de beleefdheid zich waardeerend 

uit te laten omtrent de werkzaamheid van het Bestuur alsmed~> 
over de voornemens weggelegel in de circulaire aan de leden 
toegezonden. ·Terwijl bet Bestuur deze bewijzen van instemming 
waardeert, mag het echter niet onopgemerkt blijven, dat reeds 
de afgetreden Voorzitte1· rle noodzakelijkheid heeft gevoeld om 
meer ruimte te zoeken VOO!' onderlinge gedachtenwisseling; 
het dringend verzoek tot bekorting der voordrachten en tot 
het op den voorgrond brengen van stellingen, .als grondslagen 
van het betoog waren daarvan het gevolg. Thans wensebt het 

Bestuur nog een stap verder te gaan en bij \'oorkeur de onder

werpen, als voordracht behandeld, in druk aan de leden uit 
te reiken. Oe circulaire was dan slechts een stap verder in de 

reeels als wenschelijk erkende richting. 
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Onder de herhaling van onzen dank aan allen die aan het 
debat hebben deelgenomen, sluit ik thans de vergadering. 

De Sm·etaris , 1) 
,J. M. R. LA OEUL LE. 

1) Het rAeds ingetrmlen micldernachteliik 11111· maakte het VOO!' den Voor
zitter noodzakelijk een einde te maken aan cle besprekingen. Inlusschen bleek 
het ouderwerp uog geeuo<zius uitgeput en waren nog enkele leden ver
langend aan het woorcl te komen om van hun gevoelen te do~n Jlijken of 
omtrent l~et gesprokene te repliceeren. Ware het nir.t •lat het grwon~ 
aantal drr Verg·aderlngen roeels mr.t een tweetal was oversf'hreclen, clan 
zou er geen bezwaar hebben bestaan om alsnog een nieuwe vergatlr1·ing 
aan cle voortzetting der discussie te wijden; het Bestuur arhtte 1-ich 
ed!ler ook uit flnanriAel oogpuu , daartoe niet gerechtigd. lnt.usschen 
wensc·bte hP.t, hoewel hU uitzontlering en zulks wegcms het bo!Mgr\jke van 
het behancleltle onderwerp, denleden woveelmogelijk de geleg•~nheid te geven 
desverlangd, onder tien vorm van bijlagen, nader van hun gevoelen te doen 
blijken. l)e hier volgende bijlagen hebben hieraan hun ontstaan te danken. 
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BIJLAGE I. 

Dupliek van den heer de GREYE. 
(Niet ler vergacleriny nilgesproken.) 

Door den beer RAM wordt opgemerkt, dat men voor bet 

maken van conclusiëu op tactisch gebied zich moet baseeren 
op de ondervinding van meer dan één gevecht. De quaestic 
moet echter m. i. hier anders gesteld worden. 

De oude vormen zijn gegwnd op de oorlogsondervindiug 
in tal van vroegere gevechten opgedaan. Op theoretische gron
den, want schijfschietondervi;ding noem ik geen practijk, 

meent men nu, na de invoering der pieuwe VLHlt'wapcrien, 

nieuwe gcvechtsvormeu te moeten invoeren. Vóór dat men 

nu daartoe werkelijk mag overgaan, komt het mij voor dat 
eerst de oorlogspractijk moet hebben uitgewezen dat de oude 
beproefde vormen niet meer toegepast kunnen worden. En 

dan ben ik het met den heer R. eens, dat het niet voldoende 
zou zijn, wanneer met die vormen slechts in één gevecht bet 
doel niet is bereikt. Eerst wanneer zich dat bij meerdere ge

vechten heeft voorgedaan, mug men afkeuren, wat tot nn toe 
goed gebleken is. 

Maar wat doet zich nu hie1·voor? Niet alleen dat geen 
meerdPre gevechten aangeloond hebben, dat de oude vormen 
niet meer zijn too te pas~cn, maar zelfs is dat niet gcblekep 

bij het eeni!fe gevecht, daarmede gevoerd. Men bad en heeft 
dns niet het recht het oude te verwerpen. Daarom zeide ik 
dat de Engelsehen niet noodgedrongen, doch geheel vrijwillig 

op theoretische gronden nieuwe vormen hebuen ingevoerd, 

waarvan in een gchecle reeks van gevechten gebleken is dat 

zij in de practijk gefaald hebben, terwijl 11iet !Jeblelcr>n is, dat 

de oude vormen tegenover de nicu wc vuurwapenen cvenwo 

gefaald zonden hebben. 
Om nu tel'llo- te komen op heL voorbeeld van 'L'alana-beuvel, 
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grondt de heer R. zijn beweren, dat het gevecht lauw gevoerd 

is geworden op de verklaring après coup van de Boeren
aanvoerders. Die verklaring legt m. i. weinig gewicht in de 
schaal, wanneer andere, door mij reeds aangegeven, bewijs

gronden aanwezig zijn, om aan Le toonen dat de bewering 

onjuist moet zijn. Men moet nimmer aan de aanvoerders van 

geslagen IegeroJdeelingen vragen, hoc het komt dat zij gcsla

gen zijn geworden. Wij herioneren ous Loch zeker nog zeer 
goed de Leweringen der Engelschcn, dat hunne mislukte aan
vallen geen nederlagen waren, omdat sleehLs een openlijke ver

kenning bedoeld was. 

Doch door den heer 1-:.. wordt een nieuwe reden aangevoerd 

o.m aan te toonen dat de frontaanval op Talana-heu vel bijzon
der gemakkelijk waf', n.l. het aanw~zig zijn •an I'P./1/;!}e dek· 
kende voorwerpen als muurtjes en steeoen op het aanvalsveld 

vau één der drie naast elkaar strijdende bataljons, let·wijl de 

beide ander bataljons een vrij breedc sti'Ook moesten dour

Lrel<ken waar absoluut niets was wat dekking aanbood. Kan 

men dat nu zoo bijzonder gunslig voor den mmvallcr noemen? 

Waadijk in .Europa en in Indië zullen al heel weinig stellin

gen te vinden zijn, waarvan het voortenoio over hot geheP!e 
front volkomen table rase is . 

.Thlaar bovendien van r.oo·u gun~Stige omstandigheid sehijuL 

ruet de nieuwe aanvalsvonnen niet zooveel prolijt geLrokken 
te ku on en worden. Bij den slag ua n de Modderrivier Loeh 

gellikte het aan eeu paar bataljons op oen rechtervleugel even

zoo een meer voorwuartsche stelling in te neweo, l.ouder d11t 
dit echter daar aan de nerenbataljons gelegenheid gaf even

eens voorwaarts te komen. 

!Je opmer·kiog van den heer R., dat we ons hebben neer 

te leggen bij de verklaring van de Engelsche officieren, die 

den oorlog medemaakten, dat men in het eerste gedeelte van 

uen oorlog nog te gesloten was opgetreden, kan ik niet be

amen. Wc weten wat ze onder dat aanvankelijk nog te ge

sloten optreden verstaan; het \·er wijt van lord Methoen aan 

de Marinebrigade, waarbij de tirailleurs met 4 pas tusscben

ruimte OJ.!traden, geeft dat duidelijk te kennen. Ik haal hier 
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het woord aan van den heer Koolemans Beijnen, dat de grond
beginselen der oorlogvoering onveranderlijk zijn, doch de vor
men wel hij verandering van bewapening veranderen kunnen; 
zeer zeker, maat· waur men vormen kiesL, die een der grond
begin~>elen der oorlogvoering in 't aangezicht tilaan, daar komt 
men op een dwaalspoor. De grondregel, dien ik bedoel is, om 
heL zoo met den grootcn meester uiL te drukken, dat de 
mot·eele factoren voor ;1/ 4, de matet·iccle ~;]echts voor 1/ 1 Lellen. 

Waar men ter wille van de matericcle factoren in casu: 
het verminderen van de verliezen in 't gevecht, de moreele 
factoren, welke op den man we1·ken, verwaarloost, daar begeeft 
men zich op een hellend vlak. 

Men ziet de nieuwe vormen niet voldoen, omdat de ver
mindering der vcrliezen niet opweegt tegen het verminderd 
vermogen om vcrliezen Le dmgcn. Men Lracht nu in dezelfde 
richting de verliezen nog kleiner te maken, doch de eischcn 
aan beL moreel vu u den CJikelen man gesteld, worden daardoor 
ook steeds grouter. Zoo komt het dan ook, zooals .Jean de 
Bloch mededeelt dat loJ•d Roberts verklaarde, dat men aan
vankelijk ti pas tnsscltcnrnimtc nam, om die later te vergrou
ten tot 10 en 15 pas en ei u delijk zelfs Lot 20 pas. Gedurende 
dien drang naar vergrouting der tusseltenruimLeu, die maar 
stcedl:l niet, toL lJeL doel leidde, is beL niet verwonderlijk, dat 
rnen verklaarL vroeger nog in te dichLe vormen te zijn op
geLreden. 

De heer ll. legt mij in deu mond daL de dichte timillenr
liuic minde1· kweLsuaar is dan de zeer verspreide. Hij hcefL 
mij dan niet goed begrepen. Zeer zeket· lijdL de dicltle LiraiJ
leurlinie van zekere lengte absoluut meer vel'liezen, maar pro
cenLi~ch van heL aantal mansclmppen dat zich in de Lirailleur
linie bevindt, worden er bij de dichte linie miuder getroffen 
m. a. w. de mem op zichzelf is in die linie minder kwet~;baar, 
loopt minder gevaar. 

De heer Asselbcrgs heeft willen aantoonen, dat til heeft de 
zeer vet·spreide vechtwijze bij de Engelsehen gefaald, de Boe
ren daarvan met succes gebruik gemaakt bebbeu. HeL deed 
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mij veel genoegen van den beer Asselbergs, die de Boeren in 

hun optreden gezien heeft., de verklaring te booren, dat he~ 

geveebt bij Rooirandjes als een type kan worden beschouwd 
vau de wijze waarop de Bocren nanvallen . Ik zal daarom hel 

verhaal, dat de heer Assaibergs ufgebroken heeft, ,·oortzetten 

en mededoelen dat het terrein met de mierenhoopen niet tot 

de vijándelijke stelling doorliep, en dat de Boeren toen ze aan 

werkelijk open terrein kwamen volstrekt niet mer.1· voortgin · 
gen, maar tot aan den nacht achter hunne mierenhoopen ble
ven liggen, en daarmede de aanval ook mislukte. Daaruit 

blijkt dus, dat op open terreinen, zooals die in Nederland en 
in Indië voorkomen, de zeer verspreide \·echtwijze ouk bij 

strijders als de Boeren niet tot bet doel zal leiden. 

BIJLAGE 11. 

Antwoord van den beer RAM op bovenstaande ~dupliek . 

Gaarne maak ik geLruik van de gelegenheid mij geboden 

om enkele opmerkingen naar aanleiding van de dupliek van 

den heer de Greve te maken. Vooraf betuig ik hem mijn 
dank voor de toezending duarvun, hij bewijst daarmede het 
groote vertrouwen dat hij stelt in de juistheid zijner ziens

wijze. Daar ik deze zienswijze onjuist acht, ben ik hem 

zeer erkentelijk dat hij mij de gelegenbeid 8Chenkt dit nader 

te motiveeren. 
Na den debat-avond ontving ik van hoogst bevoegde zijde 

beschrijvingen, door vluchtige schetsen opgehelderd, van de 

gevechten bij Dundec (Talana-heuvel) en Elandslaagte. De 

autem, die mij verzocht vooralsnog zijn naam niet te noemen, 

bezocht de slagvelden kort na de gevoerde gevechten, en liet 
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zich omtrent het verloop inlichten door perEonen, die aan bet 

gevecht deelnamen. De opmarsch der Engelsche troepen en 

hunne stellingen werden door hem uit die inlichtingen vast
gesteld, waarbij hij zijne zegslieden contwlecreu kon door het 

aanvalsterrein nauwkeurig te onderzoeken. De weg door den 

aanvaller gevolgd, teekende zich door het groot aantal Lee-

1\Ietford patronen en ledige hulzen, welke nog in het terrein 

lagen. Het hulsel der vcrbandpakjes, welke de Engclscbe sol

daten bij zich dragen, toonde de plekken waar aan gewonden 

een voorloópig verband was aangelegd, enz. enz. 
Die inlichtingen, welke hier een plaats mogen vinden, 

werden gedurende den oorlog in briefvorm naar Europa ge
zonden; de schrijver leidt ze aldus in : 

..... »Sedert mijn vorigen brief ben ik weder in Natal 
geweest, heb het gehcele slagveld voet voor voet afgeloopcn 

en heb met velen verkeerd die in het gcvecltt zijn geweest" ... 

De persoon van den briefschrijver, zijne mij bekende nauw
gezetheid en de aard van zijne betrekking, welke hem dwong 
zich veel bezig te houden met terreinverkenningen, zijn voor 

mij volstrekte waarborgen voor de vertrouwbaarbeid zijner 
gegevens omtrent het terrein. Ik betreur het zeet· niet ge

rechtigd te zijn door het noemen van zijn naam ook bij an

deren, dit vertrouwen te vestigen. 

De schets, welke hier volgt, vcrmeldt nauwkeurig waar de 

Boerenstellingen lagen, en geeft evenzeer aan langs welken 
weg de Engelsche bataljons oprukten. Uit mondelinge toe: 

lichtingen mij door den ~;chrijvcr verstrekt, bleek mij daL hij 
met zekerheid weet dat de Engelsehen het boschje bij Smith

farm grootendeels gedekt bereikten, (door een klipmuur en 

wRar deze ophield door een heg) en dat dit volkomen ge

zichtsdekking gaf. Eenmaal in het boschje ging de colonne 
vooruit door een diepe donga, die echter op enkele plaatsen van 

den 'l'alana-heuvelkum kon worden ingezien (de donga was be

strooid met patronen). Langs den oost-rand van het boschje liep 

een klipmuurtje waarachter de aanvaller dekking vond tegen het 

vuur van den noordelijken heuvel, doch minder tegen dat van 
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den ~uidelijken kop. Van daar vooruitgaande was men zeer 

spoedig in den dooden hoek, dus beveiligd tegen het ruur 

van den Talana-heuvel. De klipmunr, welke het boscbje ver

bindt met dien welke om den berg loopt, gaf daarbij dekking 

tegen het vuur van den zuidelijken heuvel (afstand tot dien 

kop is mim 1000 yards), en van de meer zuidelijke klip

muurtjes waarachter enkele Boeren post gevat hadden. De 

wijze waarop de helling werd beklommen door het bataljon, 
dat ten slotte de noordpunt bereikte van den heuvel, is den 

10chrijvcr onbekend. HeL zwaarst leden de Engelseben door vuur 
van de zuidelijke Boerenslelliug; uit het gering aantalledige 
hulzen, op den Talana-beuvel gevonden, blijkL dat. van uit deze 

stelling betrekkelijk weinig infauterie-vnnr is afgegeven en ver
der dat de Boeren uit oubekeudheid met de werking der 

artillerie zich dicht bij de eigen kanonnen hadden opgesteld. 

DienLengcvolgc leden zij zwaar door het gnwaatlmrtetsvunt· 

ucs aanvallers, dat zich op huunc stukken richtte. De Bocren
vcrliezen werden grootendeels i 11 den aanvang van het gevecht 

geleden, en dit verklaart dan uuk het verschijnsel, mij reeds 

nit vroeget·e berichten bekend, dat velen het gevcclttstel'l'ein 

verlieten kort na het begin van het gevecht. Ik vosLig nog 

de aandacht op een ander vcrschijnsel dat zich in de eerste 

gevechten ( uok bij ElandslaHgLc) Lelkeus herhaalde, en wel diL 

dat de Boeren aa.n dekking en veiligen lerngtoehtslijn tlc voor

kem g11ven boven vum-uitwerkiug. Vandaar da.L de klipmnut· 

'grootendcels onbezet bleef en van uit de Bocrenstellingen geen 
vuur grbracht. kou worden up de berghelling. 

Nevenstaand facsimilé is genomen naar een geLrouwe copie 

van de scheLs van den briefschrijver; zij is niet op scharll 

geteekend (de afstand der beiue koppen, waarop U.e Boeren 

stelling kozcu iö b.v. Le groot in \'erhouding tot den afstand 

van Talana-hill lot Dundee). 

'l'o~<:JJJCH'l'JNG OP :;cuET:-; A. 

D Voor ochtendgrauwen bezet Lttcas Meyer met commando's 

uit Middelburg, Utrecht en Vrijheid de twee koppen bij 



l:.senda 
~ kl'f>m..-rNZ 

.B Lfoo>ré'/1 

-:;;-- C/e,.,c-oe 

..spoorU~e$ 

~ 
.Eng·· 

I 

I 

- ----. 
f?.50/"._ ";a. ren 

-' 
"' ~: 
"• 

'1."~' 

- - - - - - - - { h J ,r, , - ~-v- !f-_c _ ~ _ -' 

,geval'?ye~ ~norn.P-"1 

:fot 
, -, ... (' 

, - "(}
, a'• frt.l 

, j 

?e""J 

- - -\:!•"" ororn , ~ a 
LJundee ~. \ --

.!:n;r. ~ 
/lrt'~ "' 

, , 

o" r· 
\, .I 
~ ~t 

(J ,q-.0 I 

r.} Y .' 
( .. 

à-b I 

~ . '3 . 

(g"~~' 

.\ . Gt>\'t>(·ht b\j TRiaua-ltruvrl. Fac.similé naar een schets. op het terrein vervaardigd (niet op schaal). 



612 

Dundee aan weerszijden van den weg naar Vrijheid (zie schets). 
Geen behoorlijke positie nemen, geen orde, geen commando. 
Lucas l\Ieyer beveelL terstond de artillerie (4 kanonnen): }) zeg 
maar goeden morgen" en gooiL bommen in het :Engelsche 
kamp. llij vcrraadt daardoor terstond zijn positie~;: De En
gelsche artillerie stond eerst in het kamp, doch kon, omdat 
hun kanonnen niet zoo ver dragen als de onze, on niet be
reiken, de bommen vielen vóór de aangeduide farm. Nu werd 
de artillerie naar het dorp gebracht en bracht, zeer juist schie
tend, onze kanonnen spoedig tot zwijgen. De lntuonnen 1) 
retireerden reeds ongt1vee1· D vm. van den kop. Verscheidene 
mn onze artilleristen werden gedood of gekwetst. Velen van 
onze manschappen, die nog nooit onder shrapnell-vuur hadden 
gelegen, werden gewond of gedood, doordat zij achter de ka
nonnen schuil zochten of achter den henreL De beste plaats 
ware in alle gevallen geweest achter den klipmuur Ie (zie ver
ticale doorsnede terrein), die te halver hoogte van den heu
vel loopt. 

Nu begon de Engclsche infanterie te stormen 2) terwijl de 
18e huzaren een omtrekkende beweging maakten. Eerst kro
pen zij (de infanterie) door een sloot, goed gedekt, met. een 
boog toL aan het grootc pad naar Vrijheid; (dus tot aan tt 

in schets) dit moesten zij O\"crstckeu en waren nu gedurende 
_ 50 yards aan knlisvnur op grootcn afstand (+ 1000 yards) 
van de beide koppen IJ!ootgcstcld en van vuur naderbij van 
achLer de klipmnrcn, waar Bocren (B op schets) achter znten. 
Daar vielen velen. 'l'oen àoor het boschjc bij de farm waar 
hoog hout hen aan het oog der Bocren onttrok; toen achter 
de farm tegen den kop aanvankelijk gedekt in door regen uil
gespoelde droge slooten. Over een kleinen afstaud waren zij 
daar aan vuur van den top van den henvel blootgcsLeid en 
daar vielen zeer velen, o. a. generaal Peon Symons. lJ ad den 
de Bocren achter de klipmuren bij >~-.;,.i\· (zie vcrticulo door-

t ) Wordt natuurlUk bed(leld: die van L. l\Jeyer. 
2) In het Boeren-idioom betluidt dil voorwaar!~ te gaan, de auteur 

maakt gebruik van de militaire termi11ologic der llueren, 
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snede) gelegen, dan hadden de Engelschen, met hoe gl'Oote 

overmacltt ook, nimrnrr flen top van den hem·el knnnen be
reiken. lZie profiel). 

n. Profit'l 0\'el' llf'U 'l'll.lllllll-hf'nn>J. FacRimilé naar f'fme 
' 

schetR, op het terrein vervaardigd. 

Nn konden zij, zoodra zij eenmaal den voet van den berg 

hadden bereikt, geheel tegen het vuur gedekt, ook door den 
dwarsmuur tegen het vnm mn den zuidelijken kop, tot aan 

den klipmnur opklimmen. Zoodra zij daar overheen kwamen 

begonnen de Boeren te retireeren. Zij trokken terng tot in de 

vlakte acht.er den kop en stieten daar op de 18e huzaren, die 

lG van onze rnenschen, die nagekomen waren, hadden gevangen 
genomen 1). Zij schoten toen onze gevangenen vrij en al 
retirt>erend dreven zij de huzaren voot· zich uit, waarvan 2) 
later door Tricbardt zonder moeite de Kolonel Möller en 245 

manschappen werden gevangen genomen. 

J n het rapport van Generaal Wh i te wordt het aam·alsterrein 
minder gunstig voorgesteld clan door den briefschrijver. Waar 
het verschil bestaat ncht ik het verAtanclig aan de aanwijzingen 
van den laatste grooter waarde te hechten Terwijl de Engel
schen de elementen voot· een terreinbeschrij,·ing gedurende het 

gevecht bijeengaren moesten, had deze gelegenheid het gevechts

terrein op zijn gemak te bekijken en te schetsen. Eén profiel 

I) Wat ern R!'hoonr gelegenheid voor dP cavaleriP om eene attaque te 
maken met het blanke wapPn op de terngtrekkenllen. Zij WPrclen echter 

tuuggesrholetl. 
2) Hiermede wordt bedoeld het detachement, waarvan het 18e huzaren 

deel uitmaakte. 
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is - dit spreekt vanzelf - niet voldoende om ons de berg
helling te doen kennen over de geheele breedte van het aan
valsfront, doch nit de bcsch1·ijving (en moudeli nge toelichting) 
bl\jkt mij dat de aanrallcr O\'er het algemeen door den vorm 
van den berg en ile onoordeelknncligc Boerenopstellingen 
gevrijwaard was tegen froutvun1·. 

De heer de Gre\'e merkt. op dat i u Enl'opa en r ndië weinig· 
!'ltellingen zijn waarvan het .tJeheele front volkomen trtble rase 
is. Dit is volkomen jnist, doch kan dunkt mij vooralsnog bniten 
beRcholl\ving blijven. We strijilcn toch hier over ile vmng of 
de Engelsehen i u Zuid-Afrika ,qetlii'OI?,qm waren tot die zeer 
ver~preidc gevechtsvormen. Mocht ik hem de overtuiging
."chenken cint hie1· wel degelijk nootlznak waR, een noodzaak clir. 
telkenfl gc\·oeld werd wanneer de aanvaller in gesloten vorm 
ondeJ' het vnur kwam van clen Vl)rdediger, flan eerst, zal ik 
hem de vrnag voo!'leggen of het te onr.ent en in Tndië uiet 
evenzrer nno1lzakelijk r.al ;~,ijn i u f!Jll'll t.rJ'I'PiJwn menr VPI'ilfli'Pide 
vormen aan te nemen. 

Ook het ge\·eeht Vlln l~lu.nclsla:tgte werd door den heer de 
(.J.reve in het dcl.>itL bet.rokkt'n rn hlijk~>ns zijn clupliek gescha
kelil nit de rij de1· gevrchr.en in grilloten vormen ondernomen. 
Daar hij dit doet op grond vnn rle frontbreedte de1· DPvon'R 
( er.n breedte echter die ge1·i ng was vergelekr.n bij IRtere u i t
brPicli ngen l merk ik hiertegen op dat in de ge\·echtRfOJ'matie 
van clit bataljon nog slechts een geringe afwijking was vau 
de op het oefouterrein gebruikelijke. Bij Eland~laagte kwamen 
herhaaldelijk gesloten t1·oepen onder het vnnr dPJ' tegenpartij; het 
kenmerkende der latere gevechten is dat dit zooveel mogelijk 
werd YcJ•meclen. Zooals ik reeds Lij het debat opmerkte, ook hier 
werd zwaar geleden wanneer de gesloten troepen op open terrein 
in het bereik der Mausers kwamen: ook dit geVflcht leerde 
den aanvaller wflt hij te \'er mijden had. Ik lasch hiet· de schets 
en besch1·ijving in cloor den briefRchrijver van dit gevecht 
gegevPn, opd~tt men wel bel'!etfe hoe gebrekkig aan Boereuzijde 
cl.e leiding was en hoe klein het aantal van hen die den strijd 
met hardnekkigheid volhielden. 0 pdat men in de pu bliceering van 
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dit .chrijven geen poging moge zien om een blaam te werpen 
op de Afrikaners die in dit gevecht streden, merk ik hierbij 
op dat in de periode van den oorlog, die ik bijwoomle het 
km·ps .Johannesburgers en Kruger dorpers onder Ren Viljocn 
tot de dopperste strijders behoorden. Het is dan ook de vrang 
of :dj, die in dit gevecht moedig standhielden, uit een tactisch 
oogpnnt bezien, niet grooter· blnam verdienen dan zU, die het. 
gevechtsterrein tijdig verlieten. 

Deze twijfel vermindert in geenen derlc de bewondering die 
we gevoelen voor den heldenmoed in dit gevecht oom· onze 
lanclgcnooten betoond. 

Tn de schets die hier volgt (zie blz. GHi), is met de t<'rrrin
verhondingen wat vrijmoedig gehandeld. De afstond van het 
ranrlje waarop de Roerenstcllit'\gen waren tot den spoorweg i!! 2 iL 
3 KM. en de breedte van den rand f>f)() M. hoogstens. De breedte 
vnn het vel papier dat de teekenaar bij zich had, nooilznakte hem 
tot rleze vcrmin ki ng der verhond i ngen. Tk heb mij hcpnnlrl tot. 
ePn nanwkclll'ige copie der· Rchcts, waan•on hirrtH'\'I'llf: dr 
facRimilé gnat. Waat· de schet. Gordon ITighllmrler·s nang~>eft. 

]PZP. lnl'n hiervoor n. lT. rn 1\fnnchcstct'S. ne Tmprrial Light 
Horse trokken in de vlakte merr zuidelijk en stelden \'an daar 
hunne maxim's (mitl'aillelll's) op de RorrenRtellingru. 

'J'OF.T,!CIITJNO OP 1-\l'lH:'J'fl ('. 

J•ZaLtH'dAg 21 Octohet·. Do colonne vnn C:enrmal Koek wnnrllij 
120 Hollanders ntHler ('ommandnut Lombaard, :35 DuitschrrR 
onder ('ommandant. , 'chicl, 2 kanonnen nl. de 2 maxim-Nol'flen
felts in 189G op .Jameson \'eroverd, hnd order oe RiggarsbeJ•grn 
tuRSChen Oe Rtntions GJcncoe-.J nnction I' U W 11. eh bank te lJczctLen 
en de spoorwegcommnuicntic t.n~schen de 2 centra Lnd~·smith 
E>n Dundec Le ,·erbt·eken. Ten slotte zottden zij bij den gezamen-
1\jken AAnval van Erasmus en Lucas MPijer op Hunclre ook 
iu de richting vnn Dnndee moeten oprukken. Ware rlit allrs 
volgeus inRtructies Vttn 0!'11 krijgsruad vo]yoercJ dan ZOll Dnndre 
meL dE> geheele bezetting en alle kanonnen zonoer Yeel vrrlirs 
aan menschenlevens in onze handen zijn gevallen. 
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Doch zooals gij reeds hebt gezien, Erasmus heeft uit laf
hartigheid (ten deele ook door de zware mist) zijn zeer voor

naam deel (hij had een commando van 2000 man en een 
prachtige positie) niet uitgevoerd. 

Hoe nu de colonne? Deze bestoud uit + 50 privaat volge

lingen van Koek, 600 it G50 Afrikaners onder Viljoeu en 
PiP.naar, voor het g1·ootste deel stadskerels nit .J oh::mnesburg 

en Terugersdorp behoorende tot de zoogenaamde »arme blanken," 

niets bezittende, zeer roofzuchtige maar weinig strijdzuchtige 

individuen, dan 120 nollanders en + 40 Duitschei'S. De ver

standhouding tusschen Koek, Viljoen en Pienaar liet reed van 
den beginne af alles te wenschen over en Generaal Koek's 
bevelen werden niet opgevolgd. 

In plaats van op de Biggärsbergen te blijven, rukte dit 
kleine troepje vooruit tot Waschbank en van daar rukten Viljoen 
en Pienaar voort tot Elandslaagte, .Koek met zijn kleine macht 

telkens achterlatend en daardoor dwingend hen te volgen. Een 
trein vol goederen voor Dundec werd te Elandslaagte buit 

gemaakt en noopte hen daar te blijven. Stelling werd genomen 
op een heuvel bezuiden het station. (Zie schet ) 

Des morgens kwam de vijand uit met één batterij (G kanonnen); 

kort gevecht \'an 10- 10 1/2 u. v.m.; klaarblijkelijk was dit te 

doen om onze posities te verkennen. Te 2 1 / 2 n. n.m. begon 

de vijand, die zijn troepen en kanonnen, komend van Lacly
smith op eenige mijlen afstand had ontladen, op te mkkeu en 
bedekte den kop waarop wij Jagen, met houderde projectielen 
(ik was een der eersten op het slagveld ni1 den ~lag en nu ik 
alle anderen slagvelden hier heb g·ezien, moet ik vcrklaren dat 
norgen het vuur zoo hevig is geweest), alle shrapnell's, die ons 
met P.en regen van bomkogels, splinters en bomfragmenten 

overstrooiden. Van onze kanonnen werd er een vrij spoedig 
stukgeschoten. Toen kwamen de Gordon Highlanders en Man

chesters oprukken, die gedekt werden door 6 maxi m's, die van 

twee kanten schietend, duizend en nog eens duizend kogels op 

ons afvuurden. Toen zijn Pienac'Lr en Viljoen teruggeweken 

en ,qevlucld. Dit heeft de slag doen verliezen want zij hadden 

1901/1902. 41 
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de Highlanders in het vlakke veld onder schot. Door een 

eigenaardigheid in hflt terrein kregen Koek en de Hollfl.nders 

de Highlanders eerst onder schot toen zij op de punten A 

(zie scheLs) te voorschijn kwamen. De 40 Vrijstaters hebben 

nimmer een kans gekregen 1) omdat hun kopje Jager was. 

De Hollanders en de mannen van Koek hebben nu een »stand" 

vertoond, die schitterend was (waat· de Duitsehers wfl.r·en weet 

ik niet met zekerheid). De Gordon's leden zware vel'liezen 

doch ons aantal was te klein en wij waren onder vnur uit vier 

richtingen (iedere klip op dat terrein heeft vele kogelmerken). 

Alles moest ten slotte terugtrekken; velen lagen dood of 
gewond. Bij het terugtrekken hebben de lanciers een goede 

kans gekregen en hebben velen der onzen doodgestoken of 

gewond." ..... 

De heer de Greve komt op voor de oude tactische vo1·men, 
welke gegrond zijn op de oorlogsondervinding in tal van vroegere 

gever.hten opgedaan. Ik noemde in mijn voordracht die ge
vechtsvormen in ruimen zin .r;enomen het uitvloeisel der oorlogs

ondervinding der laatste Europeesche oorlogen. Mij scheen het 

toe dat - dewijl toch onze tactische vormen in zoo hooge 

mate af hangen van het wapen waarmede we vechten - een 

geheel nieuw wapen, met eigenschappen tot nog toe nimmer 

op het gevechtsveld gebracht, wel een beduidenden invloed 

daarop moet hebben. De heer De Greve, die ons de aan allen 

welbekende uitspraak van den grooten meester nog weer eens in 

het geheugen roept, schijnt echter het verband tusschen wapen

werking en gevechtsvormen minder scherp te voelen. Hij acht 

deze meer bepaald door zekere moreele voorwaarden waaraan 

een troep moet voldoen; en daar nu - moreele factoren 3/ 4, 

materiëele 1 /~ - de eerste zooveel zwaarder wegen dan de 

laatste, hebben ze ook zooveel krachtiger stem bij de bepaling 

der gevechtsvormen. Ik meen dat dit de bedoeling is van mijn 

tegenstander, vooral daar hij er bij ver·meldt dat de gcvechts-

1) A.frikaandcrismr.. 
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vormen der Engelsehen (de latere) een slag in het aangezicht 
zijn van een der grondbeginselen der oorlogvoering, een ge
welddaad, die ik ook na zijn uitleg niet begrijp. 

Ik merk hiertegen op dat de werking van het moderne 
wapen er ééne is, niet alleen van materiëelen maar in zeer 

hooge mate van morcelen aard. Thomson heeft daar nog eens 
op gewezen in het 1/rrntlelsblrul. Behalve het rookzwak bus

kruit zUn de verbeterde ballistische eigenschappen van het 
geweer hier oorzaak. Teder strijder maakt onbewust en onwil
lekeurig een kansrekening bU zichzelf en wanneer de uit
komst daarvan is dat hij over open of nagenoeg open terrein 
vooruitgaande al op verren afstand van zijn tegenstander kan 
getroffen worden, dat die kans zelfs zeer groot is, dan doet 
men verstandig dunkt mij -·wanneer dat vooruitgaan over 
open terrein niet te verm\jden is - den troep in die formatie 
te brengen waarbij de levenskansen zoo gunstig mogelijk worden, 
Dat is zeer zeker niet de dichte tirailleurlinie. Deze trekt -
evenals de magneet het \izer - het vijandelijk lood tot zich, 
terwijl de tirailleurs in die formatie van de weinige dekking, 
die het terrein biedt, minder volkomen kunnen gebruik maken. 

Bij de Engelsehen in Zuid-Afrika was zij ook nog daarom 
veroordeeld wijl ze de onzichtbaarheid, welke op grootere 
afstanden de uniformkleur aan den aanvaller gaf, ophief, waarbij 

een groot, zeer groot voordeel verloren ging. 
Wel geloof ik dat onder, voor den aanvaller, gunstige om

standigheden die dichte liniën (die zich bij den aanval natuur
lijk samenpakken tot gesloten troepenmassa's) nu en dan succes 
zullen hebben, b.v. wanneer zij slechts kort of aan zeer ge
schokt vuur zijn blootgesteld; doch in de meeste gevallen 
zullen ze aanleiding geven tot het ontstaan van een paniek. 
Dit is psychologisch zeer verklaarbaar. In kudden vereenigd 
mist de enkele man het verantwoordelijkheidsgevoel dat het 

deel is van den strijder, die zelfstandig (binnen zekere grenzen 
natuurlijk) kan handelen. Hij is een willoos werktuig, maar 

al te geneigd om de bewegingen der anderen te volgen. Een 

krachtige wil, uitgaande van den bevelhebber, of een mach-
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tige impuls welke aan het geheel is gegeven, kunnen natuurlijk 
tot het bereiken van het doel voeren. Doch hoe nu, wanneer 
de wil van den · aanvoerder zich niet langer kan doen gelden 

of wanneer de impuls zich uitput omdat de weg te lang is, 
die naar het doel voert. Dan is de onbezielde massa, overge

Irtten aan eigen instinct, slechts te geneigd zich door de uit
komst der fatale kansberekening geheel te doen beheerschen 

en in de plaats van het moedig voorwaartsgaan, ontaardt het 
gevecht in een panisch terugvluchten of een zich voor goed 

vcrbergen in de terreinplooien. 
Naar mijn innige oYertt\igiug· hebben we in do toekomst 

noodig zelfstandig willende strijders, en wordt het plicht voor 
ons, militaire opvoeders, bij de opleiding hiermede te rekenen. 

Ik herhaal wat ik reeds in het debat opmerkte, de Engel
sche soldaat had een zoodanige opleiding niet ontvangen, en 
het Engelsche leger ondervond hiervan de nadeelen. Een 
aandachtige bestudeering van de geleverde gevechten zal den 
heer de Greve doen zien dat voor de mislukte frontaanvallen 
in ieder gevecht (uitgezonderd Paarde berg) naast de oorzaak, die 
h~i de eenige acht- te groote spreiding- andere oorzaken door 
hem gevonden zullen worden. Zijne aarzeling om mij te volgen 

op den weg, dien ik met beslistheid de juiste acht, z\jn zncht 
om lievr.r om te keeren en een eindweegs terug te gaan, vind 

ik zeer begrijpelijk. Maar juist omdat ik dit zoo vcrklaarbaar 
acht, hecht ik zoo groote waarde aan het feit dat geen der 
Engelsche officieren, die den strijd medemaakten (:wover mij 
bekend is althans) aan de zijde des heeren de Greve staat. 

Zijne verklaring van hun aanvankelijk niet slagen ligt zóó 
vooJ' de hand, biedt zich zóó van zelf, dat het onaannemelijk 
is dat de gr.dachtegang van mijn tegenstander zich aan geen 

hunner zou hebben opgedrongen, en toch . zijn con
cluRie is niet de hunne. 

De berekening dat de enkele man in de dichte linie min
der kans heeft getroffen te worden dan in de ijle linie, komt mij 
voor er eene te zijn van achter de schrijftafel, en dus een van 

die uitkomsten, welke door den heer de Greve in zijn repliek 
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en dupliek zoo terecht als uit den booze in den ban worden 

gedaan. Mij dunkt dat de wiskunde hier een vergeefsche po
ging doet der tactiek tot leidsvrouw te zijn. Wellicht zal zij 
mij duidelijker worden bij herlezing in het gedrnkt verslag 

van de repliek van mijn tegenstander, vooralsnog verklaar ik 
de logica van zijn gedachtengang niet te begrijpen. Heeft hij 
wellicht elementen uitgeschakeld, die in de practijk niet straf
feloos verwaarloosd mogen worden? 

Uit cijfers gevolgtrekkingen te maken moge geoorloofd zijn, 
wanneer de juiste interpretatie dier cijfers gewaarborgd is -
gevaarlijk en onwetenschappelijk wordt deze methode wanneer 
dit niet het geval is. ls het inderdaad niet zonderling den 

heer de Grevc te hooren zsggen : ik heb bewezen dat ge u 
vergist, wanneer ge zegt dat de Boeren bij Dundee jfawu 

vochten. V ooralsnog kan ik mijn tegenstander niet overtuigen 

dat hij hier bewijst met cijfers dat niet was wat inderdaad wet 
het geval is geweest. 

Wanneer hij zich de moeite wil geven door lectuur en in
formatie den Boerenstrijder van de eerste gevechten te leeren 
kennen, dan zal bij het met mij eens zijn dat zijn conclusie 
alleen bewijst dat zijne bewijsvoering niét deugt. 

Ten slotte nog dit: het is mij niet bekend of de heer 

Asseluergs de dupliek van den heer de Greve onder de oogcn 
zal krijgen, mocht dit niet het geval zijn, dan moet ik nog 
even reageeren op de laatste woorden van den heer de Grove. 
'l'ype van een aanval der Boeren kan de heer A. moeilijk het 
gevecht bij Rooirandjes genoemd hebben, om de eenvoudige 
reden dat het niet tot een aanval is gekomen. De order was wel is 
waar aan het 250 man sterke commando gegeven den a.anval 
uit te voeren, doch met den last om vóór dagbreek aan den 
voet van de Rooirandjes te zijn. Die lastgeving werd niet uitge

voerd, het was reeds dag toen de dekkende donga werd ver

laten. Dat een aanval over open terrein - in welleen vorm 
ook - in die periode van den oorlog niet zou ondernomen 

worden, was ·begrijpelijk voor wie de Boerenopvatting (uit die 
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dagen) van den strijd kent. Het gevecht heeft zich tot een 
beschieting op grooten afstand (700 M.) bepaald. Majuba, 

Nicholson's kop, Spioenkop, Willow-Grange zijn de namen die 
Boerenaanvallen typeeren. Wanneer bet terrein zoo open is 

als het Afrikaansche Hooge Veld zal een aanvaller van den 

frontaanval moeten afzien - tenzij onder bijzondere omstan
digheden - en zijn heil zoeken in overvleugeling en omvat

ting en dus evengoed als de Engelsehen tot groote front
uitbreiding gedwongen zijn. 

BrJLaG E 1 n. 

Niet-uitgesproken opmerkingen door den heer S. van AKEN. 

De verhoogde stemming waarin de met zooveel warmte uit

gesproken rede van den geachten Spreker ook mij bracht, werd 
spoedig getemperd toen ik mij afvroeg, wat er vun ons terecht 
zou komen, indien wij ons onafhankelijk volksbestaan tegen 

een overmacht moesten verdedigen . De beste tactiek, een 
plichtgetrouw officierskorps dat tot het brengen van de grootste 
offers bereid is, en de beste bewapening, ze zullen ons niets 
baLen, zoolang bij de legervorming niet het beginsel van al
gt>meenen oefenplicht wordt gehuldigd en bij de voorbereiding 
tot dien plicht en bij de opleiding van den soldaat niet alge
meene physielce ontwikkeling en zeifstandi,qheid tot einddoel 
worden gesteld en elke bevolen handeling nid den stempel 
van de strengste discipline draagt. 

Voorloopig is bij ons van deze hoofdzaken volstrekt geen 
sprake en iedereen, die ernstig over den toestand nadenkt, zal 

met mij tot de conclusie komen, dat ons leger zijn taak >Jde hand· 
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having van onze onafhankelijkheid" volstrekt niet kan vervullen. 

Ja, erger nog, geen Nederlandscha divisie zal 't tegen een 

divisie van gelijke sterkte van onze vermoedelijke tegenpartij 
met kans op goeden uitslag kunnen opnemen. 

Het college in tactiek hier heden avond door zoo bevoegde 

sprekers op zoo uitnemende wijze gegeven, heeft mijne reeds 
lang bestaande overtuiging in dezen volkomen bevestigd. 

De hedendaagscha tactiek doet een beroep op alle men che
lijke hoedanigheden en eigenschappen. Ze eisebt taaiheid, 
vlugheid, kracht en schietvaardigheid, ze is eenvoudig niet 
toe te passen zoo lang niet elk man de hoogste discipline 
kent, zoo lang wilskracht, moed en zelfvertrouwen zijn eigen
dom niet. zijn en zoolang, hlj bij gemis aan het voorgaande 
niet over de zelfstandigheid beschikt, die hem, zooals de ge
achte Spreker het uitdmkte, zijn oigen generaal maakt. Wat 
een ontzaglijke afstand moet er worden afgelegd eer dit ideaal 

bereikt is en hoeveel malen wordt die afstand noodeloos ver
groot door den onverantwoordelijken slakkengang waarmeê bij 

ons erkend goede beginselen worden toegepast! 

De soldaat van heden, de schoen- en kleermaker van giste
ren, morgen zijn eigen generaal! 't Klinkt als in een sprookje. 

En welke militaire waat·de kan nog worden toegekend aan 

iemand, die slechts enkele maanden de uniform droeg en dan, 
na drie of meer jaren met verlof te zijn geweest, onmiddellijk 

mee moet optrekken ? 
Ik beklaag de officieren, die de vruchten van hunne studie 

met zulke menschen in practijk moeten brengen en daarmeê 

ook hunne eer moeten bevechten. 
Kracht en taaiheid worden verlangd ! 
Doch heeft men het recht op het aanwezig zijn daarvan te 

rekenen waar overlading, eenzijdige arbeid en een totaal ver
waarloosde physieke opvoeding maar al te duidelijk hunnen 
t;tempel op onze dienstplichtigen drukken ? Elders heb ik heL 

herhaaldelijk met feiten en cijfers bewezen, dat zelfs een drie

jarigen eerste oefeningstijd niet voldoende is om het verzuim, 

vóór den 20jarigen leeftijd begaan, in te halen. 
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Wilskracht, vastberadenheid, tegenwoordigheid van geest, 

moed en zelfverLrouwen zijn in het moderne gevecht voor den 

soldaat noodzakelijk, zooals uit de waarnemingen van den 

geachten Spreker duidelijk blijkt en ook in het leerboek der 

tactiek van de heet·en l-Ioogenboom eu Pop wordt aangegeven. 

Zon men in ernst meenen, dat deze hoedanigheden als la

teute krachten bij ons Nederlanders bescheiden verscholen 

liggen om plotseling te worden opgemerkt als wij er behoefte 

aan hebben? 
»leder man zijn eigen generaal", dus binnen de grenzen 

van de hem verstrekte opdracht ter bereiking van het ge

meenschappelijk doel, een volkomen zelfstandige persoonlijk

heid! 

Een eere-salunt voor den psycholoog-paedagoog, die dit 

kunststuk in den vastgestelden tijd, met de opvoedingsmid
delen waarover men in het leger beschikt, klaar speelt. 

Discipline van de hoogste orde is een onafw~jsbare eisch. 
Ik vraag al meer, hoe komt men er aan ? Bij de meer 

ontwikkelden kan ze, als een uitvloeisel van de opvoeding 

verondersteld worden aanwezig te zijn, doch bij den mindere? 

Bij deze moet ze stelselmatig worden aangekweekt; de strengste 

plichtsvervulling moet van den eersten dag af worden geëischt 

en elke bevolen handeling moet met de grootste snelheid en 

de pijnlijkste nauwkeurigheid worden verricht. Met pogingen 

om als »goede man" te worden aangeduid komt men er niet. 

liet niet. streng de hand houden aan alle weloverii'O!JOII voor

schriften en het .IJemoedetipc exerceeren hebben tengevolge, dat 

b.v. de nog in de uniform rondloopende verlofgangers reeds 

den meerdere zonder groeten voorbij gaan; zij bewijzen daar
door, dat de militaire opvoeding niet in staat is geweest hen 

met den verplichten eerbied voor het gezag te imbibeeren. 

De critiek op de rede door den heer Ram uitgesproken, 

raakte vooral de tactiek der Boeren waarmêe de geachte 

Spreker zich in vele opzichten Yereenigen kan, omdat de er
vctring hem, en waarschijnlijk ook de andere militaire attaché'., 
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leerde dat ze een noodzA.kelijk ge\·olg is van een andere wa

penwerking. Die andere toctpenu•erlcing maakt andere tactische 
vormen en deze weder een andrre opleiding noodzakelijk, een 
opleiding die, waar de band tnsschen aanvoerders en onder

geschikten in het geveebt niet dan uiterst los kan zijn, in de 
eerste plaats gericht moet worden op de ontwikkeling der 
zelfstandigheid en in de tweede plaats op zelfvertrouwen, dat 
de man vinden kan in de vrije beschikking over zijne phy
sische kracht en in groote schietvaardigheid. Als leek vraag 
ik bescheiden of de geëerde critici deze hoofdzaken uit sprekers 
betoog, naar aanleiding van zijne ervaringm uit den oorlog 
in Zuid-Afrika op den voorgrond gesteld, niet te veel over 
het hoofd hebben gezien ? 

Zelfstandigheid en schiPlvaardighád, Spreker wenscht ze ook 
bij ons het gevolg der opleiding te doen zijn waartoe hij, en 
terecht, »de opvoeding in de kazerne de bekroning wil doen 
worden van een opvoeding, die reeds op jeugdigen leeftijd 
begint en waarbij aan de ontwikkeling voor plichts- en ge

meenschapsgevoel alle aandacht wordt gewijd." (pag 223.) 

Voor mij ligt de kern van sprekers betoog in de uitvoering 
van dit denkbeeld, omdat naar mijn vaste overtuiging de bruik

baarheid van ons leger en dus de handhaving van ons zelf

standig volksbestaan daarvan geheel af bankeiijk zijn. 

Waar een niet-dPskund~r;e Volksvertegenwoordiging, een korten 
eersten oefeningstijd vaststelde, zonder een \'Oorafgaande deug
delijke algemecnc voorbereiding te eisrhen, daar ligt 'top den 
weg van deze Vereeniging - op enkelen na uit des/rundigm 
samengesteld - met klem op het groote gevaar te wijzen, 
wat ons dientengevolge bedreigt en op onverwijlde Locpassing 
der middelen aan te dringen, die kunnen worden aangewend 
om dit gevaar te keeren. Die middelen zijn uit het vooraf

gaande af te leiden. 
In bet leger worde men eerst dàn »gemoedelijk" wanneer 

door het dienen naar de strengste militaire be,qinselen gemoede

lijkheid, zonder het minste gevaar voor het gezag, in de plaats 

van strengheid kan worden gesteld. Bij het oefenen stelle men 
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echter altijd de hoogste eischen aan snelheid en nauwkeurigheid. 
. Een bt·eed opgezette lichamelijke opvoeding in de Lagere 
School, die na het verlaten · daarvan in leerlingen-afdeelingen 
en vervolgens in de gymnastiek-vereenigingen wordt voongezet 
en schietoefeningen op groote schaal vormen de eenige basis, 
waarop ons leger tot den hoogsten graad van bruikbaarheid 
kan worden opgevoerd. 

Naast de intellectueele eischen stelle men ook pbysieke 
eischen voor de toelating tot de inrichtingen van militair 
onderwijs; van hen, die voo'r korten eerste-oefeningstijd in 
aanmerking willen komen, verlange men geleidelijk stijgende 
lichamelijke geoefendheid en alle dienstplichtigen, die niet naar 
behooren aan de reglementaire voorschriften voldoen, verplichte 
men tot langer verblijf onder de wapenen. 

Deze eischen zullen het juiste middel blijken te zijn om 
school- en gemeente-autoriteiten indirect tot een krachtige 
bevordering van lichaamsoefeningen en tot het aanleggen van 
schietbanen te verplichten. 

Slechts langs dezen weg kan »de opvoeding in de kazerne 
de bekroning worden" van de algemeene volksopvoeding en 
kunnen in bet leget· militieplicbtigen komen, die gediscipli
neerd, physiek sterk en wakker van geest zijn, mensellen met 
wilskracht, zelfvertrouwen en zelfstandigheid; slechts zóó kan 
een strijdbaar leget· worden , gevormd, dat een weerbaar volk 
achter zich heeft. 

Vorenstaand programma, dat ik in dit korL bestek niet 
gedétailleerd kan uitwerken en toelichten, moet in het belang 
van Volk en Staat ten spoedigste worden voorbereid en uit
gevoerd; het is een niet geringe verdienste van den geachten 
Spreker, dat hij op de noodzakelijkheid der aansluiting van de 
opvoeding met den dienst in het leger, de aandacht vestigde. 
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BIJLAGE IV. 

Antwoord van den heer MIJSBERG aan den heer G. J. C. A. POP, 
in verband met de door dezen Spreker gemaakte opmer

kingen betreiTende de lezing, opgenomen in 
Verslag IV jg. 1901-1902. 

Daar ik het voorrecht miste de vergadering van den 2Usten 
l\Iaart bij te wonen, zij het mij vergund hier met een paar 
woorden de opmerkingen te beantwoorden, die de heer G. J. 
0. A. PoP, naar aanleiding van het uitgewerkte voorbeeld van 
een vluchtig versterkte stelling voor een Nederlandsche Divisie, 

door mij in de vergadering van 16 Januari jl. ten beste gege

ven, in het midden heeft gebracht. 

In de allereerste plaats moet ik de gedachte verre van mij 
werpen als zonde het bij mijne voordracht ook maar eenigs

zins mijn doel zijn geweest de Boerentactiek bij onze vecht
wijze te willen inleiden. Ik ga echter verder en heb bij de 

door mij uitgesproken denkbeelden en bij de door mij voor
gestane inrichting van een versterkte stellinO' zelfs geen reke

ning gehouden met hetgeen in de laatste jaren van de gevechts
velden van Zuid-Afrika in verschillende soort van berichten 
tot ons is gekomen. Ik voor mij geloof ook niet, dat de tijd 
reeds daar is, dat men van hetgeen die oorlog voor leerzaams 
heeft opgeleverd, in den vorm van bepaalde leerstellingen, partij 
zou kunnen trekken. Maar afgescheiden daarvan; reeds lang 
voor men aan eenen Zuid-Afrikaansehen oorlog dacht, werd, 
waar de terreinsomstandigheden dit veroorloofden, door mij een 
uitgebreidheid van de verdedigende stelling voorgestaan, als ik 

bij de uitwerking van het voorbeeld in toepassing bracht. En 
nu is het natuurlijk niet onaangenaam, dat, wanneer men op 
min of meer theoretische gronden tot een zekere wijze van 

terreinversterking i gekomen, men vemecmt dat in den Zuid-
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Afrikaanseben krijg st.ellingen van veel grooter uitgebreidheid 

met veel ruinder troepen met succes tegen grootc overmacht 

zijn verdedigd geworden. Mag daarin al geen aanleiding best.aan, 

om maar dadelijk tot die grootere uitbreiding over te gaan, 

zeker geven dergelijke feiten geen reden, om van een vast

staande meerring terug te komen. 

Duidelijk is het mij voorts niet boe men, mijne versterkte 

en bezette stelling beschouwende, tot het denkbeeld van imitatie 

van de Boerenvechtwijze kan komen. Waar toch van de Boeren

stellingen wordt. vermeld - de heer Pop haalt, het aan op 
blz. 526 - »dat daarbij ALLE troepen in eerste linie waren 
!Jebracht en dat van 1·eserves in den regel GEEN SPJUKE WAi:i," 

daar wensch ik er de aandacht op te vestigen, dat ik bij de 

bezetting van de door mij ontworpen stelling bijzonder groote 
reserve-afdeelingen heb ingedeeld, grooter dan in het Leerboek 

der 'factiek van de heeren Hoogenboom en Pop als norm 

worden aanbevolen. 

De algeroeene reserve bedraagt bij mij 5 bataljons van de 12 

en deze had, volgens 'tleerboek, slechts :1 bataljon<> sterk behoeven 

te zijn. In den noordelijken sect.or bedraagt de sector-reserve 

1 bataljon van de 4, (dus cf. 't leerboek); in den zuide

lijken daarentegen 1 bataljon van de 3 (alweer meer dan het 

leerboek aangeeft), terwijl de vakreserve in twee van de vijf 

vakken dP helft en in de drie overige 1/4 van de vakbezetting 

Led raagt. 

Geloof ik dus daL er geen Bpruke mag wezen vau een mt
bootsing van de »Boerenvechtwijze", er is nog een ander punt 

in de opmerkingen van den heer Pop, dat mij min of meer 

als een verwijt in de ooren klinkt, en welk verwijt ik geens

zins meen verdiend te hebben. Ik zou namelijk in mijn voor

dracht verzuimd hebben den graad van weerstand te Yermelden, 

dien de Divisie-Oommandant van de divisie verlangt bij de 

verdediging van de ingenomen stelling, terwijl de bevelen, welke 

ik als bijlagen aan mijne voordracht. toevoegde, omt.rent Ddit 

cardinale punt" het st.ilzwijgen zouden bewaren. 

Nu wensch ik er slechts even op t.e wijzen dat. ik in punt 
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2 van het Divisiebevel den Divisie-Commandant o. m. het 

volgende in den mond leg: 
»Tk heb de opdracht ontvangen het verder voorwaarts rukken 

»van den vijand door de Betuwe met kracht te beletten. 
»Ter voldoening aan die opdracht zal de 3e Divisie morgen 

»een VJ,UCH'L'JG V.F.RSTimKTE R'fEJ"LJNG inrichten en bezetten 

»en daarin dm v~·and ajll'achtm." 
En dan wensch ik te vragen of uit die woorden zou mogen wor

den afgeleid, dat het de bedoeling zou zijn den vijand slechts een 
Inttelen tegenst.and te bieden, hem bijv. alleen tot ontwikkeling 

te nopen, op te houden, enz., maar een beslissenden strijd te 
ontgaan en dns ter juister tijd terug te trekken? M. i. vol
strekt niet. De Divisie-Comma~dant verlangt dat in de bezette 
stelling de vijand zal worden afgewacht en hem daarbij het 

verder voorwaarts rukken met kracht zal worden belet. Bij 

dezen strijd zal dus wel degelijk de beslissing gezocht mogen 

worden. Ik acht dan ook in het Divisiebevel den graad van 

weerstand, welke geboden moet worden, voldoende duidelijk 

omschreven. 

Het hoofdbezwaar van den heer Pop is gericht tegen de 

frontuitbreiding van mijne stelling, die door hem te groot wordt 

geacht. Waar, bij de beschouwingen daaromtrent, mijn geachte 

bestrijder tot de conclusie komt (blz. 538), dat ik i u een 

stelling met aangeleunde vleugels voor een divisie normaal 
een frontontwikkeling van 12 1 .'2 KM. bij vluchtige versterking 

gewettigd ~on achten, daar moet ik al dadelijk opmerken -
in 't midden latende of bij bet bepalen van de front-uitgebreid

heid van een stelling door bet meten langs de lijn der loop
gt·aven de juiste maatstaf wordt gekozen - dat ik daarvoor 

volstrekt GEEN normale maat wenscb aan te nemen. M. i. is 

dat ook niet mogelijk. Ik heb op blz. 242 van mijne voordracht 
juist betoogd dat men do bezettingssterkte niet eens vooral 

per M 1• lengte der stelling kan bepalen. 
Ik heb echter mede, om te doen uitkomen dat de door 

mij in dat bepaalde geval aa,l,qenomen frontontwikkeling niet 

buiten verhouding groot kon worden genoemd, getracht langs 
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theoretiscben weg tot de bepaling van die maat bij een ver

sterkte stelling te geraken, en kwam toen voor één divisie 

tot een lengte van 9600 M. W enscbt men dus bepaald te dien 

opzichte van een norm te spreken, dan zon daarvoor laatstge

meld cijfer aangenomen moeten worden. 

Kan men zich daarmede nu niet vereenigen, dan had ik 

mogen verwachten, dat die, door mij ontwikkelde, theoretische 

grondslag zou worden aangevallen en bijv. aangetoond zou 

zijn, dat een voortdurend in werking zijnd geweer niet in staat 

is op een frontbreedte van 1.4 à 1.5 M. den aanvaller bet 

avanceeren tot de kleinste afstanden te beletten, of dat bewezen 

zou zijn, dat een reserve-afdeeling- uitsluitend bestemd tot bet 

aanvullen van verliezen -, welke in sterkte gelijk is aan de 

tirailleurlinie, te klein moet worden geacht, of wel bepaald zou 

zijn hoeveel geweren een a!llnvaller in werking moet en kan 

brengen, om bijv. vuuroverwicht te verkrijgen op een verde

digende, in een behoorlijke loopgraaf opgestelde compagnie, enz. 

Nu zulks niet is geschied en men zich uitsluitend beroept 

op voorbeelden uit den oorlog van 1870/71, terwijl sedert een , 

geheel ander infanterie-wapen werd ingevoerd, en men geen 

nadruk legt op de versterking van het terrein, waardoor toch 

de verdediger bet gevechtsveld zooveel mogelijk te zijnen voor

deele heeft gewijzigd, nu is er voor mij geen enkele reden om 

ook maar in 't minst van de door mij verkondigde beginselen 

terug te komen. 

Wanneer ik hier nog een enkel woord aan toe wil voegen, 

dan zou het zijn om den heer Pop en de andere heeren, die zich 

met hem op 't zelfde standpunt stellen, uit te noodigen eens 

na te gaan, hoe het aanvallende Legerkorps in de door mij 

uitgewerkte onderstelling, zal moeten handelen om de stelling 

te doorbreken; hoe die 25000 geweren en 144 stukken (de 

2000 sabels zal ik maar buiten beschouwing laten), over het 

front van ± 10 KM. verdeeld moeten worden, om den ver

dediger den indruk te geven dat men in 't noorden, in 't 

zuiden of in 't centrum de beslissing zoekt, en wat alsdan 
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voor den eigenlijken beslissenden aanval overblijft. Daarbij na 

te gaan hoeveel geweren de aanvaller in werking moet bren
gen, om den verdediger tot het oprukken van vakreserves te 
noodzaken, hoeveel tijd er mede gemoeid is om zóó te naderen, 

dat ook sector- en wellicht deelen van de algeroeene reserve 
moeten worden ingezet, enz., enz. Wordt dit met aandaeht 
nagegaan en worden de moeilijkheden van den aanval daarbij wel 

overwogen, dan zal het hun, naar ik geloof, blijken, dat de 

Nederlandscbe Divisie, met kans op goeden uitslag, aan bare 
opdracht zal kunnen voldoen. 
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