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Krijgskundige beschouwingen over den oorlog
in Zuid-Afrika.
Door een Duitscher, die nan den Zuid-Afrikaanseben oorlog
deelgenomen heeft, werd ons het resn ltaat zijner dam·over
gemaakte beschouwingen toegezonden. Het komt ons vóór, dat
deze voor het militair publiek niet onbelangrijk zijn.
In de Yolgende regelen geven wij z\jne opmerkingen terug .

.

Bij eiken veldtocht zijn het in de eerste plaat.'! de strategie
en de tactiek, die de belangstelling mn den militait· opwekken.
Beide zijn in vele opzichten afhankelijk van bét land, waarin
de oorlog gevoerd wordt; van den trap van beschaving, de
hulpmidrlelen, de terreinen en het klimaat er van.
Men kan dan ook wel zeggen, rlat voor verschillenrle tijden
en landen ook eene andere strategie en ta.ctiek noodig zijn.
Men kan derhalve niet zoo maar vergelijkingen maken
tusschen de Zuicl-Afrikaansche toestanden en de onze.
Verscheirlene der daar plaats gehad hebbende gebeurtenissen
en genomen militaire maatregelen zijn voor ons absoluut zonder
waarde, omdat zij niet overeenkomen met onze toestanden.
Er zijn echter op het gebied der strategie en der tactiek
algemeene gt·ondstellingen, die in ongeveer alle omstandigheden
toe te passen z\jn, en dan leve1·t jnist de Znid-Afrikaansche
oorlog verscheirlene punten ter bespreking op, omdat de beide
partijen met moderne nmrwapenen uitgerust waren en op een
dergelijken of denzelfden trap \'an bescha,·ing stonden ::tls wij.
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Wat nu de stmtcgi. chc handelingen aangaat, deze leveren
weinig lecrrijks op.
Met uitzondering van het aanvallend optreden der Bocren
tegen de zwukke afdcelingcu van den genental Whitc, ?.ien
wij hunne aanvoerders angstvallig vasthouden aan de verdediging en wel n.an den zwaksten vorm, de paRsicvc met behulp
van ruiterij. Zoolang de georganiseerde tegenstand geduurd
heeft, zat dit beginsel in hoofdzaak voor.
De vorm, dien de krijg in het tegenwoordige . tadinm heeft
aangenomen, namelijk die van een gnerilla-oorlog, Ü; voor
goed georganiseerde militaire toestanden van geen belang.
Aan Engelsoho zijde ?.ion wij in de eerste periode van den
veldtocht tegen de?.e ?.wakke verdediging de ongelukkigste
aanvalsmethode toepas en, die maar denkbaar was. In plaat.
van zich de voordcelen te benutten, die de onbewegelijkbeid
des vijands opleverde, door zijne stellingen te omtrekken, of.
wanneer men die werkelijk wilde nemen, ze tr brRohouwen
als geïmproviseerde vc. tingen (wat zij ook werkelijk waren),
zien wij de Engelsehen uitsluitend in frontaanmllen en met
bebloede koppen tcrngdcinzen.
Wanneer de strategie in onzen tijd bc. tuut in de kuuRt om
de verschillende lcgerafdcclingcn langs verRehiJlende wegen
concentrisch naar het slagveld of naar een kleiner tooncel nm
den krijg te voeren, dan kan men uit deze oorlogshandelingen
niets leeren; alleen kan men er uit zien, dat met de tegenwoordige vuurwapenen een frontaanval met de bajonet, ?.rlf:
met de grootste overmacht, immer tot ccnc nederlaag- moet
leiden.
Ook de latere operatiën onder Lord Roberts kunnen niet
tot de strategisch belangrijke worden gerekend. 't IR wnar, wij
zien het bovenvermelde plan, den vijand uit ?.ijnc stellingen te
manoeuvreeren, met goed gevolg doorgmocrd. Ook zien wij
rekening honden met de leer : afzonderlijk marcheeren en
vereenigd slag leveren, als ook de tegenpartij in ccnc verdedigenrle stelling niet alleen in front aangrijpen ; doch de bewegingen der afzonderlijke lcgerafdeelingeu hatldPn in clen
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regel plaats in zóó weinig verband en de tusschenruimten
waren zóó groot, dat op wederkeerige ondersteuning, wanneer
uie noodig ware geweest, wel niet te rekenen zou geweest
zijn. ~1en zondigde dm; tegen den voornamen ~<tclregel, dat
de verschillende afdeelingen niet zoover van elkaar verwijderd
mogen zijn. dat zij afzonderlijk vernietigd kunnen worden.
Indien de Boeren van bet voordeel der <1rootere bewegelijkbeid gebruik gemaakt en de afzonderlijke afdeeli_ngcn met
verzamelde kt-acl1ten aangegrepen hadden, zon dit zeer dikwijls
tor, belaugrijke gevolgen aanleiding hebben gegeven. Dat dit
niet .geschiedde, lag niet aan de goed uitgevoerde noch aan
de snelle bewegingen der Engelsehen , maar alleen aan het
grenzenloos gebrek aan energie bij de vijandelijke legerhoofden.
Op iets dergelijks zullen wij bij een Europeesellen vijand
wel niet mogen rekenen.
Men behoeft er zich dan ook niet over te verwonderen, dat
de Bngel.-<.:he opperbevelhebber ton slotte zijn doel bereikte,
niettegen. taande de vele fouten z~ner oudm·bevelhebbers.
Mijns inzien zon het echter verkeerd zijn, naar de uitkomsten der aanvallers of naar de enkele schitterende resultaten der verdediger:;, alleen aan den aanval of alleen aan de
verdediging de voorkeur te geven.
Of men tot den aanval of tot de verdediging besluit, hangt
toch steeds af van den oorlogstoestand, en in de meeste gevallen zal de aanvaller op ver ebcidenc punten van het tooncel
der operatiën verdediger, en omgekeerd de verdediger aanvaller
worden.
lf ct gunstigste geval is voorzeker, dat men de tegenp:ntij ~
zich cerl:it !aaL doodloopen en hem dan door een tegenaanval
vernietigt. Daartoe is echter noodig, dat hij den verdediger
bet genoegen doet den stormaanval door te zettcu. Doet bij
dat niet, dan zal de verdediger toch to~ den aanval moeten
overgaan, wil hij tot eene beslü;sing komen, en dan is de
hoofdzaak dien aanval goed uit te voeren.
Xa de ervaringen in den Zuid-.lfrikaan chen oorlog opgedaan, geloof ik te kunnen vaststellen, dat de aanval gewoonlijk

slechts dan rou eene beslissing kan leiden, wanneer hij concentri!->ch wordt uitgevoerd, en dan ook in de meeste gemllen
grooten kans van slagen heeft.
Zelfs wanneer de verdediger overmachtig i~:>, zal hij in ongunstiger conditie verkeeren, wanneer hij door ccnc zwakkere
te•rcupartij concentrisch wordt aangevallen.
Doorbrekingen, zooals in de Napolcoutischc oodogen, zijn
in don tcgeuwoordigeu tijd zoo goed ah; onmogelijk.
Dit alles is C{0)1tcr niets nieuws meer, cu men behoefde niet
uaar de Transvaal te gaan om tot dergelijke gevolgtrekkingen
te komen.
liet veld der tactiek levert wellicht meer stof tot bespreking
op, en daarom wil ik hierop \\'at nader ingaan .
.._Taar mijne mceniug heeft de veldtocht in hoofdzaak bevestigd dat, wat onze autoriteiten ons reeds lang als juil:)t
hebbeu voorgehouden. Tk vraag daarom bij voorbaat \'erschooning, wanneer ik reeds bekende <1mw:tiën ga behandelen . lk
kan dit ·echter niet nalaten zonder onvolledig te \\'Orden.
Ik stel voorop, dat ik, in hetgeen volgt, alleen van die
zaken melding maak, waarin ik zelf betrokken was en die ik
met eigen oogcn gezien heb. Ik had voor een nithtndcr het
zeldzame voorrecht, zeer dikwijls in de krijgsraden geroepen
te worden en daardoor kon ik gemakkelijker over den loop
der zaken oordcelen dan de meesten mijner karucralleu. Daar
ik vcrder volledige vrijheill hall om mij te bewegen ou in 't
hezit nlll cenc aanbevclinrr van den Pt·csidcut wa~>, benutte
ik mijne positie om overal hcon te rijden, waar ik gevechten
vermoedde, en om tijdens een gevecht naar die punten te
gaan, die mij belangrijk voorkwamen.
~aar aanleiding hiermn heb ik nog al vele gevechten bijgewoond en tijdens het gevecht dikwijls meer gez ien dan het
0'1'0 der overige strijders.
Tiet zou te lang en te eentonig worden, als ik al die gevechten zou willen bc ·ch r·ijvcn; ik bepaal mij daarom met in
grootc trekken den algemeeoen loop van die gevechten te
schetsen en alleen enkele opvallende voo1 beelden aan te buien.
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kunnen lcCJ·cn. ])c gchcelc vechtwijze was totaal ongeregeld.
I}uiteudicn kwamen re~et·vcs in het ereheel niet voor. Zoowel
bij den aan val als bij de vcrdcdigi ug ontwi kkeiden zij slecht·
ecnc dunne vuurlinie, zonder ouderstenningstrocpen. Alles wat
later op het .·lagvrld aankwam, verleugde rechts en links die
reeds gevormde vnurlinic.
•\.chterwaarts en éehelon opgestelde afdeeliugen tot hescherming der flanken waren onbekend. Werd men in de flank
aangevallen, dan nam men een deel det' troepen uit de vuurliuie en stelde deze macht te).{CIIovcr den uau.valler op de
flank.
DiL was natuurlijk allecu dattrduor mogelijk, duurdien de.
En!!clschen zelden in front en flank Legelijk kmchtig mtnviolcu, maar of het ecnc uf het.. andere deden; èn omdat allen
bereden waren cu dus de bewcgelijkhcid der Bocren van geheel
anderen aard was dan die van onze infant 1·ie.
Wanneer bij ouze grootere gevechten ccnc legcrafdecliug
het slag1·cld bereikt op een verkeerd punt, b.v. achter het
midden der eigen opstelling, of achter een vcrkeerden vleugel,
dan zal !lie afdccling zelden nug op tijd op de plaats harer
bestemming knnncn koLDen; zij zal du · dikwijls geen aandeel
aau het <rcvecht kunnen nemen.
DaL wa · daar ander.-.
WitiLr het tot aau~terking opgen1klc commando ook de linie
bereikte, als het verlangd werd, hmehteu de krachtige paarden
het nog tijdig op het juil:;tc punt.
liet was dus mogelijk dergelijke bewegingen herhaalde malen,
zelfs gedurende het gevecht, en bijna vlak bij de linie ui~ te
voeren, terwijl bij ons de opstelling dl3r troepen in hoofdzaak
reed~ vóór het gevecht geregeld moet zijn, hetzij door conccntri:;chc opmarschcn der afzonderlijke troepenafdeclingcn,
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hetzij door het ter rechter tijd afbuigen >an deze afdeelingen
van den richtingswcg, om zich met diagonaalbewegingen naar
de vlengels te begeven.
j_an de zijde der Boeren kunnen wij slechts het volgende
hesehou wen:
1° IIoe zij zich gedroegen onder het vijandelijk vuur bij
den aanval zoowel als bij de verdediging.
2" De uitwerking van hun vuur op de verschillende doelen.
3° Hoe zich ecne enkele dunne tirailleurlinie in front en
met omgebogen vleugels onder het vijandelijk vnur
gedroeg.
Doordien de artillerie niet als tacti~che eenheid gebruikt
werd, vervalt eene beschouwing naar onze begrippen over het
gezamenlijk optreden van dat wapen met infanterie.
De Boeren beschikten Yoorcerst over te weinig ge chut en
bovendien vcrsnipperden zij het voorhanden materieel nog
zoodanig, dat aan de artillerie in den regel slechts cene ondergeschikte rol ten deel viel. Van tactiek was in ieder geval
gecne sprake .
•\.an Engel 'Cbe zijde daarentegen handelde men later in het
algemeen naa.r onze grondbeginselen. ~\rtillerie en infantcric
werkten samen volgens moderne opvattingen. De inf<tntcrio
ontwikkelde zich in cene tim.illcurlinic met ondersteuningstroepen en reserve. In de voorste linie werden g-cheele eenheden opgelost en deze weder door gehecle ecnhedon van
achteren ondersteund. Natuurlijk gaf dit aanleiding tot vcrmenging van troepen, wat onze tactiek zooveel mogelijk tracht
te vermijden.
Bovendien viel op de schietva:u·digheid veel af te dingen.
Niettegenstaande dat alles is de Engelsche ''eehtwijze wellicht
in zoo verre van belang, dat de Engelsche infantcric in het
\'erdere verloop van den veldtocht een beeld te aanschouwen
gaf, dat in hoofdzaak niet afweek van hetgeen onze vredesoefeningen vertoonen .
.\Is ik in het vervolg deze vechtwijze dikwijls aan critick
zal blootstellen, is dit niet zoozeer gericht tegen onze voor·
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schriften, als wel veelmeer tegen de wijze van nitvoering daarvan.
zooals die bij ons in vredestijd geschiedt. Met andere woorden,
ik begin daar, waar in het algemeen de voorschriften eindigen.
Wanneer men uit de wederzijdsoho tactische handelingen
een greep wil doen, die voor ons van belang is, dan kunnen
we ons tot het volgende bepalen.
De Boeren gingen van het beginsel uit, zoo eenigszins mogelijk, de tegenpartij te omvatten of vijandelijke omvattingen
te voorkomen. Dit voerde gewoonlijk tot buitengewone uitbreiding in de breedte met zeer zwak bezette gevechtsliniën.
De Engelsehen daarentegen hielden hunne - troepen meer
~}~;1:~~
bijeen en op onze wijze in de diepte opgesteld. Desniettegent;,
staande stelde hunne groote overmacht hen loch dikwijls in ."
1- 1r,taat de tegenpartij te overrleugelcn; men kan vrijwel zeggen, /-r ~ W/J/t<-, 6.. <.
dat, hij eenc ongeveer gelijke terkte, de Engelsehen gewoonlijk
~L
ecnc centrale, de Bocren ccnc concentrische opstelling hadden.
LM
-yr ·
Dit was ook dikwijls het geval, indien de Engelsehen eeno-4~
aanzienlijke overmacht hadden.
,L.. ~ ~
Aan deze omstandigheid s«}Hijf ik in de eerste plaats de ji""- / ...
meeste Engclschc nederlagen toe, nog daargelaten hunne ondoordachte frontaanvallen. Ik begin met dit te zeggen, omdat
ik geloof, dat het beginsel der Bocren een gewichtig, misschien wel een beslissend moment aanbiedt in de tegenwoordige geveehtsvocring: ik zal daarom overal daarop terugkomen.
Het voordeel der concentrische vechtwijze is mijns inziens
hierin gelegen, dat zij eigen vuuruitwerking begun.·tigt en
de tegenpartij tot verdeeliug van hmLr vnur noodzaakt. Vamuitwerking is tegenwoordig het voornaamste, al het overige
blijft daarbij op den achtergrond.
De Boeren zochten hun heil alleen in de vnnruitwerking.
Zij maakten wel is waar daardoor dikwijls de fouL, dat zij \'an
hunne mefördcrheid in het vuurgevecht. niet voldoende partij trokken en niet krachtig met vuur op den vijand lo gingen. liet
zou echter 1Jaar mijne meening verkeerd zijn, bieruit de gevolgtrekking te maken, dat hun gebrek aan doortasten bet
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onom::;tootelijk gevo]o- zoude zijn van de bovengenoemde vechtwijze en het gemis van blanke wapenen. L•'linkc Bocrcncommando':> onder energieke aanvoerders hebben meermalen het
togendeel bewezen. De font lag hierin, dat znlke uanvoenlers
zeldzaam waren, en zonder energieke aan1·oerdci" is eenc krachLige, offensieve beweging doorgaans onuitvoerbaar.
Tegenwoordig kan men de tegenpattij e1•en krachtig met
vuur tegemoet gaan als vroeger met de bajonet.
Ik moet hier opmerken, dat ik in het vcrvolg sleehls van
die afdcclingcn der Bocren Sl)l'CCk, welke flink en dapper ::;treden; want de ongcdisci pi inccrdcn en klei nmocdigcn, die in
elk gevecht voorkwamen, ja zelfs in de meeste «cvallcn de
meerderheid uitmaakten, streden in het algemeen niet zóó,
dat men in vergelijkingen behoeft te treden.
Wat de indceling der stof betreft, kunnen wij in deze gevallen
niet zoo scherp het theoretisch ondersolleid maken tnsschcn
ontmoeting gevechten en die volgens een vooraf bemamd plan;
want ook de laatste werden in de meeste gevallen toch min
of meer ontmoctingsgevcchtcn, daar men aan Engcl.·chc zijd!-!
meestentijds niets van den vijand afwi t; reeds daardooi' viel
geen opmllcnd onder ·chcid van handelen in het OO". Voorts
werden de werkelijke ontmoctiugsgcvechLcn in don regel zeer
spoedig gevechten om verdedigende stellingen. De laatste kon
men naar den aaru der dekking zeer wel met onze gereedgemaakte Lelliugcn vcrgelijken; het rotsachtig bergland hicdL
overal zulke stellingen aan.
In tegenstelling met onze tl10oric kan men daarentegen
zui \'Cl' aan vul en verdedigi ug onderscheiden. Er zijn maar
weinig voorbeelden, dat de verdediger later aanvaller werd,
welk begin. cl ons stecd · voorgehouden wordt. 1\Ioge heL ook
minder goed zijn, ik wil niettemin de uit de omstandigheden
volgende verdenling maken en in de eerste plaats spreken
over de aanvalleu dor Engelsehen en de l'erdediging der Boeren en daarna over de ofl'ensieve bewegingen der laatsten en
de ,·crdcdiging der Engclschcn, in zooverre deze overeenkomen
met onze toestanden,

t1

In den regel begonnen de gevechten met een wederzijdsehen
gescbutstrijd.
Door de <rrootc overmacht der Engelseben eindigde deze
gewoonlijk met het totaal tot zwijgen brengen der Boerenartillerie. Ook in het verdere verloop van het gevecht trad
deze dan meestal niet weder op, hocwel dit toch herbaalde
malen mogelijk zou geweest zijn. De Engelsehen richtten dan
hun artillerievmu tegen de vijandelijke tirailleurs en onder
dekking daarvu,n ging hunne infanterie vooruit.
Wat betreft het vcrloop der afzonderlijke gcvechtsmomenten,
zoo mcr·ktc ik reeds op, dat in bet eerste, den artilleriestrijd,
de Engelsehen gewoonlijk de overhand behielden. Een enkelen
keer echter gelukte het den Boeren hunne weinige stukkeu
taande te houden.
Deze uitzonderingen zijn wel het oenige, wat opmerking
verdient in dit gedeelte van den strijd, daar zij ons de moeilijkheid aantooncn. die zelfs voor overmachtige adilleric be- \
staan kan om de tegenpartij tot zwijgen te brengen, als deze
1
eene gunstige opstel! i ng heeft ...
Bij Dewetsdorp hadden de Bocren vier stukken geschut (3 f.
Krnppkauonncn van 7.5 c.M. en 1 ï\Iaxim-Nordenfeldt van
3.7 e.1\'L) ttlC~ tussehcnruimtcn van 50 tot 200 passou opgesteld.
Zij stonden gedekt achter kopjes zoo goed als achter onze
gcscbutdckkingcn . Daartegenover, op een afstand van 2600 tut
:WOO M., stonden 18 Engelsoho veldstukken geheel ongedckb,
zoodat bij de heldere lucht elk stuk en bijna ieder man scherp
tegen dcu achtel'grond afstaken. !Iet gevecht duurde een
halven dag, zouder dat de Engelsehen iets bereikten; aan
hunnen kant werden meermalen stukken tijdelijk of geheel tot
zwijgen gebracht. De Bocren waren bepaald in het voordeel,
tot dat in den laten middag, 10 of 12 nieuwe Engclsehe
stukkon die der Bocren schuin onder vuur namen.
Nu was het gevecht weldra beslist. Alleen het MaximNordenfeldt kanon hield, dank zij het pantserschild, den strijd
nog ecnigen tijd tegen oen moorddadig vnur vol. Daar het
even tevoren vrijwel ongedekt was opgesteld, werd de ,toestand
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nog hachelijker. Niettegenstaande dit alles werd toch van ons,
die bij het slink stonden, slechts de helft getroffen. IIet pantser en de mantel van het kanon vertoonden overal de indrukken der Engclsche granaat-kartetskogels. Na korten tijd moes' ten wij dan ook het gevecht staken.
Ik heb deze episode wat uitvoerig geschetst, omdat zij karakteristiek is voor de meeste artilleriegevechten en daarin nog
meer zaken voorkomen, die bijzonder in het oog springen.
Men zieli hieruit, dat enkele, doch goed opgestelde stukkeu
tegen eene overmachtige, lllaar slecht opgestelde tegenpartij,
succes kunnen hebben. Wel is waar werd het den B()(>ren gemakkelijker gemaakt door het minder goede vuur der Engelschen.
Gewoonlijk openden dezen het vuur oogenschijnlijk zonder
nauwkeurig te weten, waar de vijand stond, en beschoten dan
ecne groote oppervlakte .•Juistc springpunten werden afgewisseld met andere, die honderden meters te kort vielen; talrijke projectielen sprongen achter het doel of ook wel sloegen
aan en sprongen te hoog. Dit was ook het geval als het geschut der Boeren geheel vrij was opgesteld en dus duidelijk
moest kunnen gezien worden. De Boeren waren namelijk
evenmin meesters in het gedekt opstellen, als niet de kopjes
het als vanzelve aanwezen. Ik schr~jf het slecht schieten der
Engelsehen dan ook, behalve aan heli onvoldoende vcrkennen
van het doel en onvoldoende waarneming, nog bovendien toe
aan onnauwkeurige bediening der stukken en aan het slecht
werken der buizen.
De slechte kijkers der Bngelscheu znllen veel tot het eerste
bijgedragen hebben. ] [et grootc gewicht hiervan en hot belang van eene goede doelverkenning kwamen in elk artilleriegevecht aan den dag. De Engclsche granaat-kartetsen sprongen zoodanig, dat de huls in haar geheel en de kogels mecslial
voor het grootste gedeelte er in bleven zitten. De spreidingskegel was bijzonder smal, zelden meer dan 4 it 5 M. breed,
hetgeen een groot nadeel opleverde en wel in het bijzonder
tegen de dunne tirailleurliniën der Boeren.
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gevnl deed zich roor, da~ een man getroffen werd, doch
da~ zijne nevenlicden. die :3 tot G pru en van hem af lagen,
ongedeerd ble\'en. ~icttcgcnRtaa.nde dit alles, was d uitwerking
in de diepte zeer gering; op 100 pnssen nchtcr het doel werden door een granantkartet. zelden nog emstige verwoudingen
tcweegggcbrncht.
Het materieel der Boerenartillerie (Kruppka.nonncn van niet
eens de nieuw te constructie en kanonnen van f'reuzoL) over-\
tt·of verreweg dat der Engclschen. De Crcuzots waren ballistisch ongetwijfeld beter dan de Krnppkanonncu. Toch gnvcn
dr Boet·cn de voorkem aan de laat ten, omdat het projectiel
beter werkte en de Orenzotkanonnen zeer dikwijls herstelling
noodig hrtddcu. Vooral het glyccri ne-rem toe ·tel weigerde meermalen. Ook hier ~ar men dn. aan het technisch hetere ge- 1
schut de vo01·ken•· bo,·cn clnt met de betere ballistische eigenschappen.
Erne bijzondet·e vermelding bij de Bocrenartillerie verdienen r
de Maxim- Tordenfclrltkanonnen. Enkele daarvan hielden r.elfs I
boren 3000 M. met sncccs tlen strijd. vol tegen d.rie, vier,
zelf. zes Engclsche veld. tukken. In het gevecht bij Boschrand.
h b ik md een dergelijk . tnk, hetwelk goed gedekt was opgest ld, den geheelcn dag tegen vier Engelsehe veldstukken
gestreden en verscheidene daarvan tijdelijk tot zwijgen gebracht, zondct· zei f verliezen te lijden.
Ook tegen infanterie en cavalerie werden met de MaximNordenfeldtkanonncn voolal bevredigende, som. uitstekende
resultaten bereikt, vooral tegen hoogc doelen. Voor het gebmik tegen cavalerie overtroffen zij verreweg het andere geschut.
Bij Thahanchn b.v. vlogen twee Engelsche regimenten laueiers onder het vuur van twee l\faxim-1 ordenfeldts in een
oogwenk, in ccnc wilde radelooze vlucht, uit elkaar.
De onafgebroken reeks van zichtbare aanslagen maakt dit
geschut bijzonder geschikt om zich bewegende doelen snel
onder vum te nemen, zonder groote nauwkeurigheid te cischen.
Tk geloof echter, dat ieder artillerist mij zal toegeven, dat het met
ons veldgeschut zeer moeilijk i , tegenover zich snel bewegende
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doelen, vooral wftnnecr r.ij zich in schnine richting bewegen,
korte momenten met succes te benutten, als men den afstand
nog ui et weet.
Ik geloof dan ook, dat deze geschutsoort nitstekende diensten
kan bewijzen bij cavaleriegevecbten, veel beter dan ons tegen\ woordig geschut; want bij de bovengenoemde voordeden komt
nog, dat men steeds nauwkeurig weet waar de schoten vallen.
Er behoeft dus geen twijfel te ontstaan of er al dan niet
gevaar is voor de eigen cavalerie. Bij ruitergevechten op groote
schaal zal dit dus van groot gewicht knnnen zijn.
Ook bet aroote munitieverbruik van dit geschut zal in de
korte momenten van een c:wrtleriegevecht tot geen hinderlük
nadeel leiden.
Ik heb oveml den indrnk gekregen, ebt het Mrtxim-Nordenfeldtkanon een geducht wapen is en eene belangrijke ~oe
komst beeft.
I
Nog van eene andere bijzonderheid wil ik bij deze kt nonnen
gewag maken. Zij waren de oenige, di e boven de as stalen
pant,sers hadden. Het voordcel h_iervan springt zóó in beLoog,
dat het mij dringend noodzakelijk voorkomt, die ook bij onze
artillerie in te voeren.
De pantsers boden eene uitmuntende dekking tegen granaatkartets- en geweervuur, zoodat de bediening daarachter veel
rustiger en beter kon handelen. StceclR behoort echter de
grootste vnnrnitwcrking op den voorgrond te staan, en hiertoe behom·t ook, dat men zoo lang mogelijk onder het vijandelijk vuur kan stamlhouden.
Tiet nadeel der pantsers, waarvan het maximum gewicht
50 à GO K.G. bedraagt, is naar mijne meening niet o>erweg-end. Wanneer de bespanningen der artillerie aan een gelijkmatig aantrekken gewoon zijn, zullen zij ook deze 50 à GO
K.G. meer met voldoende snelheid naar voren brengen, en
er is in den oorlog gewoonlijk tijd genoeg. Het zal zich
bovendien wel eens voordoen rlat, zelfs bij lichter geschut
dan ons tegenwoordig, de paarden in moeilijke gevallen het
moeten opgeven.

Een tweede m1dcol is het meer zichthaar 11ijn van het Rtnk i
met opstaand pantser; <loch ook dit is niet 1100 zwaAr te tellen.
Wat heeft de vijand er aan of h~j mij ziet, als hij mij toch
niet raken kan! Toch is gezichtsdekking, zooals we weten,
niet altijd dekking tegen vuur. Bovendien wanneer men de
schilden en de stukken eene vuilgrauwe klenr geeft, neemt
het zichtbaar zijn zeer af.
De invoering der pantser childen bij ons veldgeschut zou
in allen gevallc wen chelijk maken, dat de terugloop vn.n het •
stuk opgeheven werd, daar anders de bedieningsrnanschappen
voor elk schot de dekking moeten verlaten.
Nog een belangrijk moment in het bovengeschetste artilleriegevecht bood de grootere uitwerking van het concentrisch
vuur der Engelsehen tegenover het zuiver frontvuur. Dit is
mij zoo dikwijls opgevallen, dat ik nog een bijzonde1' treffend
voorbeeld wil nanhalen.
Naar mijne meening heeft de artillerie meer uitwerking,
wanneer door verscheidene, mot g-roote afRtanden opgcAtelde
groepen concentrisch gevuurd wc1rdt, dan wanneer dit slechts
in ééne richting plaats heeft.
Jk geloof, dat dit voordeel zoo groot is, dat bet dikwijls
opweegt tegen de nadeelen, die ontstnan tenge,·olge van de mindere zelfstandigheid der eenheden.
In het gevecht bij Donkerhoek ontwikkelde zich een Eugelsche brigade naast eenige batter~jon tot den aanval op eene
hoogvlakte van ongeveer 4000 M. breed en ruim 6000 M.
lang. Daartegenover hadden de Boeren zeven stnkken geschut
vrij wel in ééne l~jn opgesteld, en de Engelsehen ontwikkelden
zich op ongeveer 3000 à 3500 M. Tn het begin liet het zich
aanzien alsof zij succes zonden hebben. Zeer spoedig veran- I
derde dit echter, toen vier stukken ecne flankopstelling innamen. Onder dit kruisvuur vielen de Engelsche tirailleurs f
en de reserves tegen elkaar. De aanva nkelijk vool'lvaartsche
beweging werd tot stilstand gebracht, de Engelsche artillerie
moest meer achterwaarts stelling nemen en de infanterie volgde
de beweging met merkbare verliezen. Wellicht zou bet met
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de brigade, rlie midden in de vlakte opeengedrongen stond
en die geene voldoende dekking had tegen het vum van beide
zijden, slecht gegaan zijn, wanneer de Bocren met meer energie
een tegen. toot gedaan hadden en der brigade niet te rechter
tijd van een anderen kant lucht gegeven ware.
De strijd werd hoofdzakelijk op zulke af tanden gevoerd,
dat het infanterievuur nog geene uitwerking kon hebben, en
de ommekeer in het gevecht trad dadelijk in, toen de enkele
artillerielinie zich in t\\"ee concentrisch vurende groepen vcrdeelde. Men kan wel naar ééne zijde eenigszi ns gedekte en
minder diepe doelen aanbieden, naar twee echter maar zeer
zelden.
De gedragsregels der Boerenartillerie in den geschut trijd
waren als volgt: De bediening der enkele stukken was vlot
en flink. Mcc~tal werd met groote zekerheid het doel :mogegeven en de afstand geschat; ook werd veelal goed gericht
en waargenomen. Maar de moed ontbrak om het vuur tot
den laatsten lllan door te zetten.
'l'en gevolge van de betere discipline vocht de artillerie in den
regel het beste van alle Boerencommando's; toch zag men
ook hier dikwijls na de eerste verliezen, of wel wanneer h t
vnm· wat hevig werd, de manschappen dekking zoeken achter
de steeoen en het vnnr opgeven. Wel is waar kreeg men
zoodoende geringe verliezen, maar het doel der Engelsehen
was bereikt: het vijandelijk vum zweeg, en bijna altijd op
het minst geschikte oogcnblik.
Gcëvenrcdigd aan het voorgaande waren de wederzijdscha
handelingen in de nu intredende periode, den str\jd der Engclsche artillerie tegen de vijandelijke tirailleur , welke natuurlijk J'ecds zeer dikwijls tijdens het artillerieduel begonnen was.
Deze kon zooveel vroeger intreden, daar aan Boerenzijde de
vuurmonden en de tirailleur gewoonlijk in dezelfde l~in waren
opgesteld.
Met voorliefde maakten de Engelsehen daarbij gebruik van
/ Lycldit-granaten, welke uit houwitsers en marinegeschut van
12 en 15 c.M. en nog zwuardere kalibers ge choten werden.
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Het projectiel werd, evenah; onze granaten, slechts met schokbuizen gebruikt.
Het ligt voor de hand, dat van deze granaten slechts dan
rle gcwcnschte uitwerking te vcrwachten is, wanneer zij precies
in heL doel treffen. Daarvoor is dm• noodig, dat mende jnistc
opstelling des vijands kent, en zelfs dan dient tegen een bepaald gedeelte een groot aantal projectielen aangewend te
worden. Wat lwt eerste punt betreft, is boven reeds gezegd,
dnt dit bij de Engelsehen niet het geval was, en wat het
tweede aangaat, werd op zeer onverstandige wijze met de
Lyddit-grauatcn over een groot tcnein gevuurd. Hierbij kwam
nog, dat tegen liggende man ehappen de uitwerking over het
algemeen gering was. Ik heb zelf bijgewoond dat de kleede- 1
reu van man chappcn door springende Lyddit-granaten vunr
vatten, terwijl zij zeh·en er met niet meer dan eenigc . chrammcn afkwamen.
Wellicht had de gebrekkige constructie, enz. hieraan veel
schuld. ,']echts één111aal heb ik van een dergelijk projectiel
eene werkelijk afschuwelijke uitwerking gezien, toen het in
cenc dicht opeengepakte hoop van taande paarden en paardenvastbouder sloeo-, welke dus boogere doelen aanboden.
Men behoeft zicb dus verder niet te verwonderen, dat \1('
Engelsehe kanonnen aan de tirailleurliniën der Boeren nog
minder ehade toebrachten dan aan hunne artillerie. De eersten toch vonden vrij wat meer dekking dan de stukken en
vertoonden zich in het geheel niet, zoolang zij beschoten werflCII. Zoodra de van verre zichtbare vnurstra~l van het vijan<klijk geschut zich liet zien, doken allen achter de steencn
weg, en eerst als er eeue vuurpauze intrad kwamen de hoofden
we,~r te Yoorschijn. Dikwijls viel er gedurende den geheelen
tijd, dat het Eugelsehe artillerievuur dumde, uit de betrokken
stelling der Boeren geen schot.
Wanneer wij de Engelscbc schoLen minder goed hadden
kunnen zien, hadden wij voorzeker belangrijk grootere verliezen gehad.
Tot juist begrip der zaak zij het mij \"eroorloofd hier eene
v. G.
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zeer korte beschrijving van het terrein en van de kunstmatige
dekkingen der Boeren te geven. Van de laatste merk ik teven
op, dat ik deze in het geheel niet kunstig aangelegd heb bevonden, integendeel, ik was dikwijls vel'!'ast hoe weinig deze
aan bet oog onttrokken waren.
De veelgenoemde »kopjes" hebben meestal den vorm van
ontzaglijke hnnnebedden, in den regel met even zulke steile
wanden als deze hebben. De oppervlakte is bedekt met groote
en kleine rotsblokken en steenen, zoogenaamde »klippen".
In hun uiterlijk doen deze denken aan de puiohoopen van
een vcrvallen burgmnur. Zij hebben dikwijls zulke opvallend
regelmatige vormen, dat men gelooven zou, dat het door
mcnschenhanden opgestelde . chansen zijn.
Wat horizontale dekking betreft, kunnen deze klippen veiligde vergelijking met onze veldvcrsterkingen doorstaan, zelfs
winnen zij 't daarvan dikwijls. De onregelmatig getande bovenrand biedt namelijk den schutter ook tijdens het vnren eene
voortreffelijke dekking voor het hoofd. Dit v0ordecl is zerr
groot. De practische Boeren brachten daarom ook bij hunne
kunstmatige steeoen en aarden werken dikwijls op de borsLwering grootere stcenen aan en deze bleken zeer deugdelijk.
Over het algemeen bieden steenon en rotsen eene uit tekende
dekking tegen alle soorten van vuur. De verwondingen, veroorzaakt door steensplinters, zijn naar soort en aantal niet
van belang. Ook tegen hevig artillerievuur bood eene schans,
uit steeoen opgebouwd en 2 à 3 M. dik, eene zeer goede dekking. De bovenkant werd gewoonlijk met zandzakken bedekt,
die echter meestal spoedig weggeschoten werden.
Gedekt onderkomen kwam nergens voor wijl er geen hout
voorhanden is.
liet was voorzeker dikwijls niet gemakkelijk, de Boerenschutters achter zulke dekkingen te zien, waartoe nog medewerkte hunne bijzonder practische vuilgrauwe en grauwbrninf.'
kleeding en hunne platte hoofddeksels. 'I'och komt het mij
voor, dat men aan Engelsche zijde meer succes had kunnen
gehad hebben, wanneer men over goede kijkers beschikt had.
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Daar de Engelsehen onder zulke omstandigheden wmmg
bereikten, was bet respect der Boeren voor bet Engelscbe
geschutvuur, en in de eerste plaats voor dat met Lyddit.granaten, zeer gering. De morecle uitwerking, die men zich
waarschijnlijk van het geraas dezer projectielen voorgesteld ,
had, was nihil.
Dikwijls ontzag men zich niet om onder het Lyddit-vuur
buiten de dekkingen koffie te koken. Ik geloof niet, dat dit
plaats had onder het granaatkartets- en geweervuur.
Mijns inziens is in het algemeen de moreele indruk in de
eerste plaats een gevolg van materieale uitkomsten. Een wapen,
dat treft zal, of het veel of weinig leven maakt, van zelf een
morcelen indruk teweeg ~rengen. Omgekeerd echter wordt
men aan de vreesolijkste dingen gewoon en zelfs vrij spoedig,
wanneer men ziet, dat zij niet schaden. Dit geldt ook van ~
de bajonet en de lans der Engclschcn. Voor beiden hadden
de Boeren reeds na korten tijd de vrees totaal verloren.
De infanterie der Engelsehen nu ontwikkelde zich tijdens
hun artillerievuur meestal in gevechtsformatiën, die veel overeenkomst vertoonden met die onzer vredesoefeningen. Men
zag ouder het bereik van het werkzame geweervuur slechts
opgeloste tiraillenrliniën, in den regel ook bij de onderstenningstroepen en reserves. Aanvallende Engelsche infantcr·ic
bood dikwijls bet beeld aan van drie tot vier op afstanden achter
elkaar gaande tirailleurliniën. De afstanden waren in het verder vcrloop van den veldtocht meestal groot genoeg.
Men hield reeds van af 1500 of 1300 M. balt om te vuren
en onder het vijandelijk vuur ging men gewoonlijk sprongsgewijze vooruit. Vóór den stormaanval, dus op 300, 400 of
200 M., soms nog minder, 100 zelfs 50 M., werd de verdediger nog eeni gen tijd met snelvuur bestookt, totdat men aannam, dat zijne kracht gebroken was. Achterwaarts opgestelde
troepen trachtten dan de voor te linie mede te nemen of zoo
uoodig door versterking de vuuruitwerking te verhoogeu. Ook
werd er naar gestreefd, alvorens tot den aanval over te gaan,
alle beschikbare kmchten in de vuurlinie te hebbeo gebracht.
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De artillerie onder teunde den aanval zoo lang mogelijk. In
beginsel werd dus gehandeld al bij ons.
De vuuruitwerking van den verdediger tegenover rleze aan valswijze was in den regel de volgende :
Tegen tirailleurliniën, waarin de schutters ongeveer twee
pas. en tu chenrnimten hadden, wa de uitwerking vau het
geweervuur tot op 1000 of 00 M. niet van belang en men
zag de Engelsehen dan ook zonder buitenrrewoon Yeel moeite
tot die afstanden vooruitgaan. Hierbij dient echter opgemerkt
te worden, dat zij in den regel geen granaatkartot vuur kregen.
Waar dit wel h t geval was, heb ik in open terreinen reeds
op afstanden van 1500 tot 1800 M. de Engel ·chc tiraillenrliniën zien balt maken en zich neêrwerpen, nadat zij pas enkele
honderden meters onder het vijandelijk vuur afgelegd hadden.
Bij formatiën met meer liniën of bij colonnes was het anders
gesteld. Deze werden zelf nog op 1800 l\f. met . ucces door
rreweervuur be tookt.
Wel i waar ontbrak aan het tirailleurvuur der Bocren het
voordeel van het salvovuur.
Daartegenover staat, dat de heldere lucht en de droge stof
bijna overal gelegenheid gaven eiken aan. lag tot op HlOO of
:wou M. waartenemcn. Waar chijnlijk woog dit wel tegen het
gemis van salvovuur op.
Naar aanleiding van hetgeen ik daar gezien heb, kom ik
tot de overtuiging, dat infanterievunr boven 1000 l\L slechts
dan groote uitwerking kan hebben, wanneer men vnurt op
colonnes, dicht aaueenge loten en staande tiraill urliuiën, op
betrekkelijk vrijstaande on oprijdende artillerie <:n op ge. loten
cavalerieafdeeliugen ; op de laatsten is de uitwerking zelfs dik, wijls vernietigend.
Bij ons zal die afstand wellicht nog kleiner zijn tengevolge
van de meer bedekte lucht onzer landstreken, de minder goede
oogen van onze man chappen en de minder goede gelegenheid
om de uitwerking van het infanterievuur na te gaan .
Zoodra de Engelsche tirailleurliniën in de zûno kwamen,
waar de schuttOJ' un.uwkcurig den afstand kon sclmtt u, traden
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ook hij n·<·htopg-11anrlc Lrocjren lnlHJ'ucemuare verliezen in, die
Jan Hpoedig belangrijk toenamen. De vnnrniLwerking van eeue
naar· ouzc begrippen zwak bezette verdedigingslinie noodzaakte
ongedekte Liraillcnrliniëu in den regel zeer spoedig zich ucêr
te lt·g~eu. Dikwijls vlogen deze ook reeds na korton Lijd in
enkelen groepen uit elkaar, die zich achter de aanwezige dckki ugen bijeendrongen en zich ueêrwierpcu.
De achter de linie volgende ondersteuning troepen leden
hij het voorwaart rukken naar de tiraillonrlinie reeds dan
zulke vcrlier.ou, dat ook zij zich neêrwicrpcn vóór dat zij die
I i nie bereikt hadden . •\.llenn daar, waar het terrein moCI' dekkirlg tegen het vijandelijk vuur aanbood, ging de aanvaller
Jttn nog vooruit. De l~rÏgelschc soldaten waren namelijk te
weinig gewentl en te weinig zelfsLatl(]ig om op eigen initiatief
in de kleine groepen, waarin zij toevallig vercenigd waren,
vooruit te krnipcn, wanneer loopen en opstaan niet meer mogelijk waren.
Oog-enschijnlijk strckLc zich het commando der aanvoerders
niet nit over de naa~;tbijzijndu \'Crzamuldc groepen. 1\fen kon
dit dikwijls bemerken aan de vergeef:;che pogingen van enkele
dapp re oflicieren, dio opsLunucn en mn <le eeue groep naar
de aud 't'C wilden snellen, welke poging r.ij bijna steeds met den
dood mo •~;ten lJckoopen.
In heL ~evccht hij de Biddulfshet·gen b. v. losten de f<~ngel
schc tirailluurliniën zich in enkele minuten in zulke groepen
op. l>e manHellappen lagClt plat teg •n den grond en war •n
na oenige vergcefsche pogingen vnn hunne tmm·oenlcr:; niet
meer \·oornit te krijgen. De nH.:c;;Lcn <lic•r comman<lanten waren
reeds neêrgeschoten, voordat r.ij de g-roep bereikt hadden.
Zoover ik zien kou, hereikten voor heL groob;L<~ geel •el Lu de
ondcn;teunincrstroepen en rc~en·cH dn vnnrliuic niet, maat· lagen
eveneens op den grond. Overal, wanr het terrein open was,
kwam de aanvaller op ongeveer !iOO iL 800 M. van den verdediger tot staan, nadat hij nauwelijks meer dan 150 tot 200
M. onder het vuur afgelegd had. l>c verli 'zen gcdmend die
beweging waren vrij belangrijk.
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Dit en hetgeen volgt heb ik bij meer dan twintig geveebten op ongeveer dezelfde wijze geconstateerd.
Op ligge!lde manschappen daarentegen, narnelijk als zij maar
ecnigszins gcdllkt waren, was op deze afstanden de uitwerking,
ook van l10t vuur der Boeren, in den regel gering; zelfs op
400 tot 500 M. was zij dikwijls verrassend weinig. De Bocren
wisten dit ook zeer goed en de beste commando's vuurden
op liggende doelen boven 400 lVL zeer weinig.
Ook het vuur der Engelsehen had in deze momenten van
den aanval :teeds weinig uitwerking en zooveel minder, daar
het over beL algemeen niet bijzonder· gevaarlijk 1ras. Het vuur
der Boeren daarentegen was bijna altijd werkzaam, al was bet
ook niet zóó prachtig als onze couranten het voorstellen . Voor
zoover eene vergelijking te trekken is durf ik, na hetgeen ik
gezien heb, onze infanterie, wat betreft het juist schieten,
minstens gelijkstellen met het gros der Boeren. Alleen de
'I oogen van de laatsten zijn beter.
Het sprongsgewijze vooruitgaan der Engelsehen ging op
dezelfde wijze als bij ons. Lange liniën staakten het vunr,
richtten zich naar onze schatting gelijktijdig op en snelden
60 à 100 M. YOOrwaarts, om zich vcrvolgens weder neder te
werpen. Beneden 800 M. en op open terrein kwamen deze
sprongen meestal weder spoedig tot staan. Maar ook als zij
geheel doorgezet konden worden, hadden zij steeds, naar het
ons Y"oorkwam, groote verliezen ten gevolge.
Vele fouten werden daarbij gemaakt :
1. het staken van het vuur was te opvallend ;
2. de sprongen waren te lang ;
3. zij hadden met veel kleinere afdeelingen moeten uitgevoerd worden.
Een sprong onder het werkdadig geweervuur mag nieL zóó
lang zijn, dat de tegenpartij zün doel op de korrel kan
nemen; op 00 tot 600 M. daarom niet langer dan 30 pas en.
Op kortere afstanden nog minder en binnen 400 M., of geheel
onder bet bereik van het standvizier, zal het op taan voor
groepen in het geheel niet meer mogelijk zijn.
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Wat betreft de lange liniën, het nadeel daarvan berust op
het volgende. Reeds cenc linie van 50 man is te lang om in
het gevacht in eens in beweging gesteld te worden. Het opstaan gebeurt aarzelend e11 mau voor man. Daardoor wint de
opmerkzaam g·eworden vijand tijd om de later opstaande ma11·
sclmppe11 reeds dadelijk met goedgerich~ vuur te ontvangen.
Zelf::; korte sprongen, door lange liniën uitgevoerd, geven te f
veel verliezen om op den duur doorgezet te kunnen worden.
Kleine groepen daarentegen kunnen zich venus ·end bewegen,
en venassing Îll, naar mijuc overtuiging, het oenige, waardoor
een sprong gelukken kan. Daarom mag de sprong niet langer
duren dan de venassing.
Het opmerkzaam maken~ Jes vijands door Le opvallend sLaken
van het vuur moet dan ook zorgvuldig vet·meden worden, en
dit is alleen bij kleine groepen uitvoerbaar.
Eenc groote fout der J~ngcl che wijze van aanvallen lag
verder hierin, dat men den aanval te snel wilde doorzetten
en dat wederke rige ondersteuning van vuur door de inf<tnterie
zoo goed als niet voorkwam. W cl is waar ondersteunde de
artillerie het vooruitrukken tot op öOO it. 400 M. van den
vijand. Daarna zweeg zij echter en alleen de infantcric vuurde
nog ccnigcn tijd door op de stcenen, waarachtm· niets te zien
was. Dan volgde ecnc pauze. Men kon nog de com maudo's 1
der aanvoerders hoorcn tot bet :;Laken van het vuur, het
kletteren veroorzaakt door het opzetten der bajonetten, en
rustig konden de Bocren zich tot vuren gnreedmakcn.
Misschien znl de schrille toon van onze timilleurfiuit de
tegenpartij op dezelfde wijze O]Jmcrkzaam rnakeiL
Daarop vcrhieven zich de aanvallers in lange liniën en de
laat:te actc van het drama begon. Geheel ru ·tig richtten de
Bocren hun vuur op de grootc doelen, die zulk een aans~or
mcnde zwerm op de kleine afstanden aanbiedt.
Deze stormaanvallen zijn bijna alle mislukt, hetzij die op
:.100 of 50 M. begonnen waren. Enkele seconden waren dikwijls voldoende.
Was het wonder, daL de Bocren een onbegrensd vcrtrouwen
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in bun geweer hadden juist op de korte afstanden? Was het
)Vonder, dat velen van hen deu vijand steeds dichtbij wilden
laten komen om hem des te zekerder te kunnen vemietigen r
Het is meer dan eens voorgekomen, dat men de toppen der
kopjes met voorbedachten rade verliet en zich 100 en zelfs
50 M. daarachter opstelde. Als de Engelsehen dM op den
top kwamen en op de bij hen gebruikelijke wijze met luide
hoerah's en »Majubageroep" de overwinning dachten behaald
te hebben, werden zij door het vuur van een dikwijls zeer gering aantal Boeren telkQnmale weder teruggeworpen.
Dit alles moge eigenaardig lijken, nadat ik op andere plaaLsen m'j minder vleiend over de flinkheid der Boeren uitgelaten heb. Toch is deze tegenstrijdigheid slechts schijnbaar.
De Boeren zien dadelijk met onfeilbare juistheid het al dan
niet gevaarlijke van eene stelling in.
Een avanceerende vijand, die niet vuud, is ook niet gevaarlijk, zelfs al is hij in de meerderheid. De verdediger kan
toch verscheidene malen vuren en hoe dichter de afmvaller
komt., met des te meer zekerheid kan men hem neêrleggen.
Niemand echter zal diezelfde mannen over open terreinen
onder het vijandelijk vnur vooruitbrengen en beu dus zonder
dekking aan het vuur blootstellen.
In weerwil van de tegenwerping, dat alleen halfgoden als
de Boeren zoo iets bestaan kunnen, wil ik een paar \-oorbeelden aanhalen, waarin de bandelende personen alleen Duitsehers
waren.
ITet waren bijna allen handswerklieden, die geene sehietopleiding gehad uf wel deze verder verwaarloosd badden;
die wat zij kenden eerst in den loop van den veldtocht geleerd
of weder bijgeleerd hadden en die zeker in geen opzicht met
OtYte infanterie waren te vergelijken.
Over bet algemeen hebben de uitlanders geen gering aandeel gehad aan vele roemrijke daden der Boeren en het mee t
zeker wel de Duitschers. Deze waren het tall'ijkst en werden
hij alle commanrlo's aangett'offen. Deze bondgenootèn werden
echter door de Boeren nooit vermeld.
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In het gevecht bij Thabanchu had de rechtervleugel gedurende don nacht van don eersten op den tweeden dag zondor oenige aanleiding het veld geruimd en daardoor kouden
de Engelsehen de stelling der Bocren op den Thababcrg, welke
eigenlijk het centrum uitmaakte, op de ongedekte flank omvatten.
Cavalerie drong bijna tot in onzen rug door, artillerie beschoot
ons in de recbterflank. Wij, d.w.z. een Dnitsch corps, badden
verscheidene kleine kopjes moeten bezetten om den aanval der
Engelsche infanterie op de bedreigde flank af te slaan. Op
het kopje, waar ik was, waren wij ongeveer 30 geweren sterk.
l>e enkele schutters lagen met drie, vijf en nog meer passen tusscheuruimtc achGor enkeje ~;tcenen en konden nauwelijks het
hoofd opheffen t,cngevolge van bet Eogclsche granaatkartetsvuur. Gedekt door het laatsLe, was Engelscbc infanterie tot
op 200 of :300 M. genaderd en beschoot zij ons nu onafgebroken uit een doornbosch.
Dit duurde nren en veroorzaaide slechtti enkele dooden en
gewonden. Toen zweeg de Engel~;che artillerie en moest zij
hare stelling verlaten. Vcrschcidcne malen reeds hadden kleine
liniën van onze tegenpartij getracht te stormen, iedere keer
echter waren zij na eeoige oogcnblikken gedwongen zich neder
te werpen.
Daar zette zich eindelijk de geheele linie, naar mijne schatting 300 tot 400 man, tot den stormaanval in beweging. Duidel~jk hoorde men de commando's der aanvoerders tot het staken
van het vuur, duidelijk boorde men langs de gebeele linie het
commando »fix bajonets" en het aanvalsgeschreeuw ))God save
the Qucen". Toen stond alles op.
Toen zij op ons aanstormden, schenen zij mij een dichte
grauwgele zwerm, bijna man aan man en zeker drie tot vier
man diep, zooals dat bij onze vredesaanvallen ook voorkomt.
Tegelijkertijd begon ons vuur. Eerst wat wild, daarna door
het geruststellende roepen van enkele ervaren strijders b. v.
»ruhig Jungens, dann komrot keinor heran" meer regelmatig.
Dichter en dichter stormden de aanvallers en toen zij tot op
·100 of 80 passen gekomen waren, viel de aanval in duigen.
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Een deel wierp zich tusschen de klippen en vuurde, het meerendeel echter snelde weer terug naar het dekking aanbiedende
bosch en was ook daar voor het grootste deel niet meer te
houden. Het bataljon, zoo sterk zal de aan val! er geweest zijn,
was als gevechtseenheid vernietigd; voor zoover men zie·n kon,
waren de verliezen zeer groot. Jammer daL de overgeblevenen
het tellen der gevallenen verhinderden.
Het tweede dergelijke geval woonde ik bij tijdens het gevecht aan de Kliprivier bij J olmnnesburg. Ik trachtte hier
met ongeveer 25 man het terugtrekken te dekken van eenige
stukken geschut der Boeren, die veel door het vuur geleden
hadden. Tengevolge van de zwakke bespanningen ging bij het
overtrekken der Kliprivier veel tijd verloren en de Eugelsche
infanterie zat ons met vcrschciclcne tiraillcnrliniën achter elkaar
nauw op het lijf.
Met moeite mocht het mij gelukkeu mijne weinige manschappen tegen de helling ntn een kopje, dat beschutting tegen
granaatkartetsvuur bood, tot staan te brengen. Wij legden ons
neder achter eene rij klippen en hadden een schoot~velcl van
circa 300 l\L vóór ons, begrensd door den hoogteraud, waarover do Engelsehen moesten komen. Verder was niets te zien.
De voorste tirailleurlinie der >>Khakis" wierp zich, na de
eerste schoten van onzen kant, vcrrast achter den bedoelden
mud en opende een hevig vuur, dat evenwel gecne uitwerking
had, want door ecnc lichte golving van het terrein konden
beide partijen, wanneer zij lagen, elkaar niet zien, en deze
Engelsehen schenen zeer bevrecEd om op te staan tot het afgeven
van het vuur. Telkens, als een nieuwe ouderstcuuingstrocp in
de linie kwam, trachtten zij een uan1oop te doen en Lollmns
was hunne oJfensieve kracht op 100 of 80 l\1. vóór onze stelling gebroken. Na den derden aanval was 't met hun strijdlu 't
gedaan en ontruimden zij meerendeels den heuvelrand, dien zij
bezet hadden.
Ik kan niet zeggen, hoc groot de totale sterkte van den
aanvaller was. Een medestrijder, voormalig Duitscl1 officier,
vertelde mij later, dat hij den volgenden morgen 120 dooden
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vóór onze stelling geteld had. Ik werd nog vóór het invallen
der duisternis outboden en bel> ook ditmaal geene telling kunnen houden. Ik weet dus niet of dit kolossale cijfer juist is.
Uc artillerie der Engclllchcn zweeg bij de aanvallende bewegingen der infanterie doorgaans te vroeg.
Bij een aanval van onzen lmnt daarentegen vuurden de
kanonnen der Bocren nog · zonder opbonden en uren lang
over ons heen, 7.elfs toen wij reeds op 150 M. en dichter
tegenover den vijand lageu. De gmnaatkartetsen sprongen
soms vlak boven onll, zouder dat; iemand geliroffen werd. Ik
geloof', dat wij ook liever ecu paar verwondingen hadden gekregen, dan dat wij van $[ezen steun hadden moeten afzien.
Over het systeem van verdediging der Boeren vale het
volgende op te merken :
De lengte der tirailleurlinie was afhankelijk van die der
dekking. Daardoor kreeg men eene rij van groepen naast
elkaar van verschillende sterkte. Achlier de dekkingen lag
men dikwijls schonder aan schouder, maar de groepen waren
meermalen van elimar gescheiden dooL' open te!'l'einstrooken
van honderden meters.
Overal zorgde men tegen overvleugeling te waken. De uitl>reiding in de ,breedte nam daardoor toe, Len nadecle van de
dichtheid der bezetting.
Zooals gezegd is, vuurden de Bocren hoofdzakelijk alleen
op niet liggende doelen, de andere liet men boven 500 M.
tot 300 M. vrij wel ongemoeid. liet vuur werd b.v. steeds
op de achterwaart-sche ' afdeelingen gericht, als deze lJeterc
doelen aanboden dan d0 voorste tiraillcurlinic. Niet zelden
zag men de ondersteuningstroepen zich neèrwcrpen of rechtsomkecrtmaken, als de voorste linie nog trachtte voorwaarts
te komen.
Wanneer zich geenc geschikte doelen vertoonden, stelde
men zichzelf ook niet aan het vijandelijk vuur bloot, maar
rekende er op, dat de momenten, waarin zulke doelen zicht·
baar waren, meer dan voldoende zouden zijn om den aanvaller te vernietigen.
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Met uitzondering van het ontbreken van achterwaarts geëcbelonneerde troepen op de ·Banken, hond ik de handelingen
der Boeren bij de verdediging in elk opzicht voor practisch.
l\Iet onze vè~·dragende vuurwalJOUen zijn de openingen in eene
vuurlinie bijna even sterk als de bezette punten zelvon, mits
die openingen werkdadig kunnen bestreken worden en in het
open veld zijn dat meestal meerdere honderden meters.
Men doet in bet algemeen beter hiermede zijn voordeel te
doen en zijne krachten bijeen te houden achter enkele dekkingen, waar men de eigen vunrnitworking langer vcrzekeren kan.
Ik geloof, dat deze grondstelling ook voor de artillerie tot
maatstaf kan dienen.
De wijze van aanvallen der Boeren kan na het gezegde
korter behandeld worden.
Naar overmachtige artillerie werd nooit gestreefd en daarop
werd nooit gewacht.
Zoo mogelijk maakte men van de duisternis gebruik om
tot op werkzamen geweerschotsafstand tegen den vijand op te
rukken, d. w. z. zoo het kon tot op 200 it 300 M.
Bij aanvallen over dag daarentegen naderde men de tegenpartij slechts op die punten, waar het terreineenigszins gedekt
vooruitkomen toeliet. Open strooken van groote uitgebreidheiel werden niet betreden . Het was dnidelijk, dat men zoodoende met enkele dikwijls ver van elkaar gescheiden groepen
tegenover den vijand kwam. Reserves werden niet achtergehouden. Ouder het voorwaartsgaan gingen de enkele groepen
uit elkaar of sloten aan om open vlakten, die onder vuur
waren, te vcrmijden en om de aanwezige dekkingen te kunnen
benutten. Men zag er niet tegen op om beduidende omwegen
te rnaken en zoo schoven achter een dekking gevenden beurel
dikwijls meerdere liniën achter elkaar. Liever drong men zich
achter dekking aanbiedende terreinvoorwerpen boven op elkaar
dan open strooken te benutten. Zoolang men niet gezien
werd, ging men in smalle terreinstrooken b.v. in colonne met
eonen vooruit. Natuurlijk was het maar zelden geheel te ver-
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m\jden, dat men over open terreinen moest gaan; meestal
bewoog men zich dan kruipend voorwaarts of bij uitzondering
met zeer kleine Rprongen van 10 tot 20 pnssen en in groepen
van 3 tot 15 man of wel man voor man. Tiet was opvallend,
dat de Engelsehen tegen deze sprongen meestal te laat met
hun vuur kwamen.
Wanneer men alleen granaatkartetsvuur kreeg, volgde men
een ander idee.
De groep, waartegenover juist een granaatkal-tcts gesprongen was, stond op en maakte gebrnik van het oogenblik, dat
verliep tn~schen het juist gentiJen schot en het volgende, om
in den snelsten gang ouder het springpunt door te loopen en
zich dan weder neder !ie ,;erpen. Deze methode kwam mij zeer
practisch voor, vooral daar waar men gezichtsdekking had.
Zoolang men nog meende den vijand ongemerkt te kunnen
naderen, werd niet gevuurd; in andere gevallen bad reeds van
af 1000 en 800 M. eene wcderkeerigc en onafgebroken ondersteuning door vuur plaats en wel met zeer kleine groepen, waarvan beurtelings de eene vuurde en de <tndere enkele
passen voortkroop.
Hoe minder dekking het terrein opleverde en hoe dichter
men bij den v\Jand kwam, des te kleiner werden é!e groPpen,
rles te korter werden de telkens afgelegde afstanden.
De uitvoering was geheel het, werk van den enkelen man.
De commandanten en veldkornetten brachten alleen de commando's over.
Hierbij bleek ook het groote voordeel der moeilijk ziehLbare grauwbruine uitrustingen en platte hoeden der Boeren.
De eerste waren nog moeilijker te zien dan het khaki der
Engelsehen ; en de hoeden wonnen het zeker van de hooge
helmen (bestemd voor de tropen), welke de manschappen reeds
van verre deden waarnemen en tengevolge waarvan de Engelschen in het vuurgevecht vele verliezen geleden hebben.
Goede vuuruitwerking tegen liggende verdedigers verwachLte
men eerst van af 400 tot 300 M. Van hier af begon cene
soort van schijfschieten op icderen khakihebo, terwijlwen zelf
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uitstekend gedekt was en geleidelijk in liggende houding vooruitschoof. Niemand richtte zich op om beter te kunnen zien,
zooals de Eng0lschen dit zoo dikwijls en tot hunne schade
deden. Liever schoof men zoo lang voo1·nit, totdat men weê1·
wat zag, of wel men bleef liggen wanneer het voorterrein te
weinig dekking aanbood.
Natuurlijk kwamen zoodoende de enkele groepen op ongelijke
afstanden van den vijand aan; want hoewel men ook de stelling huldigde: hoe dicMer bij hoe beter, toch gebeurde dat
alleen daar, waar het eenigermate mogelijk wa~. Gewoonlijk
ontbrak hier de noodige energie.
In het laatste gedeelte kreeg de aanval zoodoende schier
het karakter van een vuurge,·echt op de plaats. Meestal waf~
dit ten minste het geval waar de beide partijen door een open
terrein waren gescheiden. Op aude1·c punten narlerde men
den vijand som. tot op 100 of zelfs 50 M.
Zoowel in het schieten als in het zich dekken waren de
Boe1·en den Engelsehen de baas en daardoor legden dezen het
in den regel in het vuurgeveebt af, zelfs wanneer zij over
een grooter aantal geweren beschikten. Door het. grootere
getal der Engelsehen was ecne beslissing echter gewoonlijk
allecu d<tn mogelijk, wanneer de Boeren van meer zijden aanvielen en het terrein een nog nader bij komen toeliet; maar
dan op verrassende wijze. Door steeds al vurencl vooruit te
kruipen werd de overmacht van het vuur des aanvallers al
grootcr en grooter. De voorste linie van den verdediger liet
geen hoofd meer zien en de achterwaarts opgestelde afdeelingen waren weerloos aan h~t kmisvunr der Boeren blootgesteld.
Spionkop, Nicholsonsnek, Estconrt, Nitralsnek en meer andere
namen zijn de O'etuigen van dergelijke schitterende overwinningen der Boeren.
Eng-elsche gevangenen verldan.rden, dat zij tegen dit steeels
nader komend vuur, waartegen geen weerstand te bieden wns,
totaal ontmoedigd geweest waren en dikwijls reikhalzond op
een opspringen en aanstormen van ons gewacht hadden.
Naar mijne meening ligt de oorzaak van deze resultaten
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hierin, dat de Boeren bij het vooruitgaan vóór nJles dekking
en wederzijdsche ondersteuning door vuur op den voorgrond
stelden, en in de laatste periode van den aanval het succe~
alleen in het zoo goed mogelijk benutten van hun vnnrwapen
zochten. Den verdediger werd daardoor het voordeel benomen
om ongestoord op eene weerlooze menschenmassa te kunnen
schieten, de beide partijen stonden in die laatste periode in
ongeveer dezelfde conditie tegenover elkaar; doch de Boeren
kregen de overmacht tengevolge van de betere handeling n
van den enkelen man en vooral door van meer kanten het
vnm· op één punt te concentreeren.
Men ziet hieruit, dat Witoneer deze regels niet worden toegepnst, zelfs betere tactisclk opstelling, gepaard met overmfwht, tegen de hedendaagsche vuurwapenen niet bestand is;
en dnarentegen bereikten troepen, ondanks gebrek aan discipline
en gemis van elkcn tactisohen vorm, dikw~jls schitterende
re!!nltaten, zelfs tegen een overmachtigen vijand. Bijna altijd
gelukte het den Boeren den vijand te naderen zonder groote
verliezen te lijden. En dit is mijns inziens het in het oog
springende punt in onze hedendaagsche infanterietactiek Wel
is waar is do daartoe noodige tijd zeer aanzienlijk.
Tk geloof, dat de ondervinding, in deze gevechten opgedaan,
in de eerste plaats der infanterie ten goede komt, en reeds
daardoor, omdat men gezien heeft, dat dit wapen in staat if; I
onder bepaalde omstandigheden aanvallenderwijze de overwinning te bevechten zonder ondersteuning van artillerie.
Ik ben derhalve tot de volgende conclusiën gekomen :
Voor artilleriegevechten, zooals de toekomstige Europeesche
oorlog die zal opleveren, bieden de Zuid-Afrikaansche ge,cchtcn slechts weinig punten van overweging aan. De sterkte der
artillerie aan de eene, de handelingen en het materieel aan
rle anitere zijde zijn van te weinig waarde.
Daar het den Engelschen, terwijl zij over drie tot viermaal
meer stukken beschikten, dikwijls moeilijk viel of in het geheel niet gelukte, hunne tegenpartij tot zwijgen te breng{\n
en daar dit bij grootere dapperheid der Boeren nog veel meer
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had kunnen gebeuren, geloof ik het besluit te mogen maken,
dat in een slag, waar de beiderz~jdscbe artillerie ongeveer even
sterk is, geen der beide partijen een onvoorwaardel~jk overwicht wet zijne artillerie in de schaal zal leggen.
Het zal dus voorkomen, d!tt de infanterie vooruit zal moeten gaan tegen vijandelijk artillerie- en infanterievuur en misschien met onvoldoende ondersteuning door de eigen artillerie,
dat zij zal moeten aanvallen en de overwinning bevechten.
Ik geloof, dat zij dit dikwijls met succes kan doen, ook
dan al· de eigen artillerie in de minderheid is; ik geloof niet,
dat de infanterie zoo afb&nkelijk van dat wapen is. Zij zal
echter bij hare vechtwijze, meer dan dat dikwijls tot nn toe
in vrede3tijd gebeurt, moeten rekening honden met de moderne
vuurwapenen.
.
Vau het begin tot het einde vuren en zich dekken, is
voot alle wapens de hoofdzaak, in de eerste plaats voor de
infanterie Al het andere, ook t~jd en ruimte, is daarbij
bijzaak als geene belangrijke redenen absoluut het tegendeel
vorderen.
De granaatkartets beeft groote uitwerking op vrijstaande
doelen: tegen een verdediger achter dekkingen zal men met
dit projectiel, zelfs als diens artillerie tot zwijgen gebracht
is, alleen kunnen bereiken, dat ~.ij zich moet blijven gedekt
houden en dus verhinderd wordt te vuren. Aan de eigen infanterie wordt het hierdoor buitengewoon gemakkelijk gemaakt
öm tot op de korte afstanden te naderen; maar slechts tot
het oogenblik intreedt, waaruit de beide vuurliniën zoo dicht
tegenover elkaar staan, dat de artillerie zwijgen moet. Wanneer
de verdediger handelt zooals de Boeren deden, behoeft h~j tot
op dat moment zoo goed als geene verliezen te lijden, en tle
laatste 100 M. en zelfs minder geven voldoende g·e1egenhcid
om een veel sterkeren aanvaller, die opspringt en stormt, alleen
door geweervuur te vernietigen.
De infanterie moet er zoçdoende op verdacht r.ijn, dat zU in
die laatste periode tegen een ongeschokten vijand dezen uit eigen
kracht zal te bestrijden hebhen en de matericale voordcelen

zijn b\j den frontaanval eerder rum den kant des verdedigPrK
dan aan dien des aanvallers.
Dit laatste gevecht kan nog uren lang duren en om de beslissing te verkrijgen zal infanterie in grooten getale noodig zijn.
Een aanvaller, die reeds te voren door groote verliezen
geschokt is, zal in den regel weinig !mus op een gunstig
resultaat hebben.
De verliezen worden gewoonlijk in enkele gevecbtsmomenteu geleden en daardoor wordt de troep moreel zwaar getroffen.
Zulke momenten zijn in den regel die, waarin men groote
doelen aanbiedt. Groote doelen zullen gewoonl\ik reeds op de
middelbare afstanden aanzienlijke, kleine daarentegen zelfs op
de korte verrassend geringe vcrliezen lijden. Men kan onder
het vuur urenlang plat op den buik liggen zonder groote verli ezen te ondergaan; het enkele opstaan echter kan den troep
in éénc minuut kolos aal veel bloed kosten, zooveel zelfs dat
Wltlllleer hij dit dikwijls Of langeren tijd doet, h\j in oenregel
vernietigd zal zijn, voordat bij zelf uitwerking kr~jgt;
minstens zal hij te voren te veel verloren hebben om later nog
succes te kunnen hebben.
Tegen geweervuur vindt men gewoonlijk ook in open terrein voldoende dekking door zich neder te leggen; tegen
granaatkat·tetsvum daarentegen, wanneer de tegenpartij den
juisten afstanel weet, veel minder.
Om eene vet·gelijking te trekken met de uitwerking van
onze artillerieliniën ontbreken m~j over dit granaatkartetsvuur
voldoende gegevens; toch heb ik uit de onvolledige voorbeelden, die gevechten aanbieden, den indruk gekregen, dat het
voorwaarts ga.o'l.n in open terrein tegen artillerie voor de infanterie even ondoenlijk is als tegen tirailleurs. Reeds op de
groote afstanden zullen dikwijls enkele honderden Meters, ondet·
granaatkartetsvuur afgelegd, voldoende zijn om den troep te
decimeeren of dien geheel tot staan te brengen. Ben paar
malen heb ik dit bij de Engelsehen duidelijk kunnen waarnemen.
Daartoe is echter uoodig, dat de afstand nauwkeurig bekend
V. 6.
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zij. Daarom is de bPste dekking tegen granaatkartetsvuur, dat
men zich zoo lang mogelijk aan het oog des vijands onttrekt
om hem zoo in dwaling te houden.
Eene versterking der voorste linie door achterstaande troepen
zal onder het werkzaam vnur, vooral geweervuur, als het niet
gedekt geschieden kan, zelden uit\·oerbaar zijn; want, zoolang
de tegenpartij over patronen beschikt, zullen deze versterkingen in rlen regel de vuurlinie niet bereiken of te grootc verliezen lijden in verhouding tot het voordeel, dat verkregen
wordt, verliezen meestal zoo groot, alsof die troepen van den
aanvang af in de vuurlinie geweest waren.
De gevaarlijkste plaats op een gevechtsveld bieden de laatste
200 tot 100 M. achter een krachtig beschoten troep aan. Tiet
is gewoonlijk moeilijker om er in te komen dan er te blijven;
meestal is het er in komen onmogelijk. Natuurlijk geldt dit
voor open terrein. De verliezen zijn in zulke gevallen in enkele
oogenblikken zoo kolossaal groot, dat de overblijvenden gewoonlijk ook moreel vrijwel vernietigd zijn.
liet medenemen der vuurlinie kan men van hen niet meer
verwachtr.n. Het is bekend, dat het voor een troep zwaardr.r
is in enkele minuten 200fo dan in den loop van den dag
50°/0 verliezen te lijden. Het moreele effect wordt nog verhoogd door het neêrdrukkend gevoel, dat men volstrekt weerloos tegenover den vijand is ; want een aansnellende troep is
op dat oogenblik altijd weerloos.
Achtenvaartsche echelons zijn dit in het algemeen, zoolaug
de vóór hen liggende eigen troepen hun beletten te vuren.
Eerst dan kan infanterie aan een gedekt liggenden verdediger weerstand bieden, als zij met sncces de kopscbijven, die
hij aanbiedt, onder vuur kan nemen. Dit zal echter eerst op
400 of 300 M., op zijn vroegst op 500 M. zijn. Te voren zal
het vuur in hoofdzaak slechts de uitwerking hebben, dat de
verdediger onrustig wordt en daardoor zijn vuur vermindert.
Zeer zeker verdient het vuur van den aanvaller op 1000
tot 800 M. op dezen grond aanbeveling, indien enkele afdeelingen of groepen om beurten vmen en vooruitrnkkeu. Toch

moet men er zich niet zooveel van voorstellen. dat men ten
gevolge daarvan een zuiveren frontaanval over open terrein
zou kunnen uitvoeren.
Over het geheel zal onze infanterie, in het kader van haren
tegenwoordigen tactiscben vorm en hare gevechtsindccling, wel
naar de wijze der Boeren moeten vechten, zoowel verdedigenderals aanvallenderwijze. Men kan den vijand niet meer uit zijne stellingen terugwerpen, maar alleen hem er uit schieten. Dit koRt
wel is waar meer tijd, maar het is ook gewoonlijk de eenige
manier om succes te verkrijgen. Met onze vèrdragcnde vuurwapenen kan dit tot dezelfde vrrnictigenilc l'esultaten leiclen
als vroeger de aanval met bet blanke wapen. De aanvaller
moet daarbij zoo mogelijk tot het laatste toe dezelfde doelen
aanbieden als de ve1·dcdiger en in de laatste perioden van het
gevecht zijn vuurwapen op dezelfcie w~jze benutten als hij.
Natunl'lijk wordt dit zelden geheel, dikwijl niet eens bij
benadering bereikt. Het overwicht van den verdediger moet
dan opgeheven worden door een concentrischen aanval, d. w. z.
concentrisch vum en betere gebruikmaking van bet geweer
door den enkelen man.
Groote uitbreiding in de breedte en openingen in de vuurlinie schaden bij den aanval niet veel en zooveel minder naar
gelang men vcrder van den vijan<l verwijderd is. Dunne t.irailleurliniën zijn in den regel niettemin in staat om eene doorbreking te verhinderen. Buitendien zal in de meeste gevallen
de doorbreking, zelfs als zij gelukt, voor de uitvoerders daarvan gevaarlijker zijn dan voor de tegenpartij. De detailuitvoering zal natuurlijk nog meer dan thans aan de ondercommandanten moeten overgelaten worden. Maar onder ernstig
infanterievuur zal de leiding van grootere troepen in open
terreinen wel bijna, misschien geheel onmogelijk worden.
Spoedig worden de enkele dekkingen door stroaken gescheiden, die niet over te gaan zijn. De vuurlinie zal zelfs dikwijls zich tot deze punten bepalen en de hier. taande vurcnde
groepen zullen zelfstandig moeten handelen.
Heeft men echter zich aan dergelijke toestanden niet reeds

in nedel'tijd gewoon gemaakt, dan zal men in rlr 1rerkrlijkhricl
er ook niet mede vertrouwd. zijn.
1>e omstc'tndigheid echter, dat ook zwakke vumliniën zeiL
door eene belangrijke overmacht in front nauwel\ih te doorbreken zijn, zou het in de meeste O'evallen meer vooJ' de hand
rloen lig(}'en, om het gevecht in front in open tel'l'ein slrcht.s
slepend te voeren en de overschi tende krachten op de vlengels aan te wenden, waar in den regel alleen concentrisch
vnm in staat zal zijn, de be. lissing te brengen. Alleen daar,
waar het terrein het naderen begun tigt, zal men de
tegenpartij zoo dicht op het lijf kunnen zitten, dat ook in
front, door vnur van nabij, sncces te verkrijgen zal zijn. Op
andere pnnteu zal men dikwijls eerst de omvatting moeten
afwachten vóór men verder kan. Het succes te willen verharu ten zou hier gewoonlijk tot kracht ver. pilling leiden en
toch de uitkomst twijfelachLig doen zijn.
fTet feit, dat dunne liniëu in front niet aan te vallen zijn,
komt zoowel den aanvaller al. den verdediger ten goede en
stelt in staat resultaten te verkrijgen ook tegen gelijke en
sterkere troepen, die bij elkaar gehouden worden. Ju kunnen
evenwel in e •ne ti mi llenrl i nie niet meer schutters tegelijkertijd
gcbl'llikt woJ·den dan naast elkaar kunnen liggen zonder den
nevrnmau te hinderen. Ook zullen in deze vuurlinie nog vele
gapingen voorkomen; voorts zullen in een hevig vuurgeYecht
op open terrein de achterwaartsche ondersteuningen slechts
eene twijfelachtige waarde hebben. Daarom, geloof ik, zullen
wij aan de afzonderlijke troependecJen en aan de legerkorp 'en,
ten minste zoolang zij voltallig zijn, meer nitbreiding in de
breedte moeten geven, en ze dus minder in de diepte moeten
opstellen dan wij tot nog toe gewoon zijn.
Hoe dichter men bij de tegenpartij komt en hoe vollediger
de omvatting wordt, des te meer wordt zij wrerloos in hare
centrale stelling.
Bij de mijlenlange slagliniëu der toekomstige oorlogen zal
natuurlijk in den beginne het concentrische vuur ,-ermo delijk
niet zoo merkbaar zijn als b. v. op het kleine plateau \'an
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Spionkop. Op de vleugob echter en daar waar de defensieve
flanken aansluiten, zullen zich gewoonlijk punten voordoen,
die van meerdere zijden te benaderen zijn, en daar dient men
de eerste resultaten Lc verk.rijgen. Deze zijn in den regel de
moeilijkste en, wanneer men oordcelen mag naar hetgeen ZuidAfrika te aanschouwen gaf, zullen zij met onze tegenwoordige
vuurwapens somtijds spoedig de weerkracht der gchcclc slaglinie breken.
Ik moet hierbij opmerken, dat dit ook geldt voor de Engclschc opsLelling met reserves, en voorts dat de frontbreedte
in Zuid-Afrika dikwijls 25 tot 30, ja zelfs 45 K.M. bedroeg,
en dus in zooverre wel t<;_ vcrgelijken is met Europeesche
toestanden.
In de meeste gevallen zal men den vijand, al is het dan
ook met ccne dunne keten, op meerdere punten moeten omspannen en deze keten geleidelijk meer aanhalen.
J)i t is hoofdzakelijk de taak der infanterie. Wat aangaat de
artillerie, leert ons de veldtocht in dit opzicht alleen het volgende: Zij moet den aanval door vuur ondersteunen, zij mag
zich echter niet ongedekt onder het vijandelijk infantericvuur bewegen. V oor haar geldt in nog hoogere mate, waL boven
,·an de infantcric gezegd it>: zij zou daardoor vernietigd kunnen wordcu, eer zij tot daden komt. Kan zij zich dekken,
dan is de zaak natuurlijk anders.
De Engelsche artillerie is in zulke 01ustandighcdeu dikwijls
in het geheel niet aan het woord gekomen of beeft slechts
t.wec à drie schoten kunnen afgeven.
Wanneer wij de tegenpartij niet gel1ecl door artillerie onbewegelijk kunnen maken, stel ik mij vóór, dat de infanterie
zal vooruilgaan ongeveer op de volgende wijze en tamelijk
overeenkomstig den zin onzer voorschriften:
De aanval der infanterie kan alleen daar begonnen worden,
waar het terrein de beweging eenigermate onzichtbaar maakt.
Waar dit niet het geval is, zal men wel den nacht moeten
afwachten. Om de tegenpartij zoolaug mogelijk in het onzekere te houden, zal men zich over dag gedekt opstellen,

des
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noods alle13n door gezichtsdekkingen. De afzonderlijke aanvalsgroepen moeten daarom zorg dragen, niet buiten de dekking
uit te steken; men stelle ze dan liever in meer liniën achter
elkaar op.
De voor~te afdcclingen zullen meestal van afscheiding tot
afscheiding steunpunten in het voorterrein moet.cu bezetten; hierdoor gedekt volgen de anderen. Overigens kan mijn ~
inziens, vooral onder het vijandelijk vuur en over open terreinstrooken, het voorwaartsgaan slechts geschieden op de wijze
der Bocren d. w. z. kruipend en met sprongen van kleine
groepen. Een sprong met grootere afdecli ngen is alleen
daar uitvoerbaar, waar men snel kan opstaan en weder verdwijnen. Zoodoende zal natuurlijk elke compagnie, zelfs elk
peloton zich in verscheidene ver vooruit kruipende en springende groepen oplossen. De taak der pelotons· en compagnie:commandanten zal zich onder het werkzaam vuur in hoofuzaak bepalen tot het weder verzamelen der manschappen
achter de dekkingen en tot het doen van aanwijzingen der
volgende terreinafscheidingen. Aan de zelfstandigheid der
groepscommandanten en later ook aan die van den enkelen
man zullen hoo?:ere ciscben gesteld moeten worden, en zonder
zorgvuldige voorbereiding in vredesqjd zal die welnnnwelijks
voldoende zijn.
Ik weet zeer goed, dat men mij zal tegenwerpen, dat deze
q1<aestic niet uitvoerbaar is.
Ik zelf zou dat twee jaren geleden ook betwijfeld hebben;
ik heb echter gezien hoc l>uitscbers, die niet beter ware11 dan
onze manschappen, deze methode even goed toepasten als de
Boeren en dat hun offensieve geest er niet op achternitging,
in elk geval langer aanhield dan die der Engelsehen met hunne
methode. Ik heb zelf meermalen het commando bij zulke
gelegenheden gevoerd en kan niet gelooven, dat onze onderofficieren en de beste elementen der manschappen (laat staan
dan een infanterieofficier aan een niet-infanterist) dien avonturiers niet de loef zouden afsteken .
Het vuur van den aanvaller heeft boven de 1000 jf. w~:inig
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Wilardc. En waar men reecis op de groote afstanden niet meer
zonder vuur vooruit kan komen, zal men zeer spoedig in het
gohcel niet vcrder kunnen.
Van hier echter of van af '00 M. wordt het vooruitgaan
door onafgebroken vuur zeer ie de hand gewerkt, vooral wanneef· vcrder vooruitgeschoven, gedekt liggende afdeclingen daardoor de opmerkzaamheid de vijands tot zich trekken. Zulke
vooruitgeschoven groepen zou ik, zoo noodig geleidelijk, zoo
sterk willen maken, als de uitgebreidheid der betrokken dekking toelaat. Zij zullen dikwijls met succes van de schop
kunnen gebruik maken, want zij zullen het dikwijls lang in
hunne stellingen moeten ui~houdcn.
Voor err aleer zij echter klaar zijn en sterk genoeg, moeten
zij zoo mogelijk de opmerkzaamheid des vijand· niet toL zich
trekken. Misschien zijn zelfs de ransels als dekking voor het
hoofd tegen tegen granaatkartetsvuur te gebruiken; in Zuid.\frika bewezen samengerolde ·.vollen dekens in dit opzicht
goede diensten.
Het vooruitgaan zal verder eveneens op de wijze der Boerr.n moeten geschieden.
Zoodra de laatste dekking bereikt is, in open terrciu reeds
van af 800 tot 600 M., moet elk geweer in de voorsLe linie
zijn. Het vcrsterken der vuurlinie zal van nu af aan niet
meer kunnen geschieden vóór het invallen der duisternis.
Kleine verlengingen der tirailleurlinie door de linie achter de
dekkingen ging met minder nadeelen gepaard dan wanneer dat
in front geschiedde over bestreken open terrein.
Ook de laatste periode van den aanval, waarin men met
succes het vuurgevecht kan aanbinden, moet cv('nals bij de
Bocren doorgemaakt worden, d.w.z. dat een enkele man of meerdere manschappen af1visselend voorui~kruipen en schieten .•Juist
dan is tot het laatste toe de grootst mogelijke voorzichtigheid
gebiedend noodzakelijk, daar de vuuruitwerking op deze afstanden ook op knielende manschappen werkelijk vcrnietigend
i . Eene enkele onvoorzichtigheid kan hier alle bederven.
In slechts zeer weinig gevallen zal het gelukken, de eigen
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vuuruitwerking na te gaan en de grootte der verliezen van
eene liggende tegenpartij te beoordeelen. liet zwijgen of het
zwakker worden van het vijandelijk vuur alleen is slechts een
bedriegclijk kenmerk, en eene vergissing wreekt zich gewoonlijk door vernietiging. Een troep, die hier eens den 8tormaanval begonnen is, zal ternauwernood op het juiste oogenblik zich weder ncènvcrpcu. Streng genomen is ecu stormaanval dan ook alleen gerechtvaardigd, als men werkelijk gezien
heeft, dat de verdediger gevlogen is. Ik houd het daarom
voor zeer gevaarlijk om met het oog op gebrek aan tijd, bij
onze Vl'edesucfeningcu anders te handelen dan in oorlogstijd
en er zich dan op te verlaten, dat in de werkelijkheid alles
van zelve zal gaan.
·
De Engelsehen hebben in den oorlog juist gehandeld, zooals zij zich in vredestijd geoefend hadden; de Russen deden
heLzelfde bij J>Jcwna en wij evenzoo in de eerste periode van
den Fransehen oorlog. De terugslag daarvan echter, zooal~
bij Wörth en Gravelotte, kan wel eens noodlottiger gevolgen
hebben dan toen, als wij weer niet over ccnc sterkere artillerie
beschikken, zooals in 1870- 71.
Het laatsLe gedeelte mijner beschouwingen wil ik aan de
cavalerie wijden.
Zooals bekend is, heeft de Engelsche cavalerie in het gevecht
en bij de verkenning zeer middelmatig gëagecrd en leveren
d!e handelingen dan ook niet veel belangrijks op.
Hare ]JOgingen om in heL gevecht met het blanke wapen
te attakeeren, zijn bijna alle mislukt. Slechts één gelukten
aanval heb ik waargenomen. Het was die tijdens het gevecht
bij Donkerhoek of, zooals de Engelsehen zeggen, Eerste Fabrieken. Eene dnune, ver uitgebreide tiraillenrlinie der Boeren werd i u de flank gevat en opgerold.
De vechtwijze der infantcric met naar vcrhouding weinig
reserves, zooals ik die boven ontwikkeld heb, biedt voorzeker
aan de cavalerie, namelijk in het laatste , tadium van het ge.
vecht, met zulke flankstouten grootc kans tot slageD. Toch

41

liggen de aanvalspunten wel hoofdzakelijk op de vl ugels en
wanneer men hier reservetroepen zij- en acllterwaat·ts opstelt,
zou men aan dit gevaar wel voldoende kunnen weer. tand
bieden .
•\au Bocrenzijde vocht all aL· bereden infantcric en deze
vechtwijze biedt wellicht iet~ aan, dat w~uLrd is te vcrmelcleu.
Dat men bij ons do cavalerie niet gedurende een gcheclen slag,
evenals de infanterie, voor do verdediging of voor den aanval
gebruiken kan, zooals dat daar ge chiedde, is duidelijk; maar
in enkele mornonten van het gevecht kan zij, mijns inzient~,
afgezeten veel pre. toeren. Dit is vooral het geval bij de vooren achtcrhocdegcvcchLon en bij de ve1Tolging. In de beide
eerste gcv~.llcn komt het alloen aan op tijdwinst cu later
tijdig verdwijnen.
Bij voorhoedegevechten zal ccnc enkele dunne timillcurlioie
den tegenstander in don reg-cl buitengewoon lang ophouden,
wanneer deze niet :r.icn kan, wat er achter volgt. Dat zal hij
echter gewoonlijk niet, kunnen, zoolang hij die tirailleul'linie
niet zijwaarts overvleugelt. Het komt er du. in zulke gevallen in den regel in de eerste plaats op aan, ccnc grootc strook
te Lozettcn, waardoor die zijwaart. clle overvleugding woeilijkor wordt, in de tweede plaats pas op de stcrlüc der hezetting.
Ook in dit geval znllen groote openingen tussehen zwakke
afzonderlijke groepen niet schaden. In front zal de togenpartij
toch slechts aarzelend daartegen vooruitgaan, want door de
onzichtbaarheid van het vuur en het snelvuur der moderne
\'uurwapenen, zal zij in den regel het getal der cavaleristen
ver overschatten.
Gaat de vijand echter tot een snellen frontaanval over, dan
zal hij dit in zijne gevolgen duur moeten betalen. Voorbeelden
daarvan leveren de Engclsche frontaanvallen bij Belmout en
Graspan.
Enkele Boercnschutters, over 5 iL 6 K.l\1. verdeeld, hebben
zoodoende de Engelschc cavaleriedivisiën dikwijls langdurig

opgehouden.
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De voornaamste eischen zijn echter, dat de zwakte van het
detachement niet zoo maar te zien is, dat het omtrekken moeilijk is en dat de paarden niet al te ver achter de schutters
staan: 100 tot 200 M. is evenwel nog niet te ver.
De temgtoeht heeft natuurlijk in geheel verspreide orde
plaats.
Op dezelfde wijze moet bij een achterhoedegevecht gehandeld
worden. Hier echter moet ernstiger stand gehouden worden
en de tirailleurlinie dus dichter bezet zijn.
Daar men in zulke omstandigheden in den regel langer
moet blijven liggen dan in een voorhoedegevecht, is ook bij
den terugtucht de taak der infanterie gewoonlijk zeer moeilijk.
De ·netheid van den terugtocht der achterhoede toch regelt
zich naat· de snelheid van beweging der infanterie; terwijl
de snelheid van den vervolger afhankelijk is van de nelbeid
van diens artillerie.
l\fen loopt dus licht gevaar op den terugtocht zoo omvat
te worden, dat men niet meer in staat is nog eens stelling te
nemen; of men moet zijne artillerie opofferen om aan de infanterie een voorsprong te geven.
J
..lfgezeten cavalerie daarentegen is veeleer in ·taat. om dergelijke gevaren te vermijden. Daartoe is natmulijk noodig,
dat. zij eenige vaardigheid heeft in het gebruik der vuurwapenen en in het gebruik maken van het terrein.
Op hunne kopjes lieten de Boeren de Engelsehe schutters
tot op 400 ja zelfs ::100 M. naderen en ontkwamen bijna altijd
zonder groote verliezen. De paarden stonden in den regel
100 it 150 M. achterwaarts aan den voet des heuvels.
Zulke gunstige terreinen als de kopjes leveren onze streken
zeer zelden op, maar ik heb ook houtgewas en gebouwen
dezelfde dien ten zien doen; en die zijn bij ons veel talrijker
dan daar.
Wat de vervolging door cavalerie betreft, zoo zou ik ook
hier de Boeren tot model willen nemen. Zij begeleidden eene
wijkende tegenpartij zijwaarts te paard, stegen op gunstige
momenten af, overstelpten den vijand met vuur, maar vielen

hem niet aan. Het resultaat was in de meeste gevallen, dat de
Engelsehen zoodanig gcdcmoral isccrd werden, als zij door à en aanval niet meer hadden kunnen worden. Daarbij hadden zij telkenmale belangrijke verliezen, de Bocren daarentegen gccnc.
De pogingen der Bngelsche cavalerie daarteo-cn om door con
attaque de vervolging te stuiten, zijn, zoover ik weet, telkenruale mislukt en dikwijls doordien een klein aantal Bo01·en
met slechts weinig patronen groote cavalericma a's verdreven.
Zoo b.v. bij :Machudodorp door oenige dozijnen Duitsehers en
Boeren, die bijna al hunne munitie verschoten hadden.
Wat het gevecht van cavalerie tegen cavalerie bctrcfL, levert
clc oorlog .-!echts in zooverre voorbeelden, dat de BoNeli dikwijls vochten tegen _l!;ngelschc cavalerie, door af te zitten en
te vuren. De paarden stonden dan gewoonlijk onmiddellijk
achter de schutters.
Deze methode werd niet alleen gevolgd om aanvallen in l1et
op~om veld af te weren ; neen, men reed zelfs de Engelsehen
tot 500 à 600 M. tegemoet, steeg af en vuurde. Zoover ik
weet, vermocht de Engelschc cavalerie niets tegen dat vuur;
toch wil ik deze episoden niet zoo maar tot een punt van
vcrgelijking maken wegens de geringe waarde der Engelschc
cavalerie.
Het laatste punt, wat mij nog voorkomt van belang te zijn,
is het patrouille rijden, ongetwijfeld te velde de mee t voorkomende en gevaarlijkste taak der cavalerie, en ik vermeen,
dat de cavalerist meestentijd , als hij te paard blijft, gecne
boerderijen, dorpen of bos chen kan verkennen.
Het is met de snelladers voor twee of drie man, die ZICh
ergon · gedekt opgesteld hebben, zoo gemakkelijk een tienvoudig aantal ruiters dichtbij te laten komen en er zooveel
van ncêr te schieten, dat de overigen er in wilde vlucht van
doorgaan, zonder iets gezien te hebben.
Zelfs al lossen de patrouilles zich voor zulke terreinvoorwerpen in lange liniën op, dan blijft toch de enkele ruiter
zulk een belauo-rijk doel, dat ccnc zoodanige verkenning, ook
als zij gelukt, in den regel te groote offers eischt. Afgezien

hier nog van, zijn dergelijke handeliogen le paard reeds ten
gevolge van hot terrein slechts onvolledig uit te voeren, in
aanmerking genomen de gemiddelde geoefendbeid van iederen
ruiter.
Om werkelijk zulke objecten te naderen en te kunnen zien,
wat er zich in bevindt, moet de patrouille afzitten en liefst
van verschillende kanten sluipenderwijze vooruitgaan.
Dit zal natuurlijk nog meer moeten gebeuren wanneer men
genoodzaakt wordt zich van zulk een terreinvoorwerp·meester
Le maken, wat dikwijls het geval zal zijn als men van daaruit nog voorwaarts wil.
Ook de sterkte der patrouilles komt mij van veel belang
voor als zij in staat zullen zijn dergelijke handelingen uit te
voeren. Om met succes op deze wijze van meerdere zijden
vooruit te sluipen, moet ieder onderdeel minstens vier of vijf
, karabijnen sterk zijn, anders zal men meestal niet bestand zijn
tegen een vcrlies van één of twee man. Dan komen nog de
paardenvasthouders met een paar karabijnen tot bescherming.
Op dezen grond vermeen ik, moet men patrouilles, die
verder vooruitgaan en door de keten der vijandelijke voorposten
en patrouille~> moeten doordringen, niet minder dan 15 man
sterk maken; nog beter 25 it ::30 man, zooals de Boeren deden.
Weinige, maar sterke patrouille!:! zien dikwijls meer dan vele
zwakke. Wil de commandant alleen met enkele ruiLers vooruit, dan kan hij dat toch altijd nog doen en zoo noodig de
rest gedekt achterlaten.
De Engelscha patrouilles, die ver in hetvoorterrein gingen,
waren in den regel vijf tot zeven man sterk. Dit gering aantal en de gewoonte om altijd te paard te blijven, maakten
dat zij bij den geringsten tegenstand geheel uit de koers
raakten. Dikwijls werden zij op korte afstanden door twee
of drie man, ja zdfs door een enkelen totaal verniet,igd of
met grootc verliezen teruggejaagd zonder iets meer te kunnen
melden dan dat z~i vuur hadden gekregen. Daar heeft men
in den regel echter weinig aan. Het gevolg was, dat de Engelsche aanvoerders van het begin tot het einde van het ge-
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vecht. in het om~ekrrr vcrkorrelen en dat zij tijclr.nR het grvrrht
telkens voor nieuwe vel'l'a>lsingcn ~tonden.
Om cenc patrouille te rijden moet men over goede kijker;;
hrschikkcn. Zij zijn ·hier naar mijne meening van hetzelfde
helaug al bij de artillerie.
Men zou meen en, dat aan den kant der Roeren de vcrkrnning uitstekend had moeten zijn, tocL wa dit geen. zinR heL
geval. De Roeren wisten hunne bewegingen voortt·effelijk te
ma. keeren, maar de verkenning van den vijand door patrouilles
had meestaJ niets te beduiden, niettegenstaande de omstaudighrrlrn voor hen zoo gunstig mogelijk waren.
De oorzaak hiervan w~s de weinige moed der Roeren om
ecm iets te wagen, wat ook weer hier zooals oveml uitkwam.
Naat· mijne ervaring worden bij het patrouillerijden, meer
dan bij iedere andere gelegenheid, hooge eiscben gcRtcld in overwinnen van zich zeiven en aan handigheid, juist omdat de kans
van zich te ontzien zoo gun. tig is en omdat de voor ten 11' erloos tegen elke dekking als het ware den dood tegemoetgaan.
De Boeren zijn daartoe niet geschikt en dit gebrek wns
zoo merkbac'Lr, dat in het verloop van den oorlog de Boerengeneraals de verkenning dikwijls aan de uitlandet'S opdroegen.
Ofschoon on,; de Joeale bekenrlheid der Boeren, hun gemak
''an zich te orii'ntrercn ru ook veelal hunne bruikbaarheid
ontbraken, brachten wij toch betere rapporten mede dan zij.
Men ziet hieruiL dus alweer, daL de moreelc eigen. chappen

den dool's1ag geven.
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Ik heb met een kleinen troep van ± 25 man ongeveer
zes weken lang in voorste linie de verkenning verricht voor
de oostelijk van Pt·etoria staande troepenmacht Yan den generaal Botha, en gednrende dien tijd heb ik mij meestal
dichtbij en tu schcn de Engelsche legerafdeelingen bewogen.
Wat den nachtclijken paLrouillegang betreft, doet men beter
eene sterkere patrouille voorwaarts en gedekt onder te brengen
en vandaar kleinere patrouilles te laten gaan, dan telkens
Pnkele patrouilles van achteren naar voren te zenden en die
weder terug te ]aLen rijden.
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In een klein boscb of wel in eene kleine boerdm·~i van t\\'ee
of drie huizen zal men 's nachts bijna altijd veilig zijn, tenzij
de v\jand er nauwkeurig mede bekend is. Eene tegenpartij zal
in het duister zelden iets onzekers aanvallen, wanneer h~j vnu1·
krijgt.
De krachten der paarden zijn een te kostbaar goed om ze
niet op alle wijzen te sparen, daarom zon een hoofdstel, waarbij men met eenc beweging de stang in en uit kan ncmf'n,
(de Engelsehen hadden een dergelijk) zeer aan te bevelen z~jn.
Bij deze gevechten te voet moet de cavalerist natuurlijk
over een grooter aant,a~ patronen beschikken, het beRt rneclC'
te voeren in patronenbandelieren. Zonder bezwaar droegen wij
allen er twee of vier.
Wij hebben voorts zouder eenig bezwaar dagelijks met het
Mausergeweer O>Cr den rng gereden. Men moet echter zorgen,
dat het wapen den bandelier kruist en dat dr. knop niet rechtop naar binnen wijst. Op deze wijze is het geweer zeer gemakkelijk te hanteeren.
Ook de artillerie was zoo bewapend en nac1eelige gevolgen
zijn mij daarbij niet opgevallen.
Voor de officieren daarentegen zonden Mauserpistolen of
dergelijke aanbeveling verdienen.
Tot besluit maak ik mijne verontschuldiging als vele mijner
inzichten met te groote beslistheid schijnen gt\nit te zijn.
Dit lag niet in mijne bedoeling, maar om niet onduidelijk
te worden, weet ik geene betere wijze om mij uit te drukken.

G.

