AANTEEKENINGEN VAN DE KAPITEINS
GEMAAKT BIJ DE OEFENINGEN

DELPRAT EN VAN DER

HOEVEN,

IN DEN VESTINGOORLOG EN DE

DAARBIJ GENOMEN PROEVEN DOOR DE PRUISSISCHE TROEPEN TE COBLENZ , VAN DEN 25"en AUGUSTUS TOT
DEN <0-»«- OCTOBER 1836.

Op den 25stcn Augustus 1856 des middags Ie Coblenz aangekomen,
hebben wij ons zonder verwijl bij de hooge militaire autoriteiten aangemeld.
Wij werden dadelijk op de meest verpligtende wijze in de gelegenheid gesteld, reeds denzelfden avond bij den aanvang der oefeningen op den Kartbuizcrberg tegenwoordig te zijn. Deze oefeningen zouden beslaan in de
uitvoering van een geregelden aanval op het Fort Alexander.
De werken die in den avond van den 2östen Augustus verrigt werden,
bestonden in het openen der loopgraven en het maken van gemecnschapsgangen naar de achterwaarts gelegen depötplaatsen en parken.
Des middags ten 5 uur rukten de troepen u i t , om de noodige bevelen
en aanwijzingen betrekkelijk den te verrigten arbeid Ie ontvangen. De
opening der loopgraven geschiedde echter eerst des avonds ten half negen
u u r , toen hel genoegzaam duister was geworden.
De manoeuvre ving aan met het oprukken der dckkingstroepcn, die op
eenigcn afstand van de Ie vervaardigen parallel geplaatst werden. De reserve was op ongeveer 150 pas achter de parallel opgesteld en door een lerrein-plooi gedekt.
De 600 werkers, alleen uit infanterie beslaande, waren met sabels gewapend en hadden het geweer, met de bajonet o p , aan den geweerriem
over den regier schouder hangen. De opgerolde kapoljasscn en de broodzakken werden over den linker schouder gedragen.
De manschappen waren voorts in h u n n e gewone lenue gekleed, met
wapenrok, zwarte broek en politiernuts.
Terwijl de dekkingstrocpcn opmarschecrdcn, werden de arbeiders tot
liet ontvangen van gereedschap in gesloten kolonnen opgesteld. Hel uilgeven der gereedschappen werd verrigt door de manschappen van acht
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kompngniën pionniers. Ieder arbeider ontving een schop en om de vier
man werd daarenboven nog een pikhouweel gegeven. Het uitreiken der
gereedschappen geschiedde op deze manier met veel spoed en orde.
De officieren en onderofficieren der infanterie, die bij de werktrocpen
behoorden, waren belast met liet handhaven der orde, maar de leiding
en plaatsing der arbeiders en de regeling van den arbeid geschiedde door
de Ingenieurs.
Onder!usschen waren de loopgraven op een afstand van omtrent 700
pas van de vesting door de pionniers getraceerd met een witten band, die
van een haspel algewonden en aan kleine piketpalen vaslgemaakt werd. De
opmarscherende werklieden werden nu door de Ingenieurs, op twee pas afstand van elkander, langs dezeu band geplaatst. Het werken geschiedde
op de gewone wijze, met veel orde en ijver, maar zeer langzaam, omdat
de parallel geopend moest worden in een zeer vasten, bijna steenachligen
leemgrond. Door de, ongunstige gesteldheid van het terrein kon men op
400 pas van de loopgraaf wel zeer duidelijk geluid hooren , doch dit niet
onderscheiden; — zelfs niet wanneer men met het oor op den grond lag,—
hel geleek veel naar getrappel van paarden. Er was echter slechts weinig
geweervuur noodig, om dit geluid onmerkbaar te doen worden.
Om half t i e n , toen de arbeiders , na ruim een half uur werkcns nog
geenszins behoorlijk gedekt waren, werd het terrein eensklaps helder verlicht door drie lichlkogcls, waarvan er een opzettelijk achter de parallel was
ircplaalsl. De arbeiders konden daardoor duidelijk gezien worden door de
posten , die op cenigen afstand vóór de vesting waren uitgezet.
Toen had er een sterke uitval plaats, die, door kanon- en geweervuur
uil de werken ondersteund, niet door de dekkingslroepen kon tegengehouden
worden , zoodal men de arbeiders moest verzamelen en de reserve voorwaarts
rukte. Na een levendig geweervuur werden de uilvalskolonnen met de bajonet
weder teruggedreven en de werkzaamheden snel hervat. De sappe werd gebragl op eene bodembreedle van 4, en eene diepte van 3 voel (1). Om
- t w a a l f uur was de arbeid voltooid en rukten de troepen naar Coblenz lerug.
"2tislc Augustus. Des morgens werden de verschillende loopgraven,
door de infanterie, op de volle bodembreedte van 8 voet gebragt, en de
noodige b a n k e t t e n , opruien en trappen vervaardigd.
De beide taluds der eerste parallel werden over de geheele lengte van
trappen voorzien. In de gemeenschapsgangen zijn deze trappen echter al(i) I u deze aunleekeniugen zullen steeds de Pruissische malen en gewigteu worden opjrp^eveii, omdat de betrekking der verschillende deelen daarbij duidelijk in het oo<* valt
hel geen bij herleiding in Nederlandsche maat niet meer het geval is.
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leen in de haken aangelegd. De uitvalslrappen in de parallel werden met
fascines bekleed, die behalve met de gewone doorgaande pikclien, nog met
stevige palen tegen het vóórvlak der treden waren vastgezet.
Uit het bijgevoegde schctsplan der aanvalswerken, zal men ontwaren,
dal niet alle sappcwerken en halterijen werkelijk uitgevoerd zijn. Vooral
was dit het geval met de batterijen der eerste parallel. Men moest namelijk
op het plateau van den Karlhnizerberg een behoorlijk exercilieveld voor de
infanterie blijven behouden. Daarom zijn de batterijen in die parallel alleen
getraceerd en de vuurrnorideri waarmede ze bewapend moesten worden,
slechts lijdelijk in batterij gebragt en werden na hel eindigen van het vuren
weder weggevoerd.
Des middags werd de schans Groszfürsl Thronlblger op de linker flank
van den aanval gelegen, heworpcn mei mortieren van 8 d u i m , 8 tt , 7 fö
en een houwilser van 7 uè, geplaatsl in vier getraceerde batterijen deieerste parallel, op afstanden van 400 a 450 pas. De mortieren hadden
eene elevatie van 45° de houwitsers van 17°. De projectilen bevallen
slechts exercitie-ladingen.
De lading van den mortier van 8 d u i m was 15 lood; van 8 &', 9 lood ;
van 7 ffi, GVs a 7 lood; 7 w, 7 a ü% lood en de houwilser van 7 ür, 2/8 lood.
Er werden 160 worpen gedaan; daarvan troffen: in het reduit 52, in
hel terreplein 40, den wa'sgang 9 , de borstwering 11 , de gracht 17, te
ver 28 en te kort 23.
De muren van het gemetseld reduit werden door de navolgende projectilen getroffen :
4 projectilen uit de 8 duims mortieren,
1
,» » 10 «
2
»
» » 7
tt
»
batterij IN". 6.
1
»
» » 7 ft'
»
vlcugelbaltcrij.
Deze projeclilen vielen na het treffen in de voorliggende gracht. De
muren van het reduil waren weinig beschadigd, maar de uitstekende cordons van Grauwackcn zandsteen en de scherpe kanten van de kanon- en
geweerschiclgalen hadden nog al veel geleden.
Bij de oefeningen van hel Pruissische leger legl men er zich vooral op
loc, om zoo gelrouw mogelijk den wcrkelijken oorlog voor te stellen, ten
einde bij den soldaat geen verkeerde denkbeelden te doen ontstaan. Maar
deze oefeningen dienen ook levens om de bevelvoerende officieren te gewennen zelfstandig te handelen, en om hunne praclische bekwaamheden te
kunnen beoordeelen. Bij de bestorming van de schans Thronfolger, die op
den avond van den 26slen werd uitgevoerd, bleek dit zeer duidelijk. Aan
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de kommanderende officieren, zoowel in als vóór het forl Alexauder, waren slechts de troepen aangewezen waarvan zij zich bij de verdediging en
den aanval konden bedienen, doch de maatregelen en dispositiën die genomen moesten worden, werden geheel aan hun eigen oordeel overgelaten,
en daardoor volkomen geheim gehouden. Deze omstandigheid, gevoegd bij
de nachtelijke duisternis, was dan ook soms oorzaak , dat wij niet altijd den
gehcclen loop van hel gevecht konden volgen, en er enkele malen min of
meer belangrijke bijzonderheden aan onze aandacht moesten ontsnappen. Voor
zoo verre wij konden nagaan , had de bestorming op de volgende wijze plaats.
Toen het volkomen duister was geworden r u k t e n drie kolonnen, ieder
van ongeveer 150 m a n , uit de parallel tegen hel werk op. De regier
en linker kolonnen trokken op ecnigen afstand zijdelings langs de schans,
met het doel om de keel aan te vallen en de uitvallen uil de achtergelegen
vestingwerken tegen Ie houden. De middelste kolonno, door lirailleurs
voorafgegaan, en gevolgd door eene sterke al'deeling pionniers, met de geweren over den schouder gehangen en voorzien van schoppen en pikhouweelen, trok reglslreeks op de face van hel werk a a n . Daar de belegerden
geen posten voor hel werk hadden geplaatst, en de kolonnen met de
grootste s t i l l e n a d e r d e n , waren de lirailleurs reedt tot op ongeveer 50 pas
van de gracht, gekomen, voor dal de eerste geweerschoten, door de schildwachten op den w a l , gedaan werden. De schans werd dus bijna overrompeld en hel groole nul dal men hier had k u n n e n trekken van ver voor
uitgeschoven en ingegraven posten, viel zeer duidelijk in het oog.
Zoodra zich de aanvalskolonnen onldekl zagen, omwikkelden zich de
tirailleurs langs den grachlboord en belellen daardoor den vijand om op de
borstwering te komen. De slormkolonne wierp zich , van nabij door de
werkers gevolgd, in de gracht, beklom de borstwering, verjoeg de verdedigers en stelde zich in het werk op.
De arbeiders begonnen snel met hel afgraven van de builenkruin der
borslwering Ier breedte van vijf voel, mei het maken van opruien in de
laluds der gracht, van een eind der Iweede parallel vóór de schans en
van gemeenschapsgangen naar de eerste parallel. Aan de einden of hoeken
van hel logement op de borslwering, werden flankdekkingen gemaakt van
op elkander geplaatste schanskorven. Ook werd het bovenvlak der nu
tegen de vesting gekeerde borslwering voorzien van gewecrschielgaten,
door vijf zandzakken gevormd
Het tracé van deze sappewerken werd , even als in den vorigen n a c h t ,
door de Ingenieurs, door middel van wille banden aangewezen. De arbeid
werd in de duisternis op de zeer sleile graehlstaluds en in den harden
mei spoed , doch levens in stille en met orde volbragt.
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De verwachting dat er uil de achtergelegen ve.slingwcrkcn een uilval
gedaan zou worden , om Ie trachten het verloren werk lerug Ie nemen ,
werd niet verwezenlijkt. Eene vierde kolonne, die als reserve op eenigen
afstand van de schans was opgesteld , kon daarom geen deel aan het gevecht nemen. Gedurende den arbeid had er slechts ecnig geweervuur lusschen de voorgeschoven posten plaats.
De inneming van hel werk Thronfolger werd mei groole voortvarendheid
volbragl; de orde is daarbij, niettegenstaande er bestendig een levendig geweervuur was , geen oogenblik verbroken geweest; het kan slechts na herhaalde oefeningen in het vuur , mogelijk zijn , om zonder ongelukken , bij
n a c h t , zooveel troepen in vestingwerken tegen elkander over Ie stellen.
Later zijn nog een 15tal granaten gescholen, onder 4° elevalie, mei V8 ffi
lading, uit een bVi duims houwilser op w a l a f f u i l , slaande op de regier
face van enveloppe II van hel forl Alexandcr. De afstand lot de parallel
bedroeg ongeveer 700 pas. Van deze granaten k w a m e n 2 in de parallel; 2
in de voorliggende borstwering ; 1 in den gemecnschapsgang ; 4 tusscheu
de zigzags ; 6 gingen over de parallel heen.
De voorliggende gemeenschapsgangen waren gedurende den nacht vervaardigd , doch gedurende het schieten nog niet geheel voltooid
Ook hebben er dien nacht hoogst belangrijke proeven plaats gehad, ten
einde te doen zien, welke uilwerking verwacht kon worden van het vuur uil
eene vesling, terwijl de loopgraven geopend worden.
Van de linker face van enveloppe I V , werden , op 700 pas afstand, tegen
de plaats der eersle parallel kartelsscholen gedaan, op hel oogenblik dal
de werkers gereed stonden de opening der loopgraven aan Ie vangen. De
•werklieden waren daarbij voorgesteld door een houten schijf van GO pas
lengte en 6 voet boogie. Regis en links van deze schijf stonden linnen
schijven van gelijke hoogte, doch ieder 90 pas lang. Doze schijven stelden
de dekkingstroepen voor. Door het oplaten van een paar vuurpijlen met
speelwerk , werd hel terrein slerk verlicht en levens het sein gegeven lol
het openen van het vuur. De lichlslerren verspreidden een bijzonder fraai
doch kortstondig lichl; men kon zeer duidelijk de schijven en hel omliggend
terrein zien. Ook werd er een lichlkogel uil een houwilser van 8 duim
geworpen , doch deze vloog in slukken en miste dus de verlangde uilwerking. Hel middel orn een golvend lerrein voor eene vesling ie verlichten
door vuurpijlen , schijnt ons in vele opziglen de voorkeur te verdienen boven
liet gebruik van lichtkogels. Er dienl echter bij Ie worden opgemerkt, dat
de lichtsassen, die door de Pruissische artillerie vervaardigd worden , bijzonder goed ziju en weinig rook geven.

Er werden nu uil 2 metalen 12ffi r 8 op raamaffuilen , 30 kartelsscholen

gedaan. De kartetsen Iiadclen 52 sluks 12-Ioods kogels; de op/et was
r/t duim en de lading 3 B. Er troffen 170 kogels, waarvan 167 doorsloegen. In de nevengeplaatslc schijven kwamen regis \"2 en links 19 treffers.
Bij cene verspreiding van omtrent 103 pas, bedroeg dus hel getal treffers
op de werkers omtrent 17 ten honderd, en als men de dekkingslroepen
mederekenl , ongeveer 20 ten honderd. Dat het aantal treffers bij deze
scholen zoo aanzienlijk was , moei grooleudeels worden toegeschreven aan
de gunstige gesteldheid en hardheid van hel terrein.
Nog veel gewigiiger schijnt ons de proef omlreiil de trefkans in de duisternis mei iiiinic geweren. Om de rigling en elevatie Ie bepalen, had men
in het plongé houten vorken willen stellen , met blokken er achter.
De punten der vorken waren echter niel in de harde borstwering te
krijgen , zoodat men de vorken slechts met eenige zandzakken kon vastzetten. De verhouding der treffers, opgemaakt uil eenige honderd scholen
op de schijf die de werkers voorstelde, bedroeg niet minder dan 20 ten
honderd. Een bewijs welk een gewigligc rol dit vuurwapen bij volgende
vesting -oorlogen zal kunnen spelen , als men slechts de voorzorg neemt,
zich des nachts van goede riglmiddclen Ie voorzien.
27s<e Augustus. Des morgens werden de gemeenschapsgangen naar
de Iweede parallel voltooid en de depots van sappc-benoodigdheden lol de
opening der tweede parallel, in de nabijheid der eerste parallel overgebragt.
Des avonds verzamelden zich de aanvalstroepen builen bereik van hel
geschulvuur, op eene plaats waar men vroeger gebivouackcerd had , en waar
men dus de kwartieren onderstelde. Zoodra het duister was geworden
rukten de dekkingslroepen in de grootste stille voorwaarts. De werklieden,
ditmaal uil pionniers en infanterie beslaande, volgden, en gingen in kolonne mei gelederen van 12 rol naar de depots. De schanskorven waren
op rijen geplaatst, op afstanden van twee pas, iedere rij van 12 korven.
De schoppen en pikhouweelcn lagen op hoopen bij de schanskorven. De
werkers marscheerden , mei hel geweer over den regier schouder hangende,
lusschen de rijen schanskorven, en ontvingen daar de werktuigen van de
pionniers. De schanskorven werden mei de regier hand gedragen aan eene
lus van vlechtwerk, die zich, op Vs der hoogte van boven gemeten, binnen
den korf bevond. Zoo marscheerden de werkers door de gemeensehapsgangcn naar de eerste parallel, en van daar — altijd de sappe volgende —
naar de plaats waar de tweede parallel geopend moest worden.
Het tracé van deze parallel was weder met traceerband gemaakt; dit
band was echter op eenige plaatsen door de voorlrukkende dekkingslroepen
gebroken , waardoor eenig oponthoud ontstond.
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Bij de regeling vau den arbeid had men gezorgd , dal de pionniers geplaatst werden op de punten waar het terrein liet hardst was. Men zag
bij het gebruik van liet pikhouweel in deze steenachtige gronden, telkens vonken springen, die door de voorslaande schanskorven echter voor den vijand
verborgen bleven. De arbeid werd voorts op dezelfde manier verrigt als
bij het Nederlandsche leger gebruikelijk is.
Toen de schanskorven ten naasteubij gevuld waren, werden er eenige
lichtkogels achter de parallel aangestoken ; men mogt dus aannemen dat
men in de vesting den arbeid ontdekte. — Een hevig kanon- en geweervuur
uit de vesting en bij de dekkingstroepen kondigde een uitval aan, maar hoe
het zich daarbij heeft toegedragen hebben wij niet kunnen nagaan, omdat
die uitval plaats had onder een hevige regenbui, waardoor hel uilzigl over
het terrein bij de reeds heerschende duisternis geheel benomen was. In geen
geval wordt er in Pruissen bij dergelijke oefeningen, om ongunstig weder ,
van de eenmaal gegeven bevelen afgeweken.
Na de opening der parallel werd er dien nacht ecne mortier-batterij voor
4 mortieren van 8 duim gebouwd. De borstwering van deze batlerij was
opgezet met schanskorven van 4 voet hoogte, die op twee (rappen stonden.
De trappen waren ter besparing van fascinen, slechts bezood. De grond
was echter zoo hard , dat men de zoden met hel pikhouweel moest loshakken. Daar de voorraad van hout niet zeer groot was, zijn de sappen
over het algemeen slechts met een enkele fascine bekroond. De loopgraven
werden over de geheele lengte van (rappen voorzien.
Gedurende dezen nacht maakte de belegerde, op nagenoeg vijftig pas afstand vóór de parallel, galen, waarin scherpschutters als loerposlen konden
geplaatst worden. Deze gaten waren ongeveer twee voel diep, anderhalve
voet breed en drie voet lang; de bodem was naar de vesting schuins bijgewerkt. Om twaalf uur werd de arbeid geslaakt.
28ste Augustus. Des morgens werden de sappen verbreed en voltooid ,
de batlerij bewapend en de depots van sappc-benoodigdheden meer in de
nabijheid van de parallel overgebragt.
Den volgenden avond werden de gemeenscliapsgangen op de kapilaal van
enveloppe II lot aan de derde parallel, en van enveloppe III tol aan de halve
parallel, met vluglige sappen uitgevoerd. Men heeft dit gedeelte van den
aanval met vluglige sappe verrigt, om zoodoende cenigen tijd over te houden voor het laalsle tijdperk der belegering. Gedurende den arbeid hadden
er kleine uitvallen en schermutselingen plaats , doch aanhoudend vielen er
hevige stortregens, en de nacht was zoo donker, dat wij geen bijzonderheden hebben kunnen waarnemen.

*
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Voor dal de lot hiertoe beschreven aanvalswerkzaomheden werden u i l gevoerd , had de verdediger op liet terrein voor enveloppe II eene aarden
fléche oj)gc\vorpen in de keel voorzien van een houten geblindeerd blokhuis. Deze flèche, waarvan de conlrescarp gel'raiseerd was, moest niet bij
de eigenlijk gezegde verdediging dienen, maar was alleen tol mijn logement
vervaardigd, om namelijk de mijnen op eenigen afstand van hel Forl Alexander te kunnen aanvangen en zoodoende het maken der galerijen eenigzins te
bekorten , — zoo werd althans gezegd ; — maar wij houden het voor meer
waarschijnlijk , dal men den thans te voeren mijn-oorlog niet wilde doen plaats
hebben in de nabijheid van het permanente mijnstelsel van Forl Alexander.
Ook werd de enveloppe II van dat fort, gedurende drie dagen , geheel be
wapend als voor een werkelijk beleg. De andere werken waren slechts in
verband met de Ie nemen proeven , met cenige stukken bezet.
29ste Augustus. De vroeger vervaardigde sappen werden voltooid en
zes verschillende sappehoofden aangelegd , op ruim 350 (tassen van het
glacis , om te dienen bij liet nemen van proeven met verschillende
draagbare vuurwapenen. Deze proeven hadden in den namiddag plaats.
De schutters waren alle uitgezochte manschappen. Zij stonden in emplacementen , die aan hel eind van hel glacis en conlrepcnle waren ingesneden.
De zes sappehoofden waren aan elkander gelijk en naar hel gewone voorschrift vervaardigd. Maar de afstanden waarop de schutters van deze sappehoofden stonden , en de rigling der schoolslijnen waren niet volkomen
dezelfde. Tegen de binnenste vlakken der schanskorven waren , in plaats
van sappebossen , over eene lengte van \"2 k o r v e n , vijl' lagen zandzakken boven elkander gestapeld. De eerste schanskorf was aan de schutters
ten doel gesleld. Deze en de beide volgende waren niet gevuld , en van
builen mei graauw papier bekleed om de treffers te k u n n e n opnemen.
Achter de schanskorven en in 't verlengde der schoolslijnen waren schijven
geplaatst, even hoog als de, korven. Kleine bekrooningsfaseinen worden
door de Pruissische troepen niet gebruikt. De rolkorven waren gevuld
mei doorgaande piketpalen ; in hel midden van den korf is een kern-korf
van bijna Iwee voet middellijn. Deze kern wordt natuurlijk niet gevuld.
De uilkomsten van deze merkwaardige proeven zijn in de volgende label
vcreenigd.
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Deze proeven mogen wel niet geheel en al als streng vergelijkende proeven
worden beschouwd, orndal de afstanden en doelen niet volkomen gelijk
waren, en andere kleine onregelmatigheden plaats h a d d e n , — doch ze zijn
evenwel genomen onder omstandigheden zoo als die in den wcrkelijken
oorlog voorkomen; — zij schenen ons vooral daarom belangrijk, omdat ze
de geduchte uitwerking der zündnadel-walbussen doen kennen. Deze vuurwapenen zijn korte en niet zeer zware bussen, door een geweermaker uit
Luxemburg vervaardigd. Ze werden zonder bevestiging aan vaste punten,
even als de andere geweren op een zandzak opgelegd, en hadden niet meer
terugstool dan een gewoon Minié-geweer. Het laden gaat even als bij de
gewone zündnadelgewercn zeer snel, de sluiling schijnt zelfs hoven de gewone inrigting de voorkeur te verdienen.
Van deze bussen waren slechts een 50-tal in hel luighuis Ie Coblenz
voorhanden; ze waren aan de schutters die er mede v u u r d e n , geheel onbekend. Als men nu in aanmerking neemt, dal het aantal treffers veel
grooter is dan bij eenig ander vuurwapen , en dat de helft der kogels door
de schanskorven en gevulde zandzakken hecndrong, ja zelfs dat er verscheidene kogels door de gevulde schanskorven en de rij /undzakken waren
geslagen, dan zal men moeten erkennen, dat de Luxemburgsehe zündnadelwalbus, een ontzettend wapen is, waarmede men den vijandelijken sappcur gewigtigc verliezen kan toebrengen, en waarvan men een hoogst nuüig
gebruik zou kunnen maken uit alle plaatsen en veslingwerkcn, die men
niet met kanons kan bewapenen. Om de uitwerking der draagbare vuurwapenen met hel karlelsschol Ie k u n n e n vergelijken, heefl men uil de enveloppe II van hel forl Alexander, uit een lang bronzen kanon van 12 'vè
op raamaffuil, op 400 pas afstand en eene lading van 3 «? en elevatie
van V» duim , vier karletsschoten gedaan legen een sappehoold, en 8 scholen
legen ecne in aanbouw zijnde dcmonlecrbalterij. De arbeiders die aan de
batterij werkten, waren weder voorgesteld door houten schijven. Het
aantal treffers bedroeg in liet sappehooid 27» en in de dcmonleerballerij 28
len honderd. Geen der karlelskogels drong door de korven heen.
Wij hebben vroeger reeds opgemcrkl dal de oefeningen bij hel Pruissischc
leger ook bijzonder moeten dienen om de officieren te gewennen zelfstandig
en naar eigen oordeel Ie handelen. Thans mogen wij niet verzuimen te
vermelden op welke leerrijke en tevens kiesche wijze de bevelvoerende generaal de uitgevoerde manoeuvres beoordeelde, en boe hij zonder in helminst
eigenliefde Ie krenken of ijverzucht op Ie wekken, nuttige wenken en lessen
aan bet officier-korps wist te geven.
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Mei de bovenvermelde proeven \\as nu een \oornaam gedeelte der oefeningen Icn einde gcbragl. De generaal majoor FISUIEH (I) , ingenieurinspecleur, belast niet de leiding van de/e oefeningen , nam deze gelegenheid waar, om de officieren der verschillende wapenen om zich heen
Ie verzamelen.
In korte en duidelijke woorden gaf de generaal vooreerst een overzigl
van de tol hiertoe uitgevoerde belegcringswerken. Hij deed vervolgens opmerken , dat men bij hel bcoordeelen der verkregen u i t k o m s t e n vooral in
het oog moest houden, dal in de volgende veslingoorlogen de afstanden
der parallellen van de vesting gewis vergroot zullen moeten worden met
een paar honderd pas voor de eerste, en met een honderd pas voor de
tweede parallel. De verhoogde uitwerking der betere vuurwapens van den
infanterist , zou alleen reeds voldoende zijn om te noodzaken tot een
grooteren afstand en uitbreiding van de eerste aanvals'.verken. Men had bij
de thans uitgevoerde werken de afstanden der parallellen nietf \ergrool,
eensdeels omdat men den sappe-arbeid zoo veel doenlijk wilde verliglen, maar vooral ook, omdat men, bij eene grootere uitbreiding dier werken,
parlij zou hebben moeten trekken van eenige exereilie-aardewerken en
andere op het plateau van den Karlhuizerbcrg liggende h o o g t e n , maai
waardoor dan ook levens de belegeringswerkeii al Ie zeer zouden afwijken
van den gewonen vorm.
Vervolgens overgaande lol de beoordeeling der disposiliën, die in den
vorigen nacht zoowel door den verdediger als door den aanvaller waren
genomen, merkte de generaal vooreerst op, dat uien bij de uitvoering va» de
vluglige sappe op een golvend en geaceidentccrd terrein en bij n a c h t , ;:llijd
veel moeite heeft om de afdeelingen arbeiders bijeen en gesloten te houden. iMoelen zulke werken daarenboven nog bij ongunstig weder worden
uitgevoerd, dan zijn de bezwaren nog veel grooter. 15ij ervaring svas hel
hem dan ook meermalen gebleken, dal een a a n t a l van 500 arbeiders bij
iedere kolonne — zelfs bij zeer guuslige omstandigheden — als hel m a x i m u m
kan worden beschouwd, waarmede men voor den vijand mag verschijnen.
Bij den arbeid van den vorigen naehl, die bij zulk een storm- en regenachtig weder moest uitgevoerd worden, was dit op \erschillendc punlen
zeer duidelijk gebleken.
Ook omtrent de opstelling der dekkingstrocpen werd aangemerkt, dat
men zich meestal te zeer laai verleiden om digt bij de vesting post ie
(i) De generaal-majoor FISCHER, vioeger belast niet de opvoeding; van /. K. H. Prin
W I L H E L M van Priiisspn , is koit nn de oefeningen te Coblenz overleden.
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vallcu, len einde de uitvallen spoedig hel liooi'd Ie kunnen bieden ; — maar
dal men niel allijd genoegzaam gebruik maakt van die kleine golvingen
van liet terrein, die des riaclils moeijelijk zijn op Ie m e r k e n , en die locli
zoo bijzonder voordeelig zijn, omdat ze den troepen eenige dekking geven
in den boogslnadeeligen toestand waarin ze geplaalst zijn.
Bij hel naderen van uitvallen moet men de loerposien vóór de parallellen geplaatst, zoo min mogelijk gebruik laien maken van h u n n e v u u r wapenen. Hel geweervuur, dal in de duisternis zoo weinig uitwerking
licefl, verraadt sleehls de stelling van den aanvaller, en moet dus beperkt
blijven lol persoonlijke verdediging. De poslen moeien slechts op de soutiens t e r u g t r e k k e n , om deze voor den naderenden vijand Ie w a a r s c h u w e n ;
ze mogen in geen ge\al aanvallend handelen. Juisl omdat hel zoo moeijelijk
is de soldalen te doen begrijpen, dal zij door niel te schieten den \ijand
in hel onzekere laten, — zelve minder gevaar loopcn -- en later met de
bajonet veel meer afbreuk k u n n e n doen -- behooren de officieren alles aan
te w e n d e n , wat strekken kan om hunne manschappen hel gewigt van
deze regelen te doen inzien.
Na hel uitspreken van deze kernachtige rede, waarin ook nog de minder gelukkig genomen beschikkingen van sommige bevelhebbers, met klaarheid en wellevendheid levens, werden aangewezen, zijn de onderhanden
werken wederom opgevat.
50s/c Augustus. Op dezen dag is de halve parallel vóór de flêche
voltooid en de tweede parallel tol hel werk Thronl'olger verlengd. In
deze parallel werden eenige verbreedingen gemaakt, nagenoeg op de plaatsen
w a a r op hel schelsplan de moriierbalterijen zijn aangewezen. Deze verbreedingen , die nu de werpbaltcrijen moesten voorstellen, werden bewapend mei mortieren van klein kaliber; de mortieren zijn op verhoogde
beddingen geplaalsl, om de binncnkruin niet te Ireiïen
Ten einde de
gemeenschap niel Ie hinderen, zijn de batterijen in de haken aan de einden
der sappe aangelegd.
Op de vleugels der parallel zijn voorts nog Iwec kanonbalterijen gemaakt en met 12 fö ers bewapend. Later heeft men nog een aantal proefworpen gedaan en zijn eenige sappewerken verbreed en verbeterd.
\sic September. In tegenwoordigheid van Hare Koninklijke Hoogheid
Prinses LOUISE van Pruisscn, en van vele hooggeplaatste personen, werd de
flêche beworpen uil 1G mortieren, staande in de batterijen in de parallel,
en op de enveloppe van forl Alcxander. De projeclilcn bevallen sleehls
exereilie-ladingcn.
Er zijn onder 45° elevatie 152 worpen gedaan; daarvan troffen S liet
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houten blokhuis, dal als reduil iu de flèchc was geplaatst. Voorts trollen
in het terrcplein 56, op den walgang i, de borstwering 12, in de gracht
2 6 , te ver 31 en te kort 27.
De loopgraven waren door de infanterie bezet. De batterijen wierpen
/onder cenig onderling verband, om hel vuren in tegenwoordigheid deiPrinses binnen den korlstmogelijken tijd Ie doen afloopen. Hierdoor ontstonden er ecliler van lijd lol lijd belangrijke lusschenpoozingen.
Omtrent deze worpen en in hel algemeen omlrenl hel v u u r der artillerie bij al deze belegeringsoefeningen, moei opgemerkt worden , dal men
daarbij zeer oud en gebrekkig b u s k r u i d , benevens oude projeclilen bezigde,
/oodal de uitslag geenszins ter bcoordceling mag strekken van de uitwerking der Pruissische artillerie.
Daarna had er uit de loopgravcn en uil de gerneenschapsgangcn , voor
zoover die gezigl op de werken hadden , een langdurig en hevig geweervuur plaats , dat door de bezetting van de fléche en van het Fort Alexandcr
met geweer- en k a n o n v u u r beantwoord werd.
Na eenigcn tijd rukten drie slormkoloiinen uil de parallel legen de fléche
op. Zij vielen de met palissaden gesloten keel en bel reduit a a n , trachten
de pallissadcn uit te graven en om te h a k k e n , doch nu werd er door verschillende kolonnen een uitval uit het fort gedaan. Hel voordeel, dal men
in zulke gevallen van de gloeit en contrcpcnlc kan hebben, was duidelijk,
want in sleehls korle oogenblikkcn konden de verdedigers van alle kanten
met sterke en welgesloten kolonnen op het terrein verschijnen , zoo:lat het
den bestormers inderdaad moeijelijk v i e l , niel afgesneden Ie worden en
nog in lijds de loopgraven Ie bereiken.
Toen nu de leruglrekkende belegeraars in de loopgraven stand hielden en de uitvalstroepen met geweervuur ontvingen , trokken deze snel naar
de loopgravcn t e r u g , en er werden eensklaps 8 steenfougassen ontstoken,
die ieder met 16 kub. voet steen en 8£ pond k r u i d geladen waren. Natuurlijk moest hel ontsteken van deze fougassen eenige oogenblikkcn worden
uitgesteld , tot men de troepen uit de parallellen had doen terugtrekken.
Zulke vertragingen moeien bij vrcdes-manoeuvrcs in het vuur, wel altijd voorvallen. Zeven fougassen deden de verlangde uilwerking, de achtste weigerde.
Men heeft nicl k u n n e n ontdekken waaraan dil was loe te schrijven. De
fougassen lagen vier aan vier aan weerszijden achter de keel van de fléche.
De grootste werking bad plaats op de sappchoofden, doch door de geringe
lading en afmetingen der steeuen , was de uilwerking onbeduidend en kan
niel i u vergelijking k o m e n , met hetgeen wij gewoon zijn Ie zien van onze,
met omtrent 100 leerling voel geladen steenfougassen.
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Daarna had er van beide zijden een levendig algemeen geweervuur plaats,
en werden er nog eenigc uitvallen en bestormingen gedaan, alles ondereen
voortdurend kanonvuur. Het scheen ons echter toe, dat deze manoeuvres
hoofdzakelijk moesten dienen om de troepen te oefenen snel in en uit de
grachten en parallellen te rukken , en men daaraan dus , in verband met
de uitgevoerde belcgeringswerkcn , niet veel gewigt moet toekennen.
Nadat de troepen op eene u i t m u n t e n d e wijze voor do Prinses gedefileerd
hadden , trokken zij naar hunne kwartieren terug.
2rfe September. Op dezen dag hebben er exiTciliëu der brigade infanterie [plaats gehad.
Ook is een begin gemaakt met den mijnen-oorlog. Zeker is bet , dal
men bij deze oefening hel meest nabij den werkelijken oorlog kan komen.
Hel contra mijnenstclsel was reeds vroeger in gereedheid gebragt; thans
werd de verdediging daarvan opgedragen aan de officieren en de mineurs ,
van twee afdcelingcn pionniers (eene al'deeling heeft twee kompagniën).
De aanvaller bleef echter volmaakt onbekend met de mijnwerker) van den
verdediger ; hij was geheel vrij in de keuze der middelen die hij wilde aanwenden om het vijandelijk mijnenslelsel Ie vernielen ; — alleen was het terrein
waarbinnen de mijnen oorlog gevoerd moest worden , door vlaggen afgebakend. Aan beide zijden waren de noodige materialen en kruid voorhanden , zoodat men niet met elkander in aanraking behoefde te komen. Al
wat er geschiedt, wordl voor de tegenpartij geheim gehouden, en bleef ook
werkelijk geheim , omdat de eigenliefde van officieren en mineurs hierbij
zeer op hel spel is gesteld. Alleen ann den Inspecteur der pionniers werd
door de beide bevelhebbers der mijnwerken rapport gemaakt.
Zeker wordt de naijver der mineurs bij deze oefening zeer opgewekt, en
niet zelden is het vroeger wel eens gebeurd, dat de mineurs elkander met
het fascinc-mes te lijf vielen. Men had daarom alle mogelijke voorzorgen genomen om zulke bloedige tooneeleu Ie voorkomen. In het algemeen was er nog bepaald, dat de aanvaller geen grootere mijnen mogt aanleggen dan van 500 ponden ; in de ontstekingswijze was hij vrij. De contramineur mogt in het geheel over 10| cenlenaar kruid beschikken, doch
moest zijne mijnen ontsteken met een magneto-electrischen rotatie-toestel. —
Zoodra er aan een van beide zijden een mijn geladen en opgeslopl is, en
de ontsteking oogenblikkelijk kan volgen, wordt er een signaal geblazen.
De mineurs komen aan beide zijden uit de mijnen; er wordl op afzonderlijke plaatsen voor heide troepen appel gehouden en daarna het signaal
»vuur" geblazen. De uilwerking der mijn wordl nu door onpartijdige, daarmede belaste officieren opgenomen en de arbeid voorlgezel, zonder dat
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aan den vervaardiger der mijn eenigt beiïgt van den uilslag wordt medegedeeld.
Daar wij in den regel de werken van den aanvaller hebben bijgewoond,
/ijn wij niet allijd geheel en al bekend geworden met liclgeen door den contramineur is vcrrigf. Het heeft ons wel niet ontbroken aan uitnoodigingen
om ook de vcrdcdigings-mijriwerken te komen bezigligen , maar we hebben
daarvan slechts spaarzaam gebruik gemaakt, om niet in cene dubbelzinnige
stelling geplaatst te zijn , als onverhoopt de eene of andere bijzonderheid
door de tegenpartij rnogt zijn vernomen.
In bet algemeen hebben wij, zoowel bij het bijwonen van escrcilien, als
bij hel bezigligen van permanente Ibrtiu'catie-werken, — zooveel slechls in
ons vermogen was, — den schijn van ongepaste nieusvsgierigheid trachten
te vermijden; wij hebben opgemerkt dal de ongunstige i n d r u k , dien de verschijning van het Ëngelsch werk van den kolonel HUMI-IIUEY over Coblenz,
in het Pruissische leger had te weeg gebragl, nog in geenen deele was uilgewischl. Zoowel door bevelvoerende , als door ondergeschikte officieren ,
werden die mededeelingen steeds als hoogst onbescheiden en onkiesch beoordeeld. Over het algemeen genomen , schijnt het werk van HUMPHREY , wat
de hoofdzaken belrcfl, vrij n a a u w k c u r i g , doch zijn de details van weinig
waarde.
Op den eersten dag van den mijn-oorlog werden door den aanvaller vijf
galerijen mei Uoll. ramen geopend. Des avonds , bij het slaken van den
arbeid, waren die galerijen omslreeks 15' lang. Bij den verdediger waren
de luistergangen voortdurend bc/el.
"5de September. In den vroegen morgen defileerden de troepen van alle wapenen voor den bevelhebber van hel 8ste armee-korps, Zijne luxe. den Luit.Generaal (thans Generaal) VON HIHSCHFELD. Daarna hadden er manoeuvres
plaats van 4 balaillons infanterie en eenc kompagnie jagers. Deze bestonden
voornamelijk in hel zamenlrckken en deploijeercn van gesloten massa's, het
schaaksgewijze aanvallen en terugtrekken en hel formeren van carré's.
Later had er nog een aanval in linie in ecne schuinsche stelling plaats. Na
hel defileren in »regimenlsparade," trokken de troepen naar Coblenz terug.
Gedurende den vorigen nacht waren sommige sappewerken voltooid of
verbeterd. Er was op de linker flank van den aanval cene ballcrij gebouwd van 70 voet lengte, ingerigt voor 3 kanons. Deze batlerij, op bet
maaiveld gelegen, had eene hoogte van niet minder dan 10 fascincs. De
bouw der baltcrij rnogt voortreffelijk genoemd worden , vooral als men in
aanmerking neemt, dat dit in een zeer donkeren nacht, bij ongunstig, ruw
weder was geschied.
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De mijn-galerijen van den aanvaller hadden des avonds cenc lengte van
omtrent 30'.
Door den contra-mineur zijn sommige luistergangcn cenigzins verlengd , des avonds kon men den arbeid van den aanvaller hooren ;
hij scheen echter nog Ie ver a f , om hem met kwetsmijnen te kunnen bereiken.
4de September. Des morgens werden wij voorgesteld aan den InspecteurGeneraal der Pruissische genie, Zijne Exc. den Luit.-Generaal BRESE VON
WINIARY. Kort na zijne aankomst op den Karlhuizerberg, kondigde de
verdediger eene mijn aan. Het was eene kwelsmijn, gcrigt legen de regier
flank-galerij van den aanvaller en mei l O O f ê geladen. Er bleven slechts
8 ramen in deze galerij slaan. Wat later sprong een tweede kwetsmijn
van 80 p o n d , legen de linker flank-galerij van den aanvaller; er werden
12 ramen uitgeworpen. In den middag werden nog 2 kwetsmijnen van
50 en CO ffi legen de midden-galerijen van den aanvaller ontstoken. Bij
den aanvaller werd eene mijn van 5 cenlenaars geladen , maar de arbeid
ging hoogst bezwaarlijk, omdat de lucht in de mijn-galerijen zeer bedorven
was. Om een denkbeeld Ie geven van de opgewondenheid der mineurs ,
mogen wij vermelden , dat men dien dag niet minder dan 31 bezwijmde mijnkranken uil de verpeste galerijen beeft moeten verwijderen , die echter zonder
veel moeite door de artsen weder zijn bijgebragl.
5de Augustus. Des morgens ten 9 uur werd de mijn van den aanvaller ontstoken. De ontsteking had plaats door middel van de scbuifdoos,
door de Duiische mineurs muizenval genoemd. Er werd een trechter van
43' middeilijn en 1.7 diepte uitgeworpen en dadelijk bekroond. Pas was
men daarmede aangevangen, of de verdediger kondigde het springen cencr
mijn aan. Het was een sleenmijn, gerigl tegen den in bekrooning zijnden
trechter. De u i t w e r k i n g was echter gering. Eenige oogenblikken daarna
werd er een kwclsmijn ontstoken , die eveneens aangelegd scheen om de bckrooning te verhinderen of te vernielen. Deze mijn blies echter zijdelings
in den l rechter uit en deed alzoo geen noemenswaardige werking. Om 12
uur werd door den verdediger eene mijn aangekondigd, doch deze weigerde.
Ten 1 uur oo minuten deed de aanvaller eene mijn van S cenlenaars
springen. De ontsteking had weder met de schuifdoos plaats. De Irechlcr
was 44' lang , 23V2' breed en 9Vs' diep. Dadelijk werd de bekrooning
ondernomen. Maar nu liet de verdediger eene verheven mijn in den trechter
springen, waardoor 7 schanskorvcn omgeworpen en eene opening van 12
voel in de bekrooning ontstond. De eerstgenoemde trechter van den aanvaller werd door deze mijn echter zooveel vergroot, dat hel daardoor ontstane mijn-logement, met den pas uitgeworpen trechter verbonden kon worden.
111. S. 5. D. N". 12.
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Om 4| uur wilde de belegerde twee mijnen doen springen, één daarvan
weigerde en de andere wierp eenige ramen uil eene galerij.
Ten 6 ure werden weder twee mijnen door den verdediger aangekondigd ,
daardoor werd een mijnput, die in een irechler was aangelegd, uitgeworpen en eene galerij vernield,
6de September. Op dezen dag had er eene groote manoeuvre van de
vereenigde wapens plaals tusscheri Ehrenbreilstein en de Nassausche grenzen.
Er werden voorls eenige onbelangrijke sappe-werkzaamheden uitgevoerd.
Op verschillende lijdstippen van den dag waren door den belegerde niet
minder dan elf kwetsmijnen gereed gemaakt. De zwaarste lading was 47,
de zwakste 15 pond. Allen werden mei den magnelo-electrischen toestel
o n t s t o k e n ; er weigerden weder l wee m i j n e n , waarvan een echler nog wat
laler kon springen. De eerste van deze mijnen blies zijdelings in den trechter
u i t , de 2", 6e en 96 wierpen een deel der bokrooning omver; de overigen
werkten min of meer op de mijnpultcn eri galerijen van den aanvaller.
Daar men echter aan den aanvaller toegestaan had ook zonder Minderingen
over dag aan zijn mijnlrecbter te arbeiden en zulks in den werkelijker)
oorlog wel niet hel geval kan zijn, was de verdediging daardoor niet alleen
zeer bemoeijelijkt, maar het evenwigt Inssehen de wcërzijdscbe mijnwerkcn
was nu geheel verbroken; want gedurende den tijd , dal bij een werkelijk
beleg de belegeraar zijne mijnwcrken moet s l a k e n , heeft de belegerde gelegenheid orn rusteloos voort Ie arbeiden, en kan hij onvcrhindcrd uitvoeren
wal hij verkiest. Om dal onregl eenigzins Ie herstellen , werd er een
andere grenslijn aan hel mijnenveld gegeven.
Tegen den avond deed de aanvaller een mijn van 980 ffi springen ,
waardoor zijn eerst gevormde Irechler zeer werd vergroot. Daar echler
een deel van den irechler builen de aangewezen grenslijn viel, werd de
mijn oorlog in dit gedeelte van hel mijnveld, op last van den Inspecteur,
aan beide zijden gestaakt.
Ssle September. Er had weder eene manoeuvre van vereenigde wapens
plaals , naar de zijde van Horchheim. Hel weder was dien dag builcngemeen slecht: bet regende onafgebroken en er hing een zware nevel ,
zoodal het ons niet alleen onmogelijk was de stelling der troepen te overzien , rnaar zelfs om eenige bijzonderheden te kunnen opmerken, want men
kon geen tien pas voor zich uilzien. Des nachls bleef een deel der (roepen
bivouackeren , doch daar dit naar een vaslgesleld reglement geschiedt, waarin
de alom bekende voorschriften zijn opgenomen, behoeft hierover niel te
worden uitgeweid.

De sappeurs hebben uitvalslrappen in de parallellen vervaardigd ; ook zijn er

'

571
een paar batterijen opgeworpen, waarover niets bijzonders Ie vermelden valt.
Door den conlramineur werd des morgens eene mijn van 10® tegen de
bekrooning van den trechter afgestoken. De plaats waar de sappeurs gewerkt hadden , werd getroffen. Om den trechter nogmaals te kunnen
openen , werd er een mijn van GO S' geladen; ook deze deed de verlangde
uitwerking, maar men had dien dag weder zeer veel last van bedwelmden
in de mijnen.
Daar er echter in de nabijheid van deze laatste mijn een oven van den
aanvaller lag, moest men voorzigtigheidshalvc den arbeid eenigen tijd staken.
Bij het hervatten van den arbeid , werd door den contramineur weder
eene mijn aangelegd; doch reeds om 11 uren deed de aanvaller een mijn
van 220 ffi springen , waardoor zijn tweede trechter aanmerkelijk werd
vergroot. Dadelijk daarop werd hel eindigen van den mijn-oorlog aangekondigd , zoodat de reeds geplaatste mijnoven van den verdediger weder
moest uitgenomen worden.
Hoewel wij hier niet zullen treden in eene beoordeeling der verschillende
bijzonderheden die bij bet mijnen-gevecht hebben plaats gehad, kunnen
wij toch niet nalaten op te merken , dat van de 23 mijnen die de contramineur heeft willen ontsteken met den magnelo-eleclrischen rotatie-toeslel,
er niet minder dan vier geweigerd hebben.
Men had zich toch vóór den aanvang van den mijn-oorlog eenigen tijd
geoefend in de behandeling van den ontslckingstoeslel, en het valt niet te
o n t k e n n e n , dat hetgeen hier is voorgevallen, in den werkelijken oorlog
allernadeeligsle gevolgen had kunnen hebben. Zoolang men dus niet volkomen zeker is van de voortdurende en behoorlijke werking van dergelijke
werktuigen , zal men \\èl doen met gelijktijdig ook andere middelen van
ontsteking bij de mijnovcns gereed te hebhen , die dienen kunnen als de
ontsteking door middel van de electricileit niet slaagt. De aanvaller heeft
zich telkens en altijd met goed gevolg bediend van de schuifdoos van BOULE.
9rfe September. Door de troepen werden weder gecombineerde manoeuvres uitgevoerd, die wij echter niet hebben bijgewoond, daar er eenige belangrijke werkzaamheden op den Karlhuizerbcrg moesten verrigt worden.
Na het eindigen van den mijnen-oorlog, werd in den regier trechter van
den aanvaller, 8' onder den beganen grond, eene galerij aangezet, omdat
men het voornemen had door het doen springen van eene demolitic-mijn,
de contrcscarp der flèche om te werpen en zoodoende een weg naar de
gracht van dit werk te maken. —Deze galerij werd lol op 12' afstand van
de contrescarp doorgetrokken en aan het einde een mijn-kamer met 4 centenaars kruid geplaatst
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Men wilde ook het reduit der tlêche met een liouwilser van 7 tó beschieten om er de bezelting uit te verdrijven. Daartoe moest de borstwering der flêche in het buitenlalud echter eerst worden geopend. Om dit
uit te voeren werden er twee mijn-galerijen aangezet, die 14' van elkander
en 10' lang waren. "In elke galerij werd eene lading van 80 ft' kruid geplaatst. Ook werd nog eene mijn-galerij in den ie" trechter geopend en
daarin een oven met 50 HÈ geladen. Deze mijn moest dienen om de bekrooning van den trechter om te werpen
De leivuren waren zoo aangebragt,
dat deze 3 mijnen te gelijk moesten springen.
Van de enveloppe III werden uit 4 7 ffi« mortieren een 40tal worpen gedaan naar het bekroonde mijn-logement. De lading was 5 a 6 lood, de
elevatie 30°. Van deze projeclileu vielen 16 in hel mijn-logement en 2 in
de oe parallel.
Ook werden tegen eene demonleerbatterij in de 2<> parallel een 40lal worpen gedaan, uit 2 10 U" mortieren, staande op de regier face van enveloppe III. In deze batterij waren lot dekking van de granaten twee blinderingen gemaakt
Deze schuilplaatsen bestonden aan de regier zijde enkel uit eene rij schanskorven , die achter de borstwering geplaatst waren en waarop de achtereinden ribben droegen, die van voren op de borstwering rustien. Deze
ribben waren met dennen deelen van o duim dikte overdekt. Aan de linker
zijde droegen de planken zonder ribben onmiddellijk op eene fascine, die
door de schanskorven gedragen werd. De regier schuilplaats had twee
uitgangen: één aan de zijde der batterij en één aan de regier zijde, ten
einde zich, naar gelang der plaats waar een bom v a l t , te kunnen dekken.
Geen der bedekkingen is echter getroffen, zoodat er over de deugdzaamheid
van deze eonstrucliën niet geoordeeld kan worden. Er waren eenige oflicieren, die de nuttigheid van dergelijke schuilplaatsen zeer in twijfel trokken ; — zij meenden dat de arlillerislen al te zeer van de bediening o'cr
vuurmonden zouden worden afgetrokken , wanneer zij zich voor elke granaat, die bij eene batterij ncderkomt, wilden dekken. Bij hevig geschutvuur schijnt hel ons echter toe , dat zulke schuilplaatsen wel onontbeerlijk
zijn zullen; getuige haar beslaan bij de wederzijdsche werken, tijdens het
beleg van Sebaslopol. — De granaten waren met exercitie-lading gevuld ,
doch de meeste buizen slopgen in de lucht uil. De lading was 12-£ lood;
de elevatie 43°, de afstand nagenoeg 200 pas. De bommen vielen als volgt:
in de schielgalen of op de rnerlons 6, in de gracht S, naast de batterij 3,
te kort 13, te ver 13.
De uitwerking van deze worpen was zeker slechts gering, doch de bevel-
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voerende ollicieren , schreven dit toe aan het gebruik van zeer oud kruid
en van buizen, die reeds sedert 1830, — en wel van den 9den September, -- in voorraad waren. Hel buskruid was werkelijk zóó slecht, dat
men bij het doen van proefworpen , soms hij sterker lading veel kleinere
afstanden bereikte, cri zulks niettegenstaande de ladingen betrekkelijk klein
waren. De hommen waren oud model.
\0dc September. Uit de belegeringsbatterijen werd een aantal granaten
en bommen geworpen naar de flèche en het hloklmis, waardoor eenige
palissaden der eonlrescarp werden vernield. Kr vielen ook een paar bommen
op de blindcring van het hlokhuis, doch zonder merkbare schade Ie doen.
De worpen geschiedden onder 45° elevatie. In hel algemeen waren de afwijkingen in lengte zeer groot, heigeen aan het gebruik van verlegen kruid
mag worden toegeschreven.
Ook waren de projeelilcn zeer oud en daardoor zonder noemenswaardige
excentriciteit, zoodal liet groote voordeel dal de Pruissische artillerie van
de excentrische projeclilen trekt, hier niet bestond.
Ten 10^. uur liet men de demolilie-mijn springen. De ontsteking had
plaats door middel van de schuifdoos , en hel doel dal men zich daarbij
had voorgesteld , werd volkomen bereikt. De conlrescarp werd over eene
lengle van 5G' geheel omgeworpen ; er ontstond een behoorlijke weg naar
de gracht van het reduit. De palissadering der contrescarp was over eene
lengte van 70' vernield. Ecnigen tijd later sprongen de mijnen in de borstwering der flêchc en onder hel mijn-logement. Hel gezigl op het blokbuis was daardoor voor den aanvaller geopend.
Nu werden uit enveloppe III tegen de flèche en de mijntrechters weder
een 40tal worpen met 4 mortieren van 7 ffi gedaan. De lading was 4* a
S lood, de elevatie 50°. De bommen vielen als volgt: in de flèclie 2 4 ,
in den mijnlrechler 4 , over den mijntrechler 4, Ie kort of in het blokliuis getroffen 8. Men onderstelde daarbij, dal hel blokbuis nog in bezit van
de verdedigers was. Deze worpen deden niel veel uilwerking, omdal de
mijiilrechlers geheel achter de flèche verborgen lagen. De bommen drongen
zelfs in den lossen zandgrond des trechters niet in.
Daarna had er eene bestorming der flèche plaals. De aanvalskolonne
kwam door de mijntrechlers legen het werk oprukken en breidde zich ron^
dom de flèche uit. Daar het rcduil nog altijd in bezit van den verdediger
was gebleven, mag men aannemen, dat alleen de bezetting van de flèche
zou zijn verjaagd en men slechts de borstwering tegen hel reduit zou hebben
kunnen omkeeren.
\ervolgens worden er, op een afstand van 110 pas, met een 7 ® bon-
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witser , 14 granaten legen het blokhuis geschoten. Dil blokhuis had zes
stijlen van 9 d m . zwaarte , die onder en hoven geschoord waren; het was
van buiten met een laag van 3 d m> . dennen planken bekleed en met 18
blinderingsbalken , cene laag fascinen en eene aardlaug bedekt. Het doel
was om de granaten door den wand in het blokhuis te brengen, hetgeen
met een vijftal gelukte, zoodal men onderstellen m a g , dal de verdediger
daardoor het reduit zou hebben verloren. De lading was 'A ft; de opzet
van 1| lot Vi duim.
Later hebben er nog eenige proeven plaats gehad, omtrent de uitwerking
van verschillende draagbare vuurwapenen op zandzak-schietgaten in de derde
parallel, — op eene embrasure die met een blind gesloten was, — en tegen
gewone sappehoofden.
De bijzonderheden en uitkomsten van deze hoogslbelangrijke proeven zijn
in de volgende tabel bijeenverzameld. Men kan er uit zien hoe krachtig
de uitwerking is van de zündnadelgewcren. Het is ons gebleken, dat alle
officieren , die wij slechts hebben kunnen raadplegen, niet deze geweren
zeer hoog zijn ingenomen.
In bet Pruissische leger vindt men thans geen andere dan gelrokken geweren meer; de infanterie is voor een groot gedeelte met zündnadelgeweren
gewapend (1); de Minié karabijn blijft alleen bij de kavallerie bestaan.
De onvolkomenheden die men gedurende deu oorlog in Baden aan de
eerste zündnadelgeweren had opgemerkt, waren nu verbeterd, en thans
wordt dit geweer door geen ander overtroffen. De voordeelen die men er
aan toeschreef waren hoofdzakelijk de volgende :
Het kaliber is kleiner, zoodat men den soldaat 60 patronen kan geven,
terwijl men er bij de Minié-geweren slechts 40 kon uitreiken ; het geweer behoeft inwendig bijna nooit schoongemaakt te worden ; het is zóó
eenvoudig zamcngesteld, dat het slechts zelden herstelling behoeft, want
het inzetten van een nieuwe naald of spiraalveer \sordt door den soldaat
zelf vcrrigt, in niet veel meer lijd dan noodig is lol liet verwisselen van
een schoorsleenije op een Minié-gcweer.
De patroon kan worden uitgenomen , zonder dal men het geweer behoeft af te trekken. Al is hel geweer vochtig geworden, toch behoeft men
niet voor weigering beducht te zijn. Vooral in bedeklc stellingen , geeft,
men aan dit geweer ver de voorkeur. Daar men geen laadstok behoeft te
gebruiken , is de soldaat, achter de minste verhevenheid gedekt. Moei men
(l) liet voornemen bfsloml erliler reeds om de geheelc infanterie nicl die geweien te bevrauenen ; er waren nog vele Minié-geweren in gebruik. Zijn wij wel underrigl, dan lieel'l
llmiis all's /ïHidiuidi'ls, ook de kavallerie en de mariniers.
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daarentegen een laadstok gebruiken , dan verraadt de beweging van den
arm telkens de plaats waar de schutter ligt, ingeval hij slechts over weinig
dekking te beschikken heeft.
Men kan tot 6 schoten in de minuut verriglen, hetgeen zeker bij bestormingen , in reduils, enz. van veel gewigl kan zijn.
Ons is verzekerd, dal er onder de hevelvoerende generaals die vroegere oorlogen hebben bijgewoond , er zich slechls één bevond, die nog uiel volkomen
overtuigd w a s , dal het zündnadelgeweer in het algemeen hoven het Miniégeweer te verkiezen is ; juist de groole snelheid waarmede geladen kan
worden , maakte een punt van bezwaar hij dien generaal uil. Men zal ,
oordeelde hij, vooral bij hel begin van den oorlog, de jonge soldaten nimmer
kunnen beletten te veel patronen te verschieten. Daartegen werd echter
ingebragl, dat dit slechts een bewijs van ongenoegzame discipline of toezigl zou zijn, en dal men nimmer hel voordeel, dal men mei hel zündnadelgeweer sneller kan schieten dan met het Minié-geweer, als eeu nadeel
van dal vuurwapen mag voordragen.
De dragt van hel züudnadelgeweer schijnl niet zeer veel geringer te zijn
dan die van andere wapenen, maar natuurlijk, zouden de Miriié-kogels, door
het aanzienlijker kaliber en grooter ge\\igt, wat meer indringingsvermogeu
bezitten , zoo de snelheid gelijk was aan die der zündnadel-kogels ; doch
door het minder gewigl en de mindere doorsnede , zoo ook door de wijze
waarop de zündnadelkogel zijne draaijende beweging onlvangl en die waarop
de lading ontstoken wordt, is het zeer mogelijk dat zijne indringing door
de meerdere snelheid , niettegenstaande de kleinere massa, gelijk of zelfs
grooter is. De weinige scholen, de ongelijke afstanden en de groole invloed der plaals waar de kogels een schanskorf Irelïen , zijn oorzaak, dal
omtrent de indringing geen bepaalde besluilen uit de proeven zijn af te
leiden.
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11 de September. De sappewerken werden voortgezet en een aanvang
werd gemaakt met de vervaardiging van een loopgraafkat, naar het stelsel
van den Franschen kapitein der genie GUERIN (1), waarbij zooveel doenlijk
fascinen in plaats van schanskorven werden gebruikt.
12(/e September. Er heeft eene groote manoeuvre van verecnigde wapens plaats gehad ; men wilde eeue insluiting der vesting aan de zijde van
hel fort Keizer Franz voorslellen. Het terrein waarop gemauoeuvreed werd,
strekte zich van den noordelijken oever der Moesel tot aan den Kijn u i t ,
met den weg naar Andernach in het midden. De landstreek is over deze
aanzienlijke uitgestrektheid vrij v l a k , zoodal deze manoeuvre weinig bijzonders kon opleveren. Des nachts bleef een gedeelte der troepen bivouackeren.
Bij veldmanoeuvres als deze, bewegen zich de troepen in alle riglingen
over de bouwlanden heen, en ontzien daarbij de Ie veld slaande gewassen
geenszins, als het op 't nemen van goede stellingen aankomt. Alleen bij
het opmarschercn der kolonnes, tracht men eenigzins hel nutteloos beschadigen der gewassen te vermijden. Den volgenden dag wordl de gemaakte
schade door een officier van den generalen staf, een intendant en den Burgemeester der plaats opgenomen en aan de landlieden vergoed. Men zegl
dat deze uitgave voor de oefening van een korps over een saizoe» gewoonlijk 2 a 5000 Thalers bedraagt.
De loopgraafkal werd voltooid en er werden dubbele volle sappen uitgevoerd , met rolkorven op de gedeelten van hel glacis waar hel lioul was
afgehakt, en zonder rolkorven (Erd-walzé), op de plaatsen waar het hout
op een voet boven hel maaiveld was afgezaagd.
Des middags hebben wij de Koninklijke ijzergieterij te Saijn nabij Engers
bezigligd. In deze fabriek is een hoogoven, waar de erlscn mei warme lucht
worden uilgesrnolten, benevens eenige koepel- en smeltovens. De ertsen
kotnen van Horhausen aan de L a h n , en leveren 43 a SO % ijzer op. Vroeger
werd er geschut gegoten, tegenwoordig slechts projeclilen , doch er is nog
een kanonboorderij. Wij hebben niet mogen zien, op welke wijze de de monteer-projeclilen vervaardigd worden, daar h u n n e inrigling geheim gehouden wordl en aan de beambten en werklieden den eed van stilzwijgenhcid
is opgelegd. Dil was echter hel voorname doel van ons bezoek. Al wat
men ons heeft gezegd was, dat hel projeclilen waren die om de lange as
rondwenleldcn als zij werden afgeschoten.
13de September. De belegeringswerken zijn voortgezet. Hoofdzakelijk
(1) Als Luitenant -Kolonel dei Genie voor Sebastopol gesneuveld.
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worden de naderingen natir ile flèche en kruin van het glacis niet dubbele
volle sappen vervolgd,
Men licelï dooi' de zigzags een ijzeren 23 ft" houvvitscr naar ceue batterij
vervoerd. Dil stuk woog niet de alï'uit ongeveer 54 Gentenaars en werd
door 23 man slechts met zeer groole inspanning en langzaam bewogen.
De naauwe loopgraten maakten hel \\crken met liandspaken ter zijde van het
stuk zeer bezwaarlijk, zoodat hel bewegen slechts kon geschieden door het
trekken aan kanonrccpeu en het omzetten van den staart. Het stuk werd
op voorgelegde planken bewogen. De communicatie in de loopgraven was
daar ter plaatse genoegzaam geheel gestremd. Voorts werd er een groot
aantal worpen met een 7 ft' mortier gedaan. Men wilde beproeven de
schuilplaatsen in de demonleerballerij der 2dc parallel te raken, die men op
den 9den September niet had kunnen treffen. De gebezigde granaat werd
telkens lernggebragt en was met een houten slop gesloten.
De afstand was 220 pas en de mortier was in hel open veld opgesteld ,
onder 45°. Slechts een enkel projectiel viel op de blindering, die zonder
ribben en enkel uil oduims dennen planken bestond. De granaat rolde al'
en er werd niets verplaatst. De indruk was V» duim diep. Tenzij de
projeclilcn juisl bij het treffen springen, k u n n e n dus blinderingen als deze,
altijd eenige beschutting geven legen ligte bommen of granaten. Hel ware
welligt raadzaam de helling alsdan vrij groot te m a k e n , ten einde hel afrollen te bevorderen, en de projectilen verder in een grachtje, zoo mogelijk
niet water gevuld, op te vangen.
Er hebben dien dag weder veldmanoeuvres plaats gehad. De onderstelling was, dal een insluilingskorps door de bezetting der vesting werd doorgebroken.
llide September. Er werd een aanvang gemaakt met de bekrooning van
den bedekten weg Aan de linker zijde van den aanval werd met de gewone dubbele sappe gewerkt. Aan de regier zijde, waar hel hout boven
den grond was afgehakt, heeft men de oude of Turksche wijze van sapperen zonder rolkorven uitgevoerd. f)c veslingarlillerie maakte een begin
met hel ontwapenen van fort Alexander.
De overige troepen rukten dien dag u i l , om eene groole veldmanoeuvre
uil te voeren, die drie dagen zou duren en waarbij de (roepen des naclils
werden ingekwartierd of bleven bivouackeren. Om niet te veel van de belegeringswerkcn Ie verliezen , hebben wij deze oefening niet geheel bijgewoond.
16(/e September. De belegeringswerken zijn verder voorlgezel.
Men heell een 20 lid worpen gedaan met handmorlieren uit den saillant
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vóór de enveloppe. De mortieren waren opgesteld achter den vrijstaande.!!
Carnot'schen muur. Men wilde beproeven, ot' men uit zulk een zeer laag
s t a n d p u n t , waaruil hel doel niet zigtbuar w a s , de loopgraafkal met gunstig
gevolg zou kunnen bewerpen en, of dit uilvoerbaar zou zijn zonder dat de
vijand door den rook bekend gemaakt wordt met de plaats waar de mortieren slaan. Deze worpen vielen vrij gunstig u i l ; er vielen eenige granaten achter en in de loopgraafkal; van rook was uil de aanvalswerken
niets te bespeuren. Er werd geworpen onder 45° ; de granaten waren
gevuld met exercilielading. De lading en rigling werden gewijzigd door
officieren die boven op den muur stonden ; in de werkelijkheid zou hel zeer
bezwaarlijk zijn, om bij zulk een digt genaderden vijand de uilwerking te
observeren, uil plaatsen digt bij de opgestelde mortieren gelegen. — Des
middags hebben wij gelegenheid gehad om hel fort Keizer Franz te bezigtigen.
\lde September. Daar men de bekrooning van den bedekten weg onmogelijk binnen den bepaalden lijd mei de volle sappe kon vollooijen, werd
een gedeelte daarvan mei vlugligc sappe en zonder traversen uitgevoerd.
De artillerie maakte depots lol hel bij nachl bouwen van eene bres- en
conlraballerij.
Des namiddags werden van den hoofdwal van fort Alexander 6 kartetsschoten gedaan met een korten ijzeren '24 ft", legen de loopgraafkal, op een
afstand van 470 pas. Er waren over de geheeie lengte houten schijven
achter de borstwering der loopgraafkal geplaatst. Deze schijven werden
echler uiel getroffen.
Verder zijn gedaan 15 granaatscliolen uil een 7 ft' houwilser (ond fransch
model) en 15 kogelschoten uit een ijzeren G f t e r . De 6 ft" was geplaatst
in eene onbekleede embrasure, in zeer vasten Icemgrond ingesneden. De
embrasure was na een tiental scholen reeds onbruikbaar, zoodal de afvallende aarde telkens mcl de schop moesl worden weggeruimd. De scholen
troffen over het algemeen goed, doch zij hadden weinig uilwerking op de
kat. Wel is waar was de aarde hier en daar wal weggevallen en waren
ook een paar kogels door de reglopstaandc fascines heengegaan, maar de
gehecle dekkende massa stond nog behoorlijk overeind en was even bruikbaar als te voren. Er zijn ook nog eenige worpen mei ongevulde granaten
verrigl, doch daarvan is niets bijzonders Ie zeggen.
In hel algemeen schijnt het ons toe, dat de talrijke proeven, — ook bij
onze artillerie - - met ongevulde granaten gedaan, weinig leerzaams opleveren , omdat de trefkans dier projeclilen loch genoegzaam bekend kan
worden geacht, en zij hare u i t w e r k i n g eigenlijk door hel springen morton
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doen
Voor oefeningen der manschappen kan men met weinig schoten
volstaan; doch voel valt er op te merken hij de springwerking. Bovendien
geeft het zien der verwoesting, door hel springen Ie weeg gebragt, zelfvertrouwen aan den arlillerist, en hooger schatting van de kracht der artillerie
bij andere wapens. Benige springende projcclilen leeren meer, dan honderde niet springende, hij gelijke kosten.
\Sde September. Men maakte een aanvang met het vervaardigen van een
geblindeerde a f d a l i n g in de gracht en met het bouwen van eenc kleine
contra- en bres b alle rij.
Het maken der afdaling heeft op een glacis en contrepente nog al eenige
zwarigheid, omdat men zoo diep door den grond moet graven. Men kon
naauwclijks vier blinden per dag plaatsen. De/e arbeid leverde verder
niets belangrijks op.
19de September. Op dezen dag is niet zeer veel belangrijks voorgevallen. Men had het voornemen eene groole parade Ie h o u d e n , doch men
werd daarin door het zeer ongunstig weder verhinderd. De conlrabatterij
is met een korten 24 &" bewapend. Des avonds werden eenige vuurpijlen
en lichtkokers - - een soort van blikvuren - - ontstoken. De vuurpijlen
moesten ook lot seinen dienen, en hadden daartoe ongekleurde lichlsterrcn.
De verlichting met vuurpijlen vooral was zeer f r a a i , niettegenstaande den
aanhoudender) zwaren stortregen ; die met kokers beantwoordde geheel
aan het doel, om namelijk grachten, potcrncn, kuzemallcn en caponières,
bij gelegenheid van eene bestorming te verlichten. De bresbatlerij werd
des nachts voltooid en gewapend.
20s/e September. Des morgens werd met kartetsen legen de sehielgaten
der batterijen gevuurd , en voorts nog een aantal worpen mei handgranaten uil gewcerschielgaten gedaan; deze scholen vielen zeer onregelmatig
uit en hebhen niets belangrijks opgeleverd. De afdaling in de gracht is vollooid of ten minste geslaakt, er waren slechts 11 blinden geplaatst.
Voorts is nog een eind dubbele sappe tol graehlsovergang dienende vervaardigd. Om legen hel geweervuur van den vóórstaanden Carnot'schen
muur gedekl Ie zijn , is hierin een hoek gemaakt.
22ste September. Des morgens reeds vroegtijdig r u k t e n de troepen u i l ,
in twee gedeelten verdeeld om de bestorming van fort Alexander te verriglen. Men begon mei het werpen uil 2 mortieren van 50*', slaande op
saillant H naar de afdaling in de gracht. De lading was van 20 a 25
lood , de worpen werden zonder springlading onder f!0° gedaan. Van
20 worpen troffen 2 hel overdekte deel der afdaling en 1 hel onbedekte
gedeelte van den grachlsovergang. De indriiiging was van 2'4" lol ,74".
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De SOsle bom verbrak eene zolderplank der a f d a l i n g ; de stukken hieven
echter nog Ie zamen hangen, zoodal er geen aarde doorviel. De 10de viel
naast hel eerste raam der afdaling en sloeg een schoor weg.

Voorts zijn nog cenige schoten met walbussen op de sappehoofden verrigt.
Een hevig geweervuur uil de parallellen en naderingen, die gezigl op de
vestingwerken hadden, bereidden nu de bestorming voor. Toen dal v u u r
eenigen lijd had aangehouden, kwamen er uil de afdaling en uit de contrabatterijen stormkolonncn te voorschijn. Oogenblikkclijk (raden ook de belegerden uit de vestingwerken om te trachten de stormkolonnen lenig Ie
drijven. Nu kwamen op beide saillanlen der enveloppe de pionniers te
voorschijn, van storrnladdcrs van allerlei vorm, louwen, haken en dergelijke
zaken voorzien. In een oogenblik tijds waren de Carnol'sche muren beklommen. Men zal zich eenig denkbeeld kunnen maken van de geestdrift
die de troepen bij dergelijke oefeningen bezielt, als men verneemt, dal de
pionniers, zonder bedenken en gewapend als zij waren , van den alleen
staanden m u u r tegen het lalud van den wal sprongen.
Zoodra nu de werkers den aarden wal beklommen hadden, werden er
cenige logementen op de borstweringen vervaardigd. Hiermede liep de
zaak af.
Daar deze bestorming, verrigl moest worden, zonder dal de muren in
bres lagen, kon men van deze laalste oefening wel niet veel leerzaams
verwachten. Men dient die gevechten in de veslingwcrken en grachten
dus slechts ie beschouwen als strekkende om den soldaat eenig denkbeeld
te geven van hetgeen er in hel laatst der belegering van eene vesting te
verriglen vall. Hiermede waren de oefeningen in den veslingoorlog afgeloopen.
(Het vervolg in het volgend Nommer.)

