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DE EERSTE LEGERDAG.
Nu Kampen voor enkele weken door een succesvolle drie

daagsche Reunie het voormalige Instructie-Bataljon heeft
herdacht, bestaat er red en om in dit nummer der Almanak
de herinnering op te halen aan een ander militair festijn, het
welk bijna een kwarteeuw geleden alhier werd gehouden en

dat eveneens volkomen slaagde.

In Maart 1913 werd opgericht de Vereeniging "Ons Leger",
welke ten doel stelde "volk en weerrnacht nader tot elkander"
te brengen. Hoezeer een dergelijk streven recht van bestaan
had, kan wel hieruit blijken, dat zeIfs in militaire en daarrnee
verbonden kringen de mcesten twijfelden aan de mogelijkheid
van slag en. En inderdaad behoorde er een stevige dosis
optimisme toe om te willen oproeien tegen. de sterke anti
nationale en antimilitaristische strooming, welke van bepaalde
volkskringen uitging. Toch waren er eenigen, die dit wilden
beproeven. In een aantal garnizoenssteden werden zeIfstandige
afdeelingen opgericht, welke den naam "Ons Leger" en de
doeIsteIIing gemeen hadden, doch waartusschen voor 't overige
geen band en nog minder eenig bind end contact bestond. Tot
die steden behoorde ook Kampen en het is teekenend voor de
mentaliteit der Kamper burgerij, dat de vereeniging reeds kort
na de oprichting meer dan 200 lederitelde. Het bestuur werd
gevormd door de heeren T. Plantenga, voorz., H. T. van
IJsseldijk, vice-voorz., F. H. J. de Plot, secr., mr. C. W. VoII
graff, penn., M. WaItheer en B. W. Poortenaar.

De werkzaamheid bled aanvankelijk beperkt tot blijken
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van medeleven met het garnizoen en tot kleine attenties bij
voorkomende geIegenheid, in afwachting van een moment, dat
zich zou leenen voor benadering van het doeI met krachtiger
middelen. En een dergeIijk moment deed zich werkeliik voor.

In het voorjaar van 1914 verluidde, dat er bij het Ieger~
commando plan bestond voor het houden van een gecombi~
neerde troepenmanoeuvre op de Noord-Veluwe, waaraan het
Kamper garnizoen zou deelnemen benevens detachementen
van verschiIlende wapens. In een spoedvergadering werd toen
door het bestuur van "Ons Leger" besIoten zich tot den
minister van OorIog te wenden met een verzoek van waarlijk
niet geringe strekking. Dit betrof toch niet minder dan het
verleenen van toestemming en medewerking voor het orqani
seeren te Kampen van eene voIledige militaire demonstratie,
zoo te noemen "een krijqsspel". Het denkbeeId was opgekomen
bij den heer Waltheer en voor dien tijd nog .micht daqe
wesen". In Iatere jaren hebben vele andere pIaatsen het voor
beeld van Kampen nagevoIgd en is de naam "Legerdag"
ontstaan. AIs meest gewenschten dag voor eventueeIe uitvoe
ring van het plan werd in het verzoekschrift aan den minister
aangegeven de 10 Juni en met bepaaIde bedoeIing. Het was
toch bekend, dat de ontworpen manoeuvre zou gehouden
worden op 9 Juni en ook dat na beeindiqinq der oefeningen
de deeInemende troepen voor nachtverblijf op Kampen waren
aanqewezen. Het is duidelijk, dat hierdoor de kans van sIagen
voor het O.L.~pIan beIangrijk werd vergroot.
En inderdaad voIgde een gunstige beschikking. In dien zin,

dat adressanten werden gemachtigd zich rechtstreeks in ver
binding te steIlen met de chefs der corpsen, waarvan afdee
lingen aan de manoeuvre zouden deelnemen. Die corpsen
waren, behaIve de Hoofdcursus en het Instructie-Bataljon,
de Militaire Wielrijders te Assen, de Bereden en de Motor-

7
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Mitrailleurs. beidcn te Amersfoort en de Huzaren te Deventer.
En van alle werd onvoorwaardelijk toezegging ontvangen aan
het Kamper wapenfeest te zullen deelnernen.

Nu brak voor "Ons Leger" een tijd aan van groote activi
teit. Al was er medewerking van militaire zijde toegezegd,
de opzet en voorbereiding van het Ieest kwam volledig voor
rekening der ondernemers. En dit was geen kleinigheid. Op
,,0. L." toch rustte de verplichting als gastvrouw op te treden
teqenover de inqedeelde officieren en tevens eenig amusement
te verschaffen aan de onderofficieren en manschappen. waar
bij gedacht werd aan een tooneel- en muziekuitvoering op den
vooravond en eenig onthaal op den feestdag zelve. Er moesten
medaljes worden besteld en een aantal gebruiks-artikelen aan
gekocht. bestemd voor prijzen bij de wedstrijden. Dan moest
een feilloos controle-stelsel worden ontworpen. Persinforma
ties en reclame-middelen. Allemaal zaken, die verzorging
eischten. Dit gold niet het minst voor het terrein, WeI bood
de uitgestrekte, grazige Zandberg binnen de omlijsting van
zijn zwaar geboomte een gelegenheid zoo g)-ll1stigals slechts
in de nabijheid van weinige plaatsen wordt aangetroffen, maar
daarrnee was men er niet. Het terrein moest worden afqe
sloten, er moest passende versiering worden aangebracht, de
ruimte moest in verband met de verrichtingen doelmatig
worden ingedeeld. Het opslaan van ververschinqstenten, het
verschaffen van zitplaatsen voor genoodigden en 1e rangs
bezoekers en zooveel andere punten van voorzorg vroegen
een man van aanpak en routine. En die was present. Teen
kapitein Van IJsseldijk met zijn erkend organisatietalent en
beproefde ervaring zich hiervoor beschikbaar stelde, wist
ieder, dat het in finesses voor elkander zou komen. Dit alles
kostte intusschen zorg, moeite en.... geld. Er moest geld
zijn en niet zoo weinig. En dus moest er publiek komen, veel
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publiek, wei te .verstaan betalend publiek; uit Kampen maar
ook uit de omgeving. En hierbij hing alles af van de vraag.
of er voldoende belangstelling mocht worden verwacht.
Zouden de menschen in grooten getale opkornen, om ..een
oorlogsbeeld in miniatuur" te zien vertoonen; om militaire
wielrijders, artillerie en cavalerie in actie te zien? Men mocht
het hopen, maar zekerheid ontbrak ten eenen male. Nu bestond
er echter een mcqelijkheid om allen twijfel aan succes weg
te nemen. En. zooals ook de Kamper O. Lc-mannen zeer wel
wisten, lag deze in medewerking van ..de Luchtmacht",
om dit groote woord te gebruiken.

Het beoefenen van de vliegkunst was in dien tijd nog een
zeldzaam en uitzonderlijk bedrijf. Een vliegdemonstratie gold
als een pikante bezienswaardigheid en tevens als een hals
brekend experiment (wat het ook inderdaad was!). En van
daar dat burgervliegers als Van Meel, Bakker en enkele
anderen bij hun optreden met primitieve maaksels (een zit
plaatsj e tusschen een warnet van draden) steeds een talrijk
publiek trokken, dat de evoluties volgde in adembenemende
spanning en een zucht van verlichting slaakte, als de waag~
hals behouden op den veiligen bodem terug was. Het was
een vermakelijkheid van den eersten rang. een griezelvertoo
ninq, een sensatie, waarvoor men weI een offer over had.

Het luchtwapen te Soesterberg. een jaar te voren in het
leven gero'epen. lag nog in de windselen.- De commandant
kapitein Wallaardt Sacre en de eerste vliegerofficieren van
Heyst, Versteegh en Coblijn (die in het buitenland op eigen
kosten het vliegen had den geleerd) hadden in dat tljdsqe
wricht de beschikking over vier. zegge vier tweepersoons
tweedekkers van Fransch makelij (Farman). waarmee vluch
ten werden gemaakt ... bij heel stil weer. Er was dus wel een
flinke dosis vrijmoedigheid noodiq, om te Soesterberg aan te

7*
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kloppen voor medewerking aan het Kamper wapenfeest. Toch
werd die klop gewaagd en niet geheel zonder succes; de deur
werd geopend, zij het op een kier. Kapitein Wallaardt Sacre
kon geen besliste toezegging doen, maar nam het verzoek in
welwillende overweging. En dit was al meer dan men had
durven hopen.
Het was dus een ware verrassing, toen in den ochtend van

20 Mei de secretaris een telegram ontving uit Soesterberg
van den volgenden inhoud: "Luitenant Versteegh hedcn
morgen per vliegmachine naar Kampen voor onderzoek. Ver
moedelijk landt hij op den Zandberg. Aankomst tusschen
llY2 en 12 uur. Commandant Luchtvaartafdeelinq". Daar het
bij ontvangst van dit bericht reeds na elven was, spoedden
een paar bestuurders zich naar den Zandberg. In den Nieuwen
Weg ontmoetten zij een sectie volontairs onder commando
van luitenant Plankeel, aan wien het'bencht werdmeegedeeld.
Onmiddellijk maakte hij met zijn troep rechtsomkeert en liet
het terrein afzetten. In spanning werd nu geluisterd en getuurd
naar het luchtruim. Niet lang, want al kort daarop klonk
naderend motorgeronk en vertoonde zich op flinke hoogte
een vliegtuig, dat een poos boven het veld cirkelde. Dit her
haalde zich eenige keeren, waarna de machine ins Blaue ver
dween. Weer werd het wachten, tot een wielrijder kwam
berichten, dat de vlieger op de Greente was geland. Dit be
richt bleek juist. Luitenant Versteegh, vergezeld van luitenant
Roeper Bosch als waarnemer, had den Zandberg als landinqs
plaats ongeschikt bevonden wegens het omringend hoog ge~
boomte, was toen zoekend rondgevlogen en ten slotte op de
Greente zonder ongeval geland. De heeren werden hartelijk
begroet en nadat het toestel onder bewaking was gesteld, ge~
bruikten zij het noenmaal in hotel Breyinck. Toen trok men
er gezamenlijk op uit om te trachten een geschikt terrein te



101

vinden. En dit bleek lang niet gemakkelijk. Zoo werd een nog
ongecultiveerd deel van de Koekoek, waarvan de O. L.~be~
.stuurders goede verwachting hadden, onmiddeIlijk afgekeurd
wegens de oneffenheden. En andere plekken konden evenmin
genade vinden. Totdat op den terugweg, Oosterholt .pas
seerende, eeri strook grasland werd aangewezen, welke
volgens Lt. Versteegh verrnoedelijk voor het doel te gebruiken
zou zijn. Bij den eigenaar Egb~rt van 't Oever werd aangelegd
en inderdaad bleek na onderzoek diens weiland wel geschikt,
wanneer de smalle greppels met planken zouden zijn afqe
sloten. Met den gemoedelijken heer Van 't Oever viel te
praten en kwam men al spoedig tot een accoord. Dien avond
bleven de heeren Versteegh en Roeper Bosch de gasten der
vereeniging en keerden den volgenden morgen door de lucht
naar Soesterberg terug, na op handslag beloofd te hebben
op 10 )uni weer present te zullen zijn. Een belofte, die (in
dubbelen zin) goud waard was!

Men zal zich kunnen indenken met welk een ontsteltenis .
op 6 Juni te Kampen uit een krantenbericht werd vernornen,
dat "de luitenant-vlteqers Versteegh en Roeper Bosch dien
dag nabij Spaarndam een noodlanding hadden moeten ver
rich ten, waarbij eerstgenoemde verwondingen aan de beenen
opliep en het toestel ernstig beschadigd werd." W elk een
deceptiel

Met den eerstvertrekkenden trein was luitenant Waltheer,
man van de daad! reeds op weg naar Soesterberg. Maar op
het bureau van den commandant kon kapitein Wallaardt Sacre
slechts de schouders ophalen. Hij rekende voor:

"Versteegh voorshands uitgeschakeld, Coblijn naar Brabant
voor cavalerie-rnanoeuvres en Van Heyst .... " Juist op dit
moment treedt laatstgenoemde binnen en als hem de kwestie
is voorgelegd, bedenkt hij zich niet lang, maar belooft te zullen
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komen; natuurlijk behoudens hoogere goedkeuring, welke
verleend werd. Met deze verheugende mededeeling kon de
heer Waltheer naar Kampen terugkeeren.

En nu was het tijd om de groote trom te gaan roeren en
op breede schaal reclame te maken. De heer Alex Boele stelde
zich beschikbaar om met zijn auto den secretaris rond te
voeren in den omtrek: naar Elburq, Harderwijk, Hattem,
Heerde, Epe, Dalfsen, Hasselt, Genemuiden, Vollenhove,
Blokzijl, waar overal door middel van kapitale aanplakbiljetten
in de nationale kleuren de inwonenden werden opgewekt het
Kamper wapenfeest te gaan bezoeken. Een welverzorgd pro
pagandaboekje gaf nadere bijzonderheden en deskundige toe
lichting. Het dagprogramma vermeldde de volgende nummers:

"Athletische oefeningen door de sportvereeniging "Mavors"
van den Hoofdcursus.

"Demonstratie van verdediging en aanval met behendiq
heidsproeven door een volledig uitgeruste compagnie wiel
rijders.

"Vijfkamp voor korporaals Insn-Batalfon.
"Manoeuvreeren van de Bereden Mitrailleurs.
"Hindernisbaan en hordenwedloop Instr.i-Bataljon.
"Schermen door leerlingen Hoofdcursus.
"Polospel door de Huzaren.
"Estafetteloop korporaals Instr.vliataljon.
"Attaque door Motor-Mftrailleurs.
"Driekamp voor leerlingen Hoofdcursus.
"Figuurrijden en ringsteken door de Wielrijders.
"Eierenrace en poppenrace door de Huzaren.
"Wielerwedstrijd over hekken, slooten en draadversper-

ringen.
"Springconcours voor officieren en voor wachtmeesters.
En gecursiveerd het slotnummer:
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"Vliegdemonstraties door den luitenant-vlieqer F. A. van
Heyst."

En zoo naderde snel de 9 Juni, dag van de manoeuvres op
de OIdebroeker en Wezeper heidegronden. De ochtend .daag
de traag met sombere, dreigende Iuchten. Het lage, grauwe
zwerk beloofde reeds weinig goeds, toen de afdeelingen van
H.C. en LB. naar het statiori-Zuid marcheerden voor het
vervoer naar het operatieterrein. Majoor ter Beek was aan
gewezen als vertegenwoordiger van den Minister. Kapitein
Kooiman trad op als leider der manoeuvre. Al spoedig begon
het te motregenen, tegen het middaguur overgaande in plas
buien, welke met korte onderbreking verder aanhielden, alles
en allen grondig doorweekende. Onder deze omstandigheden
kon van het ontworpen oefeningsplan weinig terecht komen
en moest de actie voortijdig beeindiqd worden. Het was een
deerniswekkend gezicht de deelnemende troepen alhier te zien
binnenkomen. Eerst de motoren en de wielrijders, ontoonbaar
van de modderlaag, dan de ruiters en tenslotte, per treintje
teruggebracht, de menschen van het eiqen garnizoen, allen
druipend van het hemelvocht. Een deerniswekkend gezicht
voor de toeschouwers in 't alqemeen, maar toch wei zeer in
't bijzonder voor de bestuurders van ,,0. L." Voor hen tevens
zorqwekkend. Wat beloofde dit voor den volgenden dag?
Om te beqinnen moest reeds worden afgezien van het plan
voor een ..Ieestelijken intocht met muziek". Elke afdeeling
toch rukte met haastigen speed naar het aangewezen kwartier,
verlanqende zich van de hinderlijke, natte plunje te kunnen
ontdoen. In de Manege moesten echter eerst de paarden wor
den gereinigd en verzorgd en de wapens en equipementstukken
droog gewreven, v66r de ruiters aan zich zelf konden denken.
Inmiddels waren de koks ijverig in de weer, om zoo spoedig
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mogelijk de verlangende jonge magen met welbereide spijs te
kunnen vullen.

Ook de vreemde officieren hadden, na zich overtuigd te
hebben, dat menschen en dieren behoorlijk verzorgd werden,
zoo spoedig mogelijk hun hotel opgezocht, om zich te ver
frisschen en te verkleeden. In het receptiezaaltje van "Pays
Bas" troffen de heeren elkander weder en ook het ,,0. L."
bestuur was daar voltalliq aanwezig. Zooals niet anders te
verwachten, was de stemming beneden peil. Van het aan
vankelijk animo voor het programma van den komenden dag
was geen spoor meer te bekennen. Erger: de chefs der bereden
afdeelingen meenden zeIfs ernstige bezwaren te moeten op
peren tegen deelneminq .hunnerzijds. Na zulk een zwaren
manoeuvredag mocht niet onmiddellijk van menschen en paar
den nieuwe inspanning worden gevorderd.
Men denke zich onder deze discussie de gemoedsstemming

der Kamper heeren! Onder het drukkend besef van wat er op
het spel stond, gaven zij zich niet gewonnen, maar bepleitten
hunne zaak met klemmende argumenten. Toch is het twijfel
achtig, of dit baat zou hebben opgeleverd, als zij geen steun
hadden gevonden bij kapitein Bolten van de Motor-Mitrail
leurs en in nog krachtiger vorm bij den sympathieken kapitein
Van Nieuwland van de Wielrijders, die zijn weerstrevende
colleqa's onder het oog bracht, dat zij door hunne weigering
een groep burgers, wier eenig doel was de weermacht te
populariseeren, in ongelegenheid zouden brengen. Nog werd
geweifeld. En eerst toen iemand kwam rapporteeren, dat het
weerglas met ongemeene snelheid omhoog liep, werd de
concessie verkregen, dat een definitief besluit tot den volqen
den ochtend zou worden opgeschort. Zucht van verlichting.
Hoop doet leven!
Een oogenblik later wachtte de ,,0. L."-mannen nog een
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onaangename sensatie. Door de Zwolsche Courant werd na
melijk het bericht gelanceerd (als afkomstig van een der
officieren }, dat het wapenfeest .vweqens de ongunstige weers
omstandigheden geen voortgang" zou hebben. Onverwijld
werd ter tegenspraak een bulletin opgesteld en binnen stad
en naasten omtrek verspreid, het eenige wat teen nog gedaan
kon worden om het noodlottige bericht te achterhalen.
Tegen achten trok al wat 's konings rok droeg in de rich

ting der Gehoorzaal en teen het Euterpe-strijkje "het Wil
helmus" inzette, was het huis geheel gevuld met militairen
van verschillende wapens en van verschillenden rang. Nadat
de voorzitter der afdeeling, de heer Plantenga een warm
welkomstwoord had gesproken en het streven van de ver
eeniging "Ons Leger" had toegelicht, ving de afwerking aan
van een programma vol variatie, waardoor de gasten tot laat
in den avond prettig werden bezig gehouden.

Dat de komende dag met spanning werd tegemoet gezien,
laat zich beqrijpen. En ook hoe groot de voldoening was,
toen in den vtoegen ochtend de dageraad stralend opsteeg
hoven wolkelooze kim met de belofte van een mooien dag.
Al vroeg kwam allerwege leven en bedrijvigheid en werd
langs straten en kaden de driekleur ontplooid. Op den Zand~
berg waren kapitein van IJ sseldijk en zijne handlangers reeds
voor dag en dauw in de weer met de laatste tcebereidselen.
Het uitgestrekte veld was aan alle zijden met draad afgesloten
behalve naar den kant van den Nieuwen Weg, waar een
ruime toegangspoort was gebouwd, geflankeerd door twee
tourniquets voor de controle. Het oostelijk gedeelte vail het
terrein, belommerd door hoog geboomte, vormde een ideale
rust- en opstelplaats voor de bereden troepen, terwijl aan de
motorwagens en de wielrijders hiervoor de Schietbaan was
toegewezen. De zuidelijke strook langs het kerkhofpad was
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bestemd voor het (betalend) publiek en deswege ten deele
voorzien van stoelen en banken. In het midden achter den
hoogen vlaggestok stond de bestuurstent, door den heer
Tjernmes netjes gestoffeerd met tafeltjes en stoelen, en daar
naast het plankier voor de Bataljonsmuziek. Onder de ver
verschingstenten was er een van grooter afmeting, waar de
militaire schouwspelers zich zouden laven; met goedkeuring
van majoor Fraser werden in deze tent de buffetten bediend
door de cantine van het I.-B. Langs den openbaren straat
weg moest de passage vrij blijven, maar de afzetting aan die
zijde was zoo goed mogelijk verzekerd en de marechaussee
verleende hulp bij de controle. Ook bij het geimproviseerde
vliegveld in Oosterholt waren de noodige maatregelen van
voorzorg getroffen.

Na verzameling en opstelling ving klokke negen de afmarsch
der troepen naar den Zandberg aan onder enorme belanq
stelling van Kampenaren en van omwonenden. Het .is niet te
zeggen, hoevelen zich hebben laten weerhouden door het
foutieve krantenbericht, maar desondanks was het een stroom
van bezoekers, die in den loop van den morgen per spoor
(er waren extra-treinen ingelegd) en met diverse vervoer
middelen werden aangevoerd. Al aanstonds liep het dan ook
aan de loketten zoo druk, dat de reserve-controleurs mede
in 't geweer moesten komen. Het meerendeel der belanqstel
lenden gaf er echter de voorkeur aan, op den straatweg langs
den draad elkander te verdringen en op die wijze kosteloos
te genieten.
Als de troepen onder opwekkende marschen en met schet

terende fanfares het feestterrein zijn binnengerukt, vertoont
dit opeens een tooneel van zomersche vroolijkheid, is het een
en al leven en kleur. In de bonte warreling komt al spoedig
orde, wanneer de afdeelingen hare speciale plaatsen hebben
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ingenomen op aanwijzrnq van de heeren Van IJ sseldijk en
Waltheer, daarin bijgestaan door de luitenants Wolters en
Duyne. En als even later majoor Ter Beek als verteqen
woordiger van den Minister per landauer is aangekomen,
vangt het aan: .Jiet wapenspel", gelukkig met allen ,nadruk
op het tweede deel der samenstelling. En als zoodanig aan
trekkelijk en boeiend om aan te zien en voor velen onder de
toeschouwers met de bekoring van het nieuwe. Juist dus
liggende in de lijn van het 'streven der vereeniging, om door
meerdere bekendheid waardeering te wekken.

Met militaire stiptheid en in vlug tempo werden de opeen
volgende nummers van het wisselend tableau uitgevoerd. De
gymnastische oefeningen van de volontairs I.-B., waaronder
massale staafoefeningen, een hordenren enz. en de driekamp
(versprinqen ~ kogelstooten - 500 M. duurloop) van de
onderofficieren wekten belangstelling, evenals het turnen en
schermen van de sportvereeniging "Mavors" van den Hoofd
cursus. De actie van de volledig uitgeruste Wielrijders: het
op fluitsignaal verspreiden, het in vollen gang afspringen,
vuren, neervallen, dekking zoeken, enz. werd met rechtmatige
bewondering gevolgd, evenzeer als de betoonde routine en
vaardigheid bij het figuurrijden en bij den wedstrijd over een
baan met hekken, slooten en draadversperringen. De afdeeling
Motor-Mitrailleurs trok de aandacht door de snelheid van
verplaatsinq en door de korte spanne tijds, noodig om in stel
ling te komen, vuur af te geven en te verdwijnen. Toch viel
zooals meestal, de warmste bijval ten deel aan "de nobelste
overwinning van den mensch". De romantiek van het leger
is nog altijd verbonden aan de ruiterwapens, al zijn ze ge
doemd om te verdwijnen. Het rennen, manoeuvreeren en char
geeren van "de veld", het attaqueeren en niet het minst de
eieren- en de poppenrace der huzaren en het polospel brachten .
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het publiek in extase en volkornen begrijpelijk, want hceveel
mooier is dit beweeg der ranke paardenbeerien dan dat der
gemotoriseerde eenhedenl Ook het springconcours werd met
spanning gadegeslagen en de kraniqe staaltjes van ruiterkunst
werden met uitbundig applaus beloond. Het slotbedrijf van
het programma bestond uit een revue, waara an alle troepen
deelnamen.
Intusschen blijft nog te verrnelden een hoofdnummer van

den dag, het hoofdnummer. Het liep tegen het middaguur, teen
temidden van het feestgedruisch de aandacht werd getrokken
door een gerucht, nu heel gewoon, doch destijds nog vreemd
en onbekend, door een aanzwellend motorgeronk uit de lucht
en even later verscheen een vliegtuig, kruisende op geringe
hoogte boven den Zandberg. Een daverend gejuich steeg op,
waarvoor luitenant Van Heyst dankte door handgewuif. Na
eenigen tijd te hebben gecirkeld boven feestterrein en om
geving, zette de vlieger zijn toestel keurig neer op het daar
voor bestemde weiland, waar de meest geschikte plek door
uitgespreide lappen was aangeduid. Voorloopig bled het daar
onder militaire bewaking. Onnoodig te vermelden, dat luitenant
Van Heyst bij aankomst op den Zandberg een geestdriftige
ontvangst wachtte. En even later was er opnieuw reden tot
juichen: Onder de bezoekers, door een der bij het station ge
parkeerde rijtuigen aangebracht, waren een tweetal, die her
kend werden als te zijn de heeren Versteegh (hinkende op een
steunstok ) en Roeper Bosch. Nu zij door het ongeval te
Spaarndam verhinderd waren door de lucht te komen, hadden
zij toch den overtocht willen maken langs den vasten aard
bodem om door hunne tegenwoordigheid ter plaatse blijk te
geven van belangstelling. Een attentie, welke naar verdienste
werd op prijs gesteld.

Een aardig besluit van den dag vormde de bekroning der
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kampioenen in de verschillende afdeelingen. De veroverde
prijzen werden door den voorzitter, den heer Plantenga met
passende, vaak geestige toespraak uitqereikt.

En toen volgde achter de muziek de feestelijke afmarsch
naar de stad, omstuwd en gevolgd door een drom van vroo
lijkemenschen, het jongere volk dansende in lange, bonte rijen.
Voor de onderofficieren en manschappen stonden in de

verschillende eetzalen de extra voorziene tafels gereed, waar
aan al spoedig in den meest voIstrekten zin eer werd aange~
daan. De officieren zaten aan als gasten der ontvangende
vereeniging aan een feestdisch in "Pays~Bas" en ook daar
heerschte na den welgeslaagden dag een prettige stemming.
Zelfs in die mate, dat slechts met eenigen weerzin werd ge~
hoor gegeven aan het sein tot opbreken, toen de rijtuigen al
een poosje v66r stonden om het gezelschap naar Oosterholt
te brengen. Daar zou narnelijk door luitenant van Heyst een
luchtdemonstratie worden gegeven, wat voor de meesten een
geheel nieuw en voor allen nog een zeer belanqwekkend
evenement beteekende. Oat het dus een menigte kijkers zou
trekken, stond reeds tevoren buiten allen twijfel en de voor
bereidende maatregelen waren dan ook behoorlijk getroffen.
Maar ze schoten tekort teqerrover den menschenstroom, welke
uit verschillende richting kwam opzetten en eerst toen een
troep pootige korporaals te hulp waren getonclen, kon de
controle weer ordelijk worden doorgevoerd.
Aan al die hooggespannen verwachting werd door luitenant

Van Heyst voor 100 procent voldaan. Vlot steeg hij op,
cirkelde boven het veld en omgeving, keerde en wendde, om
ten slotte vaardig en zeker op de juiste plek neer te strijken.
Voor het publiek van onze dagen, hetwelk zonder veel emotie
de stoutste luchtacrobatiek en meest gedurfde stunts gade~
slaat, zou het op dien avond vertoonde niets bijzonders zijn
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geweest, maar de menschen van toen werden er door in ver
voering gebracht. Er werd gejuicht en gezwaaid met doeken
en hoeden en aan het slot der demonstratie was er geen houden
aan. Het publiek snelde toe, om den kranigen vlieger van
nabij te zien en te huldigen.
Een druk bezocht concert van het Stedelijk Orkest in de

geIllumineerde Buitensocieteit, gevolgd door een geanimeerd
bal, vormde het passend besluit van dit boven alle verwachtinq
geslaagd wapenfeest, van dezen "eersten Legerdag".

Nog geen twee maanden later werden deze zeIfde troependeelen op
nieuw in actie geroepen. Met dit frappante verschil, dat toen die actie
moest geschieden in groot verband en niet in den vorm van ecn aan
trekkelijk wapenspeI. Het spel was bittere ernst geworden.

de P.
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