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ALGEMEEN.

De Minister van Defensie,
heeft goedgevonden met ingang van 6 Juli 1938 vast te stellen het bij
deze beschikking behoorende Handboek voor den Reserve-officier der
Koninklijke Landmacht, Deel A, Algemeen.

's Gravenhage, G Juli 1938.
De Minister voornoemd,
VAN DIJK.
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No. 17a.

INLEIDING.

HANDBOEK

I. In dit handboek zijn uittreksels opgenomen van daarvoor in aanmerking komende voor den subalternen reserve-officier der Koninklijke
Landmacht van belang zijnde reglementen, voorschriften, aanwijzingen,
enz.; daarbij is niet behandeld hetgeen bovendien voor de vervulling
van specialistische functies of hoogere functies dan die van compagnies(eskadrons-, batterij-) commandant van beteekenis is.

VOOR DEN RESERVE-OFFICIER DER
K O N I N K L I J K E LANDMACHT,

De t.z.t. verschijnende wijzigingen moeten door den houder onmiddellijk na ontvangst worden aangebracht, zoodat het handboek te allen
tijde, voor zooveel zulks mogelijk is, op de hoogte van den tijd is.
II. Het handboek is bestemd om te dienen in omstandigheden, waarin
tijd of gelegenheid ontbreekt om de voorschriften te raadplegen.
Het komt NIET ter geheele of gedeeltelijke vervanging van de reglementen en voorschriften.
III. De verstrekking van het handboek brengt geen wijziging in den
PLICHT van den reserve-officier tot het kennen van de reglementen en
voorschriften, ZOODAT GKONDIGE BESTUDEERING VAN DEN TEKST
DIEK REGLEMENTEN EN VOORSCHRIFTEN NOODZAKELIJK
BLIJFT.

DEEL A.
ALGEMEEN.

IV. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de tekst der punten uit
de verschillende reglementen en voorschriften is besnoeid, zoodat eventueele aanhalingen dienen te geschieden uit de volledige reglementen
en voorschriften en niet uit dit handboek.
De nummering der verschillende punten is dezelfde als die in overeenkomstige reglementen en voorschriften.

(AANSCHRIJVING M. v. D. VAN 6 JULI 1938, He AFD. B. No. 161.)
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HOOFDSTUK II.
Uit het Reglement op den Garnizoensdienst,
(Boekwerk No. 1).
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10. De C. van een troep, bestemd om blijvend of tijdelijk in een plaats
garnizoen te houden, zendt aan Garn.C. tijdig bericht van sterkte troep
en tijdstip van aankomst,
11. Van verlaten van het garnizoen wordt op overeenkomstige wij zo
kennis gegeven aan Garn.C.
15. Garn.C. beslist of garn. wachten zullen worden geplaatst; in bevestigend geval bepaalt hij getal, sterkte, samenstelling, tenue en plaatsing der wachten, alsmede getal en plaatsing der schildwachten. Bovendien kan hij één of meer kazernewachten mede tot garnizoenswacht bestemmen; hij regelt dan in overleg met daarbij betrokken troepencommandant sterkte, samenstelling, enz. dier wachten.
18. Garn.C. bepaalt in verband met jaargetijde aanvang en einde
nachtdienst.
19. Garn.C. stelt bestemming en bijzondere gedragsregels wachten
vast; bepaalt in overleg met C. troep, welk personeel voor garn. wachtdienst verstrekt, tijdstip en wijze, waarop wachten worden afgelost.
In den regel aflossing eenmaal per 24 uur en niet vóór 17.00. Wachtc.
en korp. van aflossing kunnen, naar door Garn.C. te stellen regelen,
éénmaal tusschentijds worden afgelost; indien Garn.C. deze wachtindeeling gelast, wordt wachtparade te 19.00 gehouden en heeft tusschentijdsche aflossing plaats volgenden dag te 7.00. Garn.C. bepaalt tijdstippen van aflossing schildwachten; in den regel om de 2 uur; hij stelt
tijdstippen vast, waarop wachtc. rondes zullen verrichten; hij geeft
wachtc. schriftelijke instructie, bevattende:
n. bepalingen omtrent sterkte, samenstelling, tenue en wijze van aflossing van de wacht en die omtrent getal en plaatsing der schildwachten;
b. bijzondere verplichtingen wachtc., waaronder voorschriften hoe te
handelen bij ontstaan ongeregeldheden en bij ontstaan brand in of in
nabijheid wachtverblijf;
G. bijzondere verplichtingen schildwachten.
20. Officieren en onderofficieren van een garn.wacht zijn gewapend
met geladen, doch op veilig gesteld pistool en, voorwat onbereden
officieren en onbereden onderofficieren boven rang van sergeant betreft,
bovendien met klewang (bereden officieren, adj.o.o. en kornetten met
sabel).
Soldaten zijn bewapend met geweer of karabijn; soldaten,, die dienst
doen als schildwacht te paard, bovendien bewapend met sabel.
Met geweer of karabijn bewapende schildwachten en aflossingen te
voet hebben magazijn gevuld (geweer in rust).
Met geweer of karabijn bewapende schildwachten en aflossingen te
Hoofdstuk II.
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tredende wacht te hebben ingenomen, den eeregroet brengen. Daarna
rukt opkomende wacht in.
30. G. opgekomen wacht gaat zoo spoedig mogelijk opstelling schildwachten na en overtuigt zich, dat zij met hun verplichtingen bekend
zijn; z.n. vergezeld van korp. van aflossing. Daarna houdt hij met de
niet op post zijnde manschappen theorie over hun algemeene gedragsregels en de bijzondere verplichtingen voor de posten. Bij wacht onder
commando van een officier geschiedt dit door oudsten onderofficier.
31. Wachtc. overtuigt zich van waakzaamheid schildwachten (rondes).
Hij verwijdert zich overigens slechts van de wacht, wanneer en voor
zoolang dit noodig is; een ond.off. of korp. blijft steeds bij cle wacht
aanwezig. Tot de wacht behoorende militairen verwijderen zich niet dan
bij noodzaak. Wachtc. (vervanger) steeds volkomen waakzaam.
32. Wachtc. regelt dienst bij de wacht zoodanig, dat deze gelijkelijk
wordt verdeeld. Hij — bij een wacht onder commando van een officier
de oudste ond.officier — legt schilderlijst aan, waaruit blijkt, welke
manschappen verschillende posten bezetten en zorgt, dat aflossing schildwachten op daarvoor bepaalde tijdstippen plaats heeft. Bij plotselinge
weersverandering of tot gelijkmatige verdeeling van den dienst kan
wachtc. op eigen verantwoordelijkheid afwijken van voorgeschreven tijdstippen van aflossing; hiervan melding maken op schilderlij st. Wachtc.
geeft schilderlijst over aan opvolger (zie art. 36).
33. Wachtc. zorgt voor orde en reinheid in wachtverblijf. In wachtlokaal geen andere personen, dan die zich daar voor dienst moeten
bevinden. Zonder toestemming van wachtc. mag niemand iets van
kleeding of uitrusting afleggen of aan tenue veranderen. Tenzij Garn.C.
anders bepaalt, mag —• behalve door wachtc. (vervanger) — tijdens
nachtdienst op de rustbarik of brits worden geslapen.
34. Wachtc. bepaalt of het buiten het wachtverblijf dienstdoende
wachtpersoneel overkleeding zal dragen. Aan het personeel der wacht,
met uitzondering van degenen, die buiten het wachtverblijf dienst verrichten, is rooken toegestaan. Sterke drank mag in het wachtverblijf
niet aanwezig zijn, noch worden gebruikt door de tot de wacht behoorende militairen.
35. Wanneer door politie, brandweer of militairen, dan wel door
burgers hulpverleening aan een wacht wordt gevraagd, geeft wachtc.
— wanneer beschikbare tijd niet toelaat, orders aan G-arn.C. of off.v.piket
te vragen — daaraan gevolg, voor zoover zijn verplichtingen zich daartegen niet verzetten. C. van dat deel der wacht, hetwelk tot hulpverleenen
wordt uitgezonden, geeft gevolg aan aanwijzingen en wenschen van
dengene, tot wiens beschikking hij is gesteld of tot wiens hulp hij is
uitgezonden. Van verleende hulp onmiddellijk mededeeling doen aan
off. van piket, of — indien deze niet is aangewezen — aan Garn.C.
Ontvangt wachtc. van een der schildwachten mededeeling van bijzonder
voorval (art. 40), dan neemt hij de noodige maatregelen.
36. Wachtc. maakt wachtrapport op, dat, na aflossing wacht, met
schilderlij sten en buitengewone rapporten op garn. bureel wordt bezorgd.
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gedurende aflossen en van aanvang tot einde nachtdienst geen eerbewijzen,
uitgezonderd voor H.M. de Koningin en voor de leden van het Kon.
Huis,
42. Garn.wachten komen in het geweer en brengen den militairen
eeregroet:
-T{Oïj;dj8A uausdim TTBA qqotjj}]; q.9Tii spoonsop 'Snmn'qosj'GrBM mi 'i
a. wanneer H.M. de Koningin, een lid van het Koninklijk Huis, dan
wel een door of vanwege H.M. de Koningin uitgereikt of met Koninklijke
fuapgjqdo qsTjsgq qoop 'pji3i2pgq '.->/
i •oq.TpiïAv <:isiï[ do ugjopCmjoA 110 ugSugjqTrm? UQOTJT? rra^jmpsaS iioq
toestemming gevoerd ontplooid vaandel (standaard) het wachtverblijf
->[iupoS ïqsod Cfq-oii 119 do piguuigj n'o opio JOOA ^lippJooAi^Ti'BJöA si •(
nadert of voorbijgaat;
fu9A95g§ uCiz Ti8ëuTT_i?doq sjgpin?
b. wanneer het stoffelijk overschot van een persoon, die met militaire
Cizugq. ' Ci u9J9p[iA\jgA smiïiQpTjTjos1 UÜA süd QS t^P JgpJgA qgra :u9poq
eer ter aarde wordt besteld, het wachtverblijf voorbijgaat;
-JOA si 'ug^gjds ujtrezpoou jgpuoz 'ugzgj 'ug-^iz 'u9q.iiiij 'ugSuiz "i
c. wanneer nabij het wachtverblijf voorlezing geschiedt van besluiten
ïn9^qoi3AVp];iqos jgp 1199 ^A\nqosj'B'BA\p fiq i H9A\nqosj'Bi3Ai
j88A\p.n'ejq 119
gi^ipduit'nezmq;
of proclamaties,
waarbij
naam gpuCizCiqmi
van H.M. de Koningin wordt gesproken.
sj9noA\gq pT3irBino jo p'UTJjq ftq i jgSu'eSfiqjooA ^sinosfiigqossn^. joop jo 'r.^
Garn.wachten komen in het geweer en nemen de houding aan met, de
jo J99A\gS q.9t[ JOOA ^sod TIT?G dgojgo
geweren of karabijnen in den arm bij nadering wacht door:
joop n9A\nt[OSJT3i3A\i '^[ISAJOOA sjgpuozCiq s^9i ugipui "if
a. den M.v.D., als zoodanig kenbaar of bekend;
i ( ^9 d end 6
b. een opper- of vlagofficier;
i 'm" Ctq ^dgoa: wsp 'neino^ J99A\gS ipq; IIT ^qoi3A\p ^gom i^tjo'BM ppq
c. den bevelhebber in de betrokken Mil. Afd.;
JOOA jgpüozCiq q.gq; ui >^i3''GAi jggmgS ^gq JOOA ^u;ofBA\p[iqos 'ö
d. den Garn.C.
U9A9SJ9AO 5[li];9pjooA\A gjgpuozCiq •/
43. Schildwachten brengen in omstandigheden, omschreven in art, 42,
noqos ugp ui3'i3 (uCiq-FJ'Bsi) jggA\9§ ^9iu Suipnoq
eerbewijzen,
als voor garn.wachten is bepaald. Schildwachten brengen
U9 » jgpiio H9Ag§gSu'B'B S];13 U9[[9^sdo qoiz 'SuissoijB Suijgp'Fu iiq -Q
den
militairen
groet aan officieren en onderofficieren. Geldt het eerbewijs
ïug^'B^jgA SrpCrg. c^ip uguosjgd
den
O.
van
een
gewapenden troep, dan eindigt het eerbewijs, wanneer
9^qoi3pJ9A U9 sg"["[inoj^i3d c^uisso"[jfB Suijgp'Bu: Ciq ug ugzïiAvgqjgg U'BA ugop
de troep voorbij is. Met geweer of karabijn bewapende schildwachten te
'4QV[ '^oq. ïu9-[inu;os smqjgpjiqos ui jggA\o jggz Ciq ugg^-e -p
voet nemen voor officieren de houding aan met het geweer (de karabijn)
'.ifldqvs — ïfivvup" ui3A Suipnoq ui |;gqi2s ggra
in
den arm en voor onderofficieren de houding met het geweer (de kaSuipnoq ui ugACi];q ug ui3T3^s];r^s' pji3T3d ugop pjis^d 9^. ug^qo^Aipiiqos 'o
rabijn)
bij den voet. Aan ridders M.W.O., die model-kruis dragen, brenïu9^9om^uo ugzinqjgp-[iqos gpigq ngqossn^
gen
zij
den militairen groet als voorgeschreven voor officieren. Voor
ugppira jggAgSiio jgpui35[p ugjqnz U9^sod[gqqnp fjggA\g uggq svd ueuom,
korporaals
verrichten schildwachten geen eerbewijzen.
-du udp uva q-vmiippii uop m 'jgpnoqos ugp u'B'B (uCiq'BJ'e^) jggA\gS qgui
44.
Schildwachten
stellen zich tot het brengen van den militairen
'Suipnoq gp ui U9doo~[ ^9OA gq, ug^qo'eAvp^iqos gpufiz SuiSgMgq ui 'q
groet
en
van
den
militairen
eeregroet, 2 pas rechts vari schilderhuis op,
do ug U9zmqjgp|;iqos unq ugqossnq. iprz
tenzij
anders
is
bepaald,
of
wanneer
zij zich op zoodanigen afstand van
sjgpui3 Ci
het
schilderhuis
bevinden,
dat
het
eerbewijs niet tijdig zou kunnen
ugp Ciq (uiq'ej'e^) jggA\gS i^gui ^sn^ = s^wid &p do"
worden gebracht. In het laatste geval wordt de groet gebracht ter
Suipnoq; gp ui 'irmjqs ^goA g^ ugqqorBA\p];rqos gpuCiz SuiSgAigq UT qgiu "i>
plaatse, waar zij zich bevinden. Dubbelposten stellen zich tusschen hun
:8id6djis6f}j,pd6 dUdduidö'i'D gpugSpA gp gzgp JOOA
schilderhuizen en op 2 passen zijwaarts daarvan op; zij brengen de
gqqo'BAip'fiqos JOOA ^l&6u•^2^t^^'ldd^a
eerbewijzen gelijktijdig.
•^joddt3J^qoi3A\i
45. Tot handhaving krijgstucht onder niet in dienst zijnde militairen
siuu,g>[ ui gp9uui3i3p \ggpjgpuo ug^oj^gq qgq LFBA 5[99A\p UTJA
buiten
de kazernecomplexen kan Garn.C. uitzenden van patrouilles be'Sipoou
velen. Deze patrouilles treden op tegen militairen, die buiten de kazernesj -;^i[OT3A\p -[ggnosjgd gpugjjgjqgq ugpgqjgpuozCiq ug sgpuoj
complexen handelingen plegen, strijdig met krijgstucht of met orde en
'^g?[id 'A 'jjo 5[9ozgq ugddi^spCr^ -— 'jgp^jf ug •uoqqoim ugiu^u
rust, en stellen hen zoo noodig in arrest in de hoofdwacht of in een
-di3j uooA\gSu9^mq ji3"BU SuizCiAVjgA -u - z) cj.qo'BAv uguiguigAo Ciq ugSaipuiA
kazernewacht„
UT3A 5[Cl{9^IIjqOS CLTJO'EAi 9p U'SA
46. Garn.C. stelt .sterkte, samenstelling, tenue en bewapening, alsgSrpoou ^Su'HAquo gzgp f do '-ijoddui
mede verplichtingen patrouilles vast. Patrouilles mogen particuliere wo'O gpngpgj^do^s^'B'B]; q^trera •oqqo'BAv Suisso'fj'B 9i|ospCiqu9qossnq. Cig;

U90p

gpugjooqgq u9^t[oi3A\p i;oq. ug
SieAo 'ipJOA\W 3[miq8§ qoq Suipu^Ju-eT? fiq
'TI9A9S SniA\nqosj'B'BA\;:i ugqsiysgq do ppA\9§ q.oui SuiSigjpgq I9AO
^ ïu95p?ui ^injqgS uouoduM HTJA êripoou ooz <tT8Tj't?AoSu'e'e ugipui m
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HOOFDSTUK I I I .
Uit het voorschrift Laden en Lossen (1).
Bijlage II.

japuoz) B^A Q^UOT^U op Sutóiapuosuoz
SireSdostioz WA. uaAmoqaS giye^rrjui 'epuarao^ Suisfieuiii'B'G UT
op ui2A TIO -gujoz'e^ op TI-BA q.pjoA\q ^pjoA\e JGCJ. smq
TIÜA pi]; uapayjaAo q.eq IITJA ^oqosiaAo
_ nop qaui na q.oq. iiapCiiiaAo ui2A cLqoijaq q.aq
•TiaSireqaJcfym (pdraiM lapuoz)
SI}J;A apjiiOT^'Eu: op uaAinoqaS eji^T^im 'apnamo^ Siii^jgran'B'B ni jooAj'B'Bp
'9STJ9AO 9p TTBA U9 -9UJ9Z-B5[ 9p H^A ^pJOA\j Q^nOT^'BTI dQ

'89

•Qi^T^od jo sja^mjqaS
-aq TTBA piii^sCtq mo ^oozjaA do irep uopga^gq ^9iu nQnTajjg^ na

Voorschrift

laden en lossen-

1. Bij ontbreken van genoegzaam aantal personenrijtuigen worden
gesloten goederenwagons of bagagewagens ingericht; deze worden voorzien van zitbanken en gesloten lantaarns. In. eiken wagen ter weerszijden
4 banken, dus plaats voor 32 personen, bij grootere wagens voor 40 a 48
personen.
2. Gesloten goederenwagons en veewagens kunnen worden ingericht
voor vervoer van 6 paarden en 2 geleiders. Door spoorwegmaatschappij
worden 2 sluitboomen .aangebracht en wel één evenwijdig met en op
een afstand van ongeveer 2,3 m van den voorwand en één op gelijken
afstand van den achterwand, hangende met kettingen en knevels aan
ringen, daartoe ter weerszijden van de deuropeningen in de zijwanden
bevestigd; bij gemis aan sluitboomen fouragestrikken gebruiken. Paarden
evenwijdig met de zijwanden plaatsen, 2 rijen van 3, hoofden naar
elkaar; vloer bestrooien met zand (geen stroo), overige ruimte voor geleiders en harnachementen.
3. Voor vervoer van geschut en voertuigen gebruikt men:
a. wagens zonder wanden (platte) ;
b. open goederenwagons, waarvan één of meer kop- of zijschotten
kunnen worden afgenomen of neergeslagen;
c. bij uitzondering, open goederenwagons met vaste kop- en zij schotten,
doch voozien van deuren (niet bruikbaar voor laden van houwitsers
en voertuigen, die uitsluitend over den kop kunnen worden geladen).
4. Bij gebrek aan vaste laadinrichtingen worden voor paarden en voertuigen noodbruggen gebezigd, dan wel voor paarden koebruggen en
voor voertuigen beweegbare kranen.
5. Ruimte tusschen te beladen wagens en perrons of laadplaatsen wordt
overbrugd met losse bruggen, welke tot in de wagens worden gelegd en
tusschen de schuifdeuren opgesloten. Bij laden van voertuigen gebruikt
men ook laadgoten of spoorstaven (op de breede zijde gelegd). Voor het
vastzetten der raden gebruikt men stopwiggen.
6. C. van te vervoeren troep stelt zich door middel van officier of
onderofficier in verbinding met stationschef (-commandant) omtrent
plaats inlading, beschikbare inlaadmiddelen, tijdstip beschikbaarstelling
spoprwegmaterieel. Nagaan bruikbaarheid materieel, aanteekening maken
verdeeling manschappen, paarden en voertuigen over rijtuigen of wagens
(1) Het voorschrift „Laden en lossen" was als bijlage II opgenomen in het Voorschrift Militair Vervoer
(boekwerk No. 21) van 1936. Dit is inmiddels ingetrokken en vervangen door het Voorschrift Militair Vervoer
(boekwerk No. 21) van 1938, waarin het Voorschrift „Laden en lossen" niet meer voorkomt.
Aangezien een nieuw Voorschrift Laden en lossen nog niet is verschenen en de desbetreffende bepalingen
in geen ander voorschrift voorkomen, worden hier als leidraad de bepalingen uit het oude voorschrift gegeven.
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do U9pm; ^9t[ Cig; '08
(met krijt op treeplanken schrijven). Vragen om tijdig beschikbaarstellert
•(u9puoqg§qsT2A Sipoou ooz) p'So^eS ugSmqjgoA jepiio ugraooqgijjgqugoocrei;
benoodigd materieel.
itg naniooq^assip nepioAv ugpi3T: c^gq TJJ^; -ugrao^ Sui^'BJU'e'e' ut ug:§i2A\s raapoq qgtu ^9in8.ugSoo
ugjgzCi gp.
'g^rp
aSnrepooz
U-FA en
d.i9A\A
10 qnoq hoogste
5[ti^s doC..ugungq
Als troepen
C. q-ep
treedt
op de
naar rang
anciënniteit
van een met eenzelfden trein te vervoeren troepen- of treinafdeeling. Cn.
van Afd. art,, van Eeg. der verschillende wapens en 'hoogere C., die met
iiapjoAY -[9A\q gp U9^9oj\ 'ug^suj ugSi2A\JOods uigpoq do ugraooq gp
hun o.h. afdeelingen worden vervoerd, treden niet op als troepen C.
c^p <ugrao5[JOOA q.aom nna^s gSrpnoAU99 ugg; •ugragu^m ^9iu suossmmoojq.
Troepen C. is verantwoordelijk voor het laden en geeft bevelen omtrent
-üd na U9JJT33[ TTBA ugraooqgijjgqugourei; pSgj nep ui 'pjgg^gS si
'opmarsen en opstelling troep nabij stationsterrein (dekking tegen lucht-i[OT3 j<Emi jgzCppjq. qijp 'u9^gzuio Sprepooz ugëmqjgoA jgp ug^n^s
waarneming). Hij wijst kader en manschappen aan, om paarden en voer'Sipooii uaipuj -uguigu^m uaSm^jgoA gëipimgiA Ciq uguiooqpssiQ; '
tuigen in kortst mogelijken tijd in te laden en regelt instappen troep.
Zoo noodig wijst hij een wacht aan tot bewaking arrestanten en tot
T3UJT312P ng ugSuajq sugSim do Suy.^gjq.s gumqos in sqji3i2A\jg'}qoi3
handhaving orde.
9zep 'ugSm^jgoA g^^dgq Snip^Ciz Cig; •u9§ugjquT2i2 jgpgM Sui^'Bdgq U5
9. Laden officierspaarden geschiedt door oppassers, overige paarden
uaAinqos ugS^AV do ugSSniq gsso]; jaAO s^j'B'GAvCTZ u'ep Sra^jgoA
door berijders of bestuurders, voor zoover niet belast met laden voertuigen.
.orpooit Supj5['edgq gp UTSA ugsso]; pire'HSj'BJOOA ui25[ ugpi3[ sSuippCtz fig
Voor zoover laden paarden niet onder rechtstreeksch 'toezicht van eskaA fiq -yj gpugpCiJ gp UTJA sugST3A\S:i3i3Jü;os ug -uoq.uotx
drons- of batterij Cn. plaats heeft, belast troepen C. een officier of onder•ugSgoA gSipg]; gSiugg sueS-'B
officier daarmede. Paarden in den. regel opgezadeld en opgetuigd verngqossnq. g^Sng]; gjgpuim UBA suaSi3A\A 5[injqaS tig; '
voeren; singel losser gespen; paarden af stangen: sabels en karabijnkokers
gq.Sug]; ui 2/9 Q^suini ugq. UTSA sugST3A\Joods ^Ci^gSoin ^ggAooz 'uo^uod
afnemen. Draagpaardeii steeds ongezadeld vervoeren. Zw. mitr. en draaguaa doiEUAv 'ugHin^jgoA u^'A Tigp^i]; JEOO^. :ugingn irqo'e ni gpngS-fOA ugSin^
zadels in bagagewagen medevoeren. Paarden afdeelen naar het aantal
apngjoougq ('y'd) Óutteffpfvuogwod
ap ^o^. U-BA jaoAjgA Cig; •$[
(gewoonlijk 6), dat elke wagen moet bevatten. Aan weerszijden van de
losse brug (laadplank) één man opstellen. Paarden met lossen teugel,
gin rao 09 n^A ar^'Bn'G^sn^II0ïï5[80Z n99 '/
Isuossi'B'Ouooj^dgug^u'Bjui jgiA -0
snel achter elkaar, in den wagen brengen; het is verkeerd, hen daarbij
9 ui3A siig§T3A\jooA ^gra ugpuorainnA ggAiq. -p
aan te zien. Is een paard weigerachtig, dan ander voorgaan. Blijft een
'. 'A\ %l UT3A JO ppA l U12A SUOSSTÜO
paard zich verzetten, dan wordt het door 2 man, die elkaar achter het
ï 'A\I[ ^^ U'BA U
paard de hand reiken, geholpen. Bij paarden, welke slaan, worden sin-sreo jo uaSi3A\jooAai[q.Tiinui uaa ua uaS-üMiooA ^ain pnouunnA uag '
gels, broeken of fouragestrikken gebezigd. Ook kan het paard met
ip<-[9A 2, 'a'BA (suaSi?A\.JooA ^aui uossreo tra puorainnA) 5[n^s uag •
bedekte oogen achterwaarts in den wagen worden gezet.
inap'B]; g^ ugSm^jgoA
10. Bij laden van 6 paarden in één wagen, sluitboomen aan zijde
-u^i^ jg^ooiS piaqugSgigS ^jaaS uaSuT§aoAugraT3S gpugSjOA gp UOJA
geopende deur uitlichten, aan andere zijde blijven ze ingehaakt. Zoódra
-90J, •uap'BiaS' uapaoM u.gSra^jaoA aSip-T3jaaA\q. aaA\ jo Sip'BJjaiA uaa {aSai
3 paarden met achterband nabij een der kopeinden in den wagen zijn
uap UT uauun5[ uaST3MuajapaoS uado uaa jo uaS'BAi ua^q.i3[d uaa dQ '61
geplaatst, sluitboom inhaken, zoodat knevel geklemd is tusschen ring en
•uapüiaq aq. ^CipSgci. suaS;"BA\i I^IQQA Suip^iCizwand
Ciq fuapaiaSdo
uapaoAienuguun>i;
gq of halsterkettingen daaraan
van den wagen
paarden'ugpigtfos
met longes
bevestigen. De 3 andere paarden op gelijke wijze in den wagen plaatsen.
Augq.q-o^ ug -J99A jgpuoz ug ugpiraAi jgpnoz ugSra^iaoA qup 'papiooA
Schuifdeur(en) niet geheel dicht, doch vastzetten met de klink.
Suipi3i;do5[ -5[Cr[g§oui SuTp^doj- s^qogis si ugSmqjgoA aii3A\ jaaz ua
11. Moeten paarden loodrecht op de zijwanden worden geplaatst, dan
• A \ 9j Cig; -ugS^sgSjggit ugpaoA\f pnisAiCTz gpgqgS ngipui 'sfCijgSoui
kan het laden, naar gelang van de inrichting van den wagen, terzijde of
aan den kop geschieden. Bij zijlading komen paarden beurtelings re. en
SuTp^iCiz'si sjgqj.[T3^ aja^ooiS ua -q.g "[ zi ''MIT ^T tn?A n8^InJÏ12 PlS 'nap-epq
uopJOAv do3[ ngp U-GIJ s^ sSuTygpCtz pA\ooz tiguun^ sugS-GAi a^-eyj -fi
li. van opening naast elkaar, hoofden van ingang afgekeerd. Bij koplading
•uapi3[ suaST3'A\aSi3Si3q ui jo uaSrnqjaoA ojopn-e uaqossn') ua uauiau
komen zij opvolgend naast elkaar iu den wagen. De paarden worden
spJUOu'Bjqjap^a: -suaSi-JAiJOOA ua ue^mjj'e 5[oo ooz 'uapiaqos
na het binnenbrengen met longes of halsterkettingen aan ringen vastSipoou ooz suaSi3Aijaqqoü ua -MOA 'ugp'B'i ugpj-B^d qgui ^CtpS
gebonden. Is laatste paard in wagen, dan sluitboom vóór ingang plaatsen, brug wegnemen en deur sluiten.
ui 002 -Q ugdaoj^ m?e ^ra STJISJOA Ciq ^Buaiq — ajqm^aq
'^aoziapuo 5[Ci[uoosjad mi — dooij'B mi fsugS^M gp
12. In eiken wagen 2 man als stalwacht, uitgezonderd in wap'ens
do paija^üui ^aq ITOA SuiS'i^saAaq ua Suis^üT3];d JOOA ^CiygpJOOM^u'BjgA si
waarin paarden loodrecht op zijwanden zijn geplaatst; hierin in den
gzgp iuaqs'Biaq g.qoizao:q, qaq qgra jgioiiiojgpuo ugg 10 jgpiiio ugg ug uazCiM
regel geen plaats.
UT?A sjgiuuou^ g^ü •qj'B gp Ciq 'u'Biu 9 ug jgioijio
13. Voor laden van voertuigen per open of platten wagen een onderHoofdstuk I I I .
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}PJOA\A jopA ug^nuira
95[[9 Cig; -gpftz 9ip
uappoij
'paoSjapaq;
Ua3ljgA()

•uaAaSa3 uadd^sui qo^ \wsuSis jo jaAaq
•q.u_o'BAV['e^s wsm iiaa a^suira ua}
sugS'BAi ua^ejjaA T2U — -qoiz
I^AA. 'apfiz we\e uapj-e-sd
uaSm^CiJ in Q£ 'jf M^IUI 119 uauCiqun^
jaAaq jo ,£req" fBBuSis do ^m nadd-e^s
UapJOA\9

^TTl

iqOT3Ai

9p JOOA TIT9J^ -BJpOO^

U9

II9J9TOTJJO

Ugdd^S

'U9pnOI[ p99J9§ SI9ÜI1II9

Ciq

pa o 3 JOOA na3joz inapj'G'Bd uo naqosnara
-Q ugdgoj^ q.ni99u J9OAJ9A SiJiipSn'B]; Cig; '$%
aq. sngS'BM jo ugSin^Ctj gp 'nanosjad op^ng
jaiOTjjojgpTio jo J9TOTJJO gzgp ^nn3j9A ngj^AgS apnaSmjp jaaz ni
9^ do Ti9pgt[5[Ci];gpJon'BA\. •crgq.imi; apuajnpöS in o
go1^ ^PJOA\d aSipoon ^gq tram UE-B — japijjo
-japno jo jgioijjo ^sCiM -Q ngdgojx •naSnrtaepyeSm^&j ^ra
uoop uassoyj'B 'snaS'BMuajgpaoS ni pjaoAjgA 'pguosjgd snaAa^. •[)
dQ •Tigssoij'B ugop naSm^jaoA Ctq ngdd'eqosmjui na
jS Cig; 'ngSyn^jgoA 3ui3ps9A9q H9 pu^s n'ep ng nu
-jgpuo 'nap'Bi; do ^qoizao'q, ^am ^s^aq 'jaioiijojapuo jo jgpTijo 'I99uosjad
-ua^nasf 'U'z sua§T2A\ua5[na5[ Ciq fu'uui uaa g^snim U9^ jgoAjgA
U;OTZ ^puiAgq 'ugp'B^gS uftz uaSm^jaoA doj'G'BAx 'uaS'BAi nas[p do
JOOA

uftz ugjT^T-[iui gjapuiui sugS'HAi ua na3m^&j
'naraouaSsq.'B'e^d uaqqaq uadd'eqosu'Biii 3\ye

25. Zoodra trein op plaats van bestemming stil staat, verlaten officieren, de niet in de rijtuigafdeelingen der manschappen ingedeelde
onderofficieren en de wacht den trein. Troepen C. wijst in overleg
met stationschef (commandant) losplaatsen voor paarden en voertuigen
en verzamelplaats troep aan en geeft bevelen, opdat stationsterrein en
toegangen daarvan zoo spoedig mogelijk worden ontruimd.
26. Op signaal „halt" of bevel „uitstappen" stappen manschappen en
ingedeeld kader uit en verzamelen zich vóór den ingang van hun
rij tuigaf deeling, met den rug naar deze gekeerd; zij worden afdeelingsgewijze — met uitzondering van de werkers, bij lossen paarden, voertuigen enz. ingedeeld — naar verzamelplaats geleid. Een en ander, voor
zoover bij oorlogsvervoer troepen C. in verband met vijandelijke aanvallen of luchtverkenning, geen andere maatregelen noodig oordeelt,
27. Kader, dat toezicht bij laden had, geleidt de werkers naar de
losplaatsen. Lossen van paarden en voertuigen geschiedt zoo mogelijk
gelijktijdig en in omgekeerde volgorde als bij laden. Paarden opzadelen,
mitr. wederom aan draagzadels bevestigen; stukken en andere voertuigen
naar verzamelplaats rijden en aldaar aanspannen. Wiggen en ^gereedschappen verzamelen en opbergen. Zoodra lossen is geëindigd, werkers
door toezichthoudend kader naar de verzamelplaats doen geleiden.
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tiering en onderhoud vrijgesteld; wel gebruik maken van aanwezige
stallingruimte — mits afgescheiden van woonverblijf — voor stalling
van paarden en onderbrenging van de voor toezicht noodige militairen.
Geen inkwartiering in huizen, waarin besmettelijke ziekte heerscht.
Deze omstandigheden moet inwoner vóór het uitreiken biljetten aan
kwartiermakers mededeelen aan burgemeester; bij in gebreke blijven
moet inwoner ingekwartierden opnemen (mits in de woning geen besmettelijke ziekte heerscht) en ten spoedigste voor eigen rekening elders
iu hun huisvesting en onderhoud voorzien.
Huisgezinnen zonder mannelijke personen boven de 20 jaren worden
niet met inkwartiering belast.
22. Vordering van transporten strekt tot verschaffen of beschikbaar
houden van tot het doel geschikte middelen van vervoer met geleiders
en wat verder tot gebruik daarvan noodig is.
24, Bij vordering van middelen van vervoer plaats e:n uur van beschikbaarstelling opgeven, zoomede waarheen transport moet geschieden.
Mocht van de middelen van vervoer geen gebruik zijn gemaakt, dan wordt
niettemin voor beschikbaarstelling schadevergoeding reglement verstrekt.
55. In geval van oorlog of oorlogsgevaar kan den Opperbevelhebber
(Commandant van het Yeldleger) machtiging worden verleend, om op
zoodanige wijze in de behoefte van inkwartiering, onderhoud, transporten
en leverantiën te voorzien, of door zijn ondergeschikten te doen voorzien,
als hem, op zijn verantwoordelijkheid, het meest geraden voorkomt, hetzij door het benoodigde na voorafgaande vordering te doen verstrekken,
of in dringende omstandigheden zonder voorafgaande vordering in gebruik of in eigendom te doen nemen.
35. Wanneer aan vorderingen geen gevolg is gegeven, hetzij door
weigering, hetzij door nalatigheid, w:ordt daarin voorzien ten koste van
daarbij betrokken inwoner.
56'. Indien weigering of nalatigheid betrekking heeft op middelen
van vervoer of op leverantiën, die niet ten koste van weigerachtige of
nalatige zijn te verkrijgen, kan hij, die vordering gedaan heeft, zich in
bezib stellen van het noodige en desnoods lastgeven tot binnendringen
woning weigerachtige of nalatige.
Dit binnentreden geschiedt, in tegenwoordigheid van kantonrechter
of van een der leden van het gemeentebestuur. Dit geldt niet in geval
van oorlog of oorlogsgevaar.
44. Gestraft wordt ieder militair, die in de woning, waar hij is ingekwartierd, of met betrekking tot geleverde middelen van vervoer en de
daarbij behoorende personen, of ten opzichte van leverantiën, zedelooze,
baldadige of kwellende handelingen heeft gepleegd of doen plegen. De
ingekwartierde wordt, op verzoek inwoner, dadelijk uit het kwartier verwijderd.
Bijlage 6.
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2. Alle aanvragen worden schriftelijk gedaan en moeten aanwijzingbevatten van:
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uur gaans van de bebouwde kom geen gelegenheid bestaat om
zich tegen betaling voeding te verschaffen: een voedzame maaltijd (vleesch of visch, groente, aardappelen), 0.75 kg brood en
0.20 kg boter, tweemaal per dag thee, koffie of 0.5 l bier en het
noodige drinkwater. Wanneer het hoofd van het gezin verlangt,,
dat wordt deelgenomen aan de maaltijden, behooren deze met
bovenstaande omschrijving overeen te komen en mag off. of ond.
off, geen afzonderlijken maaltijd eischen.
5. Tot stalling van paarden moet een geschikte ruimte van ten
minste 1.5 m breed en 3 m lang per paard worden verschaft in stallen
of daarbij bruikbare gebouwen; voorts beschikbaarstelling van noodige
stalgereedschappen en middelen tot verlichting.
6. Tot het doen verschaffen van a. voeding zonder huisvesting en van
b. voeding in geval van huisvesting bij handhaving of herstel der openbare orde treedt troepen O. in overleg met burgemeester; voeding, onder
a. bedoeld, wordt verschaft door ingezetenen of door gemeente; die onder
b. door gemeente.
7. Gebouwen ter huisvesting van militairen, bestemd voor handhaving
of herstel der openbare orde, moeten van gemeentewege voorzien zijn
van een in overleg met troepen C. door burgemeester te bepalen aantal
slaapplaatsen met lakens en dekens, tafels, stoelen of banken, middelen
tot verlichting, tot schoonhouden c.q. verwarming van de localiteit en
van het noodige waschgereedschap (ook zeep). Gemeente kan volstaan
met verstrekking noodige ligstroo tot inrichten stroolegers.
Paarden worden gestald zoo eenigszins mogelijk in onmiddellijke nabijheid van gebouwen, waarin militairen worden ondergebracht.
8. Navolgende schadeloosstellingen worden van rijkswege betaald:
Ie. voor huisvesting zonder voeding:
a. voor een militair beneden den rang van onderofficier f 0.20;
b. voor een o.o. beneden den rang van adj.o.o. f 0.50;
c. voor een adj.o.o., een o.o. daarmede gelijkgesteld of van hoogeren
rang en van een subaltern officier f 1.00;
d. voor een hoofd- of een opperofficier f 1.50.
2e. voor huisvesting met voeding van militairen beneden den rang
van adj.o.o. f0.60, vermeerderd met resp. de sub la. en Ib. genoemde
bedragen;
3e. voor voeding zonder huisvesting door de ingezetenen voor militairen beneden den rang van adj.o.o. f 0.60;
4e. voor voeding vanwege de gemeente de in de gemeente geldende
gewone of marktprijs;
i
5e. voor de hoeveelheid spijs en drank of levensmiddelen, bedoeld in
art. 6 bijl. 6, per man f 0.60;
6e. voor het stallen van een dienstpaard f 0.10 (de mest blijft ter
beschikking van den inwoner).
De in de punten Ie, 2e, 3e, 5e en 6e vermelde schadeloosstellingen worden berekend per dag, dag van aankomst wel, die van vertrek niet
medegerekend;
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1. Bepalingen wet zijn toepasselijk op militair, die zich binnen of
buiten Rijk in Europa aan eenig krijgstuchtelijk vergrijp schuldig maakt.
2. Ingevolge W.K. zijn als krijgstuchtelijke vergrijpen strafbaar: a.
handelingen en gedragingen, niet in eenige strafwet omschreven feiten,
doch strijdig met eenig dienstbevel of -voorschrift, of onbestaanbaar
met militaire tucht of orde; b. feiten, waartegen in strafwet reeds is
voorzien, maar onder bijzondere omstandigheden krijgstuchtelijk kunnen
worden afgedaan.
3. Krijgstuchtelijke straffen voor officieren zijn berisping; licht arrest,
inax. 14 dagen; streng arrest, max. 14 dagen.
4. Krijgstuchtelijke straffen voor onderofficieren (korporaals inbegrepen) zijn:
A. Hoofdstraffen:
berisping; verplichting om ten hoogste 2 uur vóór
het avondappèl in kazerne of kwartier terug te zijn, max. "14 dagen;
licht arrest, max. 21 dagen; verzwaard arrest, max. 14 dagen;
streng arrest, max. 14 dagen; verlaging;
B. Bijkomende straffen: inhouding van soldij; vermindering van kost
(alleen voor korporaals).
ö. Krijgstuchtelijke straffen voor minderen zijn:
A. Hoofdstraffen:
berisping; strafdienst, min. l, max. 2 uur per dag,
gedurende max. 8 dagen; verplichting om ten hoogste 2 uur vóór
het avondappèl in kazerne of kwartier terug te zijn, max. 8 dagen;
licht arrest, max. 21 dagen; verzwaard arrest, max. 14 dagen;
streng arrest, max. 14 dagen; verlaging; plaatsing in tuchtklasse;
B. Bijkomende straffen: inhouding van soldij; vermindering van kost;
verbod om buiten dienst wapenen te dragen.
6. Berisping officier geschiedt mondeling of schriftelijk. bij gesloten
brief door strafoplegger. Berisping onderofficier en mindere geschiedt
mondeling door strafoplegger, of — indien niet mogelijk — door anderen
meerdere van zijnentwege of wel schriftelijk bij gesloten brief door straf•oplegger. Mondelinge berisping geschiedt of zonder bijzondere vormen,
of, indien dit door strafoplegger noodzakelijk wordt geacht, ten aanhoore van l of meer militairen van niet lageren rang en wat officier
betreft, bovendien van niet minderen ouderdom in rang dan gestrafte.
7. Strafdienst bestaat in exerceeren.
8. Licht arrest wordt ondergaan door officier in zijn woonverblijf,
tent of kwartier, door onderofficier of mindere in kazerne, kwartier of
woonverblijf. In bivak wijst commandeerende officier plaats voor ondergaan straf aan. Gestrafte is niet uitgesloten van het verrichten, van
dienst.
9. Verzwaard arrest wordt ondergaan door onderofficier boven rang
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30. Krijgstuchtelijke straffen voor officieren, BIJ LEGER TE VELDE,
zijn. berisping; arrest max. 14 dagen.
31. Krijgstuchtelijke straffen voor onderofficieren, BIJ LEGER TE
VELDE, zijn berisping; licht of streng, arrest max. li dagen; verlaging,
Onder onderofficier wordt verstaan militair, eenigen rang bekleedend
beneden dien van tweede-luitenant,
32. Krijgstuchtelijke straffen voor minderen, BIJ LEGER TE VELDE,
zijn:
UT ugp
A. Hoofdstraffen: berisping; licht of streng arrest, max. 14 dagen;
-JOA\:
'^g— OS ^9 2 — 8 •qqj'B UT U9UI05[JOOA Ciz IITJ'B'BAI
verlaging in klasse indien mogelijk;
A joop
qpJOM ugjj'Bjqspjooq; gqj'B'BA\ gjjCTpsprajqag; •##•
B. Bijkomende straffen: verrichten van pionierarbeid; doen van cor•trasraiqSjgA ST pfrqj'BjqS JOOA (ugë-BfS
veeën.
,
sqj'B'BA\smt[ qoni CTU; qpJOAi 'jiïiqs ep'ngjnpgS ^2[Cij^s.i9A
-quo)
33.
Arrest
wordt
door
officier
ondergaan
in
zijn
tent,
kwartier
of,
U'BA pfi^sneip 9X99qgS jo ö^Cip^jam jggnu'B^ '88
op bivak, door C. O. aan te wijzen plaats. Gestrafte niet uitgesloten van
jaq.'qo'B ngS'ep ^ trep jgêu'G]; ^QTTI ng
1M3A ^j];9L[ op gq.sSooq naq. do (pooiq 119 J9^i?A\§ pi'BTsdgB n^ gjgpnira jo ir&3iQÜ.303[ U'BAhet verrichten van dienst.
34. Licht en streng arrest door onderofficier(en) en mindere (n) bij
voorkeur ondergaan bij politiewacht, streng arrest z.m. in afzondering.
>U13AJ131"Bp
Gestraften keeren terug bij onderdeel vóór of bij aanvang gevecht, bij
JO pCT^J-BJ^S H9X99t[9S gpUGJÜpoS fïPIOS Q-[99^g TIT3A JO
alar'ni
en tot verrichten van alle andere diensten, behoudens, dat met
gpjgiA H99 ^[Cipi9pT9qosj9p'iio ênipnoqnT ^gra Ti'B^S pji3T3d9
streng arrest gestrafte minderen op marsch onder toezicht blijven van
jo igioijjoigpuo ireA ^S9JJ13 SUQJ^S 119 PJÜ'BMZJQA 'q.t[OTq; •eg'
.af deeling, door colonne C. aangewezen.
•J1313C U99 9^sSoOt[
35. Pionierarbeid bestaat in verrichten werkzaamheden, omschreven
eup 9^sniin ngq. JOOA ^pgii^osgS g'SS'B^^'qonq., ni SUTS^'B"B[C[ '
in V.I.S., doen van corveeën in eiken anderen militairen arbeid. Pionierarbeid kan met licht en met streng arrest, corveeën alleen met streng.
uoq.
ni
QIZ)
si
arrest gepaard gaan.
jo SntS'B];j9A
u0
UT ^
36. Artt. 6, 13 — 16 en 28 zijn op straffen bij leger te velde mede
^
^oq. uoSuejqSnje^. IIT
van toepassing.
U'BA Suiprapu'BB qaui -b p o 'q.'BfBp'[os U'BA
ojgpnim JOOA i
UT ITQJQTOTJJOJBPUO JOOA q.'B^sgq §Tn§T2TJ9A. '^j
UT
•pSopSdo pJ9A\B STdoO[JOOA JOOAJ'B'BA\9 9 U13A GÏJ'BZ J9^ qjT3J^S9S q.pJOA\I -[13A9SUT £^Cl'
Oplegging en tenuitvoerlegging straffen.
37. Bij bepaling soort en mate van straf is oplegger verplicht rechtq.pJOA\n UT ^Ci^g^gopgS jo
vaardigheid naast gestrengheid te betrachten en zoowel omstandigheden,
foq 'qip'BjqgSjoop (SuTj-BAigq 9pJ95[9zj9A) qsgjj'B STdoo"[jooA UT
waaronder vergrijp begaan is, als persoonlijkheid en doorgaand gedrag
9q.j-feitj.e9S joop 'pCiq. q^p 'pj^Bdgq ugpJOM ui25[ qsgjj^ SuiSSg^do ftg; -cj
van dader in aanmerking te nemen.
•U9UOM 9q Ciq oqpuTzoS jguiiz SuTU9i9oqsu9TpspoS
58. Bij straf aan militair, die zich aan een of meer vergrijpen schuldig
TT65[ 9qji3jqs9S qsgjj'B pj'B'BAizjaA jo qt[OT^ qara u^y •
maakte, wordt slechts één hoofdstraf opgelegd. Buiten de gevallen,.
U99S jo~[J9A jopuoz iu9q'B''[J[8A n9pJOA\p ugqraq sj-B'Bzpoou jgpuoz.
aangegeven in artt. 25, 26 en 35, geen bijkomende straffen opleggen.
Si3ra 'u'Btójgpuo qQora j'Bjqs jT-Bq^Tui gqj'BjqsoS J(B^A\u -fi
39. Bevoegdheid om in artt. 3 — 5 en art. 30 — 32 vermelde straffen
u08 eqsuTui ngq. ST iTQjj'BjqsqsQjj'B JHHQ -£i
aan onder zijn bevelen staande militairen op te leggen, komt toe aan:
Ie. iederen opperofficier; 2e. C. van Div., Brig., Korps of bij K.B. te
Cit[ j'B'BM 'sq'B'Bid ngqmq qsu9Tp U'BA u9qt[OTJJ9A ^9q U-BA
bepalen formatie, zoomede C. O. van dienstvak, -af deeling of inrichting.
ST 9qj'BjqS9-t) 'UT3T3 JÜJ^S U'B'BSjgpUO JOOA Sq'B'B'fd J9TOTJJO 9pU9J99pU'BUICaOOIn tijd van oorlog gelijke bevoegdheid voor: Ie. officier, C. van tactisch
qsCTM ^['BATq UJ "[90 U99 UT 9J9pUTTU U9 J9TOTJJOJ9pUO JOOp 'jgTqj'BAi^ JO'
g-eheel, gevormd uit verschillende troepenafdn. ; 2e, Vesting C. ; 3e. O.
qugq 'j[T-[qj9AuooA\T J9TOTjjo joop u'B^gjgpuo qpJOA\B Bugjqg 'oi
van ingesloten versterkte plaats of post of van te velde afgesneden
•qsugrp U'BA ugqqoTJjgA qet[ U'BA ugqojsg^qm qgra ST
troepengedeelte; 4e. officier belast met territoriaal bevel; 5e. officier,
gqj'Bjqs9-j9 •u'B'B j/eiqs u'B^Sjgpuo JOOA sq'B'Bjd jgpijjo gpugjggpu'Buiuioo qsftAv
belast met leiding van etappendienst (zelfstandig onderdeel daarvan).
^j'BATq UJ •jgUIT35[JT3ljqS UT gjgpUTUI JOOp 'qS9ASmt[9S ST Cfq; J'B'BM '5[9jqJ9A
41. In art. 39 vermelde bevoegdheid komt ten aanzien van onder zijn
UT t'B'BJOdj05[ JOOp '>[9jqj9A5[J9AV JO J9UI'B5[SJ9TOTJJOJ9pUO UT '['BBJOdjO5[ U'BA.
jLdpuo daim[j,dp uva JidBdi &p.i0ds%iiqomd6 3.911 uva
u&p uva pwitGipfazub &p uva Bmavi{puvq g.oj. tt,zidi{_
-(ia JiQUQd '6wpCug.sdq JL&$ Ciz^dy_ 'pida uddo ïdi[ ui ud^V^do 3.02 si
-dq u& pj^dsiwoBwdB g.vp 'ueddo^ uva id&^dB lo j&6di idïqow %2
g.doui „epiea &1 J&BBI" JidpuQ -epioa a? j,dffai Ciq
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-H99 ë-Bin ''39 U9 02 tcWe sugTo'E.12]; SUTSJOTJOS TTBA j-BAaS UT
•pAvnoTiosgq
q.pJOA\
naSizCm q.0!} pygqpSgoAgq TTBA gy
STOTM jgpuo '•() 'qgp jo '-o ^Joj. l'O'0 do
trgsjOTips ^ piaqpSeoAaq yiyeS trap 'wzvSispuo sjgpT9 juri,s
•pjootpS tigqqatf 9}
ug igjjui^s jgpuoz qgra jg^tpg 'gigpjggra gp^sgS ugzgp> ugAoq
T U1312 ug jgSSgjdoj'BJcis ti'B'e goq. ^mo5[ 'ugop 9:).
jo -[ggTjgS J'BJ^S jgp Sm§:§g-[do 'ngjj'BJ^s ^o^ pTg-qpSgoAgq TTBA ^
^sraCuo U'BA gpjoou; ^ra Ciz^9t[ cu9SJou;os 9^ jui^s
jgpuozCiq U99 TIT Suugpuoz^ra gSooq; Ciq Ciz^gq; 'ngSizCiM 9^ gprgq jo
SuTACiiijosuio jo J-BJ^S gpSg^gSdo Ctz^gq; tuo pi9i[pggoAgg[ -QQ
•pjooqgs ugqqgq 9^ j9§S9];do
jgpuoz ^9111 jgq.u;o9 'gjgpjggra ugpp^sgS ngzgp ugAoq ugjgpgi -q
gyp 'gjgpjggm ngpSgoAgq
9^ do ^sgjj'e Sidoo];jooA pi
gpmgougS
gjgpjggm ugpSgoAgq
loop
jo
uj '

ui jgp ngg joop jo
2[oo sj 'pJoou;gS ST
^oq. ngjgpu'e joop 'ST pjgpuTu;j9A gzgp ooz 'jo
U99£) -g^

^ Sipoon ooz
g:). S[OA9S ^È
•pSgg];dgS ^jggu; dCpSjgA
ii9§UTz&AYcn2'e gpugoppA gjgpjggm
gjgpuTra ugg u'B'B gjgpjggm ugjgpgT joop

U'B'BSjgpuo
n'B'B

tigp
jf
gjgpuTin

'pSgzgSu'ere
q.sgji'B
•gjgpjggtn
jgpuo SnTpgpj'BTigdgojq. gpSraggjgA U^A ^^'B^m^m ~[ggp - ^gp
'x-ein ^sgjj'B ^I|OT-[ jo Sindsugq q.gra ngjj'Bjq.s g^
-T^TUI gpu'B^^s ug^gAgq uftz jgpuo 'pSooAgq ST 'O'^gp J9TOTjjojgpuo

'£f

'SI STZ9A\U'B'ïï JT^T-fTm Tig5[5[OJ^.gq

U^A gjgpjggui gpSgoAgq ugjj'Gj^S' ^o1^ ugg§ gs-^^d jg^ jgguu'BM
ISn'BJ TiCiz JOOA p9Tqjg9 u'B'e u'B'FpgS ST ^jos[ g^ jgguu'BM

- gg
- gg

Ï(1STU JO

gpjo gj'squgdo jg^sjgtf jo SuTAm[puT2u; ^o^ ugz9A\gSufB'B 'SuT-[ggpj'B
gpugjooi[9q 'JT^TJTUI joop u'G'eSgq ST dCuSjgA jgguu'BAi -QI
90^ gpgra

TIT ppopgq 'pjaqpSgoAgqj'Bjq.s g^5[jgdgg;

.§12111 q.u"BpufBTnraoosi;u9ragi[ofB^gp jo -^JQJ jgpTjjopj.oot[ joop
-TJJO u'B'B '^.sgjj'B Sugj(}s ];&A\jg^ 'pSgjgSdo ugpJOM S-era ugpingouoS
jgp uggS joop gss-Bp^-qon^ UT SuTsi^'B'B[d jo SuTB^jgA U'BA J-BJ^IS
'sugpnotfgq 'O'^P -Ï9PIJJO '9^ ''O ^JOJ JQPÏJJ0 '8£ 'gT^uijoj
'£T3I PTQ Q-ispu'B U'BA jo -q^g; '-2[sg; ''draoQ ''pjy ''^g; 'O '92 i
jgp J9TOTjjopjooi[ ugjgpgT -g-j; : U'B'B goi; 2[oo
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maal aangevangen arreststraf alleen worden geschorst, teneinde gestrafte een hem inmiddels opgelegde zwaardere straf te doen ondergaan.
55. Straffen worden tenuitvoer gelegd zoodra mogelijk na oplegging.
Dag, waarop straf is opgelegd, is eerste dag straftijd, tenzij tenuitvoerlegging straf nog niet is aangevangen. Straftijd eindigt met reveille,
volgend op laatsten dag van straf.
56. Ondergaan en doen ondergaan van straf en voorloopig arrest is
dienst.
57. Recht van strafvordering vervalt niet door krijgstuchtelijke straf.
Rechter houdt rekening met straf.
Beklag over opgelegde straf.
61. Gestrafte, die zich over opgelegde straf, omschrijving der strafreden of beide bezwaard acht, is bevoegd langs hiërarchieken weg te
klagen bij tot straffen bevoegden- meerdere van strafoplegger.
62. Voor beklag heeft gestrafte termijn van 4 dagen, aanvangende
met tweeden dag na dien, waarop straf hem bekend is gemaakt. Verlangt gestrafte omtrent beklag anderen te raadplegen, dan worden door
hem aangewezen personen, ten hoogste 3, tot hem toegelaten, tenzij
0.0. hun aanwezigheid onraadzaam acht.
Onverminderd bepaalde art. 50, kan meerdere, die over beklag moet
beslissen, indien daartoe termen aanwezig zijn, verdere uitvoering straf
schorsen. Hij kan gestrafte z.n. in arrest doen blijven. Door beklag wordt
uitvoering straf niet geschorst, behoudens bepaalde in art. 63 en 64.
63. Straf van verlaging wordt, tenzij gestrafte afstand heeft gedaan
van recht van beklag, niet ten uitvoer gelegd binnen in art. 62 vermelden
termijn en in geval van beklag niet dan nadat beslissing daarop hem
bekend is.
64. Straf van plaatsing in tuchtklasse wordt, tenzij gestrafte afstand
heeft gedaan van recht van beklag, niet ten uitvoer gelegd binnen in
art. 62 vermelden termijn; in geval van beklag niet voor derden dag
nadat beslissing ter kennis van klager is en — indien hij inmiddels
eindbeslissing, bedoeld in art. 67 heeft ingeroepen — niet voordat hij
daarvan kennis draagt.
65. In art. 61 genoemde meerdere is verplicht zaak zoodra mogelijk
te onderzoeken en in ieder geval strafoplegger, indien deze dit verlangt
en gestrafte, mitsgaders door beide opgegeven getuigen, indien en zoo
daartoe termen zijn, z.m. in persoon te ondervragen otf anders door tot
straffen bevoegden meerdere te doen ondervragen.
Z.n. schriftelijke ondervraging of door ambtenaren, geno.emd in art.
141. W. v. Strafvordering. Nadat onderzoek is afgeloopen, beslist meerdere
en doet strafoplegger en gestrafte van zijn beslissing kennis dragen.
66. Wordt beklag geheel gegrond bevonden, dan wordt opgelegde
straf nietig verklaard; wordt beklag gedeeltelijk gegrond bevonden, dan
wordt opgelegde straf of omschrijving strafreden of beide gewijzigd. In
beide gevallen wordt door gestrafte ten onrechte geleden nadeel zoo
mogelijk hersteld.
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•ug§Tnq.qoLraT UTSA ugpjooq ug ugsd.io5[
10 ugq.ugunSgj (jfeq) ifBA ugq.uiipu'BraTuoo n'G'B ugpnoqgqjooA si
-^rup^ra ugpfrjAgq qsgji'e Srcrepooz q.m q.gq ug '
UT3A J/HAgS TIT p[9q.S9$ SI 'pU0g.1{0'lld^&fl

q.SgjJ'G U13A

VrHI 8P niBA

'A'9 2 "'W-i13 9P cfo ugzgA\g§ jgiq Ciz 'ug§i^[sq.uo ugpJOA\I
ti9U9doop§ dooq gq, TTBA Su'ejpuis'e do jguiraiu — q.sgjj^e UT gq.qogjuo 119} jo
q.qo9jgq. jizqgq — JTT^ITTJUI 1199 '}T3p 'gpjgqsgS u9Aoq q.gq U'BA ugpigqosgSjy
woei u0pR,Midq y-inj/myp ud u&nd^s ^J.SQM'D ui ^djj
-dg
ugpjQAv gSgMjg'iqo'G [9Agq qgq sj'e '['B'GuSis qgq "[OM
-ooz uguunsf 'ngjgpiOA ngngd'B'AijnnA gp TTRA ug^in sfinjqgS 5fCi];pppirauo
^gq ugpgqSipn'B^srao gigpiiia jo SniSipgpjgAjpz gSr^^gAi jg^ipg ngipnj
•ugAgSgS ngpiOA\B ^99-19
jo -^gd'nioj^ '-mooq ^gij ug^in gS'ragg 'n'B'eS 91^ iigg^m m o
'si
'u&pjocn

'uxmfi aq.
vz u0ioi[9Sd6
tigg urB'Bj'B'Bp
iigzgp gip
gp q.gora 'ngjgpioA o^ ^Sigjp ngugdijAijnnA gp we A.
^^ojn9im3S Ciq ^.ijonq. gp
duSgq ^gq; c^gra xe'eqSitigg.igAtio uCtz Ciz ïugzgA\gSj'B
spgg^s ng^goin 'zng 'ngnoAv g"}. Ciq ^gozjgpno ngg
so[ Ti9^nreas8Jj'B 'ngjggjgjnoo gq. ^sjgg rao ngSui^jgojdo H'BA

uw

-wsi[ gpSgg];d9§ Tig sjgpgj^jgAo ^T9^Tq.ugpT ng^g^s^S'BA joop 'ng"[gin'BzjgA g^
JOOA ti9zCiA\gq gpngop-[OA 'Sii'Bfgq g^sSooq ^gq IITJA si ^ejj
jgp U9Sniz'B:];qin g^qog^s gp JOOA ^CT[95];ireëgo^ iigpaoAV na
ug[9jT9A\. ii,gniiiSgq gpeoS gp 'jg^sgijp ugpioM ug^ugrag[g g^qogjs gp
ï^qo'GAv U9in J9Sm3[ goq 'jg^fi-figoin spgg^s ^PJOAV ngpgjqdo Spqoiïjx - ngp
-igjq gq. ^ra qoiz ^pmA pfiq. doo[do gp sngjOAfGi 'UT gdCuS' JTreui 'ugrao2[
gq. Ti9^TO^uo/;n'0 gjgSooq jggM spgg^s joop -A-q '3tri2T_ 9'q. qgra g^qo'BAv Tt9j\
•ugjj^sjgq giq. g^sSipgods
^qonq.sS[rj2[ gp ug iTgpgj^ g:q. do rao 'ugjgpaggui 9[['B TI'B'A ^qoTjd gp '^gq ST
'ugopjQOA ug^sn[u,o 10 ugpgqppSgjgSuo 'ugraosfJOOA g^ S5[];uz rao ugSmSod
ugpugM g^ ui3i3 gzCTAijg^tr^gpgj gp gpu'e^i;sTigS'9^gTU 'qoTz
•UQIs^iluo fiq u& u^p^^[pl^6^^^6^^^o Ciq u&^dpdddiw ^&
•ug^i3ra 9^ pTi95[9q gjgpjggui s^ 'ugpgj^ gq. do gjgp
-ucra ugo ugSg1^ sugjOA^ 'qoTZ c^jooqgq SuTpggp^jgSjnq UT 9jgpjggj\ 'ugSur^
-qoT-[djgA.jgz9p ugrao5[i3U q.gq U'EA i qgTU ragq ^i9qq.u:o gjgpaggra ugp imA ufrz
do jo JO|;J9A q.gra ^sugTp TIT ^gra 'SuTpgg^jgSjnq UT
U1313 jo
j j g A 3[T-[9q.qon^sjj5[ ugg irei?
TIT
STp-[nqos qoTZ ^
'ugpU9A\^ 111313 ugigSgj^Tsra 'ySQQid jCupsnu ugg gip
ugg u g g q . TS'B'i'Bu ^CT];g^gzdo gip jo 'ugdCuSjgA
gS 'STTiug>i; joufiz gq. iigggq. ugpgj^ gq. do qT2i2]^u 9ip 'gjgpjggra
•Li92];rajqgS eq. 'qjgpaoA
jgp Sui3pq qgq jgguu'üAi 'gzgp ugraojqos q.9Tu ugqgora ug ugpppira
sq.i{oi3ra gpui3i2qs g^sugip ug'q. unq gn'B jgAO goq.J9iq ug^jjiqosgq CT^

67. Wordt beklag geheel of gedeeltelijk ongegrond bevonden, dan.
is gestrafte bevoegd, binnen 2 dagen, nadat beslissing hem bekend is
geworden, eindbeslissing H.M.G. in te roepen. Hij maakt verlangen
daartoe kenbaar langs hiërarchieken weg aan C.O.
70. Ieder meerdere behoort er voor te waken, dat de onder zijn bevelen gestelden een rechtvaardig, verstandig en gepast gebruik maken van
de hun bij de Wet op de krijgstucht toegekende bevoegdheden.
71. Militair, die zich over hem gegeven order of over een uitspraak,
waarin hij als strafoplegger is betrokken geweest, bezwaard acht, is
bevoegd, deswege zijn beklag te doen, naar regelen, bij K.B. van 21
April 1922, Staatsblad Nr. 204, gesteld.
Verplichting, om order op te volgen, wordt door beklag niet opgeheven.
B. Leidraad voor het onderricht met betrekking tot de wettelijke
bepalingen betreffende
de ondergeschiktheid.
(Boekwerk No. 90 k.)
Hierin wordt behandeld:
I. Misdrijven tegen de ondergeschiktheid.
•
A. Misdrijven tegen de persoon van den meerdere.
B. Militaire ongehoorzaamheid.
C. Militair oproer.
D. Samenspanning.
E. Opruiing. Ondermijnen van de tucht, enz.
I1. Gevolgen, welke voor den dader uit het plegen van een misdrijf
kunnen voortvloeien.
II. Wettelijke verplichtingen van meerderen, wanneer misdrijven tegen
de ondergeschiktheid worden gepleegd, dan wel dreigen te zullen
worden gepleegd.
A. De verplichting tot rapport maken van strafbare feiten.
B. De verplichting van den meerdere ten aanzien van het plegen
van misdrijven door minderen.
C. Voorloopig arrest.
D. Politiehulp.
:
Bijlage I. Eenige belangrijke artikelen uit: Wetboek van Militair Strafrecht, Wet op de Krijgstucht en Eegtspleging bij de Landmagt.
Bijlage II. Politiehulp bij aanhouding van militairen.
C. Aanwijzingen, te volgen bij het handhaven van de krijgstucht.
(Aanschrijving M. v. D. dd. 22 April 1936, He Afd. B. No. 1).
Ie. De handhaving van de krijgstucht.
Alle 'meerderen, doch in het bijzonder de troepencommandanten, zijn
verantwoordelijk voor de handhaving van een goede krijgstucht onder
de lager geplaatsten, behoorende tot het onder hun bevelen staande
onderdeel.
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6. De militair der politie troep en mag geen onderzoekingen verrichten
in gebouwen, op terreinen, enz., welke onder militair gezag staan, dan
met toestemming van de daarover gestelde militaire autoriteit.
Voor het binnentreden van een kazerne, kamp of bivak voor het
-pUT3q gq. S9p
UIO
SI 9Tp '
houden van een onderzoek, is toestemming noodig van den C. van de
SU9"[90A9.§
UCT U9UI9U
aldaar gelegerde troepen, dan wel van den aangewezen kazerne-, kamp-, of
op U'BA
9p
(i q.pjOA\q
bivak C.
7. Het behoort o.m. tot de taak der politietroepen om buiten de
9zCiA\o ^CipSoui SiUT9A\z do CLqon^s<§CiJ5[ gp
kazerne op te treden tegen militairen, die handelingen plegen, strijdig
-pnuq 9p cioq. Sni2[5[g.rigq q.gm ^sngip nnq Ciz ng^goiu nggragSi'B ^gq uj
met de krijgstucht of met de orde en de rust in het garnizoen, en deze
•UgpTlOqgS UOP'JOM SuiU95[9J H9-[9SUT§9q ngAgSggu'B'B ngACliqOS C^lp UI
zoo noodig in arrest te stellen.
gp ^9in ^gora sgi^onj^sm 8ip TTGA ng^g^sugm'Bs ^gt[ Cig; -p^ggpoSui uCrz CTZ
De troepencommandanten moeten echter al het mogelijke doen om
ji3^s sugiAi Ciq '^prEpiumnraoo ugp jo jgpig]; ugp sngui'Gn jo U^A ugSu'BA^uo
het optreden der politietroepen in dien geest onnoodig te maken. Deze
'sgi^onjq.sin gS];oA9§uT — ngoziuj'BS 1199 irg^inq ng^qoujgA ^sugip CTZ jgAooz
zullen zich alsdan in beginsel van optreden onthouden, maar kunnen dit
JOOA — ti9dgoj^9T^T];od gp ngpp'H^tf ngSnragjgo ug sgjAngou'Bin frg;
uit den aard van hun bestemming niet doen, wanneer onder hun oogen
uni| U'BA Suragjgo^m gp ^gm- ugpnoq pu'eqjgA g5[];gA\j ngdgoj^gr^ipd gp U^A
ugji-B^Tjiinvergrijpen
gp
belangrijke
tegen de krijgstucht plaats vinden (b.v. groote
afwijkingen in de tenue, aanstootgevende luidruchtigheid, hinderlijk geugjgioijjo gpu'B^s Tigdgoj^gT^Tjod gp ugqmq uCiz sugSiJ9AQ
drag op straat, enz.).
Wordt een belangrijk vergrijp als hiervoren bedoeld, door de politiepëuT3|;jgAsgp jgAgS^O'BJpdo ugp q.u'epu'Biiimoo
troepen en door een troepenmeerdere (c.q. commandant van een pa|i?z 'ug^^gSjgAO ugpjoAi q.goni ugdgoj^gT^Tpd gp tn3"E
trouille, niet behoorende tot de politietroepen) tegelijkertijd geconstagp U'BA SnugoA^m U'BA gzCiM gp ^ugj^.mo 'ugiz g'q. q.i[osugA\l g^|;gA\A ^•qo'Bipdo gp ugzgpteerd,
'pggg-[dgS
zoo ugqqgq;
zullen de politietroepen de verdere afhandeling van de zaak
aan dien meerdere (c.q. patrouillecommandant) overlaten; deze kan
-jgpuo p^gopgq U'BA ^u'Bpu'Bramoo ngp ^9m q.i{osugA\ggsgp "BU 'gjgpjggra gip
daarbij desgewenscht de hulp van de aanwezige politietroepen inroepen.
•['BZ 'gjgpjggm gpnis^s ugdgoj^gT^Tpd sdao^j ^gq ugq.mq ugg U'BA p^sgS
Aan hen zal als regel geen opdracht worden verstrekt, om zich ongesi SuT^Tijosgq jgq. ugdgoj^gi^ipd gp U'BA "[ggpjgp'UO ugg jgguu-B^ '^
vraagd te bemoeien met de ordehandhaving op kazerneterreinen en der•ugugg^jgA gq. pu^sCiq 'ugqosugM s^nz gzgp J-B'BM 'rao Sui5[5[Tqosgq
gelijke.
19^ tfoiz ng^g^s CTZ '. ugMnqosj'B-BM g^ ugjgpjggui gzgp q.gui
De troepencommandanten kunnen echter, wanneer de normale hun
ep u'B'B^spA ooz 'UQ gp TI12A ^•qo'Bpu'B'B gp u'B'B ugSuTjgpu'Bt[
ter beschikking staande middelen onvoldoende mochten blijken of deze
>[gT[qnd ^gq JOOA -b'o) ej'Bqj'Bj^s jo g>[CT];g^-qon^sS&j5[uo 'gS^sujg
mochten falen, voor de handhaving van het gezag de hulp van de politie•f un UT
troepen inroepen; die hulpverleening zal dan veelal met een krachtdadig
gp-['B'Bdgq ^gq; U'BA SuTuiguq.qo'BUT i^gra jgpu'B ug ugg ^u'Bp'U'Bramo
optreden gepaard moeten gaan.
jo gjgpjggra ug^oi^gq (iqj'B'Bp ngp U'BA ugSiiTzCm u'B'B gp J'B'BU
Normaal wordt de aanvrage van die hulp door den (half-) regiments-,
-öS gq. 'ugdgojgSui ST gsf'Bz jgq. dpaq unq jgguu'BAA. 'qoTz ugqqgq
(korps- of detachements-) commandant — of namens hem door officieren,
-gT^ipd g(j -ugp'UTA ngunnsi; ugdgoj^gT^Tpd gp Ciq gzgp CTZ ug^goui '
die daartoe gerechtigd zijn — gericht aan den garnizoenscommandant.
-gq dpnq sf-B^ gfp U'BA Sunigjgo^m gp UT jgq.qog gzgp jgguu'B^
Alleen in spoedeischende gevallen kunnen zij zich rechtstreeks tot de
-jggui gaT-B^TiTUi gp Cjq sq.'B'Bid g^sjgg gp UT jgSg]; ^gq ni ^snjgq TigSmpnoq
politietroepen wenden; hiervan moet dan zoo spoedig doenlijk bericht
g5[CT];g^qon^sS&j2|; gpgoS U'BA Smpnoqpu'B^SHT gp JOOA SJQZ gQ -g
worden gezonden (c.q. langs den hiërarchieken weg) aan den garnizoens•U95pfoii:i9q uCiz sagSjnq 5[oo nu'B'BM 'gjp ^o^ ng
commandant.
T ^oq. ug^jgdgq dinjj •i;qo'B'Uipu'Bi gp Ciq SuTSg];dsq.qogy; i •
Voor het geval, dat de in het vorige lid aangegeven weg niet kan
ui p^gopgq 'ug5[gozjgpuo — Ciq uCiz m^'Bzdinqgq -"b-o — U'BA ngpnoq
worden gevolgd en een snel handelen gewenscht wordt geacht, kunnen ook
^0'^, ugjgioijjo gpugjggpn'BTuuioa gp n'BA ngugip d"[nq c^o^ ngnnn^ Ci^
andere meerderen dan de hiervoren genoemde, zich rechtstreeks wenden,
•ugpnoqdo
tot de politietroepen, onder verplichting daarvan zoo spoedig mogelijk
gp ng^raq qoiz 9ip 'ugji^i^Tiu gp jgpuo ^snj ng gpio ng
door tusschenkomst van den (half-) regiments-, (korps- of detachements-)
SniA'Bqpu'Bq jg^. uQ-nj'B£) gp ni2A dpaq q.oq. ugugip ngdgoj^gi^od 9Q 'l
commandant bericht te zenden aan den garnizoenscommandant.
•udoznu/oB g.di{ m u&ddo^d'i^iiod dp u&
Bij het inroepen van de hulp van de politietroepen moet zoo mogelijk
WjdiQppiuiS'mo'D'iuJ dp u&ifos&ny.
Bwriddpfi9asp'idq^y
worden aangegeven door of namens welke autoriteit dat geschiedt.
op TO2A -qweq. gp q.o'q. :igiu -[gsuigq UT '.pwoqgq sgujgz'B:^ gpnooA\gq
aoop ui n9qsn9Tps!5np['BA\9q jo -'ïiqo'BAi n'BA ng^qoiJjgA q.gjj 'g

Hoofdstuk V.

9

'IA

HOOFDSTUK VI.

-svB) si3S treA ugigojds joop jo
3:0 ïigraraoqs'eS UT?A ugdjgMji3 joop '
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Uit de Handleiding Gasbescherming.
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(Boekwerken No. 52, deel I en No. 52a, deel II).
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Strijdgassen.

2. Naar hun voornaamste inwerking op lichaam verdeelt men strijd-J.QCI tyCiid6ow pdgB oo z MmadBsvB
gassen in: vergiftige, verstikkende., prikkelende en blaartrekkende. Eén
wociJiQ ^io^z 'g.i[oi{d ep q.snj> Bvvi 3.03. 6ooi[ uva,
strijdgas kan verschillende werkingen uitoefenen.
'ugqossoq
•jnnpsëui2[jgA\u9AT3jSdoo]; 'p'9
'ugt'ep
'. Sui5[J9A\^m do pgo-[Aui
si
3. TTBA
Vergiftige
strijdgassen werken, doordat die gassen worden opgeSJOQ -91
nomen in het bloed (blauwzuur).
•(ugzgijAgq sj^gz TT65[ s'eS) Si^snnSuo snp
4. Verstikkende strijdgassen belemmeren werking longen en kunnen
9 SuidurepJ9A
daardoor verstikking veroorzaken (chloor, phosgeen, chloorpikrine).
-J9A
5. Prikkelende strijdgassen werken hoofdzakelijk op bindvlies oogen
'. n9r^-qoniAJ9A iigop
en op slijmvliezen van de bovenste luchtwegen; zij hebben in den regel
jepmui ITGIU oSiunoz fffiMifatg.&&q
-p,
-Ct^sdo
geen doodelijke werking en worden onderscheiden in:
o sup si TIG J99U $<vS
a. tranenverwekkende strijdgassen, welke hevig prikkelend op oogen.
J9A9H
q.9iu
werken, waardoor tranenvloed ontstaat;
-o
si
TIT3A
b. niezenverwekkende strijdgassen, welke werken op slijmvliezen van
neus en keel en daardoor niezen en heftige pijnen veroorzaken
-q
si poo^Ain i
op Ciq joq.qoip S13S
(o.a. de z.g. arsinen).
q.J9puiin
ïpus o
6. Blactrtrekkënde strijdgassen veroorzaken ontsteking van huid met
si
blaarvorming en tasten oogen en luchtwegen aan (mosterdgas, lewisietr
die door gewone kleeding en schoeisel heendringen).
uva si dddcn,
7. Verder zijn er verschillende chemische .stoffen, welke worden geuva Bup^daiui &p ud&dj.
bruikt tot voortbrengen van kunstmatige rook- of nevelrnaskeering, die
UQ si &i6ooi[ dp do
bovendien dikwijls een prikkelende werking uitoefenen op de luchtwegen..
-U9A9];
U&GMZ M)oa
8. Als strijdgassen worden alleen gebruikt stoffen, die zwaarder zijn
rao
clan lucht; zij hebben dus neiging op laagste plaatsen van het terrein
te blijven hangen (dalen, granaattrechters, loopgraven) en laaggelegen,
.Suidrai3pJ9A 'jg^io5[ si jnupsSui5[J9A\ jgpuira si ugSgA^qon]; do gip
schuilplaatsen en kelderruimten binnen te dringen.
-som TTBA gip ''|gin nggjgAo ^inos[ praq do Sni^jgAüij •uguijgqosgq
9. Strijdgassen kunnen worden onderscheiden in vluchtige (chloor en
qoiz n'esf lig pA\nqosjrBfBA\g^ jg^jgus si ugin f^ngC ugsfezjoojgA pmq; gp do
phosgeen) en bestendige (de meeste tranenverwekkende strijdgassen, mos«gDj-Eds guig];5! • (srauimïigS) jngS nCiz joop stópjg^sora TTBA qoiz q.pigqos
terdgas), naarmate gevaar, dat zij opleveren ter plaatse, waar zij ver-jgpuo. ^ip 'idisicndi ^gq >po ^jooi^gq ugss'P'SpCij^s
spreid zijn, korter of langer duurt.
•q.^'BUieBn'B'E ngpJOM ugnun5[
Werkingsduur van mosterdgas kan van enkele dagen tot (in den winngpjOAi u9Liim5[ j'GUAgg jgpuoz q.9in u'ep •['B ug-pppirasugAgi; ng' ug5[u^jp jo
ter) enkele weken bedragen.
pi9i[J95[9zno joop U9 Sni^Qnisgq JOOA '899 JA U/BA gSpAgS H9q. uCiz qoojS
10. Werking van sommige strijdgassen blijkt soms eerst later, van.
TI.'B^ Sni5[J9A\^ra 9];g9Joj\ >^5['B:fBZJOoj9A ugpioAi TI9Z9IIJ9A g^oojS joopjgiq
phosgeen na enkele uren, van mosterdgas na vele uren, soms dagen.
nemm^' ''^jgA\ni ugSgA^qoni do Si^sujg snggii9A9 qoop ^ST^Tre-e pmi{11. Meeste strijdgassen onderscheiden zich door bepaalden geur; hierug ^SnTipnggq; -[gsigoqos 119 S'uipga^ joop s
door op gevechtsveld aanwezigheid vast te stellen.
-uo Tjgjn 9{95[ii9 Tiginiiq si2§pJ9'}soiH ^5^'B'Bin s
13. Blaartrekkende strijdgassen eischen bijzondere aandacht. Vooral
Ti92[9A\z ug ugB-ep joq.sigo];A gp ui35[ -p-g '
mosterdgas zeer gevaarlijk, geur (mosterd, knoflook, uien) is veel zwakker
'ugqossoq :n9im5[ ui 'ugnigjjg1:). g^nipsgq piiiM JOOA jo g2|CiJA\up'Bqos
dan die van. andere gassen; bovendien stompt reukorgaan voor dezen
Cig; 'ug§T3p ggAV} jo ugg ui s^Spjg^sora
geur spoedig af. Bij zeer wiarm of winderig zomerweer en. in open, onbe-:
Hoofdstuk VI.
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Het passen van gasmaskers F.
TIJ

'UapaitfOSaS —

JO
jaiOIJJOS'eS JOOp 2[[l];aS'OTH OOZ

J8TOTJJO

joop q.aoui na];aapjapuo ap Ciq sja5fsmiisi3'S TTBA
pugss-üd pao§ jaqmjqaS trae c^p 'Su^epq a^sSoou;

pjo
'Z9

53. Van gasmasker F besta,an drie maten, n.l. 3,5 en 7. Maatnummer
staat op gelaatstuk.
Ga&vnasker eerst deun definitief voor bepaalden gebruiker bestemmen,
indien in gaskamer is geblek-en, dat het inderdaad gasdicht afsluit.
Het passen van gasmasker E.

Suiuuaipsaq 5ffr];a§ora pao S ooz
oppopaq uaSaq, asfpM 'naiappira aêipnoAuaa ^aiu Smss'edao^ '
-^n^sSuipaapi; jazap piaujaaAaoq apuaopfOA ^aiu Ctq 'jo
^a j}JT3'ei;q uaSa^ ua^n^sSnipaa];^ jo Suipaa^jaAo apnainiaqosaq

26 (dl. I I ) . Van gasmasker E bestaan zes maten; O is de kleinste, 5 de
grootste. Maatnummer staat op gelaatstuk.
54. Brildragers moeten bij maatnemen en bij gaskamercontröle bril
op hebben. Bij gaskameroefeningen en te velde mogen slechts brillen
met dun montuur worden gebruikt. Brilleglazen moeten steeds aan beide
zijden met brillenzalf zijn behandeld.

ua

-.UVA

joop u
g q.oq. % JBAO ua^^iifosaq aq. "[aapjapno
'noip^so s^a 'aiuS'Bdraoo a^ia ^naTp tiaipuaAog;

Draagwrïjze van gasmaskers.

S"[i3 do suaAa^ TO'IJBAQS apuarao^JooA ni uapaj^ naS'ao"[d aza(j
•u'Bin ^ ^ra aua-[
tiaa JOOA iwsui 01 ^ 8 ^Tn ni3"B^saq sjap[ij];aiA\o aij.a^u'EjUT
uainiSaj naa JOOA aip 'u06do/ids6\u<i^0u^sy.uo uauuoA
ftz iuCiz SIZQM.UWS sjiQiidwsi.iboswö aSiuaa aijanp^J'B Ciia^'eq jad ua sjapCu
-[8TA\o aija^u'BjuT xioC^'eq 'uai'Gznq ^uacniSaj jad ua^aora japja^ '68
iiaaS ^piOA\g TTBA 'JH'O 8P 'napaquaa a^oojS aap 'y'P^A 'A'C0
na^aapjapuo ama^ a^a^na Cig; -(aisiAip naa n^A 'Q'H ap Ctq na sjaiuoid
•clinoo uaa Ciq 'A'q) jaioijjojapuos'BS naa joop pSjozjaA napJOM Suira
-j.ai{osaqs"e3 q,aom napapjapno ajania^ Cig; 'pSaoAaSao^ jLoi
SJG uajaioTjjojap'no Sipoou ooz uapJOM uai'eznq ua^uaraiSaj na
'sjaptiJjaiAi na auaq.ui3juT suoC^^q aap najaioijjos'eS n-^y '
7/7

jo -

aniap[ jaaz do
'. uaiaojds a^
jo suaS'BAi a^5[it[osaS
c^am nasstópCiJ^s azap
i^Sooaq Sui^^auisaq
tiam JI?RA\q q.am sjtoAjasaj appaAaS nass^SpCij^s
uapppjraSuijds
apna^5[aj^Ji?E];q
H'BA d];nq;
^ara
joop pjaoAaS^in

;joop rre^s^uo azap uannn?[ (-ag aiz)
-ai-[A joop na (-aj aiz) na^aiqoss'BS joop aA^ifaq '.u96w?iidUbSQC[sra6
'. (uddjidOfisvB )
pop ^p ^oq. ];re^:ioads joop

'3-z 'uapnonunnA apaaa
'd£

56. Gasmaskers F en E kunnen in rust-, alarm- en beschermingsstelling worden gedragen. Zij worden gedragen:
in ruststelling: buiten bereik vij.art.;
in alarmstellmg: buiten bereik der vij.art. na het signaal (teeken, enz.)
luchtalarm en steeds binnen bereik vij.art.;
in alarmstelling aan den haak: in bijzondere omstandigheden b.v. door
posten, wachten, piketten, bij hevige koude, enz., indien betrokken Cn.
dit noodig oordeelen.
Bij regen, sneeuw en hagel, alsmede bij kruipen e.d. is dragen gasmasker aan haak niet geoorloofd;
in ~bescher/miffigsstelling: wanneer men meent gas te bespeuren en op
signaal (teeken, enz.) gasalarm.
Het onderhouden, herstellen en inspecteeren van gasmaskers.
63. Gasmaskers steeds met grootst mogelijke omzichtigheid en zorg
behandelen. Dit heeft vooral betrekking op ventielen, omdat deze de
teerste onderdeelen van het gasmasker zijn.
Daar draagzak gasmasker tegen regen, stof en vuil beschermt, dit
alleen bij noodzaak uit draagzak nemen.
Ruwe behandeling vullingbus veroorzaakt verpoedering van de zich daarin bevindende vulstoffen, hetgeen bij gebruik bezwaren tengevolge zou
kunnen hebben.
Reiniging binnenkant gelaatstuk kan zonder bezwaar met water geschieden (natte spons of doek); daartoe ev. aangebrachte helderzichtplaatjes tevoren verwijderen.
Geprepareerde zijde van helderzichtplaatjes nooit aanraken en zooveel
mogelijk tegen vocht beschutten.
Indien, in plaats van helderzichtplaatjes, brillenzalf wordt toegepast,
Hoofdstuk VI.
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12e. beide ventielen goed werken, nadat gasmasker is opgezet. Wanneer
met de hand de aanzuigopening der vullingbus wordt afgesloten,
moet inademen en wanneer het uitlaatventiel wordt dichtgeknepen,
uitademen onmogelijk zijn.
68. Slechts door het gasmasker den gebruiker op te zetten kan rnen
onderzoeken, of gasmasker den gebruiker goed past, of in- en uitlaatventiel goed werken en of geen lek aanwezig is.

u9SuTSTüT9iquojgA jo ugSmëTp'Bqosgq ugg§
i si q'B'Bqs ugpgoS ui
ugjooqgqgoq. qgq 'uftz pêip'eqosequo pnisqS'B'Bip do sfe'sir
ug doou3[ 'jmqos 'ugpiOM uguun>[ pSpggAgq ^ftp^mugg 119 uftz
ugpgoS UT ugqooqs gppq U9 p-u'eqi;9ddo5[ 'ST pSip'Bqosgquo 'qsnj
TyjnA doj'B'BAv 'sjnqsqgoA ugqnoq 'si pS'ip'Bqosgq
'. SI
JO

pIHJOAJ9A

'p§Tp'BqOS9q

^9IU

U9

SI

SlZ9A\U1313

Wenken voor het geval, dat het gasmasker onder een gasaanval onklaar
'mocht worden.

'. (ugppnqos: ftq crpraui'B.i sfjgqs g^ q.9in)
qSr[ qsuA SUTTJUA 'quooqjgA qsgoi jo uoSuigfp'eqosQq uggS snqéuTTjuA
i si ugpjoAigS1 pjreq jo puiJOA
-J9A 'pSTp-Bqosgq qgra ug ST STzgMU'B'B 5fn^s[gddo2fpSngq Suujgqqnj
iuftz gpio UT ^ftyjooqgq ^n^sieddo^eSneq ug 5[nq.sT_9ïqu9A
S^sgAgq 'ST ni'B^zSraq ug pSTp'sqosgquo Strep
i (uCtz uTgj ug
|9T^.U9A) ST 'cpiju^gS jo ugSoqj9A ^
p.ooojpgSuT joop 'u9pJOA\9§ pjijq 'p2Tpi3ips9q (igra
'.SI

C).S90JJ9A JO P'TJTIAJOA 'pSTp

i uftz ug'jsj'BqgS ^gra ug Sï^ipTzioop pgoS 'uooi|os
iugj995[jgA ^'B^^s uapeoS UT ugdsgS ug
>{nijs-[9ui'ezjgA do pre'BugS^s'BA ^TAg^s ug uftz ji3'Bq5[9j pgoS ugpu^q
i uftz pSTpmpsgquo 2[9J^iuo
UT3T3 ^nq.si:rT2'e"[g§ ug^u'B'SSEd' ug puT3j 'si pingijosgg ^gra pu-eiuguuTq 'ST
ugpjoA\gS poreq ^gra jgqqni 'ST ugpnou_gq ^qo'üJSfjggA '(ugpnoq r4qoT|
ua^sj'eq jo ugjngqos sugSjgu ^[n^s^'B'epS jgqqnj
U9ui ^i3T3S g^ ug ^, s^d^svuistyd jgp gT^ogdsuT ftg;

U9d6
Suuj
gA\ngra U'BA

dp Bvwu ugAftqospT^ugA^'B^uT ug
8A\nara UI?A ugSugjqu'B'B ug
•u&BmBumcu.ea ud
Wd6uyiff®q.gj®ji

uggds 2po fugjgpu'eq gzCm gStc|.suio3[U9gjgAo do gr
PUTA\p UT ang^jooA ftq ug uoz gp U9i;mq jgsfS'Buis'eS g^o~[S
•ugdrajp
pgoS Stress 'ugpddosf gq. u^'B jggAv snqS'uT|-[nA .199^ '
ug ^nqspuom joop jgq-BAi ug
: ugpodsuooqos jgq'BAi qgui pftq qoq, pftq. U'BA
pgoS — jgqi2A\m -ui'z — ^nqs^gyqugA STnujnigqosgg;
•Ud^dJ-S

-gq

OiudQ /o s^QBwia dp j/oop 'u&j0ptÏMJ,0a
q.in una /o pu/üz ^d'Min'i^ -ug>^muooqos STJ^OTZJOOA
jo U9jgg"[mggz qqoi3z qgm ugAftjA\qm 'eui'B'Bp gzgp f
pTgq];99A9oq 9UT9i;5[ qgui ug u g r a i g j
-BU

91

69. Zoodra blijkt, dat gasmasker gas doorlaat, adem inhouden, onderzoeken, of gasmasker soms verschoven is en het — zoo zulks het geval
is — weer op de juiste plaats brengen. Blijft er dan nog gas binnendringen, dan is of vullingbus uitgewerkt of lek aanwezig.
70. Indien men mag aannemen, dat vullingbus is uitgewerkt, een
nieuwe nemen, deze onder linkerarm klemmen en uitgewerkte vullingbus
uit draagzak en in linkerhand nemen. Terwijl men adem blijft inhouden,
met rechterhand beugel van beugelkoppelstuk omhoog slaan, uitgewerkte
vullingbus op den grond laten vallen en beugelkoppelstuk op nieuwe
vullingbus plaatsen, waarna beugel weer wordt neergeslagen en vullingbus in draagzak wordt gebracht.
Wanneer in vullingbus een gat is gekomen, dat dicht houden door
opleggen van een vinger, ofwel er een natgemaakte doek opdrukken.
Is slang lek geschoten, dan vernielde gedeelte ervan afsnijden en
onbeschadigde gedeelte gebruiken om verbinding weder tot stand te
brengen. Is slang over een zóó groot gedeelte van haar lengte vernield,
dat vorenbedoelde herstelling niet meer mogelijk is, dan beugelkoppelstuk
losmaken, en bovenste spruitstuk van de vullingbus in den mond nemen.
Verwijderen van inlaatventielschijf is bij gasmasker IT niet noodig,
indien ventielstuk en onderslang nog intact zijn; clan uitmonding van
het ventielstuk in den mond nemen en door uitlaatventiel uitademen.
Is gelaatstuk gescheurd of doorboord, dan scheur of gat vast tegen
gelaat drukken. Kleine scheuren rnet pleisters aan beide kanten beplakken, hetgeen natuurlijk alleen mogelijk is, wanneer men gasmasker
tijdelijk kan afzetten. Is een oogglas zoodanig gebroken, dat het niet
meer gasdicht afsluit, dan snel resten verwijderen en een tot een prop
gemaakten doek in vensterruimte drukken.
Om dichtvriezen uitlaatventiel te voorkomen, het — bij vriezend weer
— inwendig met enkele druppels glycerine bevochtigen. Is ventiel desniettegenstaande toch bevroren, dan door voorzichtig wrijven tusschen
duim en wijsvinger trachten het weder gangbaar te maken. Bij gasmaskers F kan het bevriezen ook worden tegengegaan, door ventielkoker onder overslag van de overjas te knoopen.
Verschillende dezer maatregelen kunnen en moeten in cle gaskamer
worden beoefend.
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i)it bericht moet omvatten:
a. getroffen onderdeel;
b. aard van den aanval (b.v. gasavu; sproeien uit A 7 !.);
c. zoo mogelijk soort van het strijdgas;
d. c.o. geschatte aantal projectielen en z.m. het kaliber;
e. tijdstip aanvang van den aanval;
/. duur van den aanval, c.q. aanval duurt voort;
g, tijdstip van verzending bericht.
Het bericht wordt langs hiërarchieken weg naar gasofficier bij het
bataljon (of overeenkomstig onderdeel) gezonden.
Bij eiken gasaanval van beteekenis waarschuwt deze gasofficier regimentsgasofficier en gaat tegelijkertijd met behulp van alarmregelaar na,
in hoeverre in verband met weers- en terreinomstandigheden gasgevaar
bestaat voor eigen bataljon. Betrokken onderdeelen worden door hem
gewaarschuwd; deze maken hierop gasalarm.
Eegimentsofficier gaat met behulp van alarmregelaar op overeenkomstige wijze na, in hoeverre voor overige deelen regiment nog gasgevaar
bestaat. Deze deelen worden door hem gewaarschuwd en maken eveneens
gasalarm.
Indien blijkt, dat er gevaar bestaat voor troepen, die niet in het
vak of de strook van het regiment zijn opgesteld, waarschuwt regimentsgasofficier onmiddellijk divisiegasofficier, die hierna noodige maatregelen
treft. Wanneer een directe telefonische verbinding bestaat, waarschuwt
regimentsgasofficier betrokken nevenonderdeelen en deelt zulks mede
aan divisiegasofficier.
c. Bij de legering142.
In kantonnementen, oordbivaks en bivaks gasalarmeering regelen
als beschreven in punten 132 tot en met 136. De te gebruiken alarmeeringsmiddelen moeten ook in de kwartieren hoorbaar zijn.
143. In kantonnementen, enz., bij duisternis steeds onmiddellijk na
signaal luchtalarm gasalarm maken.
Overdag, bij nadering van vliegtuigen, geen gasalarm maken voordat
een gasaanval zich duidelijk afteekent.
144. Voorts wordt in kantonnement, enz., gasalarm gemaakt:
Ie. wanneer op of in onmiddellijke omgeving projectielen {bommen)
neerkomen of wordt gesproeid;
2e. op gasalarm door een van de andere gasposten, behoorende tot
dezelfde alarmeeringseenheid;
3e. bij het bespeuren van gas;
4e. naj hiertoe ontvangen last;
d. Bij marschen op grooien afstand van den vijand146. In beginsel wo<rdt als gasalarmeeringseenheid de marscheenheid
genomen en, indien deze zich heeft ontwikkeld, de op zich zelf marcheerende onderdeelen.
In de gasalarmeeringseenheid worden, regelmatig over de colonne verdeeld, een aantal alarmeeringsmiddelen ingedeeld. Hiermede wordt gasalarni gemaakt.
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Ie. bij elk luchtbombardement (ook sproeien), waarbij bommen in
onmiddellijke nabijheid gasalarmeeringseenlieid vallen;
2e. bij gasalarm van een der andere onderdeelen, behoorende tot
dezelfde gasalarmeeringseenheid;
3e. bij het bespeuren van gas;
4e. na hiertoe ontvangen last.
147. Zoodra gasalarm is gemaakt stellen gasofficier en (of) gasverkenners vast of inderdaad gas aanwezig is. Is zulks het geval dan bepaalt gasofficier omvang en duur gasgevaar. Indien blijkt dat, ook onderdeelen, waar nog geen gasalarm is gemaakt, gevaar loopen, onmiddellijk
aan die commandanten berichten. Aan alle daarvoor in aanmerking
komende onderdeelen berichten over welk gedeelte van den marschweg
beschermingsmaatregelen moeten worden genomen.
e. Bij den nadermgsmarsch.
148. Bovendien rekening houden met mogelijkheid gasbeschieting door
vij.art. Daar marscheenheden zich zullen hebben ontwikkeld, zullen kleine
troependeelen (compagniesbatterij) gasalarmeeringseenheden vormen. Aantal alarmeeringseenheden vergrooten (één per sectie inl).
149. Indien na tot stand komen gevechtsaanraking troepen voor langen tijd tot stilstand komen, gasalarmeering instellen als bij de verdediging. Dit geldt ook voor troepen in een uitgangsstelling.
f. Bij den aanval150. Bij aanval en vervolging is gasalarmeering moeilijk te regelen.
Elk onderdeel, dat gas bespeurt, brengt gasmaskers in beschermingsstelling en tracht naburige onderdeelen te waarschuwen.
ad. 2e.
151. Wanneer fronten min of meer zijn vastgeloopen, rekening houden met mogelijkheid uitvoeren van gaswerperaanvallen en gaswolkaanvallen.
152. Aparte gasalarmeering wegens grooter gevaar (belangrijk hoogere
gasconcentratiën en grootere breedte- en diepte werking).
153. Geen gasalarmeeringseenheden instellen. Vastgesteld worden de
gevaarlijke en de bedreigde strook, tezamen alarmstroók. Gevaarlijke
strook diep Q km, bedreigde strook hierachter, diep 15 km. Alarm voor
gaswerperaanvallen beperken tot gevaarlijke strook, voor gaswolkaanvallen
ook over bedreigde strook.
154. Gasalarmeering voor gaswerperaanvallen en gaswolkaanvallen geschiedt volgens onderstaande beginselen:
a. In de frontlijn om de 150 a 200 m posten — bij voorkeur in
nesten —• plaatsen voorzien van claxon.
b. Ten hoogste 300 m hierachter rij posten, voorzien van sirene, tusscheriruimte ten hoogste 600 m.
c. Ten hoogste 600 m hierachter tweede, hierachter op afstanden van
ten hoogste 600 m, derde en vierde rij sirenen, enz. Sirenen schaaksgewijze plaatsen, bij voorkeur bij commandoposten, hulpposten, schuilplaatsen
In kantonnementen, enz., gasalarm maken door fabriekssirenen, enz.
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c. Maatregelen na aanvallen met andere dan blaar trekkende strijdgassen.
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d. Maatregelen na aanvallen met blaar trekkende strijdgassen.
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178. Wapenen schoonmaken en invetten. Inf. 'munitie nazien en z.m.
verwijderen. Art. munitie schoonmaken en invetten. Door strijdgas aangetaste projectielen het eerst verschieten. Instrumenten en 'metalen voorwerpen uitkoken en afspoelen. Metalen deelen van telefoontoestellen afvegen met sodaoplossiïig bevochtigen, droog vegen.
179. Levensmiddelen en tabak, welke in aanraking zijn geweest met
strijdgassen, begraven of verbranden. Water, dat in aanraking is geweest
met strijdgassen, niet als drinkwater gebruiken.
180. Xleeding en dekens luchten en uitkloppen.
181. Strijdgassen uit loopgraven met schepwaaiers verdrijven, daarna
luchten.
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182. In terreinen, welke zijn besmet met blaartrekkende strijdgassen,
moet personeel rekening houden met het volgende:
a. beschermende kleeding dragen;
b. van groot belang hetgeen in punten 13 en 14 is vermeld ten aanzien van waarnemen geur en werking op organisme;
c. dubbel voorzichtig bij zonsopgang na nachtelijke besmetting en
gedurende warme uren van den dag;
d. vermijden het loopen door trechters, kuilen, plassen, begroeid
terrein, hoog gras of hooge hei;
e. zonder noodzaak niet gaan zitten, liggen, kruipen in besmet terrein;
/. geen voorwerpen aanraken;
g. bespat materieel niet verbranden, als begraven mogelijk is;
h. zijn behoefte niet doen op plaats, welke besmet kan zijn;
i. besmette huidplekken afdeppen, bestrooien met chloorkalk en wasschen met water en zeep;
k. eenige malen per dag handen wasschen;
l. gezicht niet aanraken of zich krabben;
m. levensmiddelen en water niet gebruiken, indien kans op besmet
zijn bestaat;
n. onmiddellijk melden bij zijn C., als men vermoedt, besmet te zijn.
183. Besmette terrein ontruimen, indien tactische omstandigheden dit
toelaten.
184. Gas verkenners moeten zoo spoedig mogelijk omvang besmet gebied vaststellen en in het terrein aanduiden.
185. Te ontsmetten terreingedeelten en schuilplaatsen in volgorde
vaststellen.
J86. Terreingedeelten, welke niet worden oiitsmet, afzetten.
187. Indien in stelling staande art. zoodanig met strijdgassen is beschoten, dat stellingverandering gedwongen is, moeten de paarden van
gasmaskers, schoenen en beenbeschermers worden voorzien. Zijn deze middelen niet aanwezig of geven ze onvoldoende bescherming, dan worden
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b.

tijdens het blazen:
Ie. geluid als ronken van een motor;
,2e. gevolgd door sissend geluid van uitstroomend gas;
3e. overdag dichte wolk; bij droog weer slecht waarneembaar.
c. na het blazen: sterke gas lucht.
199.
Gasposten op oogenblik van blazen gasalarm maken.
7.
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221.
Een paardengasmasker moet in de eerste plaats neus beschermen.
Oogeri zijn weinig gevoelig voor tranenverwekkende, meer voor blaartrekkende strijdgassen.
223.
Bij gebrek aan paardeiigasmaskers mondzak voorhangen, nadat
deze is gevuld met vochtig hooi of gras; dit te voren besprenkelen met
creoline oplossing.
224.
Moeten paarden een met blaartrekkende strijdgassen besmet terrein doorschrijden, dan gasmaskers (mondzakkeri) in beschermingsstelling dragen en onderbeenen beschutten door schoenen en beenbeschermers
(voorbeenen bedekken tot voorknieën, achterbeenen tot spronggewrichten). Oogen na doorschrijding met water uitspoelen.
226.
Staan paarden aan gasaanval bloot, dan gasmaskers (mondzakken) in beschermingsstelling brengen. Is het niet mogelijk, paarden aan
inwerking strijdgassen te onttrekken, dan paardenarts waarschuwen.
Stonden paarden aan aanval van verstikkend gas bloot, dan na aanval
paarden in stap en over korten afstand verplaatsen; z.n. gebruik maken
van transportvoertuigen met motortrekkracht. Hinderlijke tuigdeelen afnemen.
Zijn paarden met blaartrekkende strijdgassen besmet, dan geheele huid
door ontsmettingsploegen doen behandelen en afwasschen met zeep en
water; oogen naspoelen met water. Personeel zorgt zich niet te besmetten.
227.
Na gasaanval paarden naar buiten. Stallen, waarin strijdgassen
zijn binnengedrongen, luchten; tuigdeelen en gereedschap schoonmaken.
Na besmetten door vloeibaar rnosterdgas, paarden uit stal verwijderen;
het overige achterlaten. Paarden ontsmetten en stal zuiveren.
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-soplo %£ ^am IQ M. irep 'ja^Aiiooq (iaui ^CTpSora ooz U8{9ods-im
•jnn ^g uauuiq
uazauaS (pao^Auau'ejq. joopat3'GA\o Jap s8T{Apuiq q.at[ U'BA
uapsuCiqosjaA gpugpgj^do SuiST^iTSjgA gp BU jgus 9Q
svBumo.iq. ^dj\r

ta

Bescherming van paarden-

K.

jooAja 'si uCiz^siiAvaq Ciq Sou apSi^jiSjaA uaipuj
ngAgSgS ugpJOA\i Sur^yndsui gqospraqjgpuo ua (~[aq.sgo^
jnnz[00^ °/o 5 na jo^smnz °/o 26 Ü-BA -[asSugra <im u'B^saq qaoui
uauiap'B a^ ui ap 'si j'B'BqjaoA^m ^yp uaipui 'Ciqj'B'EAi
T5p 'uauiO5[gS pu^s[T^s qo^ SuTf'eqraap'B sj
apuiaua^ 'sua^ap (lam ug^gpgo^ 'pyemjgêSaAv uftz
A i^ra ^CipSotu Sipaods ooz Ciz ^'Bp'eu 'uftz pST^iiSjaA
aiapire jo apXxoiiouqoo^ ^aui aip 'uanos.iaj

Wenken betreffende

eerste hulp aan- en vervoer van gaszieken en
met g<as besmetten.

232.
Gaszieken zoo spoedig mogelijk buiten de met gas bezwangerde
atmosfeer brengen en daarna, zoodra de omstandigheden het toelaten,
ten spoedigste naar meest nabijgelegen geneeskundige formatie geleiden
of vervoeren. De hieronder in categorie 4 bedoelde gaszieken mogen in
geen geval loopen, doch moeten worden gedragen of per brancard
vervoerd, ook al achten zij zich tot loopen in staat. Ten aanzien van de
te verleenen eerste hulp moeten in hoofdzaak 5 categorieën van gaszieken
worden onderscheiden, waarbij echter in het oog dient te worden gehouden, dat verschillende strijdgassen tegelijkertijd verschijnselen opwekken, welke tot meer dan een categorie behooren.
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4e. er in de voertuigen voldoende ventilatie is;
5e. zoo mogelijk aan patiënt vóór en tijdens vervoer warme dranken
worden toegediend (melk, thee, koffie);
6e. aan personen, die vergiftigingsverschijnselen vertoonen, zoo spoedig mogelijk zuurstof wordt toegediend.

•//

ngrajoA g}
ngugpo IMQMQI n 9
-g

5. Met blaartrekk&nde gassen besmetten of

vergiftigden.

237. De besmette personen moeten zich onverwijld naar ontsmettingsplaats begeven en daar zoo spoedig mogelijk bovenkleeding en ondergoed
uitdoen.
De aangetaste huid flink afwasschen met warm water en zeep; oogen
uitspoelen met schoon water (zie ook de waarschuwing onder 2).
De met blaartrekkende strijdgassen bespatte huid af wrijven met een
poeder van chloorkalk en magnesia, dan wel met Dakin'sche vloeistof (1)
of met kaliumpermanganaatoplossing l : 4000.
De tot deze groep behoorende patiënten mogen niet samen met andere gaszieken of gewonden in hetzelfde vervoermiddel worden vervoerd.
Voor zoover niet voldoende vervoermiddelen aanwezig zijn en cle
patiënten slechts lichtelijk zijn besmet, kunnen zij zich loopende naar
dichtstbijzijnde geneeskundige formatie begeven.
De vervoermiddelen, welke voor deze patiënten zijn gebruikt, mogen
eerst, na te zijn ontsmet, worden gebezigd, voor vervoer van anderen..

111313 tig^ijpigAo ngpioAv ni3^ u9^fBiufejSj99A\^[ooi tia
Buvciwo udduudB ITBA SiTT
-Q-y ng -Q
ST

^ imyqps 9^00,16 do ^ooi TTGA
JOOA -[CTAVjg^ C '0'Y -foop
ngpaoAv -q.ji3"CTA gp do ^ooi ui3A ug ugiq n^^ jgSgj ngp TIJ
•ngqqgq ngSpAgS gq.s^(ri;graojTps
pgo^Amgq TITZ TigS^sunSuo UT j
pgjora uCiz ug pigpjoAgq
ng ngdaoj^ spu'efTA s£ ircA
^jgA ug pppSi'e
g'T.qosngAvgS TTT
r 4pJOA\i TJ-GA
>yTn.iq9.§ JOOQ •(ngjgpinTTi.iaA
spm3
-[TA s,) ugyynA ^ irei3
rao
yLi?L5zpjooT]; UT ST (|9A9u
jyoo jepuoj9Tq)

(l) 'WI

(1) De bereiding dezer vloeistof geschiedt als volgt:
Bij een liter water 12,5 gram chloorkalkpoeder voegen. Daarna goed schudden. Vervolgens 12,5 gram boorzuurpoeder toevoegen en de vloeistof opnieuw goed schudden. De aldus verkregen oplossing 24 uur laten
staan, waarna zij moet worden gefiltreerd. Hierna is zij voor het gebruik gereed.
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voordeelen genieten, welke zijn gelegen in mogelijkheid van verrassing
en in verminderde uitwerking van het vij. vuur.
19. Ten einde te voorkomen, dat eigen troepen bedoelde nadeelen
ondervinden, is het gewenscht, rookontwikkeling dichter bij vijand dan
bij eigen partij te brengen.
20. Een beperkte, op zich zelf staande rookontwikkeling stelt vijand
in staat, vrij nauwkeurig plaats en afmeting te bepalen van het doel,
dat door die rookvorming moet worden gemaskeerd. Daarom verdient
het —• behalve bij het innevelen van vij. waarnemingsposten — aanbeveling, de rookvorming zich te doen uitstrekken over een breedte,
welke tenminste tweemaal zoo groot is als die van het te maskeeren
doel. Doch ook dit brengt vijand niet voldoende in het onzekere omtrent
de eigen voornemens; gelijktijdig moeten op een of meer plaatsen rookschermen ter misleiding worden gevormd; dit werkt verrassing in de
hand.
Aan een onbeperkt gebruik van rook kleven ernstige nadeelen, n.l.
belemmeren van eigen gevechtsverkenning en art. waarneming.
Een beperkt, opvallend gebruik van rook mag alleen toepassing vinden, wanneer men daardoor 's vij. aandacht naar bepaald punt wil trekken en van andere punten afleiden.
21. In verband met de beperkte hoeveelheden munitie, welke kunnen
worden medegevoerd en met de omstandigheid, dat met rookmunitie in
clen regel geen vernietiging van 's vij. strijdkrachten en strijdmiddelen
kan worden bereikt, zal in den bewegingsoorlog rook slechts weinig toepassing kunnen vinden.
Het gebruik van rook op eenigszins groote schaal vereischt zooveel
voorbereiding (aanvoer rookmunitie; maken van plannen voor gebruik
van rook bij verschillende windrichtingen, enz.), dat dit gebruik veelal
beperkt zal blijven tot den stelling oorlog, dan wel tot handelingen van
bijzondere en beperkte strekking in den bewegingsoorlog.
22. Bij gebruik van rook kan slechts zelden een maskeering tegen
vij. waarneming uit de lucht worden verkregen. Zij zal daarentegen bijzonder zichtbaar zijn en vij. vliegers duidelijke aanwijzingen kunnen
verschaffen omtrent plaats van een te verwachten handeling of van een
belangrijk doel.
29. Aan gebruik van rookmaskeeringen zijn bij de verdediging meer
nadeelen dan voordeelen verbonden, aangezien voor den verdediger het
zoo min mogelijk belemmeren van zijn waarnemingsdienst een eerste
eisch is.
Voor aanvaller is gebruik van rook een middel om aanval over open
of weinig bedekt terrein overdag te kunnen uitvoeren.
Teneinde verband en richting niet te verliezen, moeten aanvalstroepeii
gebruik maken van kompas.
IV. Het gebruik van rook bij den aanval.
31. Kook kan worden gebruikt om:
a. rookscherm te brengen vóór het front of op de flanken van eigen
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troepen, die zich bevinden in of bewegen moeten door open,
weinig bedekt terrein;
b. rookscherm te brengen vóór of op vij. steunpunten, waarnemingsen uitkijkposten, art. opstellingen, zoeklichten, enz.;
c. den vijand te misleiden.
32. Het brengen van een rookscherm vóór het front of op de flanken
van eigen troepen kan worden toegepast:
.a. bij naderingsmarsch tot maskeering troepen, die voorwaarts gaan
over open terrein;
b. bij inleidende gevechten voor het dekken der flanken van de met
uitvoering dier gevechten belaste troepen;
o. bij eigenlijken aanval, om troepen zoo dicht mogelijk ongezien bij
vij. te brengen;
d. na bereiken aanvalsdoel, om bewegingen en werkzaamheden onzichtbaar voor vij. te maken;
e. voor gedekte verplaatsing reserves;
f. ter maskeering eigen artillerie.
33. Het verwekken van rookschermen zal dikwijls alleen mogelijk
zijn met behulp van rookkaarsen. welke dan worden ontstoken door
de aanvallende troepen zelve of door ingedeelde rookdetachementen.
34. Bij tegenwind kan aanvallende infanterie geen partij trekken van
rook, door haarz-elf verwekt met behulp van rookhandgranaten en rookkaarsen (kleine); in dit geval kan zij maskeering door rook krijgen met
behulp van r o okge weergranaten en rookschietende eigen artillerie.
37. In het algemeen verdient het aanbeveling, aanvallende infanterie
kort achter een rookwolk te laten oprukken, waardoor het verband gemakkelijker wordt onderhouden. Vindt de voortbeweging van de rookwolk sneller plaats dan die van de infanterie, dan moeten tijdens het
oprukken kleine rookkaarsen worden ontstoken en brandend achtergelaten.
38. Op korten afstand van vijand treedt gebruik van rookhandgranaten
(rookgeweergranaten) op den voorgrond.
41. Bij toepassing van rook in geval van punt 32 d rekening houden
met de mogelijkheid, dat rookscherm vij. gelegenheid kan bieden, zich
gereed te stellen tot tegenaanval.
42. Rookschermen kunnen worden toegepast, om innemen of verlaten, van eigen art. opstellingen aan 's vij. waarneming te onttrekken.
44. Tijdens inf. aanval kan rook worden gebruikt bij breken van
plaatselijke weerstanden, door deze in front, flank en rug door rook te
neutraliseeren en daarna aan te grijpen.

•ngpig];sira aq. {aopspBAnB'B a^Ciia^iaM qaq
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-irers qaq n'BA sjaSnajA ap na<qmq ra QO^ — 003 'SniqaAaqn'B'e qnaipjgA qajj
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F.

Het gebruik van rook bij de verdediging.

51. Rook kan worden gebruikt om:
a. rookscherm te brengen vóór het front of op de flanken van eigen
troepen, die zich bevinden in of bewegen door open, weinig bedekt terrein;
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HOOFDSTUK VIII.
Uit het Voorschrift Handgranaten.
(Boekwerk No. 68&).

ra usdiOAi sispire u9i90A^m
UT213 5f9jq9g -A-q

2. Handgranaten worden onderscheiden in twee soorten:
a. Aanvalshandgrcmaten; uitwerking op levende doelen berust op gasdruk en scherf werking, gasdruk beperkt tot i l m, scherf werking tot
^ 10 m van springpunt; moreele werking groot. Deze werkingssfeer waarborgt, dat zij kunnen worden gebruikt, wanneer werpers onvoldoende
dekking tegen scherfwerking hebben, dus bij aanval (scherpe eihandgranaat No. 3).
b. Verdedigingshandgranaten; uitwerking berust op scherfwerking tot
op vrij grooten afstand van het springpunt, is verder van moreelen aard.
Vinden toepassing, wanneer werpers voldoende dekking hebben, dus bij
verdediging (scherpe eihandgranaat No. 1).
4. Eihandgranaat is een tijdgranaat; zij wordt ontstoken even vóór
het oogenblik, waarop projectiel de hand verlaat en brandt door, totdat
het vuur de springstof in het slagpijpje bereikt, waarna zij springt.
5- Scherpe eihandgranaat No- 1. Zwart geverfd; brand tij d + 3,4 sec.,
gewicht 0,625 kg.
6. Yoor gebruik gereed maken door met kop naar beneden te keeren,
met den wand — niet te hard — tegen houten voorwerp te stooten,
waardoor springlading (trotyl) van bodem wordt verwijderd en in
elkaar gewerkt (om te voorkomen, dat, bij uitdraaien van sluitschroef
trotyl in messingen huls komt; mocht toch — bij uitzondering — trotyl
in messingen huls komen, dan dit met behulp van een ontlaadschroef
verwijderen).
Na uitdraaien sluitschroef slagpijpje zoodanig inbrengen, dat
de
b o d e m daarvan gel ij k k o m t met u i t e i n d e m e s s i n g e n h u l s ;
daarna sluitschroef weder z o o v a s t m o g e l ij k i n d r a a i e n .
7. Werking- Uittrekken van trekker veroorzaakt ontbranden van wrijvingsas, waarna vulling van zundertje en sasringenkruit (c.q. meelpulver)
in slagpijpje verbrandt. Zoodra vuur op slagkwik is overgegaan, springt
granaat.
11. Scherpe eihandgranaat No. 3 Goudgeel gevernist. Gewicht 0,215
kg. Gereedmaken als in punt 6.
12. Werking- Tot springen brengen als bij scherpe eihandgranaat
No. 1.
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Wijze van werpen.
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25. Wijzen van werpen zijn: overhandsche-, onderhandsche-, steen- en
vrije worp.
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26. Algemeene beginselen voor het werpen:
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HOOFDSTUK IX.
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(Boekwerk No. 36).
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De verbindingsmiddelen.
o.
delen
a.
b.
c.

'poou ug§UT.puTqj9A gnggnigS^ gp TI 9 pa o M ugs^gqos uj
-2WJV gp ugiiiJOA ugSmpuiqjgA gpugugrp 9Tj9f]T}j'B gp JOOA puo^m^m gp
ug ugSuT^misu'B'e gpragougSugAg gQ -udOuipuiq^da dUddmdBiv gp — Ti9ssi3
-sSuipniqjgA gp n'BA ng^sodgpj^noo gp do jo ng^sodnoojgfgq.^'B'BJ^ngo op do
gp U13A n9Sni^ra];suE'B 9pii9ino5[JooA nii'BTSp gp
ugniJOA Ci^ 'ngss'BsSuTpnTqjgAs^ngraiSgj gp ug -gtsiATp gp
UT ugdoo]; spCizjgpu'B Suippis^qogAgS' 9p ug gijg^r^Ji?
gp ug spCizjgugg gijg^u'ejuT gp ugipssn^ ugSuipuiqjgA

d.
e.
f.
De
a.
b,

dp uva da&oiidq ^l^l pjj,ooa 'su0dvm
uo QiJLdn^jin dp una und'^s op 'i9di[d6 idi[ .woa
piidssipsdq I&BQJ, ugp m sudad^ d^idfn 'pf'uj.s' udp uva
MOCI dp m 'iv.woa s-i 9U9g.uvj.m dp .100 /| •udpd.ij. 93. do d
duivs dfnnvu ui dUQUi^'D dp UQ dUdyavlui dp
dp m ud.t,ooi[dq Cud6udj,q dq. &pu%d pdod udd 3.03. ^[OdCidO y.9^ UIQ
-jf
•ugSuipuiqjgA gqosr^do ug gqosiuojg"[gq. gp U-BA
jepuozCiq ^gq UT 'ugSuTpuTqjgA jgp U9Sugjq pire^s ^o^ ^gq JOOA
-oS gp '^gra ugpnoq Surag^gj 'ii'BAji3T3p SuTs^^^djgA ftq 9pgras~[i? "'
-opiremmoo 10 jgT:}jT3AV5|;jT3^s ULTZ ut?A ozng>{ gp (iq ^gom -Q gjgpg] y;f
TI95[90Z 9^ §UTpUTqj9A
J"BT3U >{OO TTIO '§UT4U_OT"[djgA gp U13A ^9TU ^J9U^UO ^Tp (.S^.l[OQJ, JfDVU

31. De verbindingen in de hoofdrichting, waarin de krijgsbedrijven
worden geleid, moeten onderdeelsgewijze zooveel mogelijk worden samengevoegd, tot bundels. In de groote eenheden en in de regimenten infanterie
(tot de bataljons) worden deze bundels verbindingsassen genoemd.
32. In de telefoongeleidingen van de verbindingsassen en in die van
de overige daarvoor in aanmerking komende verbindingen worden controleposten geplaatst. Ter plaatse van deze posten worden die geleidingen
bij elkaar gebracht en zoodanige voorzieningen getroffen, dat in elk
daarvan op eenvoudige wijze een telefoontoestel kan worden geschakeld.
53. In bewegingsoorlog dienen controleposten tot:
a. onderzoeken, opsporen en herstellen storingen in geleidingen;
b. waken tegen vernielingen van geleidingen;
c. aansluiten van geleidingen (bijv. van de art.) op verbindingsas.
In beginsel zullen geen telefoontoestellen blijvend in de op den post
samenkomende geleidingen worden geschakeld, doch zal moeten worden
volstaan met het aldaar herhaaldelijk of regelmatig afluisteren van de/e
geleidingen; behoudens in zeer dringende omstandigheden zullen van
den controlepost uitsluitend gesprekken mogen uitgaan, welke noodzakelijk zijn in verband met de goede werking der telefoonverbindingen
(bijv. betrekking hebbende op storingen, aansluiten van telefoonverbindingen op de as, enz.).
36. Ter plaatse van knooppunten, van de berichtenwisseling, dus in
den regel nabij stafkwartieren of commandoposten, worden verbindingsposten (zie punt 311) ingericht. Deze worden gevormd door bij een-

S5[UT[

U9pJOA\u

JOOA sq.T3i3'];d];9un3'ZjgA S^T? naop
-g.§^mjooA ugg; •q.s^'B'B];dgS' ugpjoAi diwjqueojiooa ugg ^sod ugzgp do
'ugpuoqjgA ST qosraopp^ i^sod u9Aoq;osgSq.rajooA ^gui 'Q gjgSooqgpgraj'BTgp ugpppTtu ugSyg ^gm u'Bp qoTz ^goui •[) gjgS-B]; 9(j
isods6mpwiq.i9a udaoiiosdB'j.m^ooa SUT^TIOTJ g^qo'epgS s'
-J9A

gp

JOOA 9p UT -Q gjgS'oOTl ^90p U'Bp

Voor den verbindingsdienst worden de volgende verbindingsmidgebezigd.
telefoon en telegraaf;
radiotelegraaf;
optische verbindingsmiddelen en middelen voor het afgeven van
geluidseinen;
postduiven;
berichthonden;
berichtkokers.
verbindingsdienst wordt mede uitgeoefend door:
ordonnansen;
verbindingsvliegers.
De verbindingen.

-.190, JOOA -psuTSgq UT c^Sjoz -Q gjgpgj 'pjgSgjgS u&z ug^ggpjgpuo
Ti9 gjgSooq; ugqossn^ gyp 'i'epmi ''^i[OT3jqgS pu^s ^o^. ^sjgg jgSgj ugp UT

'q.q-OSU9Ai9S q.9TU -[9Ai

-9§OUI ^9TU 'Q U9J9S"B]; S^T3'B[dpU'B'^S U'B'B ^0^ SuTpUTqj9A gpUgdoOfJOOp

Uit het Voorschrift Verbindingsdienst.

IfBA

ug.oSg^u'B'Ta ugop ^gq sj 'ST 5[CT];gqosugA\p ugypuT 'ugSugjq 9^ pu^s ^o}
Sipooti ooz ug U9^9oz 8^ ugjgSooujis'B'BU ^gui SuTpuTqjgA mo HTQ gjgS'B]; gp
g'[ggp uguggS UT jg^qog ^jgq^uo ^TQ; 'Q ugjgS^i; ugp JWDU ugjgSoo'q ugp uma
gp UT pggpSuis'B i;gsuTSoq UT ugpJOM ugSmpuTqjgA gny '18
••[gguosjgd pi;ggpgSuT Ciqj'BT3p ^gui jgppTtu
g 'ug-^sod gpug];[Ti[QSJ9.v II-BA
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\X
gen of aanwezige verbindingsmiddelen (rijks- of andere telegraaf- en
9qosiuoj9];g^ Ciq nCiz ug^gora ];g§9j ^ip i^z gureu ^aj/\ 'si
telefoongeleidingen,
radiostations,
postduiven,
optische seinmiddelen).
9qQsiuqo9{). 9pui9OU93u9JOA JOOA ^p* .iggtareAV 'ugpioAv q.gora tig^pS 9.§9A\o pSrpnoAuggjgA
'pëizCiAigS ug^qoiigq
gp U'EA Suippu'eqgq
gAgiq.
49. Kijkstelegraaf- en telefoongeleidingen en rijksradioinrichtingen
niet aan het openbaar verkeer onttrekken dan met machtiging van den
STIT§n9jqj9AO U12A 9zCtA\B ^JTJt[OSJOOA ^ip UI 9p
O.L.Z., uitgezonderd in zeer spoedeischende gevallen, waarin echter de
'ngj'edgq q.u'BpU'euiuioo gsfCippiooA^u'e.igA n^ 'c^'E'eStno
O.L.Z. onverwijld met de getroffen maatregelen in kennis moet worden
uguuiq
gesteld. Dit geldt evenzeer voor het wijzigen van den dienst op bedoelde
TTEA UQIZIIW II 9 J,
kantoren en stations.
u'BA^UO Ciq U9
50. Vooral voor verbindingen ten behoeve van C.V., C.Lt.B. en D.G.C.,
'q.jaa^joss8i 'dpqA ugiA\o ^u^pumuuioougdgoiq. ugp TTGA
zoomede
van de door dezen uitgezonden organen van den verkennings\':}U13.I9A I9pUO ëur[9pUT2qgq 8A9T^ ( BI^STUinip'B 9§TU93 J9pTIOZ
dienst, van de in punt 48 bedoelde verbindingen en verbindingsmiddelen
[99uosj9dsSnipuiqa:9A c^9i{ Joop ugpaoAV ugpAgq jo ugSmjggpgpgin 9Z9(j
zooveel mogelijk partij te trekken.
•^TjouiqgSigAO ngpioAi 'Snra9i|99^J9pno 119 sgjpi? jgptoz ?[
SUTJJT3MJ9A q.O^ H9A9S U135[ SnipI9pj['BT3 H99S S2|[nZ jggHU'BAV •— U9

jgpnoz 9ip ^qo'BiqgSjgAO xigpioAv ii9[9A9q jo ire'epgS ugpiOAv
9^J05[ '^igg^iossgj 'dpqA IIGTAV jgpno '^irepn^uiraooug
do ^'B'Bq.sgq SuipuiqjgA 9qoss[99j^s^t[09J gpginx'BiïAv '^sod 1199 ire^ 11911
-an2j 'ng^ni ^Cip^^zpoou ^gq; ugpgqSipire^suios^qogAeS
jo
9Q
(j

S];oAJ9A" n9J9T];nuij:oj gpngS[OA U'ÜA pjooq ^gq uj 'ugp^guugA
-JE joop dj^spCi^ U9 mn^p 'jgininnu^qoijgq jgipauuoj g^sjgg do
ngigi|ninioj jggai Stpoou 002 'ug^^nugq
S ugpjQAv igr[nrajoj apCizjooA do pgqgS ^giu ^qoijgq tre;v[ ~Gg
A ^nEpuEraraoo^sod ngjgpoi joop gS'BJAU'B'F do ugpJOAi najgi];nrajoj
do >{Ci:pSoin "[99AOOZ

gCdggj^s U99 Q J8 jfï° Jspuo 'Suuj^AijgA ;;o^ ugAg
nriEM '^PJOAV 'ngpigqosjgpuo g; Q J8 jfP n(BA O J8W9I Qpnig
sjg^^g^nip g^idü^ ^gm Sui^^^AsiTn n'BA SnipCiinjgA
•ACtq) ngpiooAi g^CijêuBpq iig ngiu^nsq.'B'^^d 'ngni'enngSTg '
•ngmo^jooA ^qoijgq ^gq ui ^gtu ngSora 'irei2^sgq
-gsjora nggS JOOAJ'B^AI 'sug^ggj] •ugq.'Bi; S9A\^
S2[paz ngipni 'sng^gg^iiiz ug -sag r j ^jijqos aE'Bqsgg]; ^[&I9PïnC[ 'T 8
ng^g^s90'|uooj9[9^ ireA rao n g n i p p m
irey 'tig^Tg^T.io^ive gpp^sgS ugq ngAoq ng
unq gpgraooz 'ppgpgSitT ufiz ug^sod gp CiqjT3i3Av 'ngpgp
-jgpuo gp TTBA 'UQ gp tig gpj^noo ug Sutpig]; ^gni ^s^gq
-J9A ugp UEA pguosjgd ^gq Suuogo^ U99[i;^ ugqqgq ug^sod op

do

'X MniSQJOOH

De verbindingen in den stelling oorlog.
281. Ten aanzien van deze verbindingen gelden in het algemeen
dezelfde beginselen als voor die in den bewegingsoorlog.
50ö. De stellingoorlog biedt de gelegenheid tot een ruimer gebruik
van vuurwerkseinen en tot uitbreiding van de daarvoor benoodigde
seinmiddelen (vuurpijlen, seinpotten, enz.).
Regeling van den verbindingsdienst.
309. ledere C. is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de te
zijner beschikking gestelde verbindingsmiddelen en in het bijzonder voor
een tijdige organisatie der verbindingen ten behoeve van het gevecht.
577. Ten behoeve van de verbindingen, welke uitgaan van de On. der
korpsen en onderdeelen van verschillende wapens, dienen verbindingsafdeelingen, samengesteld uit personeel dier wapens; hiervan zijn uitgezonderd de bedieningen van de afzonderlijke ontvangtoestellen van
D.C. en C.Lt.B., welke worden gegeven door het regiment Genietroepen.
Deze Vbd.A. behooren organiek tot de verschillende staven. De organiek
ingedeelde ordonnansen behooren niet tot de Vbd.A. Door het bijeenvoegen van posten van verschillenden aard ontstaat een verbindingspost,
onder bevel van een afzonderlijk aangewezen C. Bij belangrijke verbindingsposten en veelal bij een vooruitgeschoven verbindingspost, aangewezen als verzamelplaats voor berichten, Itan officier worden belast met
het bevel (overzien tactischen toestand, ziften, overzichtelijk samenvoegen
en doorzenden inkomende berichten). Deze posten zoo dicht bij elkaar
plaatsen, als veiligheid en aanpassing aan terrein toelaten. C. verbindingspost bevindt zich in den regel op óf nabij den cp.
577. Aanleg en gebruik verbindingen worden geregeld in het verbinding sbevel en het radiobevel.
326. Tot het vormen en uitgeven van schuilnamen wordt door O.L.Z.
het sleutelwoord voor het schullnamenvierkant vastgesteld (gewijzigd).
De laagste onderdeelen, waarvoor schuilnamen worden uitgegeven, zijn
de compagnie, het eskadron, de batterij en het mitrailleurpeloton.
Als oproepseinen dienen afkortingen van de schuilnamen (b.v. schuilnaam Otto 2; oproepsein O 2).
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commandovoering- voor vuurleiding der artillerie binnen het verband van
de af deeling en de batterij. Ook kan vorenstaande worden toegepast
s^Tj^r = £
b.v. bij seinlamp- en sluiterverbindingen binnen het verband van het
pi-e n p g; = g[
fr A\ p o q; =
bataljon, de compagnie infanterie of overeenkomstige eenheid, wanneer
I9I133; =
^•Hd = Q
commandant het noodzakelijk acht, ten behoeve van zijn gevechtsleiding
STT_9TIIOQ = O
n-B f =
geheel of ten deele van de regelmatige berichten wisseling af te wijken.
p i -e TI i 9 g; = g
Het is evenwel verboden, deze bevoegdheid uit te breiden tot berichteny = y
wisseling ten behoeve van de algemeene gevechtsleiding, alsmede een
vermeende vereenvoudiging in die berichtenwisseling eigenmachtig aan
•pi_9iHi9A ^'B^q.s i9^9~[ 9ip je^qo'B ^sr[ op m
te brengen,
omdat
elke wijziging
daarin taak van het verbindingspersoneel
ig gp iQ^gj tta||9(ÏB 9^ 9p JOOA uiep Ciqii2'eA\o TTBA ^'e'eragS ugpioM
srmiqgS
ugjjgds
^gij fiq qgora
en samenwerking van de verschillende commandanten zeer bemoeilijkt.
9p ui si9C#9T_ g3iTnuios ugizgSuTry
Voorrang van berichten en gesprekken.
ugpiOM TigSupjosrj'e 119 cLiiiipsungija-r) -uapioAv ugu
pu9Tjiqosi9A 9ip ^napiooAi TTEA H9 ngni^nngSp TigSiigjq
27. Berichten en gesprekken worden onderscheiden in:
-I9AO Ciq '^S'B^iA q.9iTi s^jnz ^sinojgp^ gpngragudo jagnu'BAi j{oo 'pfpi'B
a. zeer dringende;
q.iQ; 'p^gdsgS J95[9ids joop napjOAv 'TTBi2-}si9A ngpiOA\^
b. dringende;
joop pooS ^ein Sou 'uCiz e^ p^isxfjau; uu 'gtp 'uapioo^ -^
c. gewone.
•pt'e'Bdaq si 29 ua ^g ugcpnid ui
Tusschen berichten en gesprekken van gelijken rang bestaat geen voorI9pI9A dOJT3!T3A\ ^UBUddS ...... VU" :^§9Z U9 UI I99A\o
rang. Zij worden behandeld in volgorde van den tijd van aanbieding, ont3 JO pJOOA\O pJOOA\o
vangst of aanvraag op den post.
" :SU9S[OAJ9A
Voor behandeling van een zeer dringend bericht (gesprek) wordt,
U9
f°'l
>:-8m 9 a i 8
^ > 8 m l T O
C'eA
n r B13SJ9A TI 9 TI
wanneer afzender of aanvrager dat nadrukkelijk gelast, overbrenging van
9pU9UI9Udo
JO pJOOA\((
alle andere berichten (gesprekken) tijdelijk onderbroken.
In spoedeischende gevallen geschiedt het overbrengen van een bevel,
U13A
S9OU9ST3U
SI9JJIO
ber'icht, inlichting of verzoek aan een anderen commandant het spoedigst
en -hel zekerst door een ,,gesprek" met dezen commandant aan te vragen,
5[Ci];];9ppiuiuo 112^93 sii9A9iqos
m" : uiprapuu'c joop
waartoe van het gesprekkentoestel wordt gebruik gemaakt.
-e3do ugpiOM U9^9oui siejCio ui
Ao fig; '08
28. Zeer dringende berichten (gesprekken) kunnen worden gewisseld
(gevoerd) door of met bepaalde in het voorschrift vermelde autoriteiten
(zie voorschrift).
•p-[9Soi93 q.irepui3iuuioo^sod loop q.9iu snp ^
Bi/zondere aanwijzingen voor berichten.
-S9i 'dpqA UOIAI igpno ^ui?piromraoou9d3OJ-)-^u'Bpu'Binuioo^sod
p J °Q J 9 f) = -J9

ti9i9A9-[ 9'} JT3 ui o 'si

su'BUiiopio U99 spe9q.s
u

29. In het militair verkeer zijn de volgende bijzondere aanwijzingen
toegelaten, waarvan de voorgeschreven afkortingen er achter zijn vermeld:
Zeer dringend
ZD.
Dringend
D.
Vercijferd
.
CY.
Niet vercijferen
NCY.
Zoo noodig vercijferen
ZNCY.
Twee wegen
T W.
Kennisgeving van ontvangst
KYO.
Dienst
Dienst.
Moet voor een ZD bericht overseining van andere berichten worden
onderbroken, dan luidt de bijzondere aanwijzing:
Zeer dringend; andere berichten onderbreken
ZDO.

Ciq

iy

'U9pU9ZJ9A U9];9ppIUIsSuipUiq.I9A 9pU9[l_iqOSJ9A ^9UI U9 U9p9iqU13'B ,§UIpU9Z

-J9A jgq. J9rauinuq.ipii9q apjpz^gu; jgpuo U9 pnoA99AV} UT '
99A\X U 3uTzClA\UT3^ 9J9pUOzCiq 9p U13A U9TZJOOA 'U9^qOTJ9q 95[

01 U9 (5 ugq.und 9iz AOKZ

n8

"IX ^[n^spjooq Tii2A
AOiST ugSuTzCTMU'B'B gigpuozCiq gp JOO^/Y

'SI pJ9jClOJ9A ^U_OTI9q ^9t[ 'U9^Cl[q HOZ UIJOA U9p ^m ^9IU S5[-[nZ I99U.
-UT2A\p 'UT313 ^J99§ (^O) «PJ9?[i°jaA" SuizCyAMTI^ 9I9pUOzCiq 9Q 'IS
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'X
O = O 11 o
P = P i et er
Q = Qu a d r a a t
E = Kichard
S =Sophie
T=Theodora

U
V
W
X
Y
Z

=
=
=
=
of
=

U t r e c li t
Vi c t or
W i 11 e m
Xantippe
IJ = IJ s b e e r
Zacliarias

Het woord „ K a m p " wordt dus gespeld als „ K a r e l — A n n a —
M a r i e — P i e t e r".
83. Getallen, die door opnemenclen telefonist niet goed zijn verstaan,
worden eveneens gespeld, d.w.z. de cijfers worden afzonderlijk genoemd,
b.v. „1286 = l, 2, 8, 6". Is dit nog niet voldoende, dan valt opnemende
telefonist nogmaals in en vraagt: „het ....e cijfer aftellen", waarop
spreker van l tot en met liet bedoelde cijfer telt; de „nul" volgt bij dit
aftellen na de „negen".
84. Moeten bij de opneming op zich zelf staande letters worden opgeschreven, dan geschiedt dit steeds met kapitale drukletters, tenzij
bij het brengen de aanwijzing „kleine letter" onmiddellijk vóór de letter
wordt gegeven.
85. Het oproepen van een post geschiedt met den inductor, ook bij
telefoontoestellen, voorzien van een inductor en brommer; van brommer
eerst dan gebruik maken, wanneer aan oproep met inductor geen gehoor wordt gegeven.

gp joop
9UOAY9S si1® nopJOAv sjgjCto gqosuiguio'y; ut
Ciq ^miqgS Ti89|je ngpiOAY

Gesprekkendiens t.

•— •
— •— _

102,. Gesprekken kunnen worden gevoerd:
•a. met alle toestellen, die als gesprekkentoestel op een commandopost of stafkwartier zijn geplaatst;
b. met, in het bijzonder voor den gesprekkendienst, geplaatste toestellen op de telefooncentraalposten;
c. op een post, met het aldaar voor den berichtendienst aanwezige
berichtentoestel.
Gebruik van toestellen onder & en c wordt geregeld door postcommandant; telefonisten zijn verplicht, daarbij noodige inlichtingen omtrent
behandeling toestellen te verstrekken.
Voeren van gesprekken met het bedieningstoestel van den centralist
is verboden.

J
K

o

x
M

..

. J

106. Bij storing, onduidelijkheid en overige klachten, wordt zoo spoedig mogelijk commandant van den centraal- of telefoonpost gewaarschuwd.
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Lees- en zinteekens.

nep

frq SuT5TUTuiJ9A do ugcisnjgq g^ ppuji2i2qj9j[p:iuouo
~ J O A\S ml 9179^3 Til

«IT3T3CIJ 9 J Li O

10 pgqgB ^p ^qoTjgq pjajCpjaA ugg U'BA SuT^qjgif rao

Punt
Komma
Vraagteeken
Haakjes (1)
Onderstreepingsteeken (1)
Koppelteeken
Puntkomma
Dubbele punt
Uitroepteeken
Af kappi ngsteeken
Aanhalingsteeken (1)

pnoqui u93[CTTu[TqosjT2'eA\o U9A93 U9uun>{ noz u9.oUTz[TA\uT3'e ugpjgp
'pp{is9§ 9Ji2A\re];^ UT pii ST^ 'pJooM^u^ ^Tp uaTpuT 'pJOOAY'iu'e
U9pJOA\9

9^S <}9OTU ^TTJTpSÜIpTpS UT ^Tpjjgg;

UT

'V

: U9IH9U
gpugSjoA u9^i[OTJ9q pnoquT we A
'U9poqi9A SiiTJ9j[io.i9A CTqj9Tj-[ •S

UT

ti9Aoq

UT3A pT8UJ9TIS ftq q.'Bp 'U95[99'^ U9^ '(U9J9JJIOJ9A

:JOOA

SuTzCmtre'E U^A jgpugzj'e ^QTZJOOA UQ^qoTjgq gz0(j
•J|[T[9pJOOA\^U'GJ9A J8pII8ZJ'B ST

azgp joo_/\ 'ug^mjqgS 9^. ^juqosuiTgqgS u
-gq 92|CTjSui3];9q PTTE&A U9p JOOA ug spusqosTa pgods "[99A JOOA nam
pT9qjfeifeqs99i;uo ug TigBinsfUTuiigA do
fc.q 119 saT|J9Ap&^ ^Sugjq ^jLiqogini

-. (3)
.. (3)
— (3)
_ . (3)

Dienstteekens.

•gUTSu9JqJ9AO U-BA

-[9us urn? piajjóaSdo uapJOAv ^aui SiiTpnoquipqgS S'BUI idsmödq ui

-Ql

•ST PJ9J&OJ9A

u9TpuT 'q.d'EiTiosaSjoop ii8pjoA\q ^m 'isjgg Smu
u[rz ^ouaq Sinpugzjoop ^ara ua^sodsSuTpuTqjgA J9TA\
A utrz c^qou'aq U99 ?T
JO |T3 JOO^-V ^Tpl39 U8pJOA\^ ST];T9A pppTUIsSuTpUTqj9A UaSTZ9q 91)
SuTU|9SJOOp JO SujpU9ZJ9A 9p JOOA pq U9TpUT 'uaAJIjq pJ9J&OJ9AUO °8A\A UT1TT du U9UUH5[ 'AOMZ
•(U9J9jClOJ9A STpOOU OOZ :JOOA

ITQA. ugTziooA irep qoop c ugpu9ZJ9A
CTJJ 'U9J9jfTOJ9A ugop jo neiajftojSA SuTpugzjgA jpo
'j93|9z

9Sy-[T9A
pu'BJiA uap JOOA naa
spaars
q-trcpumuraoo appopaquaioA J9A\p japnazj'B sj
na^aora
9Tz)

:SUTZCTA\UT3'B
UT

9p U13A uCïZ U9TZJOOA

uapu9ZJ9A 91^

U9 U9pOq9SufB13 U&Z ^JTJITOS

ugzgp joop gp jo '^ST];s9q

U9TA\O '
IWp IV' JiOOa

U&H&1S

Openingsteeken
Scheiteeken (2)
Verkort scheiteeken (3)
Begrepenteeken
Vergissingsteeken (8 a 10
SÜTzCTAiU'B'U
punten) U'GA U9TZJOOA
Sluitteeken
Wachtteeken
Kwijtingsteeken
Sein langzaam (8 a 10
strepen (4)

1WCI-

•ST Sfpoonno
J1195[JOOA
'ZU9 '

-J9A

pA\ooz

U9J9A9q

'AI
ua

'IX

(1) Deze teekens worden geseind zoowel vóór als achter het gedeelte, dat tusschen haakjes of aanhalingsteekens staat, dan wel is onderstreept.
(2) Bij samengestelde breuken wordt dit teeken wel geseind, doch door den opnemer niet opgenomen.
(3) Deze teekens worden niet bij het optisch seinen gebezigd.
(4) Dit teeken wordt uitsluitend bij het optisch seinen gebezigd.

Hoofdstuk X.

J

)

6

'IX

-poon apuaënijp

Ciq aA^mjaq

'}Sjoz

'P

ui SniT_adsniz
•aq. uaqifoijaq apiaq ui SuiSi^S9A9q ozap do
9 UV "u?!2 9pn 9Z9 P Haqipijaq apiaq ni2A qs^aq 9p 'Srpoou
uaipTiT 'naan'B Smn irep 'pëpAaS uapJOAA. qiijqos J'B'BT;:^ UT SniëyjsaAaq 1199
joop BaA\A sSuvi u9^qoTJ9qj9jCio 92j CijSu^pq japuozCiq tiaipui
•napn'BjqjaA SuijajCioquo reu najn g 'p-[aqsaS qiij-qosunaijaS UT
UTKI jappnu, doop 'ua^qoijaq U'BA uaqs^aq

zakelijkheid — dat bij het verwerken en verder bekend maken bericht
de tekst niet letterlijk overeenstemt met dien van het cijferbericht.

e. Het is uitdrukkelijk verboden, eevizelfde bericht gedeeltelijk in
geheimschrift, gedeeltelijk in klaagschrift te stellen.
De tijdwinst, hiermee beoogd, valt in het niet bij gevaar voor ontsluiering, waaraan men het geheimschrift hierdoor zou blootstellen.
Onder dit verbod van gelijktijdig gebruik van geheimschrift en klaarschrift in eenzelfde bericht vallen ook de als klaarschrift te beschouwen
afkortingen, open code en leesteekens.
-do
SiyiaA ooz '^(i
: uapjoA\y puuiqjaA qaiu aip
Schuilnamen en oproepseinen mogen echter gezamenlijk met klaar[) .Tiajooqaq Ciz UTJIS'BAY •laiqoj'B ui uaSSaixlo
schrift of met open code worden gebruikt, Evenzoo is vercijferiiig van.
•ua3Sa]do naSuTjajCioqno uuu; lara uaiu'ez a; jammin naqqoLiaqjailTQ -o
bijzondere radioberichten van artillerie aan vliegtuigafdeelingen (vlieg•narj'BA na[[_nz
tuigen) toegestaan.
napnmj ui pmaCiA nap CTZ ^t?p ^Spjp jis'BAgS uaipui 'uaSpaTTLiaA 5[Ci];pppira
Vordert een gedeelte van den klaren tekst van een bericht geen
-uo na uaj'BMaq Si{i9A ('ziia '-[a^na^s uap apnajjaj^aq uaëuizCiAvu'E'Bs^mjq
bijzondere geheimhouding en zou een vercijfering daarvan gelijk staan
-o." 9J9puozCiq 'sgpoo gTniaqaS 'u9^qou9qj9jCio ugSti'BA^uo) uaSugjq uan
mot nutteloos tijdverlies, dan dit gedeelte als een afzonderlijk bericht
-TT115[ J1313A9§ UT ]9^n9];S U9p 9^pA\q
in klaarschrift of open code te zenden. Verzwijgen, dat het daarbij aan-I9A srmiqaS 13U ^Ci^pppimuo '^jaMjajCio U-BA
sluitende gedeelte vercijferd zal worden. In vercijferde gedeelte be•U9qq9i| Sipoou ~^e^ tinq JOOA Ciz 9>{[9A\S do naqqatf
richt kan — van zelf sprekend eveneens vercijferd —• verwezen worden
.oup|>[9j^9q 95[];9A\o snaAaSaS aip s^qoa];s uaSoni CTZ fnazCTMn'B'B
naar het in klaarschrift gestelde gedeelte. Vermenging van open code
>|j9A\J9jCie> ^9T| JOOA nauosjad apj[azap spaars sfCT^aSoni IQQAOO^ 'napjam
met klare taal toegestaan.
^Ci^appiurao 'si ugpuoqosgS niiaqaS ^aq q.'ep 'napaoniiaA Siuag; •
/. Openlijke zinspeling ten aanzien van het vercijferd ontvangen of
-aq a^ uapuoqosaSuo p^na];s nap uio uamau naSiozjooA a^y -q
verzenden van een bericht is verboden. Herhaling of verduidelijkingin klare taal, ook zelfs van een enkele groep in een cijferbericht, verA naSia ITOA m OOOS "KQ^niq jea^iaA qosij'ejëap^uCi]; ui U9 qosiuoj
mijden.
ui 'naz9[ apam TIÜJJ; namas pu'eCiA naipui 'J99^[J9AUT9S qosi^do ui
g. Zooveel mogelijk nalaten tekst van cijferberichten met eenzelfden
'spCic). na^ 9^ jggsfjaAoip'Rj ui
aanhef aan te vangen of met eenzelfde slot te beëindigen.
:^i[Oi{djaA s T iT9ni9sd90jdo 119 ngiu'eujmifos U'BA ^miqa-t) -q
h. Vermelding adres en afzender, alsmede nummer en tijd van afzender
•^^'e'BraaB 5[Ci"[adCijS9quo uapjap
bericht moeten, vergeleken bij den eigenlijken inhoud van het bericht,
JOOA nauiT;n];mqos IIEA ^iiuqaS joop jo pjajftojaA uapJOM 'su'eunopjo
min of meer als afzonderlijke groepen worden beschouwd en nimmer
jad J[oo sjCiM^ip 'puoq^qoijaq jo imp^sod jad ng^qoijaq
worden vercijferd. De groepen voor adres en afzender, indien geheim•^saappam nanias ap pu-eCiA
houding- noodig, met schuilnamen (c.q. oproepseinen) codeeren in de
uaipui 'uapppimnias a-qosi^do ^ara uiuiuaAa ïuapnozaS napJOA\d apoo nado 10eerste
^iijqosj'B'Bpi
'Sui^a^sdouadaoj^
plaats UT
door'('zua
afzender,
zoo noodig uaSia
door verbindingspost, waar
bericht wordt aangeboden. Deze groepen worden gedecodeerd, zoonoodig
A 'naSnisso{iT3 JBAO) uajpjaj^ nt?^ c^nn Siuaa Cr^j'FduaSa^
door verbindingspost, die bericht aflevert.
naaS •— QI ^nd UIÏA apausuiz a^s^'B^j ap ni uaizjooA 'j
De overige in den eersten zin van dit punt bedoelde groepen kunnen
ui snapnoTjaq — S'BUI pn'BCTA yoy pn'B^si'B U'BA ^Cija^u'Bqi'Bno "& "SI
als klaarschrift behouden blijven.
•uara'CUTjnqog ni3A 3[injqaS joop uapaiqosaB naop Smp];auijaA u'ep
16. Bij alle cijferwerk in afkortingen, in code- en in vercijferde
^ain 'lip sj 'uaACi];q aSaMja^qo'B apoo nado ui 10 ^juqosj'B'Bi;^ ui
groepen is het vereischt de letters duidelijk en als hoofddrukletters
-J3A unq ^aoui SuiACTjqosuio joo(j 'zua 'Sui"["[a^sdonadaoj^ 'snaraanjooA
te schrijven.
azno ^naj^uio naAaS uaSuizCiAiU'B'B a5[CijSn'B[aq spaaj pireCiA uaunn5[ é zua
Juistheid van het cijferwerk vóór afzending bericht nagaan.
'napaunaa a^ooj.§ ITÜA ua^ireptr'B'Uiinoo U'BA 'napaqnaa U'BA nara'B^ 'p
Cijferwerk zorgvuldig en zonder overhaasting verrichten, nimmer trach•pjaiCiojaA A\nain
ten te gissen naar beteekenis of codeering code- resp. klare groep.
-do T3UJT3'Bp na p^a^saS napJOA\q ajapn'B suizsSiuaa ni 9rqoij
17. Vercijferen en ontcijferen geschiedt door aangewezen personeel
-aq na^qjaq acj. ^aq c^aora irep '(-zua ^a^najs napjaa5[jaA U'BA q
uit staf van den commandant. Onbevoegd ontcijferen is verboden.
i^aq Cfq n-B^Saq ^noj uaa maq joop ja^qoa sj •p-['B'Bi|jai{
18. Waar afzender vercijfering noodig oordeelt en daarvoor geen
joop UIJOA ua^sjaa nCiz ni ^ip S'Bm n'Bp '
andere stelsels zijn voorgeschreven, gebruik maken van cijfervierkant.
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4.

is't'e ugpJOA\S qosT^do 'ACiq
aq. uwe jnn opT_a^saSq.sT2A -}gq do pagjgS qgiu uCiz CTA\q ng
o.) UT sj_i2 d'Bpaias-ji iigp q.am u'ep sjgpire Snjpssmna^qoijeq Ciq j_aA\ooz
'ug^ni 5[iniqg§ (^juqosjoo^ qgq TTBA AI aët^Cig; ui ugraougSdo) d^
ugp UT2A ugijn^gSgpoo gp TTPA nam tre^ daojëgpoo gzgp TTBA dpnqgq
•d'epaigs-f} dgojSgpoo ^S~[OA nn = y^x 'b'
•(•zug< 'U9UI13U Ctq) ^13 jo jj qgra ugAg§gSjggA\M trejf 2{[iTj9otu
j o ^9TU 5 jg^9|; gp
.)giu SiiuajCiojgA Ciq
ngpJOM q.gom dgoiëgpoo gzap
'Ö (J8W8T) = ZH'X 'S

•gpoo-yyx - yyx 'i

:uCiz ngdgojSgpo
jo i^dS 'PJOOA\p gpwq f si Y
}f[ii;-[gppïiiiuo ugui
ap .i9^^9{UTSaq gp TI'BAJ'B'B'AV
U99 ST

gpugrao5[JOOA
igpoo gniTgqaS

g ^ra apins^sgq ugdgojS'gpoo
U9
jre^T{iiH ui
1199 ST (UIA 8°^lPï3) spoo gzaQ

•&poo-yyx
jgp gzCiAijCijqos ngAgjqosgSiooA gp
j,daooz Jiooci

joop

ugpioAi (j[njp ug ^juqos IIT 9A~[T3qgq)
^und 9iz) U9A9SUT3T3 sjg^9~[5[njppjooq
u9Supj05[ji3 U'BA ugjgjpiojgA Cig; -ff
U9 u o s UT

ugupio5[j'G ui
9iz)
•(j a
9T^T3n^ouncf ug
9>fCi];g^.jTjqos ui ugSom 'u9A9|;
-qougq ^jijqosjooA ui gpugmo^jooA 'aip insp

aip ug

gjapuy

JGZ uvs[ uipugzjoop JOOA gip Q.U'fepU'euiTnoo 111313 ugpugz
'uguigudo pn-ot[U'i u&p mrejooA 'ugjgjOtojgA jgpugzj.'F ug Suijgassgip-e u'ep
'pugsjgq ^giu ugui'BU'[inqos gp uCiz 'u&^&/(lojda JLQmmiu J,0pu0z;/v UQ sd.ipn
.woa udddOJiB 0(j •^s'epq ^qoiiaq ^mpuazjgA ^gra ^sodsSuipuiqjgA ugp
UTÏA Sioz gp joop Sipoou ooz 'jgpugzj'G joop S'^^d g^sjgg gp ui ^ipgiqos
-gS ^TQ -ugddgqosjgpuo ui35[ pu^fiA g>{|9A\q ui jgpugzjis UIJA ug
S9jpi3 ireA SuipfguijgA jg^ ugSizgq spgg^s u9iu'BU];mqos jgsuiSgq uj -fg

ui ^paiqosg.ö ^qoijgqigjCp

-QI

XFB = verleden deelwoord van het voorafgaande woord.
Klaar: Gevecht afbreken.
Code:
XJW
XEE
Klaar: Gevecht afgebroken.
Code:
XJW
XFK XEB
48- Getallen of reeksen van getallen kunnen worden weergegeven met
de codegroepen XAB, XAC, enz. tot en met XEF; Romeinsche cijfers
door de codegroepen XEG tot en met X.EP. Men kan daarbij al dan
niet gebruik maken van de codegroepen voor de leesteekens: XEE. toten met XEY.
De codegroepen XAB tot en met XEY alleen te gebruiken ten behoeve
van vercijfering van getallen met behulp van cijfervierkant,
Bij codeeren van een reeks van cijfers moet alleen ermede rekening"
worden gehouden of een cijfer (getal) een afzonderlijk begrip vormt
dan wel, of die reeks van cijfers tezamen één begrip omvat.
In het eerste geval worden de afzonderlijke cijfers (getallen.) ook als
afzonderlijke groepen gecodeerd, met als onderlinge afscheiding gecodeerde leesteekens; in het laatste geval worden de codegroepen eenvoudig
achter elkander gegeven en is het onverschillig, hoe men die reeks van
cijfers ontbindt.
Voorbeelden:
Klaar: 12000
Code: XAO XAB XAC of XAD XAY XAC of XAO XAC XAB
Klaar: 359
Code: XAF XCN of XBN XAL
Klaar: 3/4
Code: XAF XEY XAG
Klaar: 1,2 — III — 8 E.I.
Code: XAD XES XAE XEI XAK E.I.
49. Het eigenlijke woordenboek omvat codegroepen XFE t/m XZZ.
De klare groepen zijn alfabetisch gerangschikt; in beginsel zijn slechts
de in militaire berichten te velde meest gebruikte of als zoodanig geachte woorden opgenomen en wel die, waarvoor 0e0w afkortingen bestaan en welke meer dan 4 letters tellen.
Waar een klare groep een tweeledige beteekenis heeft, bijv.:
XWJ = verkennen (-ing)
moet uit het bericht blijken,, of de eerste (verkennen) dan wel de
tweede (verkenning) is bedoeld.
In den regel kunnen werkwoordsvormen (tijden en wijzen) zonder
gevaar voor misvatting worden weergegeven met onbepaalde wijs; bestaat
dit gevaar, dan is toevoeging iioodig van hulpwerkwoorden, persoonlijke voornaamwoorden, uitgangen, enz.
Klaar: Marcheer onmiddellijk af.
Code: U XFT XPO
Klaar: Bevind mij blad 33, 7,45 5625
Code: IK XHE BL XBL XAJ XES XBZ XEY XCK XES XBD
50. XAA-code wordt gebruikt in die gevallen, waarin men verplicht
Hoofdstuk XF.
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p.TOOA\Tg}ng[s

ugAajq;os9Sui snp"[y
u'B'B 9lp pJOOAY[9^n9T_S

sr^ooz 'gpio^oA op ui s^d^end^ndis 0p mM&vp '(sjg^^a^g^ng^s gp
jgpuoz ug £) op igpuoz) ui ?0q»./?t? }9ij U'BA J9^9T_ 9p U9tn ci
JLVVU udaoq U'BA sug§TOAuggi9:}qo'B ugCu gp 's^i[OdJi j,myu,
uauupSgq 9} '
u9A9jqos9°ui nu ugpJOAi
^gq UT
9(j
A A\ A S
UT gp.ioSpA
gpugëpA gp
U'BA pnotrgq
J985[ uag ui3p jggra G^
qoop 'ngui05[JooA
jgp
U-BA T_98o: ugp
dp jidpuoz) ^gq'Bj^'B ^gq; U'BA
-gq ugg stt92|OA ^piOM sgf^fBA jgyp ^[Q uj
'ug];ggpj9A g^ g UT 2jp ugpCiz gp joop

do
ld}

jgp ugg
A
UT

^dcn uvp pMomid^ndis 3.911 'u&poq^da si
57» spggïis pJOOAv^g^ngjs ^gq UT
jgq.q.9]; iug^'BAgq (sjg'i^gi^g^ng^
'uguio5[jooA ui
^9 u 'uiTaiigS ST pJooA\T_9^n9T_s
°Pne)iniIOSJ9A /.
•ugSu'B'AjgA jgq.^g-[ gjgpu-B ugg joop sugg
cipioM ^S5[9^ ugj-B^ ugp ^m jg^gj gpsrug 9pugA[i];qjgAo ftqjB'Bp ugg;
•(pragougS udddO^6^9./fio SgA\^JO>| jo apjgjftojgA) sjg^9~[ ^ U'BA
ojgpu'B joop ugSuBAjgA ugpiOA\- -MÜ» # ^s5[9^-9poo ugdo ugp U^A jo
ugp U'BA sjg^g"[ gp (nizp^ng^s -b - o) piooA\];g^n9i;s ugg U'BA dyjiijgq
'SuTJ9jCTOigA

U'BA

T_8ST_9q.S

U99

ST IJSIYiraaiA'iiaL.ïf 10

^8H

'83

•ugpJOOA\g gpoo gzap UT gp
om "[ggAooz i;qoTjgq CLS:^ gpoo-yyx "tt'BA sjmjqgS
•pingsgS ug pug^gjgS
g^&];jgpuozj'B ST/B dgojSgpoo g>[ja ^PJOAV gpoo ugdo sfB uguigs Cyg; ~ig
•^u'B5[jgTAjgjCTO ^gq ^9in SuTjgjtiojgA ftq -o
'. (ugAinpq.sod JOOA 5[Ct];9üi'BUJOOA) ug^qoTjgq g^&ig^juifos &q -Q
Ï8poo-gsjoj\ ui U9UT8S oip'BJ jo -j'B'BjSa^g^ '--qosT^do fiq ~n
: gAi'Bqjgp i (gpoo ajgpu-B
jo ug§up;jo5fj'B joop) UOTZJOOA ST 9zCiA\B do c^gra g^jgoirgq azgp
UT ug U9A9S' 9^ J99A\U ^jo>[ ooz iT9}T[OTJ9q '^jggq g^jgoqgq jo ST

c

D

F

G

H

I

J

L

M

N

o

P

S

T

U

X

z

B

E

V

R

w

Y

K

56. Om bepaalden klaren (code-) tekst met behulp van dit cijfervierkant te vercijferen, wordt die tekst verdeeld in groepen van 2 letters.
Vóór de vercijfering wordt letter Q zoo mogelijk eerst door K of KW
vervangen, dan wel aangegeven met XEZ; alle cijfers worden eveneens
vóór vercijfering voluit in letters geschreven of, indien het getal te
veel letters zou bevatten, weergegeven met XAA-codegroepen.
57. Bij vercijferen van eeln groep van 2 klare letters kunnen zich
met betrekking tot haar onderlinge plaats in het cijfervierkant volgende
4 gevallen voordoen:
a. beide letters bevinden zich in dezelfde horizontale rij',

b.

dpincidBui idi{
idtfUQ
jg S'BUI ^>
suaisuiui ^gotu

A

zij liggen in dezelfde

verticale kolom;

c. zij liggen noch in dezelfde rij noch in dezelfde kolom;
d. beide letters zijn dezelfde<ad a. Beide letters worden één voor één vervangen door letter, onmiddellijk rechts daarvan gelegen, een letter, welke in een rij in het
meest rechtsche vakje ligt, te vervangen door letter, gelegen in het meest
linksche vakje uit dezelfde rij.
De klare gro>ep AF wordt aldus CG-.

ra

„

GA.

ad- b. De letters worden één voor één vervangen door letter, onmiddellijk eronder gelegen, waarbij een letter, welke in een kolom het meest
beneden ligt, wordt vervangen door de bovenste letter uit dezelfde kolom.
De klare groep JZ wordt aldus PW.
JW „
PD.
ad c. Hierbij liggen de letters in de hoekpunten van een rechthoek.
De letters worden één voor één vervangen door de letter, welke het andere
hoekpunt vormt van denzelfden rechthoek en gelegen is in dezelfde rij.
De klare groep AJ wordt dan DH.
EG „
KG.
ad d. De verdubbeling van een letter wordt vervangen door de verdubbeling van de letters, onmiddellijk rechts daarvan gelegen, waarbij
een letter, die in een rij in het meest rechtsche vakje ligt, vervangen
wordt door de meest links gelegen letter uit diezelfde rij.
De verdubbeling VV wordt vercijferd tot RR.
KK
„
'
V V.
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58. Een bij de verdeeling in groepen van 2 letters overblijvende enkele
letter wordt vervangen door de letter, welke in het cijfervierkant onmiddellijk rechts daarvan vermeld staat en, indien rechts daarvan zich geen
letter meer bevindt, door de letter in het meest linksche vakje uit diezelfde rij.
Nimmer mogen echter andere dan z.g- overblijvende letters op deze
wijze, letter voor letter, worden vercijferd.
59. Vóór de overseining wordt cijfertekst van links naar rechts in
groepen van vijf letters verdeeld; slotgroep kan een minder aantal
letters tellen.
60. Bij vercijfering tekst, waarin naast klare taal ook afkortingen
en XAA-codegroepen voorkomen, behoeft, indien geen gevaar voor misvatting bestaat, geen afscheiding te worden aangebracht (met behulp
van XAA-groepen voor leesteekens) tusschen afkortingen en XAAgroepen of tusschen deze onderling; in bevestigend geval daarentegen
wel.
Voorbeeld:
Klaar: U marcheert onmiddellijk met 2,3—I—36 KI.; l—I—36 RL
per auto.
Te vercijferen codetekst: U XNO XPO MET XAE XES XAF XEG
XBO EI XET XAD XEG XBO EI PEE XGI.
61. Bij toepassing cijfervierkant letters van den klaren tekst, van
links naar rechts gaande, afdeelen in groepen van 2 letters, vervangen
door 2-lettergroepen, welke het cijfervierkant volgens punt 57 geeft. Een
eventueel aan het slot overblijvende enkele letter kan met willekeurige
letter worden aangevuld en daarna vercijferd als 2-lettergroep, dan
wel vercijferd als enkele letter volgens punt 58.
Voorbeeld:
te vercijferen: oprukken tot voorste lijn 10 E.I.
gecodeerd in XAAXEJ TOT XYO XAM EI
code (zie punt 50 c.)
ingedeeld in groepen
XE JT OT XY OX AM EI
van 2 letters
vercijferd
HC MP PN BE XE GH CO
over te seinen
ECMPP NBEXE GHOO
cijfertekst
62. De in vorige punt voorgeschreven vorm waarborgt geheim der
berichten, 'mits deze kort zijn, steeds gebruik wordt gemaakt van een
afkortingscode of van reglementaire afkortingen en veelvuldige wijziging
van het sleutelwoord vijand verhindert, veel cijfermateriaal te verzamelen,
dat vercijferd is met hetzelfde sleutelwoord.

(l)

•J9OAJ9A
'Q'O

gp U13A
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Sai];99pjy

"O'PJY
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•i aovifia
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dpamooz '601^00 uva IQO^I do
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•IX
'tjAtn
•nnra
•jra
M'H
•^m

at^tunra jo

^•.T}TUI
J k)

M
'O'H

'VA'T:
i^ira nï
"B-nf

'am
'Tl
5[S •[

'V'jrl
M'rnrl
'Pml

•VIATT:

•J92JUT]; jo
•uT9J
•9U9JJT1I12 gpugpCii

'K

vkii
M' U H
'U2t
V'^TH
'JD'E
"B'5[

V'A'^f
'HAT
'tlAT
'JnT

•quT
'X'WI
*ï
'SAUJ

'A\t[

"41!
•A'dt[

•d'dq
'A'3'H
pqA-pH

'J9S9IPI9A

A pl[

'I/D
'2 'S T)
'0'JÖ
d90I-£)

•X-nO

Ch.S.
C.L.D.
C.L.D.G.
C.L.Lt.B.
C.Lt.B.
C.L.V.
C.Mr.
en.
col.
Comp.
cp.
C.P.
C.Ptr.
C.V.
C.Vg.H.
C.W.
C.Z.
D. A.
D.A.C.
D.C.
dd.

det,
D.E.V.
D.G.
D.G.A.
D.G.A.C.
D.G.C.
D.G.T.
Div
dl.
D.T.
E.C.
E.H.
e.o.
Esk.
E.V.
E.W.
F.C.
fr.
Fr.A.C.
Fr. C.,
gas.
gg.
G. Gr.
G.M.A.
gmd,

Chef staf.
Commandant der luchtstrijdkrachten divisie.
Commandant der luchtstrijdkrachten divisiegroep.
Commandant der luchtstrijdkrachten Lichte brigade.
Commandant der Lichte brigade.
Commandant der luchtstrijdkrachten Yeldleger.
Compagnie mortieren van 8.
Caisson.
Colonne.
Compagnie.
Commandopost.
Compagnie pioniers.
Compagnie politietroepen.
Commandant Veldleger.
Commandant Vesting Holland.
Compagnie wielrijders.
Commandant in Zeeland.
Divisieartillerie.
Divisies rtilleriecommandant.
Divisiecommandant.
Dringend, spoed, belangrijk (kan in schrifturen worden
vervangen door XXX, zie Veldd. Voorschr. Dl. I).
Detachement.
Directeur var den etappen- en verkeersdienst.
Divisiegroep.
Divisiegroepsartillerie.
Divisiegroepsartilleriecommandant.
Divisiegroepscommandant.
Divisiegroepstrein
Divisie.
Doel.
Divisietrein.
Eskadroriscommandant.
Eskadron huzaren.
En omgeving.
Eskadron.
Etappen- en verkeersdienst.
Eskadron wielrijders.
Eortcommandant.
Eront.
Erontartilleriecommandant.
.Frontcommandant..
Gasalarm
Gevechtsgroep.
Geweergroep
Geluidmeetafdeeling.
Geluidmeetdienst.
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•zua 'POT3IS8IIJI ui

n9 Q

jo)

'do^s jo)
-ydg
•J90AJ9A

-g
'AV'K

•sJ9pCij-[9TAi
•gjgS'eC
•9U9i;u'Bjui

'S9J

jo
-pj
'0"H!
-yjj
*V<I'ncI

jo

i"ere^

'ud
"[d

jo 8n;moj^'B<j
'PJO

ns -pn'KT; H-BA

'Z'TO

'^t[OTZJ8AOq.T[On-[ JOOA J8TOTJJQ

'O 'T 'O

•JO^qOT[nT-J9TOTJJO

l 'O

•jnnAjn8i'[T'BJ')T]/\

'n Ara

torp.
tr.
up.
V.A.O.
Vb. A.
vbd.
Vbd.A.
vbdd.
vbdp.
V.C.
verk.
Verk.A.
verkd.
Ver. V. A.
vew,
Vg.H.
vl.
VLA.
VI. Gr.
V.Lr.
vn.
v.o.
vow.
vpd.
vp.m.g.
vps.
vt.
vij.
v.z.s.
wp.
wr.
zl.
Zl.A.
Z.S.A.
zw.

Torpedisten.
Troepen.
Uitkijkpost.
Artilleriecommandant van het Veldleger.
Verbandplaatsaf deeling.
Verbinding-.
Verbindingsafdeeling.
Verbindingsdienst.
Verbindingspost,
Vakcommandant.
Verkenner (verkenning).
Verkenningsaf deeling.
Verkenningsdetachement.
Verkenningsvliegtuigafdeeling.
Vechtwagen.
Vesting Holland.
Vliegtuig.
Verlichtingsafdeeling.
Vliegtuiggroep.
Veldleger.
Vuren!
Met vuren ophouden!
Voorwaarts!
Voorpostendetachement.
Arerzamelplaats voor marschvaardige gewonden.
Voorpostenstrook.
Vierkant.
Vijand of vijandelijk.
Veldziekenstal.
Waarnemingspost.
Wielrijder.
Zoeklicht.
Zoeklichtafdeeling.
Ziekenstalaf deeling.
Zware.

Voorbeelden.
IV D.G.
IVe Divisiegroep.
III Div.
111e Divisie.
IV D.G.T.
Divisiegroepstrein van IVe Divisiegroep.
III Verk.A.
Ille Verkenningsafdeeling.
Vbd.A.—II D.G. Verbindingsafdeeling van He Divisiegroep.
Vbd. A.—I Div. Verbindingsafdeeling van de Ie Divisie.
2 M.C.
2e Mitrailleurcompagne.
M.C.—II—I.K.I. Mitrailleurcompagnie van He Bataljon van Ie Regiment
infanterie.
Hoofdstuk XI.
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C.—II Verk. A. Commandant van He Verkenningsafdeeling.
St.—I—l B.I. Staf van het Ie Bataljon van Ie Begiment infanterie.
1,2—111—8 R.I. Ie en 2e Compagnie van Ille Bataljon van 8e Kegiment
infanterie,
2,3—11 RH.
2e en 3e Eskadron van He Regiment Huzaren.
4 Res.E.H.
4e Reserve Eskadron huzaren.
1—2 R.A.
Ie Afdeeling van 2e Regiment artillerie.
4 C.W.
4e Compagnie wielrijders.
He Bataljon van Regiment wielrijders.
II—B.W.
I Aut.Bat.
Ie Auto Bataljon.
1 C.P.
Ie Compagnie pioniers.
Een C.P.
Eén compagnie pioniers.
2 C.Ptr.
2e Compagnie politietroepen.
Twee C.Ptr.
2 compagnieën politietroepen.
Es.H.
Eskadrons huzaren.

'Sd
•Sooqrao

"[mo
'quio
'qo

JO UatHOUa§I'ET2A\A

jaara ^ara
•^uud^iarn:
•japuTra

'u
-para
-^ra
'ira

Toelichtingen.

•darp
joop
•uadajSaqui ^aiu apoaiiooê'Ep

3. Bij overseinen afkortingen worden lees- en zinteekens medegeseind.
Letterafkortingen, als Fr.A.C., B.C., enz. alsmede elk getal in een
afkorting, welke een troependeel aangeeft, worden als afzonderlijke
woorden beschouwd. Getallen in romeinsche cijfers worden als gewone
getallen geseind, doch voorafgegaan door dienstafkorting ro.
4. Romeinsche cijfers worden gebruikt in schrift en in druk, ter
aanduiding van het nummer van bataljons, af deelingen artillerie (behalve bij 10 veld) en vliegtuigen, regimenten huzaren, divisiën, divisiegroepen, divisiegroepstreinen en onderdeelen daarvan, verkenningsafdeelingeri. en triangulatieafdeelingen.
Arabische cijfers worden gebruikt in schrift en in druk ter aanduiding van het nummer van alle overige eenheden, waarbij compagnieën mortieren van 8 en batterijen 6 veld worden aangeduid met het
nummer van het regiment infanterie, waartoe zij behooren (die, ingedeeld bij het Regiment Grenadiers en het Regiment Jagers onderscheidenlijk met de nummers 47 en 48). De rijdende batterijen van 6 veld
van I en II R.H. worden aangeduid als l en 2 rij. Bt. 6 veld, de motorbatterij van 6 veld van het, K.R.A. als 5 K.R.A. De artilleriemeetcompagnieën worden aangeduid als l en 2 A.M.C.
5. Bij het in afkortingen noemen van aantallen troepeneenheden
moeten deze aantallen met letters worden weergegeven.
6. Indien daardoor geen misverstand kan ontstaan, kan in een afkorting aanduiding meervoud achterwege blijven.
Aanduiding meervoud geschiedt, door laatste letter meervoudsuitgang
als kleine letter te juister plaatse in afkorting op te nemen.
7. Bij afkortingen worden gebezigd:
a. een „ . " na afkorting woord of gedeelte samengesteld woord, dat
op zich zelf enkelvoudig woord vormt;
b. een „ , " ter aanduiding van ,,en";
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T8
08
61
81
11
91
21
fl
81
21
Tl
01
69
89
19
99
29
f9
89
29
T9
09
62
82
12
92
22
f2
82
22
T2
02
6f
8f
If
9f
2f
ff
8f
2f
Tf
Of

•UIA aovifia

ia
Ma
fa
ia
na
oa
aa
aa
aa
oa
aa
va
zo
AO
.MO
AD

no

1D
SD
HO
dO
00
ND
WO
10
MD

fo

10
HO
OO
dD
3D

ao
OD
ao
vo
za
Aa
Ma
Aa
na
ia

:apoQ

sa
na
da
oa
Na
wa
ia
Ma
fa
ia
na
oa
aa
aa
aa
oa
aa
va
zv

68
88
18
98
28
f8
88
28
T8
08
62
82
12
92
22
f2
82
22
T2
02
6T
8T
1T
9T
2T
fl
8T
2T
TT
OT
6
8
1
9
2
f
8
2
T
00
0
TX
[2

ri.

rlv.
s.
sb.
sh.
snv.
sp.
spi.
stp.
str„
t.
th,
tp.
tsb.
verk.
vsn.
vtr.
vug.
vvb.
w.
wrn.
zijd.

AV
MV
AV

nv
IV
sv

richting,
richtlijnverband.
schot.
schokbuis.
springhoogte.
snelvuur.
springpunt.
spreiden.
stellingpunt.
strooien.
tijd of tijdbuis.
terreinhoek.
tempeering.
tijdschokbuis.
verkenner (verkenning).
versneld.
vertraagd,
vooruitgaand.
vuur verbreeden.
wijder.
waarnemer.
zijdelings(ch).

HV
dV
OV
NV

wv
IV
MV

fv

IV
HV
OV
dV

av
av
DV
av
w
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•jBBq>|iips3q Sou §

SM
HM
(3tIÏ-)TiafBT[3atJ
apiau;

uapaq
uapn2i2dpum[
(U.QTZ) u9Ai2u_pu'ut[

dM
OM
NM

WM
1M
MM
fM
]M

q.ooi3 HM
iiojS OM
puojS J M
§ 3M
(U9Z-)sU9l5

jaisnajap
TI9J9r|SlS

(u9-)puoA\a5>

Zf
Af
Mf

ai

oput?raraoo

Af

(piau;-)paaja

(u9-)5[mjq9S

flf
if
Sf

jnnsuao
9uuopooqosjT3ra UT v

Hf

lapuozfrq
(s-)j9§iuq
ua^mq

df
of

Mf
ff

(U9-)p9iq9§
(s-)j95[3'BraS13B

(U9-)n90ZTLL!:BS

9^p99jq^nojj.
{EAue'eincxT;
(p?B-)}uo.i]f

Hf
Of
Jf
3f

af
Of
af
yf

AI
^I
AI
Hl
II
SI
Hl
dl
OI
NI
WI
II
MI
fl
II
Hl
OI
JI
31
Dl
91
VI
ZH
AH

AH
OH
IH
SH
HH
(uau_os-)u;os'oq dH
C
OH
NH
WH
1H
MH
fH
(U13A U9TII9U)
IH
HH
(suo 'ftra 'TJOTZ) (Sui-)u9°9A\9q OH
3H
(suo 'Cira 'T
3H
OH

Code:
Klaar:
DM
82
DN
83
DO
84
DP
85
DR
86
DS
87
DT *
88
DU
89
DV
90
DW
91
DY
92
DZ
93
EA
94
EB
95
EC
96
ED
97
EE
98
EF
99
EG
I
EH
II
EI
UI
EJ
IV
EK
V
EL
VI
EM
VII
EN
VIII
EO
IX
EP
X
ER - (punt)
. E S , (komma)
ET ; (puntkomma)
EU 1 (vraagteeken)
EV - (koppelteeken)
EW () haakje open of haakje dicht
EY / breukstreep
EZ letter Q
FA nu volgt codegroep U-seinlap
FB verleden deelwoord van het
voorafgaande woord
FC §
FD §
FE aankoop(-en)
FF
aanleunen(-ing)
FG aanraking

Klaar:
Code :
aanval(-len)
aanvang(-en)
aan voer (-en)
aanvullen(-ing)
aan wijzen (ing)
aardtelegraaf
achter
achterhoede
adres (seeren)
afbreken
aflossen(-ing)
afmarsch(-eeren)
afslaan
afsluiten(-ing)
afsnijden
af stand (-en)
afwachten(-ing)
afzenden(-er)
aiv; n derlij k
alarm (-e er en)
algemeen
ander(-e)
art. in marschcolonne
art. in stelling
artillerievliegtuig(-en)
auto(-mobiel)
avond
bataljonsvak
bedekt
bedreigen(-ing)
beide
beletten
bereik(-en)
bericht(-en)
berichtgranaat(-en)
§
berichtkoker(-s)
berichtkokerterrein(-en)
beschermen(-ing)
beschermingsvliegtuig(-en)
beschikken (-ing)
besluit(-en)
beveiligen(ing)
bevel(-en)

FH
FI
FJ
FK
FL
FM
FN
FO
FP
FR
FS
FT
FU
FV
FW
FY
FZ
GA
GB
GC
GD
GE
GF
GG
GH
Gl
GJ
GK
GL
GM
GN
GO
GP
GR
GS
GT
GU
GV
GW
GY
GZ
HA
HB
HC

§ nog beschikbaar.
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Code :

•««piiipsaq 3ou §

ugdgojdo
(u9-)nCr[sSurpi9L[os
(guT-)u9pT9i[os
m-)ii9i;-[9^su9UTes
U9UTBS

VI
ZS
AS

pITEJ^SOO

XS

(s-)>p3ATqpioo
(ug-)pioo

SS

smi5[ gpooj

HS

(U9-)J9IATI

dS

(u9-)Sur}-qoLi

OS

is

§ as
35

(s-)J9p];od

AH
noosjgd
(n9-)'[990J9d

-J9AO

(Sni-)n9"["[T3AJ9AO
H95[5[9J^

SH

'lI9pClJr[OSJ9AO

^[H

Sl^I[0'BraJ9AO

dH

(n9§-)Sg];j9Ao

OH

§
(s-)jgpjo

WH
1H

(Sui-)ii9inTnjdo

ngpnoijdo
§ui-)u9jep-[9qdo
HQpnoqnedo

AS

(H9-)l9TA\CtJ

(s-)uo^uod

IfOSJ'BUldo

—
OH
JH
3H
OH
OH

KU
KV
KW
KY
KZ
LA
LB
LC
LD
LE
LF
LG
LH
LI
U
LK
LL
LM
LN
LO
LP
LR
LS
LT
LU
LV
LW
LY
LZ
MA
MB
MC
MD
ME
MF
MG
MH
MI
MJ
MK
ML
MM
MN
MO

en

VH
Zd
9pII90p];OAUO
Ad
z) ug^g^^iAi^uo Md
(q.s -) ugSiTBA^uo Ad
Sui-jugrami^Tio Hd
Sin-)ii9^9ouT}uo Xd
(Sni-)ngp'B"[^no
Sd
Sui-)ugj9jCio^no
Hd
Ji t» o Cl *1 u -L LL 0 'J, LI O U. O
dd
5[Cl|;-[9ppTtHTIO
Od
jggAgSno Nd
[-)u9im9^sjgpuo Wd
§ ld
(n9-)"[90pJ9pUO
Md
jgpuo
fd
pii95[gquo
ld
(Bm)ng^'BAüio Hd
c^ngj^rao Od
§UT-)U95ppI^UIO
Jd
3d
§ ad
J9ISU9JJ.O
Od
(S-)J9AO
9d
pug^qoo Vd
(s)jgramnu zo
piTEipJoon AO
3q)^ft-[95|'Bzpoon A\O
-)n9os^u f Bjpoou AO
Suipu^poon no
SipooH xo
n9dgojq.n9A9n so
-U9A9U

'raggn) ngingu
(Sm-)u9i9p'Bn
3-)Tpsjreui^qo'Bn
(sfCtJO-)^^^!!

(s-)j9dj9A\u(im

HO

dO

oo

NO
WO

10

POO

Klaar :
hindernis (-sen)
hoofd(-en) (van)
hoofdmacht
hoofdtroep
§

houden(-t)
huis(-zen)
indeelen(-ing)
indien
inf. gesloten
inf. in gevechtsvorm
inf. in marschcolonne
inf. in stelling
ingraven (zich)
inkwartieren(-ing)
inladen (-ing)
inlichten (-ing)
innemen
inrichten(-ing)
instructie(-n)
inschieten
intendance(-t)
inundatie(-eeren)
inwoner(-s)
jachtvliegtuig(-en)
kaart(-blad)
kabel(-s)
kabelballon(-s)
kamp(-eeren)
kanaal
kantonneeren(-ement)
klein
kondschap(-per)
konvooi
korps(-en)
krachtig
kruispunt
krijgen
krijgsgevangen(en)
kunnen (kan, kunt)
kunstweg(-en)
kwartier(-en)
kwartiermaker(-s)
laatste

/

§
lichtpistool(-en)
leggen (-ing, -t)
linie
linkervleugel
loopgraaf(-ven)
lucht
luchtdoel (-en)

§

luchtwacht
luisteren
maatregel(-en)
magazijn (-en)

§

marcheeren(-t)
marechaussee
marine
marsch(-en)
marschcolonne
mars ch vaardig
masker(-eeren)
materiaal(-ieel)
meetpost(-en)
meld en (-ing)
middag
middelste, midden
militair
minus
moet(-en)
mondeling
morgen
motor(-en)
motorrij wiel(-en)
motorwielrijder(-s)
mijnversperring

§ nog beschikbaar.
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Code :
Klaar :
landen (-ing)
lanclingsterrein(-en)
langs
langzaam
leger(-s)
legeren(-ing)
legeringsgebied(-en)
levensmiddelen
licht

MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MY
MZ
NA
NB
NC
ND
NE
NF
NG
NH
NI
NJ
NK
NL
NM
NN
NO
NP
NR
NS
NT
NU
NV
NW
NY
NZ
OA
OB
OC
OD
OE
OF
OG
OH
OI
OJ
OK

V
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•jEEqjjiipsaq Sou

U9dl9AASn.T9}

(!§UI-)U9SSfe.LI9A

Li o ^T .H oJ.-l.ötU.o-J.
n_L TT
ovJ
rï -tn Jur^ TI
T0
^ i-1
U *-/
L 1*1
(§UT-)n9"[9TUJ9A

U9TH9u§ni9i
treisSSnja}
Bnj9^

OA\V

WAV
1A\\A

IA\A

(U9-)IIT9IJ9^
U9I99JT2IS9Ï9}

§
U9J99UOJ9-[9^

§

j9Aona§9^
TT"* \fT*'T>TIr) o O 'T

U9§9}
na^m^s
(na-)5[ooj^s

3A\\\\X
(BuT-)u9puiqi9A

o.
1/TT
U.U

ZA
AA

^ JUO1X.1.
r^Q AA -^TPT>T
lQ
J 4- O Civt- r-f-O

(ua-)daojq.injo^s
na'[-)^An'B'BniJO^s
(^9 A\-) TH-RI^THO 0 }S

(n9-)nna^s
AA

nA
IA
SA
HA
dA
OA
NA
WA
IA
MA
IA
HA
OA
uaqossn1^
§

3A
OA
DA

aA
VA
zn
An

(90,"") 5|*I ü i o

(na-)SuT[p^s
(S-)HOT^'B^S

(na-)^rBi;dpu'B^s
napnoqpu'B^s
^O"[JOO U'FA ^'B'B^S
\ 121^
*^'QTQH
O o l o L J TT'T>
Li-ÜJ-V
J . L »cO - L o
n jffüT^T g
^'G'B^S 'U'B^^S

(ua- ).oTiojds
stuqSaA\JooQS
• cnCi'[-)n'B'Bqjoods
S(}Tds

uoids
joods^uis
(s-)ja;m{s
J. Lj «Jo 1 o

i TIO *• }TT>rF>TIjnTS

(ua§-)Si3|;ATnas
(n9-)nooj^feduT9s
(^-

'U9-)UT9S

'§

Code:
Klaar:
WT vversterken(-ing)
WU vvervoer(-en)
WV vvervolgen(-ing)
WW vverzamelen
WY vverzamelplaats (-en)
WZ vverzoek(-e, -en)
YA vvleugel(-s)
YB vliegen
v
YC vvlieger(-s)
YD vvliegpark
n
YE vliegveld
v
YF vvoeling
YG vvoertuig(-en)
YH vvoorbataljon(-s)
YI
v
voorbereiden(ing)
Y|
vvoorhoede
YK voorloopig
v
YL vvoorpost(-en)
YM vvoorraad(-en)
YN vvoorste
YO vvoorste lijn
YP vvoortYR vvoorterrein
YS vvoortroep(-en)
YT vvoortzetten
YU vooruitschuiven
vc
YV §

§

A\
An
nn
in
sn
nn
dn
on
Nn
wn
in
>in
fn
in
nn
on
jn
an
an
Dn
an
vn
zi
Al

AM
Al

ni
ii

Code:
Klaar:
YW vordereri(-ing)
YY vuurpauze
YZ vuurpijl(en)
ZA vuurwerksein(-eu)
ZB waarbij
ZC waarnemen (-ing)
ZD waarschuwen
ZE wacht (-en)
ZF
wanneer
ZG weerstand
ZH weerszijden van.
ZI
weiland
ZJ
westrand
ZK worden (word, wordt)
ZL
ijzerdraadversperring(-en)
ZM zelfstandig
ZN zicht(-baar)
ZO ziekenstal
ZP zieken verblijf
ZR zoeken
ZS §
ZT zonder
ZU zuidrand
ZV zullen (zal, zult)
ZW zware verliezen
ZY zijtroep(-en)
ZZ
zijwaarts(-ch)

SI
Hl
dl
01
NI
WI
11
Ml
fl
II
Hl
Ol
Jl
31

ai

(n9-)iu'B'Bu-[raqos Dl
:i«IS
jpoo

§ nog b

i
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lijk iGenige oorlogshandeling moet volgen. De seinmiddelen bestaan uit:
lichtpistolen met .seinpatroiien voor seinen met één roode ster, met vijf
roode sterren, met drie witte sterren, met z>es witte sterren, met gelen
rook, met wit zweeflicht en met goud schitterlicht; vuurpijlen met
groene ien met roode sterren.
•pjgOA9S99UI'
Lichtpatroneii ,van het liclltpistool en vuurpijlen met aluminiumsterren
mogen nimmer worden gebruikt voor het geven van seinen; zij dienen
gppA gq. iigpJOM S^A guppi op ug qjoospppira g<j 'S.' VI sp "ag
tot .verlichting.
8P f '-D'a 8P ''A'STH ^8IT tT13A sgrqogsups gipsrqdo gp Ciq ugaijre' qoop
'^nuqgS -qpjoA\A gq. }foo 95f{9A\A gqoojë gp gApsqgq 'Suiugpo JOOA
Zoowel ,over dag als des nachts kunnen o soorten seinpatronen worpu9qmi;s!qm qugrpi Ci^; 'Soap jgAo ^mjqgS JOOA puigqsgq si £ü/ft 9Q •$$
den gebruikt en wel:
•UI5[ T; c pUT9S
otiar dag: seinpatronen met l roode ster, met 5 roode sterren, met
-gg ugpJOAv ui35[ J9^m-[s ^gui JQAOJ'B'EAX 'pire^sjE g^s^oojS ^S^'BJpgq' ugpgq;
3 witte sterren, met 6 witte sterren en met gelen rook;
de,s nachts: seinpatronen met l roode ster, met 3 witte sterren, niet
UT3A -[T3JOOA si ng ugpuoqjgpuo 9^ d'GqosuggingSups'
6 witte sterren, met goud schitterlicht en met wit zweeflicht.
jgAo ug S^pjgAO pireCiA pigqCiqT3ii ui ui o ^ugip .idimis 9Q
Vuurpijlen mogen alleen des nachts worden gebruikt; over dag zijn
•zu9 'suj'B'B^u'G'f^z gqosTJ^ogp UÜA ug 'zug '
de .sterren minder goed te onderscheiden.
pjg^smpjgA ^pioAi iigzoodugipssu^ Ciq ^qoil ^oq U'BAJIB'BA\A dp^qgq ^gui ^u;oi3jq9B
ugpjOAv pire^s
92. Zichtbaarheid
;van ^o^;
alle ugSuipuiq
seinpatronen en vuurpijlen is iii sterke
mate afhankelijk van natuurlijke belichting, van hoek tusschen waar-j9A'q.u;oi]; ugpu^si-B g^jO5[ jgAo U9uuii5[ tigdunspings 111313 ïjgjqgê' Cig; -f)£
iiemingsrichting .en richting, waarin zon of maan wordt gezien, alsmede
•jg^Ci^rasijd jgpuoz ui3[ gg 'jg^CiJfBrasud ^gra ra5[ 08 ^qo'Bu Ciq
van atmosferischen toestand (regen, mist, e.d.).
'j95[[p-[T3insijd jgpuoz ui^ ^l 'JQ^ft^'BinsTid ^gui ui5[ gx -^P ÜCL
Lichtpistoolseinen zijn onder gunstige omstandigheden geschikt voor
:^ST3'T3Jp9q : ugpuoqj9puo ugpJOAV ire^f SurpuiqjgA duiT3[ gzgp
gebruik over dag tot 1000 m, bij nacht tot 3000 m, vuurpijlseinen bij
^gui jgAOJi3i3A\!T3 g^s^ooj-Q -ugSouijgA ^oojS UT3A ugdui'Bpuigs ugrp
nacht tot 5000 m.
93. Vuurwerkseinen hebben het voordeel, dat zij, minder afhankelijk
-ugAoq tigjooqgq --O-Q; jgp 'Y'pqA na T'WA ''a'^1 Sut^sru^ra ^QX 'ff
•ra>ï Ui) 91 ^qo-BTi Ciq 'ui5[ (g-g) 9 j
van begroeiing, bebouwing, of heuvelachtigen aard van het terrein dan
-'BUisud (jgpuoz) pui Sirp Ciq 'ugpno-qjgpuo ugpJOA\^ SuipuiqjgA
de overige optische seinmiddelen, over groote afstanden kunnen worden
-mag pui jgAOJi3T3A\B g^sq.oojS ^S^isjpgq ugpgqSipuEisuio
waargenomen. ,Zij hebben het nadeel, dat zij eveneens door vijand, worjgpuQ •pire^sj'B ugpojS clo d^ipsuggragS gqosr^do JOOA pppirasSuipuiq
den gezien en door dezen ter misleiding kunnen worden nagebootst.
-J9A g^mjqgS c^sggui q.qo-i3u Ciq SJT? S-ep Ciq pA\ooz si duwiu&ds g(j -g
Bovendien leveren zij vooral bij drogen bodem en in nabijheid gebouwen
ug u&u
brandgevaar op. Tegen dit 'brandgevaar moeten bijzondere voorzorgen
worden genomen.
ugjOA g^ ugg UTSA ugups gSipuoAugg treA ugAgS J
99. De munitie van het lichtpistool bestaat uit: patronen voor seinen
gq. cj.'qoip U9 ugdo sSuip^jngq jfgoq jo 'qjijqos joop qs^ooqgS'Bu ugp
fseinpatronen) en patronen voor verlichting (lichtpatronen). Seinpatronen
-JOM UT3^ jg^iu^S' sfiujqg-^) •pppiuidpnt[ jgpui3 jo
worden verticaal omhoog geschoten, lichtpatronen onder ongeveer 45"
iigraj'B oppq
Sipoou ooz 'ugSugjq gq. Sooqrao [T3i20iqj9A
elevatie. Lichtpatronen verspreiden voldoende licht om voorgelegen terjoop dggj'qs ugg 'uiJT3 ugg joop ugups gq. quud ugg joop pA\g '(
rein gedurende 6 tot 8 seconden, in diepte en breedte 150—250 m. ver,
-IU-M? joop qqoi3jqgSjgAO ugpjoA\e gqoojS gq qgiu J9AO s
helder te verlichten.
-9SJOUI 'qgui ugqqougq gq.jo^ uguun^ tigpppiuiups gzgp UTJB 5[gjqgS Cig;
110.
Aangezien een vuurwerksein aan de waarneming kan ontsnappen,
moet bij geven van dergelijk sein een serie seinpatronen van twee of
gp
0^00^6 gp Suijgpuozqin Ciq sqjooA '.^d^m^s gp ug
meer (naar omstandigheden) worden afgevuurd. De serie mag slechts
ugpJOAi pu^i g'q ugdgojq. ugipssnq d'BtfOsugguigSups
uit één soort seinpatronen bestaan.
Voor den ontvangenden post is het voldoende, als slechts één seinpatroon van de door den zendenden post afgeschoten serie wordt waar'(28 '
genomen.
•uauias
111.
Vuurwerkseinen zijn alleen geschikt voor verzenden van berichten
met afgesproken beteekeiiis. Daar echter, vooral tijdens gevecht, seinontvanger gelijktijdig met de voor hem bestemde Vuurwerkseinen, waar'IIX MnXSQJOOH
--[gppIUIUO 'qS.8uT3Aq.UO jg5[pAV du '0Ip U12A

U'GA

ugpugzjgA 5[CipSoui Sipgods ooz qgq JOOA ugugrp'>
•ui5[ <£\1 jgpuoz
<ui5[ 9 jg^Cpfeuisijd 5[injqg3 Ciq 'pupsgS ugpJOAv u1^ STSJA gqoojS op' qgm
J9AOJ(GT3A\B gqsqoojS 'qëwjpgq ugpgu;ëTpui2<qsuio gSiqsunS j
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U'BA

ugdj9Aiq.m do Soo 'pq pui <u9uioug§jrei3A\M pugACtyq
joop pu_ pora 'ST pug^igu; Sm^§9T[AsSuTpniqj9A uipooz '95fBz jgq opiu
pop jn8T_3[ -uCiz pugspq 9pgTui9TT[ ugpora ugdgo.!} '. q.Tp'BiqgS ugpioAV cpom
puBqs' (loq. Snipuiqi9A gpguirc'BAi 'pspjapuo pui puT3qigA ugpuoq spd
-UITM. scitn^d TIQ •['B^u'By 's^iiT]; T_ u g sqipgi -[ p A\p 's2[UTT_ i 'sq.Tpg.ï i; -[-u
'Smq.S9TT_A ug^'BTAS'B'Bip ugpupqm U-B-B pSiqsgAgq ' siddimcn 99Aiq jo ugg
.T9AO sud3i_ddq.sduiuu93j_j,9y_ s '["B ug^npsgq u93mq.Sgr[AS§uipuiq.i9^L 'jTg-j-

uddeoj/i
woa
ugpJOAi ngpppira
nenpsprapS gjgpirF 9~[9A Son
ingndo nguunsf sii99U9A9
\°Q-L
ITT ST 'pJooqgS qpJOA\S
9(f •Tigpppira gpigjgqjooAuo jggra jo mm epna^iqosjgA S^JOOA 119
'n.iooq;nT9s H99 'qmfjmooqs jo -•['B'GnSis U99
UT irgmo^f 'n9tii9s gqosiqdo gp s{T3 ugjgsuTSgq gpjpzgp su8S'-[OA
119 9qjO5( ^em UQmdspmidd U'BA
A 9zCiA\F iiggS do
'njooq;

n.9 Sno§ 'pq '
TI9UT9S

Ctq jo ^qomi ugp gpugjnpoS' q.su9TpiigqsodjooA Dtq Sirepq
ST uwsiwjiv/i'o ^9jj •qqo'BjqgSjgAO ugpioM u9];CidinnA jo
TIBA pppTui loop ug^qoTigq gigpire 2[oo jgqqog ugunn^
•U9TJ.13A. sq ni?B jnn pp'qsgSq.s'BA do mo pggjgS q.9Tii u&z CT
•sno

uaS'ig;

'g

pop ugA9°g§do qgq ugqqgq; [i^

"j;

: 'UI 'O U9IUO5[ SuT5fJ9inU'Bl'B UT

U9 gug^uisjUT ugqossnq. :oup[i9A\u9iurBS sfCTpuTBUJ
ugpiOA\A joop 95[pA\ 9Q
-[TÏA9S q.

UT

TT9A9S SIUU9>-[ SfCT^pppTTUUO 'Q U9J9SoOL{qS'B^U U'BA
U9pJOA\S 'pt[ U'BA SUT§TqS8

9'qsmCuo jo SuTSSt9j9A do ups ugSu'BAq.uo
g jg J99uuT3A\y •ugq.'qo'BAi U9uuns[ S
do qgra ug^uuggui 'ugraougS ugpioAv ugpora ug^nz ups
SuBAquo do 95fpAi 'ugpêgj^BUi U'BA U9jj9j^ ftq q.t[O9A9S qgq UT
uoui '['BZ uTui9q_qgTj\ -pSjqs9Agq ^PJOAV ('zug 'qosTj'BjSgpqoTp'BJ: 'qosTuojgigq.)
ugjgpui3 sSu^ Sou ups ugAgSgS u9{fTdjnnA jo ug-[oq.sTdqqoT| U'BA
joop ugg ^p 'gqqospjgA ugg pt[ ST 'ug>[J9Ai U9uun?[
Sou

'qsnjgq

CJ-seinlappostÜ Is dit niet mogelijk, dan wordt, zoo mogelijk in nabijheid.
U-seinlappost, speciaal berichtkokerterrein ingericht.
Gedurende val en ook nog op den grond heeft sterke rookontwikkeling
plaats, waardoor koker gemakkelijker kan worden gevonden; totale brandtijd bedraagt :f= 2 minuten. Berichtkokers zijn zwart gelakt en bestaan
ui c twee in elkaar geschoven papieren hulzen, afgesloten met kurken
stop; totale lengte 25 cm. Bericht wordt geborgen in holte onder stop.
Voor berichtkokerterrein wordt, een, uit de lucht herkenbaar, vierkant
open terreingedeelte van ongeveer 200 m zijde bestemd. Het midden
ervan wordt aangeduid door uitleggen twee herkennings- of bij-seinlappen
in kruisvorm; ook kan aantal grondlappen daarvoor worden gebezigd.
126. Berichtkokers worden in den regel alleen overdag gebruikt. Het
vliegtuig daalt voor afvuren ervan tot beneden 300 m. Ieder militair is
verplicht een in zijn nabijheid vallenden berichtkoker op te rapen en
aan zijn commandant te overhandigen, die voor spoedige doorzending
aan naastbijzijnden verbiiidingspost zorg draagt.
127. Grevechtsleiding maakt van U-seinlap in den regel alleen gebruik voor wisselen van clienstteekens met verbindingsvlieger. De seinen
kunnen onder gunstige weersomstandigheden worden waargenomen van
een hoogte van 1200—-2000 m, afhangende van gezichtsscherpte waarnemer. Ten einde een vliegtuig te doen landen voor bekomen van nieuwe
bevelen, wordt bij U-seinlappost C., die vliegtuig tot zijn beschikking
heeft, het daarvoor bestemde sein met halfronde lappen vertoond.
128. De U-seinlap is vervaardigd van lichtgeel doek en bestaat uit
drie, samen een U-vormende, deelen, aan elk waarvan drie seinarmen
zijn vastgenaaid. De seinarmen zijn genummerd van l tot en met 9.
132. Het seinen geschiedt door gelijktijdig aangeven van verschillende cijfers met de seinarmen.
134. De bij U-seinlap behoorende halfronde lappen zijn van lichtgele
stof vervaardigd; zij moeten zoodanig worden uitgelegd, dat zij zoovee]
mogelijk tegen ondergrond afsteken; wanneer zij niet in gebruik zijn,
moeten zij worden opgenomen.
755. Ten behoeve van de seingemeenschap met troepen en staven in
voorste lijn maakt verbindingsvliegtuig gebruik van berichtkokers, van
seinpatronen, afgeschoten met het seinpistool en van den seinhoorn. De
staven in voorste lijn bezigen voor de gemeenschap met het verbindingsvliegtuig den U-seinlap met bijbehoorende halfronde lappen en herkenningslappen; de troepen in voorste lijn gebruiken, om die lijn aan
te geven, grondlappen en soortgelijke middelen.
756. Het verbindingsvliegtuig moet, zoodra het is herkend, door één
man per sectie of peloton (van de troepen in voorste lijn) blijvend
worden waargenomen, ten einde seinen van het vliegtuig op te nemen.
Deze man moet bij voorkeur rnet stuk gekleurd glas, zonnebril of z.m.
met kijker met gekleurde glazen zijn uitgerust. Zonder dergelijke hulpmiddelen in den regel niet mogelijk, een vliegtuig in de lucht blijvend waar te nemen. Is in de bevelen een tijdstip genoemd, waarop
vliegtuig zal verschijnen, dan moet naar dat vliegtuig worden uitgezien.
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J9p tigg U'BA pppiui JOOp

-J9A 119 9 U9Z9p UT3T3 UI O 'jlflppup U9 J9S9TpAS§UIpmqj9A pil! SU92[99}
-}SU9Tp U'BA II9pSSIA\A OuMdpUOZ^m Üq S^JOO^ 'UgjgpJOA nOZ pil} -[99A

91 SgA\ü ug^p sSire[ ^qoijgq 1199 10 'pSizgqgg ugpjoA\[
piu ugpppTuisSuipuiqjgA guoA\.gS gp jgguireAi 'uggjj'B qoop ' Bm^wis^o-sa
-08 op WDU jgëgiTAsSuipuiqjgA joop ug^qoyjgq U'BA iigëugjqjgAO iigop pq
JOOA sfinjqgS dwimds-fi ugp U'BA ug^fBiu uCi]; g^sjooA UT TOA'BJS 9Q
fifj
§gg;" tig ,j,Ctë ^Ciz ji3i?^/\_" : ugups gp uggyju irapJOAi '
si spiu ugpAgqsSuipmqjgA gp ui 'lugj^uioj'B'Bp ugipuj 'iigAgSgS ugpjOAi
ugupspmpS sjn9]|iT?j^ira 'pui ugpo^sjimA zoop U9unn3[ >{oo 'ï
J9AO jg§gipA.s§uipuiqj9A ^iqosgq U8>wt,&&p%<wi&0 U'BA ugAgë pq JOQ_/\
•Ti9Ag5gS si cpqoejpdo go^JT3"Bp '^p
'4sjgg jg^qog ^PJOAV jnnAsSuT^Tn^sin :„)gj-j 'uigs ^gq U'BA U9A9S
puoAgq qotz Sin^SgtjA uiJT?T3A\j ui 'ii9AgS o^ 113 jnnAsSui^nr[si'B
tuo puig^sgq 'ngftjö^'eq gp JOOA SuiA\nqosji3T3Av 1199 sugAg^. si g tngg
•pSizgqgS Si3pj9AO ugg^ye uguigs g/gp ugpJOA\j ugp uj
•q.9Z9q ^T'BAVZ JO

o r giu si 'SgiiA ^[i uiJT3i3A\j gp ui 'rj JoyA upjjg; ^gj-j :^ ups
•SgipA 5[i uiji3"T3Ai 'Sur;qoiJ gp -^m [\q -[-BAUEE 1193; :g ups
•ngdgj^gg; :% ups
•(ugAgS g^ 11131? uCti;
g^sjooA ui Tido U9 utii g^sjooA gp mo 2|90zjgA) ^CiS' -^Ciz J^B^ \i ups
:^§JOA sfe si ugups jgzgp siug^pgpq gQ 'iigups
f irep J99UI piu U'BA ugAgSj'B JOOA gsgnjqgë ugpJOA\^ 'ra^ g ramj
UT3A U9pire^sii3 do ^o;q. j'T3T3q^qoiz 5T3pJ9AO uCiz u0w<y^^dmds OQ -$£i
•ugjjg^s gpooj jggra
piu U9 J9r|s gpooj i ^giu 'ugjjg^s g^iAi jggra ^gra 'jg-;s g^iAv j rpui
ug;piqosi'B JOOA ^5{injqgS 'sjg>{OJ[^qoiJ9q ugjnAi-B JOOA oA
pjgA joop ^.PJOAV u^Bm^ddip, jLOoa lo-oisidmds r i9j£
•^jggS uguug^f o^

qosti9A\p '(U9A9.3 g^ UL'i? uCi]; g^sJOOA ui Tido U9 uCii gqsjooA 9 p ra o
y L 9OZJ9A /,ClS q.ClZ J'T?BA\ \S U'BA U9A9S JOOp pA\ 'UTïp 's^T

uu A ujooqups ^giu ugups joop j9S9i[AsSuipuiqj9A 1199 jgguireAV '^
'ugpjoA\q 9Q
'H 8P ^9 A oq sjg^ppSuiuug^jgq
ugg gpgrasyB ''y^jg^ 9Q
9^ £[ gp U'BA s'^qogj ui QI 0,0^ cj
gp 's^uif ra oi Wï 9 J9^p[sSuTinrg^jgq g^sjgg gp joop
g^\_i ^gq r|pJOAi irep '('A\.T[) suoCji^'eq ^ ^m ^ugunSgj ugg 'j
'_Q gp U'BA StyUAl

"

"

fl gp Jtöpuo "
£]_

gp IIT3A

S'mO'dJL

"

"

"

"

UoC|'Gr4'Bf{ g j [J

"

" "

"

uoCpB^'Brj; gjj

"

"

"

UoC^C^T3(T; 9 f

"

£\p ua;ioq ra QI; ^04 c sjg^^gysSuiuug^jgq
•fu 'd'T3'[iips-f] ugp U'BA g^qoizdo ug^ sjg^gj jgp
pii9niqosj9A -pq joop ugSgj^ijgA ^PJOAV pjgqosjgpuo qoop '-C)"a
U'BA 9ip SJTJ jgq^gf s.auiuu95[J9q gpjpzgp ugqqgq 'UQ-c]; jgp 'do 9(j

is tegenover oris" en „Waar is de voorste lijn mijner troepen en waar
zijn de cpn. mijner onderCn."
147.
Het eenige sein, dat in den bewegingsoorlog de strijdende troepen aan den verbindingsvlieger geven, is het zichtbaar aanduiden van
de voorste lijn. Zulks kan geschieden door uitleggen grondlappen volgens
beloop voorste lijn; bij gebrek aan deze, door zwaaien met licht gekleurde
doeken of spiegelen met glinsterende voorwerpen. Laatstgenoemde hulpmiddelen moeten z.m. ook worden toegepast, indien grondlappen zijn
uitgelegd, zulks om verbindingsvlieger zekerheid te geven, dat voorste
troepen zich nog in lijn van deze lappen bevinden.
148.
G-rondlappen zijn vierkante lappen, aan de ééne zijde lichtgeel, a-an
de andere zijde zwart; zij zijn nog zichtbaar op 1400 m. Zij moeten op
donkeren grond worden uitgelegd met gele zijde naar boven; bij lichten
ondergrond evenwel zwart naar boven; zij mogen niet in loopgraven of
in de schaduw worden gelegd, omdat zij dan te weinig zichtbaar zijn.
Tegen waarneming door den vijand, moet zooveel mogelijk worden gewaakt. Zij moeten goed uitgestrekt, zonder plooien, worden uitgelegd;
waar mogelijk telkens een viertal bijeen (bij voorkeur met geringe onderlinge tusschenruimte naast elkaar volgens beloop voorste lijn) op verschillende plaatsen van de aan te geven opstelling. Ver vooruitgedrongen
of achtergebleven gedeelten moeten in het bijzonder worden aangegeven.
149.
Wanneer verbindingsvlieger door het sein met den seinhoorn
,,Waar zijt gij?" wensch daartoe te kennen geeft, worden U-seinlap
met de herkenningsletter zichtbaar gemaakt, grondlappen uitgelegd, wordt
met doeken gezwaaid of met glinsterende voorwerpen gespiegeld. Een
en ander kan, wanneer tactische omstandigheden zich niet verzetten
tegen kenbaar maken van de opstellingen, ook door de voorste afdeelingen, zonder dat de verbindingsvlieger daarom heeft gevraagd, geschieden
en wel na iedere verandering in den toestand, indien deze naar haar
meening nog niet aan de gevechtsleiding bekend kan zijn of wel volgens
cle ontvangen bevelen hetzij op bepaalde tijdstippen, hetzij bij bereiken
van te voren aangegeven lijnen.
j/50. De U-seinlap met bijbehoorende lappen bedekken of oprollen,
zoodra het teeken „begrepen" van het vliegtuig is waargenomen; in elk
geval moet dit uiterlijk 5 minuten na het uitleggen geschieden om te
voorkomen, dat vijandelijke vliegers opstelling gewaar worden.
151.
Sempotten worden in clen regel, alleen in den stellingoorlog gebruikt door troepen in voorste lijn om vuurwerkseinen van witte of roode
kleur te geven aan verbindingsvlieger.
152.
De seinpot bestaat uit een kartonnen koker met bodem, waarin
is aangebracht een laag pijpaarde en vervolgens een hoeveelheid sas
voor wit of rood licht, welke 30 sec. brandtijd heeft.
153.
Om den seinpot tot ontsteking te brengen, band en dopje afnemen en met bijbehoorend geprepareerd blaadje karton over de sas
wrijven: bij gebrek aan dit ontstekingsmiddel strijkvlak lucifersdoosje
benutten.
154.
De seinpotten op afstanden van 5—10 m in een rechte lijn
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plaatsen (ten getale van minstens 4), dan wel in den vorm van één of
meer gelijkzijdige driehoeken of vierkanten met zijden van 5—10 m.
Wanneer de seinpotten tot figuren worden samengesteld, bij wind zorgen, dat geen zijden samenvallen met de windrichting en den ouderlingen afstand niet te klein nemen. In droge heide of boschterrein
maatregelen tegen brandgevaar nemen, b.v. door den pot op een steen
of hoopje aarde te plaatsen. Voor mogelijke weigering moeten reservepotten aanwezig zijn. Vooral, indien de seinen tot figuren zijn samensteld, is dit van belang, aangezien anders bij weigering een verkeerd sein
zou kunnen worden waargenomen. Seinpotten zooveel mogelijk aan 's vijands waarneming onttrekken; geeft vlieger teeken „begrepen" op den
seinhoorii of sein 2 met het lichtpistool, dan seinen onmiddellijk dooven.
155. In aanmerking komen volgende seinen:
Witte lichten in rechte lijn = Wat is tegenover onsï
Roode ,,
,, ,,
„ = Wij hebben U niet verder noodig.
Afwisselend witte en roode lichten in rechte lijn.
Driehoek(en) van witte lichten.
,,
„ roode
„
Vierkant(en) ,, witte
,,
„
„ roode
„
Beteekenis seinen wordt te voren vastgesteld. Beteekems der eerste
twee seinen mag echter nimmer worden gewijzigd, omdat het noodzakelijk
is, dat waarnemer deze uit het hoofd kent, het sein: ,,wat is tegenover
ons" dikwijls onmiddellijk door een der seinen 3 of 4 met het seinpistool
kan worden beantwoord en waarneming door den vijand van geen
schadelijker! invloed kan zijn.
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Kompas op punt richten en bij afleesnaald kompasstaiid aflezen. (Bij
vermelden kompasstaiid in een rapport, waarin een waarneming heeft
plaats gevonden, punt, van waaruit waarneming heeft plaats gehad,
duidelijk aangeven).
15. Marcheeren in de richting van bepaalden Jeompasstand, b-v. 49,50.
Kompas op 49,50 stellen, het in rechterhand nemen, deksel en spiegel
opgeslagen, wijsvinger langs deksel, richtingspijl van lichaam afgekeerd,
zorg dragen, dat deksel loodrecht op lijn der schouders staat; zoodanige wending maken, dat magneetnaald inspeelt. Men staat dan in
gewerischte marschrichtiiig. Bij duisternis inspelen beoordeelen door middel van lichtgevende deelen. Overdag en somtijds bij nacht (sterrenhemel) kan men z.n. hulprichtpunten in marschrichting zoeken.
16 Marcheeren in een richting, waarbij richtingspunt te zien is in
aanvangspwnt. Kompas richten op richtingspunt; kompasstaiid aflezen
en aanteekenen. Gedurende iiiarsch handelen als hiervoren omschreven.
77. Het in het terrein uitzetten van een bepaalden kompasstand.
Kompas stellen ;op bepaalden kompasstand; magneetnaalcl doen inspelen
'j9p9A\en
JUTlS
'pIITAi van
U9p vizier
UT ^9TUaldus
J9p9A\{
Cfq TI9 UOZ
met lig;
behulp
verkregen
richting doen afbakenen. .
18. Aangeven van een richting, loodrecht op een andere, waarvan
kompasstand bekend is, komt veelvuldig voor bij aangeven van algemeen
beloop van in te nemen opstellingen of bereikte lijnen, clan wel van
plaats van een batterij artillerie (vlaggelijn), wanneer bekend is, in
welken kompasstand vijand of doel zich bevindt. Hiertoe van (bij)
gegeven kompasstand 16,00 aftrekken (optellen) en uit rechter (linkerker) vleugel van de lijn of uit standplaats rechter (linker) stuk aldus
verkregen kompasstaiid uitzetten. B.v. Hoofdrichting batterij, kompasstand 19,75. Gevraagd vuurlijn uit te zetten. Men plaatst zich op standplaats van het re. stuk, stelt kompas op 19,75—16,00 = 3,75 en zet
in deze richting en op eigen standplaats een vlag.
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eiken tak 4 nagelgaten heeft. De schroefgateii worden, zoolang de
scherpe kalkoenen niet zijn ingeschoefd, met werk en vet gevuld.
55. Moeten paarden bij gladheid of op sneeuw dienst verrichten,
dan worden de scherpe kalkoenen in de ijzers geschroefd. De paarden
staan dan z.g. op scherp. Bij thuiskomst worden de scherpe kalkoenen
weder uitgeschroefd en de gaten opgevuld met werk eïi vet.
34. Om het ballen van sneeuw te voorkomen, wordt gebruik gemaakt
van een zool van plaatijzer, welke met kalkoenen wordt bevestigd, na in
den toon tusschen hoefzool en ijzer te zijn bevestigd.
36. Het beslag moet geregeld worden vernieuwd. In den regel is dit,
om de 5 a 6 weken noodig.
37. Beslag geregeld nazien. De man moet steeds vóór het poetsen,
even vóór het uitrukken en na terugkeer van den dienst onderzoeken,,
of het beslag van zijn paard nog in orde is.
58. Gebreken aan het beslag moeten spoedig, in elk geval vóór het
uitrukken door den ho>efsmid (hulphoefsmid) worden verholpen.
Fourage en voedering.
39. Orde in het voederen en in het drenken, het zuiver houden van
voederbakken enz. en oordeelkundige samenstelling der rantsoenen is
van groot belang voor gezondheid paarden. Haver, hooi, stroo en water
zijn de gewone voedingsmiddelen. Het bijvoer kan echter van veel
invloed zijn op den voedingstoestand van het paard.
43. Het drinkwater moet zuiver zijn. Stilstaand water is het minst,
dat uit waterleidingen het meest te verkiezen. Zeer koud water is nimmer goed. De hoeveelheid water, welke een paard drinkt, hangt af van
verrichten arbeid en temperatuur, doch ook van het paard zelve; het
eene paard gebruikt onder dezelfde omstandigheden veel meer water
dan. het andere. Het gemiddeld waterverbruik kan op 20 a 30 liter per
paard en per dag worden gesteld.
44. De grootte van het rantsoen bedraagt:
gewoon rantsoen: 3,25 kg hooi; 4 kg stroo; 5 kg haver;
verzwaard rantsoen (z.g. rantsoen Z.): 3 kg hooi; 4 kg stroo; 5,5 kg
haver;
veldrantsoen (z.g. rantsoen V.): 3 kg hooi; 4 kg stroo; 6 kg haver.
53. Ter bevordering van spijsvertering paarden — en daarmede van
het nut, dat van het voedsel wordt getrokken — is het noodig, dat de
paarden zooveel mogelijk op geregelde uren worden gevoederd en zij na
het voeren een tijdlang met rust worden gelaten en zooveel mogelijk
rust in den stal. Daarom is het gewenscht, het paard in den regel niet
eerder dan l/2 a 3/4 uur na het voederen op te zadelen of op te tuigen
en het niet binnen 2 uren na het voederen inspannenden arbeid te doen
verrichten.
Het grootste gedeelte rantsoen moet na terugkeer van den dienst
worden verstrekt. Vóór het uitrukken moet echter zoowel een gedeelte
van de haver als van het hooi zijn toegediend.
56. Goede verpleging op stal behoort mede tot een goede verzorging
van de paarden.
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gemakkelijk met zijn voet horizontaal onder en tegen trapper
kan brengen, wanneer deze in laagsten stand is geplaatst,
beide wielen in één vlak liggen (zoogenaamd sporen),
zadeldek horizontaal ligt en zadelveeren recht staan,
trapas en krukken onwrikbaar verbonden zijn,
groot kettingwiel en rechter kruk aaneen zijn verbonden (niet x.g.
,. schrikken",
kleine kettingwiel bij achterwaarts trappen (en stilstaand achterwiel) niet meedraait,
beide kettingwieleii in één vlak liggen,
wielen midden tusschen vorken loopen, niet z.g. dansen of slingeren, spaken behoorlijk gespannen en alle aanwezig zijn en velgen
geen deuken vertoonen,
wieliiaven en trapas geen speling vertoonen (in verscheidene standen na te gaan).
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HEKSTELLINGEN DOOK BERIJDER

31. Na genoten opleiding mag berijder volgende herstellingen zelfstandig verrichten:
l o, lekke banden herstellen,
2o. voorwiel, achterwiel en ketting uastelleii,
3o. onschadelijk maken van enkele gebroken spaken.
Met de bij het rijwiel behoorende gereedschappen, herstellingsmiddel en en een schroevedraaier kunnen vorenstaande bewerkingen worden
uitgevoerd.
Wanneer berijder zelfstandig herstelling heeft moeten verrichten, zal
hij hiervan zoo mogelijk kennisgeven.
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HOOFDSTUK XVI.
Verklaring der teeken s van de stafkaart.
(l : 50.000.)
Is opgenomen in het zakje in het voorblad van den ringband.
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