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H O O F D S T U K I.
A . Koninklijk Huis.
Hare Majesteit W I L H E L M I N A , Helena, Pauline, M a r i a ,
Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Hertogin
van Mecklenburg, enz.;
geboortedag: 31 Augustus 1880;
ingehuldigd als Koningin der Nederlanden te Amsterdam op
6 September 1898;
Hare Koninklijke Hoogheid J U L I A N A , Louise, Emma, Marie,
Wilhelmina, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,
Hertogin van Mecklenburg, enz.;
geboortedag: 30 A p r i l 1909;
B . Vlaggen.

Ingevolge beslissing van den Minister van Defensie zijn i n dit
boekwerk niet opgenomen:
a)
de V l a g van H . M . de Koningin;
b ) de V l a g van H . K. H . Prinses Juliana;
c)
de V l a g van den Minister van Defensie;
d ) de V l a g van den Opperbevelhebber van L . en Z . ;
e)
commandovlaggen en lantaarns (ontbrekende pagina's 29
t/m32).
Deze zullen aan de onderdeden van het Leger als een afzonderlijke plaat worden verstrekt.

1. Vlag van H. M. de
Koningin.
Oranje vlag met blauw staand kruis; i n het kruispunt een gekroonde leeuw, waaromheen het grootkruis der Militaire W i l l e m s orde. I n de vier hoeken het wapen van Oranje ( h o o r n ) .
2. Vlag van H. K. H. Prinses
Juliana.
Oranje vlag met een hoek er uit en een blauw staand kruis; i n
het kruispunt een gekroonde leeuw, in den linkerbovenhoek het
wapen van Oranje (hoorn) en i n den linkeronderhoek een griffioen.
3. Vlag van den Minister van Defensie.
Samengesteld uit zeven horizontale banen en wel, van boven naar
beneden: drie banen, achtereenvolgens rood, w i t en blauw, elk
metende 1/12 van de hoogte; een witte baan met roode staande
leeuw, metende % van de hoogte; drie banen achtereenvolgens
rood, w i t en blauw, elk metende / van de hoogte.
1
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2
C.

3
2.

Volksliederen.

Bescherm, o G o d ! bewaak den grond,
W a a r o p onze adem gaat;
De plek, waar onze wieg op stond,
W a a r eens ons graf op staat.
W i j smeeken van U w Vaderhand,
M e t diepgeroerde borst,
Behoud voor 't lieve Vaderland,)
V o o r Vaderland en V o r s t .
(

WILHELMUS.
Wilhelmus van Nassouwe
ben ick, van duitschen bloet,
den vaderlant ghetrouwe
blijf ick tot i n den doet;
een prince van Oraengien
ben ick v r y onverveert,
den coninc van Hispaengien
heb ick altijt gheëert.

t w e e m a a l

M i j n schilt ende betrouwen
sijt Ghy, o God mijn Heer,
op u so w i l ick bouwen,
verlaet my nimmermeer,
dat ick doch vroom mach blijven,
uw dienaer t' aller stont,
die tyranny verdrijven,
die my mijn hert doorwont.
Oorlof mijn arme schapen,
die sijt i n groten noot,
uw harder sal niet slapen,
al sijt ghy nu benout;
tot God w i l t u begheven,
sijn heilsaem woort neemt aen,
als vrome christen leven,
't sal hier haest sijn ghedaen.
WIEN

NEERLANDSCH

BLOED.

1.
W i e n Neerlandsch bloed i n d'adren vloeit,
V a n vreemde smetten vrij;
W i e n s hart voor land en Koning gloeit
V e r h e f f ' den zang als w i j ,
H i j steil' met ons vereend van zin,
M e t onbeklemde borst,
Het Godgevallig feestlied in )
aal.
V o o r Vaderland en V o r s t . )
tweem

D r i n g ' luid van uit het feestgedruisch,
Die beê U w ' hemel i n :
Bewaar den V o r s t , bewaar zijn huis,
E n ons zijn huisgezin,
Doe nog ons laatst, ons jongst gezang,
Dien eigen wensch gestand:
Bewaar, o God! den Koninq lanq,) _
E n 't lieve V a d e r l a n d .
\
>
t u

.
-

,
e e m a a L

D . Eerbewijzen tijdens het ten gehoore brengen van
volksliederen.
I n uniform gekleede militairen moeten tijdens het bij officieele
•gelegenheden ten gehoore brengen van het „Wilhelmus van Nassouwe" of het „ W i e n Neerlandsch Bloed", de volgende regelen in
acht nemen:
De niet i n eenig militair verband aanwezige militairen nemen de
•houding aan; binnenshuis wordt het hoofd ontbloot, terwijl in de
open lucht het hoofd gedekt wordt gehouden en de militaire groet
w o r d t gebracht tot het lied ten einde is.
Tijdens het spelen van het „Wilhelmus
van Nassouwe" of het
*,Wien Neerlandsch
Bloed" bij niet officieele gelegenheden en
tijdens het ten gehoore brengen van buitenlandsche volksliederen,
fcehooren de daarbij aanwezige in uniform gekleede militairen zich,
met inachtneming, voor zooveel toepasselijk, van het bepaalde in
het eerste l i d , te regelen naar de omstandigheden waaronder dit
ten gehoore brengen plaats vindt, met dien verstande dat zij in hun
•eerbetoon in geen geval zullen achterblijven bij de aanwezige nietmilitairen.
Het bepaalde i n het eerste en tweede lid is van overeenkomstige
toepassing ten aanzien van in burgerkleeding gekleede militairen.
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HOOFD
A.

Rangen en onder
I.

Korporaal

Korporaal

Sergeant

Sergeant
Wachtmeester
Fourier

Wachtmeester
Fourier
Onderofficieren.

Subalterne
officieren.

Hoofdofficieren.

Opperwachtmeester
Adjudant-onderofficier

Majoor
Opper
Adjudant

Vaandrig

Vaandrig

Tweede-luitenant
Eerste-luitenant
Kapitein
Ritmeester

Luitenant
Luitenant
Kapitein
Ritmeester

Majoor

Majoor

Sergeant-majoor

Overste
Kolonel

Kolonel

Generaal-majoor

)

\ Generaal

Opperofficieren.
Luitenant-generaal

)

MACHT.
Onderscheidingsteekenen aan
weerszijden op den kraag
van den mantel.

Gele (witte) chevrons op de benedenmouwen.
i Gouden (zilveren) chevrons op de benedenmouwen.
Gouden (zilveren) chevrons op de benedenmouwen; bovendien een gouden (zilveren)
chevron op de linkerbovenmouw.
) Dubbele gouden (zilveren) chevrons op de
)
benedenmouwen.
Officiersuniform; aan weerszijden van den
kraag een gebombeerd knoopje.
Als voren.

i

Luitenant-kolonel

scheidingsteekenen.

Onderscheidingsteekenen op de
veldjas, overjas en jekker.

Aanspreken met:

Rangen.

—

LAND

STUK n .

Ji

Gele (witte) lis.
1
| Gouden (zilveren) lis.

Dubbele gouden (zilveren) lis.
Dubbele gouden (zilveren) lis, met
een gebombeerd knoopje.
Als voren.

Aan weerszijden van den kraag 1 ster.
Aan weerszijden van den kraag 2 sterren.

Aan weerszijden 1 ster.
Aan weerszijden 2 sterren.

| Aan weerszijden van den kraag 3 sterren.

Aan weerszijden 3 sterren.

Aan weerszijden van den kraag een gouden
(zilveren) balk met 1 ster.
Aan weerszijden van den kraag een gouden
(zilveren) balk met 2 sterren.
Aan weerszijden van den kraag een gouden
(zilveren) balk met 3 sterren.

Gouden (zilveren) balk met 1 ster.
Gouden (zilveren) balk met 2 sterren.
Gouden (zilveren) balk met 3 sterren.

Kraag met goud-geschulpten
rand, aan \
weerszijden 4 sterren.
(
(Luit-gen. 4 zilveren sterren. Gen.-maj. 2 ( Geschulpte balk met 4 sterren.
gouden en 2 zilveren sterren).
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Landmacht.

Voorzijde v a n de pet v a n
zee-officieren en officieren
der mariniers i n goud;
officieren v a n administratie
in zilver.

Subalterne
officieren

Tweede-Luitenant.

Eerste-Luitenant.
K a p i t e i n of
Ritmeester

Voorzijde v a n de pet v a n
officieren v a n den marinestoomvaartdienst
in goud.

Hoofdofficieren

Majoor
Luitenant-Kolonel
(Aanspreken met
„Overste")

Kolonel
Opperofficieren

i©
X*

* !L

, "*"*/\*

*

Voorzijde v a n de pet v a n
officieren-vlieger of -zeewaarnemer i n goud.

y

Generaal-Majoor en
Luitenant-Generaal

Zeemacht.

uajaroijjo
-9-BIA

uaaapujo
-pjooH

Voorzijde v a n de pet v a n
officieren v a n gezondheid
in goud.

uajaiogjo
auaa^paqng

M o u w v/d
Uniformjas.

M o u w v/d
Overjas.

K r a a g v/d
Mantel.

Luitenant
t e r Zee d e r
2 e klasse.

8
II.

ZEEMACHT.

Officieren van de zeemacht zijn te herkennen aan een in goud
geborduurd onder schei ding stee ken aan de voorzijde van de pet,
bestaande uit een door een krans omgeven anker (zeeofficieren en
officieren van het Korps mariniers), flambouw (officieren van de
marine-stoomvaartdienst), lucktschroef
met motor (officieren-vlieger) of esculaapstaf
(officieren van gezondheid), waarboven
een
kroon, en voorts aan één of meer galons van goud of zilver om de
benedenmouwen.
Onderofficieren
en korporaals van de zeemacht dragen in het
algemeen dezelfde onderscheidingsteekenen als hun ranggenooten bij
de landmacht (sommigen de zoogenaamde ,,halve streep").

BIJZONDERE ONDEHSCHEIDINGSTEEKENEN.
(Voor soldaten van wol: voor onderofficieren

Scherpschutter
lichte - mi trailleur.

van goud- of

zilverdraad).

Scherpschutter
zware- m i trai 11 eur.

Buitengewoon geoefend
han d granaatwerper.

Scherpschutter
iste klasse.

Scherpschutter
pistool.

Scherpscb-itter
2de klasse.

Geoefend
optisch seiner.

11
B . Eerbewijzen.
a. Beteekenis van den militairen groet.
De militaire groet is het zinnebeeld van de samenhoorigheid,
welke bestaat tusschen allen, die deel uitmaken van de weermacht
van ons land; zij wordt het eerst gebracht door den lager geplaatsten militair aan den in rang boven hem gestelden, ten einde de
krijgstuchtelijke verhoudingen i n de weermacht juist en naar behooren te doen uitkomen.
Tegenover buitenlandsche militairen is de militaire groet een verplichte beleefdheidsvorm.
b.

Algemeene bepalingen.

Het verplichte eerbewijs van den in uniform gekleeden militair
bestaat uit den militairen groet of den militairen eeregroet.
Alle militairen moeten, voor zoover zij i n uniform zijn gekleed,
den militairen groet brengen aan alle in uniform gekleede meerderen,
ongeacht of deze behooren tot het leger hier te lande, de zeemacht,
of het Nederlandsch-Indische leger.
Z i j n een meerdere of een mindere, dan wel beiden in burgerkleeding, dan is de mindere verplicht het voorgeschreven eerbewijs
te brengen, wanneer hij geacht kan worden den meerdere te kennen.
In burgérkleeding brengt de militair den burgerlijken groet door het
hoofddeksel af te nemen. Is de militair blootshoofds dan wordt
volstaan met het aanzien van dengeen, wien de groet geldt. Het
hiervoren bepaalde is ten aanzien van verlofsmilitairen slechts van
toepassing, wanneer zij in werkelijken dienst zijn of geacht worden
in werkelijken dienst te zijn.
Militairen brengen aan in uniform gekleede gewezen militairen,
aan de predikanten en aalmoezeniers van leger en vloot, wanneer
deze i n dienstkleeding gekleed zijn, en aan de met een militairen
rang gelijkgestelde leden van het Nederlandsche Roode Kruis, wareneer deze i n uniform gekleed zijn, dezelfde eerbewijzen, welke zij
verplicht zijn te brengen aan de militairen met den rang, waarvan
bedoelde gewezen militairen de onderscheidingsteekenen dragen of
waarmede deze predikanten, aalmoezeniers of leden van het Nederlandsche Roode Kruis zijn gelijkgesteld.
V o o r buitenlandsche militairen worden dezelfde eerbewijzen verricht als voor Nederlandsche militairen van denzelfden rang.
Iedere meerdere is verplicht op de voorgeschreven wijze den hem
door minderen gebrachten groet te beantwoorden.
A l l e militairen, die aan boord van een oorlogsschip komen of
uit het benedenschip aan dek, brengen den militairen groet aan
de vlag.
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Ridders der Militaire Willemsorde ontvangen, wanneer zij het
modelkruis zichtbaar dragen, van den niet met gemeld kruis versierden ranggenoot of soldaat den militairen groet.
Door den ongewapenden militair wordt tot het brengen van den
militairen groet, stilstaande, tijdig de houding aangenomen, nadat
is front gemaakt naar den persoon, wien men den groet brengt. De
groet eindigt, wanneer de meerdere den mindere is voorbijgegaan.
Bij het brengen van den militairen groet aan personen worden deze,
met opgeheven hoofd, aangezien. De vlakke rechterhand wordt met
aaneengesloten vingers vlug omhoog tegen den rechteronderkant
van het hoofddeksel, even achter het rechteroog, gebracht, de palm
van de hand naar voren en de elleboog ongedwongen omlaag. Is
de militair te voet, dan blijft de linkerarm gedurende den groet als
in de houding. Bij het eindigen van den groet wordt de rechterarm vlug omlaag gestrekt en weder rechtuit gezien.
In geval de meerdere en de mindere elkander tegemoet komen,
of indien eerstgenoemde stilstaat, groet de mindere, na voor zooveel
noodig te zijn uitgeweken, wanneer hij den meerdere tot zes passen
in de bewegingsrichting is genaderd. Nadat de mindere den meerdere is voorbij gegaan, eindigt het eerbewijs.
De mindere, die door een meerdere wordt ingehaald en voorbijgegaan, of die een meerdere inhaalt en voorbijgaat, handelt overeenkomstig het bepaalde in het eerste l i d , behoudens dat de groet
eerst wordt gebracht bij het voorbijgaan.
De militair, die rookt, of eenig voorwerp in de hand draagt,
neemt, alvorens den groet te brengen of te beantwoorden, het
rookgerei of het voorwerp in de linkerhand.
Laat de omvang of het aantal der voorwerpen, welke hij draagt,
niet toe, de rechterhand vrij te maken, dan blijft bij het brengen
van den groet de beweging met de rechterhand achterwege.
A l s de mindere gezeten is, moet hij, alvorens te groeten, opstaan
en de houding aannemen.
Wanneer een militair te voet of te paard, die een paard aan de
hand geleidt, moet groeten, blijft de beweging met de rechterhand
achterwege.
De mindere, die te paard i n versnelden gang rijdt, doet vóór het
brengen van den groet zijn paard in stap overgaan.
Komt een mindere, te paard gezeten, een bereden meerdere achterop, dan mag hij dezen niet voorbij rijden, zonder daartoe vergunning te hebben gevraagd en verkregen.
Is de mindere op een rijwiel gezeten, dan rijdt hij bij het brengen
van den groet i n gematigden gang.
V o e r t hij, gezeten op een rijwiel, een rijwiel aan de hand mede,
dan laat hij bij het brengen van den groet de beweging met de
rechterhand achterwege.

Wanneer een militair, terwijl hij blootshoofds is, moet groeten,
blijft de beweging met de rechterhand achterwege, doch wordt deze
als in de houding gebracht.
W a n d e l t de meerdere of de mindere heen en weer, dan wordt
de groet denzelfden meerdere slechts eenmaal gebracht.
V a n een troep wordt alleen de commandant en in voorkomend
geval het vaandel of de standaard gegroet.
Bevindt een mindere zich in een rijtuig of eenig ander middel van
vervoer, dan gaat hij, gezeten zijnde, rechtop zitten en brengt, voorbijgaande, den meerdere den groet.
De bestuurders van automobielen en motorrijwielen behoeven
gedurende het rijden niet te groeten, behoudens in de gevallen,
genoemd op blz. 14. Bevindt zich in de automobiel, het rijtuig of
eenig ander vervoermiddel, een militair, die als geleider is aan te
merken, dan groet alleen deze, terwijl de overige militairen rechtop
gaan zitten.
V a n den bok rijdende, wordt de groet gebracht, nadat in voorkomend geval de zweep tevoren i n de linkerhand is overgenomen;
indien dit laatste niet mogelijk is, blijft de beweging met de rechterhand achterwege.
Alle militairen brengen den militairen eeregroet:
le. aan Hare Majesteit de Koningin en aan Hare Koninklijke
Hoogheid Prinses Juliana:
2e. aan de ontplooide, door of vanwege Hare Majesteit de
Koningin uitgereikte of met Koninklijke toestemming gevoerde
vaandels en standaarden; zijn de vaandels of standaarden met een
foudraal omhuld, dan worden daarvoor geen eerbewijzen verricht;
3e. bij het voorbijgaan van het stoffelijk overschot van personen,
die met militair eerbetoon worden ter aarde besteld en bij het in
het graf neerlaten van dit stoffelijk overschot.
T e n opzichte van buitenlandsche Staatshoofden en Vorstelijke
personen worden dezelfde vormen en eerbewijzen i n acht genomen
als aangegeven zijn voor Hare Majesteit de Koningin.
De militaire eeregroet is gelijk aan den militairen groet, behoudens
dat voor het brengen van den militairen eeregroet op acht passen
afstand halt en front wordt gemaakt. De militaire eeregroet eindigt,
wanneer de Vorstelijke persoon, het vaandel, de standaard of het
stoffelijk overschot, waaraan men den groet brengt, twee passen
voorbij is.
Een militair, op een rijwiel gezeten, stapt tot het brengen van
den eeregroet af en houdt het rijwiel met de linkerhand vast.
De eeregroet wordt vervangen door den groet, wanneer:
le. een militair, te paard of te voet, een paard aan de hand
geleidt, of, op een rijwiel gezeten, bovendien een rijwiel aan de
hand medevoert;
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2e. een militair, Hare Majesteit de Koningin, Hare Koninklijke
Hoogheid Prinses Juliana, een vaandel, een standaard of een stoffelijk overschot, hetwelk met militair eerbetoon wordt ter aarde
besteld, achterop komende, bij hooge uitzondering i n een bijzonder
geval verplicht is, voorbij te gaan;
3e. een militair, te paard of op een rijwiel gezeten, het verkeer
in gevaar zou brengen, indien dit paard of dit rijwiel dwars op
de verkeersrichting zou worden geplaatst. I n dat geval wordt in
de richting van het verkeer halt gehouden, c.q. van het rijwiel
gestapt, en gegroet. I n gevallen, waarin tijdig halt houden onmogelijk is, of ongelukken zou kunnen veroorzaken, kan langzaam
worden doorgereden, terwijl de groet wordt gebracht;
4e. een militair optreedt als bestuurder van een automobiel of
ander voertuig;
5e. een militair in een automobiel of in een ander voertuig is
gezeten; bevindt zich in het voertuig een militair, die als geleider
is aan te merken, dan groet alleen deze, terwijl de overige militairen
rechtop gaan zitten.
Bij nadering van Hare Majesteit de Koningin of Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana doen de bestuurders van automobielen en andere voertuigen tijdig hun voertuigen ter zijde van den
weg stilstaan.
Motorrijders houden halt, stappen van hun motorrijwiel en brengen, indien dit zonder gevaar voor het verkeer kan geschieden, den
militairen eeregroet.
In gevallen, waarin tijdig stoppen der voertuigen onmogelijk is
of ongelukken zou kunnen veroorzaken, kan langzaam worden doorgereden, terwijl de groet wordt gebracht.
Een gewapende militair brengt den groet als een ongewapende,
doch hij laat de beweging met de rechterhand achterwege:
a. als hij, met het geweer of de karabijn gewapend zijnde, het
wapen niet op den rug draagt;
b. als hij de sabel of den klewang getrokken heeft.
Stilstaande, en te voet zijnde, wordt voor officieren het geweer
of de karabijn i n den arm genomen, voor onderofficieren en korporaals wordt het geweer of de karabijn bij den voet gezet of
gehouden.
Militairen beneden den rang van tweede-luitenant, die de sabel
of den klewang getrokken hebben, vervangen het groeten met de
rechterhand door het dragen van het wapen als in de houding met
getrokken wapen.
T o t het brengen van den eeregroet door den met het geweer (de
karabijn) gewapenden militair, die dit wapen niet op den rug
draagt, wordt het geweer (de karabijn) gepresenteerd.

Militairen beneden den rang van tweede-luitenant, die de sabel
(den klewang) getrokken hebben, presenteeren in bedoeld geval
het wapen.
De eeresignalen zijn:
l e . Het „Wilhelmus
van
Nassouwe".
D i t wordt gespeeld door de muziekkorpsen en wel voor Hare
Majesteit de Koningin, en voor de leden van het Koninklijk Huis,
alsmede tot besluit van de parade ter gelegenheid van den verjaardag van Hare Majesteit de Koningin.
Is geen muziekkorps aanwezig, dan wordt, zoo tamboers en/of
hoornblazers (trompetters) zijn ingedeeld, het signaal
„Wilhelmus"
geslagen en/of geblazen.
2e. De
vaandelmarsch.
Deze wordt geslagen of geblazen bij het i n - en uittreden van
vaandels of standaarden. Is een muziekkorps aanwezig, dan speelt
dit na den vaandelmarsch de eerste reprise van het „Wilhelmus
van
Nassouwe".
3e. De ban.
De ban wordt geopend bij het begin van een militaire plechtigheid, waarbij een mededeeling wordt gedaan of een handeling
wordt verricht door, in naam van of op last van Hare Majesteit
de Koningin. Wanneer bedoelde mededeeling is gedaan of handeling is verricht, wordt de ban weder gesloten.
Bij een troep groet alleen de commandant, indien niet voorgeschreven is, dat ook de bij den troep ingedeelde officieren en
verdere militairen aan het eerbewijs deelnemen. T e paard i n versnelden gang marcheerende, doet de commandant bij het brengen
van den groet aan meerderen zijn paard in stap overgaan.
Heeft een mindere zich tot een meerdere te wenden, of wordt hij
door dezen geroepen of aangesproken, dan houdt hij op twee
passen in front van den meerdere halt, neemt de houding aan, groet
en noemt zijn rang of stand en naam. Vóór het weggaan groet hij
nogmaals, maakt rechtsomkeert op de plaats en verwijdert zich.
Is de mindere gewapend met het geweer of de karabijn, dan
wordt dit wapen — behalve als de karabijn op den rug wordt
gedragen — aan den schouder genomen of gehouden.
A l l e militairen spreken hun meerdere met diens rang aan, behoudens dat door hen worden aangesproken: de luitenant-generaal
en de generaal-majoor «iet „generaal", de luitenant-kolonel met
„overste", de eerste- en tweede-luitenant met „luitenant", de adjudant-onderofficier met „adjudant" en de sergeant-majoor (opperwachtmeester) met „majoor ( o p p e r ) " .
Bescheiden, rapporten, enz. worden door den mindere aan den
meerdere overhandigd, na het brengen van den groet. O p een rijwiel
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gezeten, stapt de mindere bij het naderen van den meerdere daartoe tijdig af; in dit geval kan bij den groet de beweging met de
rechterhand achterwege blijven.
Wanneer twee of meer militairen, zonder dat een hunner als
geleider optreedt, te zamen loopen of rijden, plaatst de laagst in
rang zijnde zich ter linkerzijde van den ander of, indien het meer
dan twee militairen betreft, die zich naast elkander voortbewegen,
plaatsen de lager in rang zijnden zich ter weerszijden van den
hoogst in rang zijnden hunner.
Treedt een officier een voor den militairen dienst bestemd lokaal
binnen, waarin zich uitsluitend militairen beneden den rang van
tweede-luitenant bevinden, dan wordt „in orde!" geroepen door
dengene, die den officier het eerst ziet. D i t geschiedt niet, wanneer
de officier binnentreedt, terwijl er gelegenheid wordt gegeven tot
bidden of danken. De militairen nemen ter plaatse, waar zij zich
bevinden, de houding aan, daarbij zoo mogelijk front makende
naar den officier, totdat deze anders gelast. Gedurende het eten,
kunnen zij, aan tafel gezeten, met eten doorgaan, doch moeten het
stilzwijgen bewaren; dit laatste is ook van toepassing voor militairen, die te bed liggen. De hoogste of oudste in rang der in het
lokaal aanwezigen, of — wanneer alleen soldaten aanwezig zijn —
de kamerwacht, meldt zich bij den officier.
In de cantines en ontspanningslokalen binnen het kazernecomplex wordt alleen ,,in orde" geroepen voor den regiments(detachements-) commandant en hoogere autoriteiten.
Bevinden zich militairen tot het ontvangen van onderwijs in
eenig lokaal en komt een meerdere van den onderwijzer (de onderwijzers) binnen, of nadert die meerdere, wanneer het onderwijs
buiten wordt gehouden, dan wordt de houding aangenomen op
het commando „geeft acht!" van den onderwijzer of van den oudste
der onderwijzers; deze laatste meldt zich bij den meerdere.
Binnen een kazernecomplex of in een legerplaats blijft de groet
voor militairen beneden den rang van tweede-luitenant achterwege,
tenzij deze zich, belast zijnde met de bewaking van een toegang tot
de kazerne of de legerplaats, nabij de uitgangen ophouden, of,
wanneer een mindere zich bij een meerdere meldt of door dezen
wordt bedankt.
Ontmoet een militair beneden den rang van sergeant in een gang
of op een trap van een tot militaire doeleinden bestemd gebouw,
een officier, dan maakt hij halt en front.
Militairen, die te paard of te voet afzonderlijk opgesteld staan
voor het afzetten van een ruimte, verrichten de voorgeschreven eerbewijzen, tenzij de goede vervulling van hun taak zulks niet toelaat.

H O O F D S T U K IIL
Het vaandel (de standaard).
Elk regiment infanterie, het Regiment wielrijders, de half-regimenten huzaren, het Regiment genietroepen, het wapen der Koninklijke
marechaussee, de Koninklijke militaire academie, de School voor
reserve-officieren der infanterie, het Koninklijk Instituut der Marine,
het korps Mariniers, de Koloniale Reserve en de in voorkomend
geval uit de bijzondere vrijwilligers te vormen korpsen en verbanden
bezitten een vaandel, hetwelk is uitgereikt door of in naam van
Hare Majesteit de Koningin.
De vaandels van het Regiment wielrijders, van de half-regimenten
huzaren en van het W a p e n der Koninklijke Marechaussee worden
standaard geheeten.
De oranje-kleur herinnert aan den band, welke bestaat tusschen
het regiment en cns Vorstenhuis, het Huis van Oranje-Nassau,
waaraan het land zóóveel is verplicht, dat men kan zeggen: de
geschiedenis der Oranje's is sedert eeuwen tevens de geschiedenis
van ons land.
M e t en door Oranje is ons land meer dan één moeilijk tijdperk
te boven gekomen:
het was het Huis van Oranje, dat leiding gaf bij den strijd om
de vrijheid, vrijheid voor en aan allen op elk gebied;
het waren Oranjevorsten, die ons de richting aanwezen om te
komen tot wat w i j nu zijn: een vrij, welvarend volk, vooraanstaand
in de rij van beschaafde naties;
het waren de telgen uit het Huis der Oranje's, die met ons geleden en gestreden hebben en het was ook in de jaren van 1914 —
1918 een vorstin van Oranje-Nassau, die ons in donkere en dreigende tijden een voorbeeld en steun was.
De opschriften op het vaandel herinneren aan de krijgsverrichtingen waarbij zij, die vóór ons tot het regiment behoorden, hebben
uitgeblonken in daden van moed, beleid en trouw; door het vaandel
zijn die daden onzer voorgangers geëerd en voor de herinnering
bewaard. (Quatre Bras, 16 Juni 1815; Waterloo, 18 Juni 1815;
Tiendaagsche Veldtocht, 1831; Citadel van Antwerpen, 1832.)
Onderscheidingsteekenen, ter zake van moedig gedrag aan het
geheele korps verleend, worden aan het vaandel bevestigd. Z o o zijn
de vaandels van enkele bataljons van het Nederlandsch-Indische
leger en van het Korps marechaussee van A t j e h en Onderhoorig-
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heden versierd met het Kruis der Militaire Willemsorde; het vaandel van het 8ste Regiment Infanterie met het Zilveren Kruis
(1813—1815).
Het vaandel van het Regiment Gredaniers is met het door Koning
W i l l e m I I gedragen Metalen Kruis (1830—1832) versierd; aan het
vaandel van het 7de Regiment infanterie is de door Generaal
Chassé gedragen Citadel-medaille (Antwerpen, 1832) gehecht (één
der bataljons van dat regiment behoorde tot de dappere verdedigers
der Citadel).
Het vaandel (de standaard) moet dan ook worden beschouwd
als het zinnebeeld van onze trouw aan den dienst van Koningin
en Vaderland en daarom brengen w i j aan het ontplooide vaandel
de hoogste eerbewijzen, waarbij w i j ons voornemen, ons onder alle
omstandigheden zóó te gedragen, dat aan dit embleem geen smet
zal kleven.
Wanneer bij plechtige gelegenheden het vaandel onder de tonen
van het Volkslied, het Oude Wilhelmus, i n de gelederen plaats
neemt, worden w i j herinnerd aan de grondslagen van ons militair
bestaan: kameraadschap, korpsgeest, gehoorzaamheid aan hen, die
boven ons gesteld zijn, trouw en liefde voor Koningin en land.
O p datzelfde vaandel leggen de nieuw-aangestelde officieren, die
bij het regiment intreden, den eed af van „Trouw aan de
Koningin,
gehoorzaamheid aan de wetten, onderwerping aan de
krijgstucht".
W i j vergeten ten slotte niet, dat het vaandel het eenigblijvende,
de kern van het regiment is, i n tegenstelling met den commandant,
de officieren, onderofficieren, korporaals en soldaten, die i n den
loop der jaren allen komen en gaan, telkens aan hun opvolgers het
vaandel nalatende en toevertrouwende.
Eenmaal den militairen dienst verlaten hebbende, stelle de oudmilitair er een eer in, ook als burger het militaire vaandel zijn
groet te brengen.
Sta niet toe, dat door anderen op minachtende wijze over het
vaandel wordt gesproken; aan hen, die de beteekenis van het
vaandel niet mochten begrijpen, legge men die uit.

HOOFDSTUK IV.
Doel, beteekenis en noodzakelijkheid van de
Nederlandsche weermacht.
Beteekenis van Nederland.
Nederland is een land van groote beteekenis. Slechts België heeft
een even dichte bevolking. Het Rijk i n Europa is wel is waar
betrekkelijk klein, maar Nederland over zee is even groot als
Duitschland, Engeland, Frankrijk, Spanje en Italië te zamen. Onze
landbouw, veeteelt, tuinbouw, handel, industrie en scheepvaart zijn
van groot belang. W i j genieten een vrijheid als slechts weinige
landen kennen en mogen ons verheugen in een staatsregeling, welke
vreemdelingen ons benijden. Geen wonder, dat het meerendeel van
ons volk, dat dit alles begrijpt, het Vaderland lief heeft en dezen
gelukkigen toestand w i l bestendigen.
Ligging van Nederland.
De ligging van ons land is echter zoodanig, dat zijn bezit, vooral
in tijd van oorlog, zeer voordeelig zou zijn voor andere Staten. Z i j
zouden dan immers onze havens kunnen gebruiken voor hunne
oorlogsschepen, hunne legers kunnen laten landen op onze kusten
of door ons land marcheeren, om hun vijand beter te kunnen aanvallen. M a a r dan was het gedaan met onze onafhankelijkheid en
speelden anderen hier den baas.
Doel der weermacht.
Het uiterste middel, om de zoo zeer gewenschte onafhankelijkheid
te bewaren, bestaat in het inzetten onzer weermacht: Leger en
V l o o t . Z i j dient om den aanval van een vijand af te slaan, doch
zij heeft ook voorbehoedende werking. Immers, wanneer de weermacht sterk en goedgeoefend is, dan hebben de andere landen
ontzag voor ons en zullen er niet licht toe overgaan, om ons aan
te vallen. Een flinke weermacht kan ons dus buiten den
strijd
houden. A l s ons leger i n 1914 niet bestaan had, zouden de D u i t schers vrij zeker door Limburg getrokken zijn, zooals ze eerst van
plan waren.
Ook kan het gebeuren, dat er oorlog ontstaat, waarbij w i j onzijdig
kunnen en dus willen blijven. D a n is een weermacht noodig, om
onze onzijdigheid te handhaven, de strijdenden buiten ons land te
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houden of eventueel onmiddellijk te ontwapenen. I n den grooten
oorlog werden door ons zoowel Belgen als Duitschers, die ons land
binnenkwamen, ontwapend.
De Regeering in ons land moet verder kunnen beschikken over
middelen, om onwettige aanslagen op het staatsbestel, groote verstoringen der orde te voorkomen en te verijdelen. De gewone politiemacht is hiertoe niet altijd sterk genoeg. Ook revolutie in naburige
landen moeten wij buiten onze grenzen kunnen houden. Hiertoe
dient eveneens de weermacht.
Door sommigen wordt beweerd, dat juist de aanwezigheid van
een weermacht oorzaak is van het ontstaan van oorlog. Zoolang de
andere landen echter nog gewapend zijn, is weerloosheid onverantwoordelijk. Een land, dat weerloos is, wordt door geen enkel ander
land ontzien en wordt onmiddellijk bezet, als daarmede voordeden
te behalen zijn. (Luxemburg van 1914—1918.)
W e e r anderen beweren dat ons land niet in staat is, een legermacht te onderhouden, welke i n staat is, het V a d e r l a n d behoorlijk
te verdedigen. De gesteldheid van ons land is evenwel zoo, dat we
in onze groote rivieren, onzen lagen bodem, die gemakkelijk onder
water te zetten is, onze kusten en zeegaten, welke, zonder betonning en kustlichten, moeilijk te naderen zijn, hulpmiddelen vinden,
die, naast de aangelegde kunstmatige versterkingen, ons in staat
stellen, een vijand met succes tegen te houden, hetgeen meermalen
in onze geschiedenis mogelijk bleek. (Mislukte landing der Russen
en Engelschen in N . - H o l l a n d en Walcheren. Inval der Franschen
in 1672. Beteekenis van de Vesting H o l l a n d ) .

dus thans nog geen zekeren waarborg geeft, dat er geen oorlog
meer zal komen, moeten we zijn streven met alle kracht steunen
in het vertrouwen, dat eenmaal de tijd zal komen, dat hij i n staat
zal zijn, den vrede tusschen de Volkeren onder alle omstandigheden
te handhaven.

D e Volkenbond.
I n 1918 werd tusschen de overwinnende landen de Volkenbond
opgericht. Het doel was, het grondbezit van iederen aangesloten
Staat te verzekeren. Daartoe werd overeengekomen, dat ieder lid
bijstand zou verkenen, als een der medeleden werd aangevallen.
H e t bleef echter een moeilijke taak, uit te maken, wie de aanvaller
was. Bovendien waren niet alle Staten l i d van den Volkenbond.
Later sloten zich bij den Volkenbond aan andere Staten, die niet
aan den oorlog hadden deelgenomen, nog later ook de vroegere
vijanden, doch helaas zijn nog steeds niet alle landen aangesloten.
Reeds is een hooge rechtbank (Internationaal Gerechtshof) ingesteld, die in verschillende belangrijke kwesties tusschen Staten uitspraak zal doen en zulks ook reeds verschillende malen tot voldoening der betrokkenen deed. N o g steeds beschikt de Volkenbond
echter niet over de noodige middelen, om een onwilligen Staat te
dwingen, aan de uitspraak te voldoen. Ofschoon de Volkenbond

D e noodzakelijke sterkte en het gewenschte verdedigingsstelsel.
De ervaring uit den wereldoorlog heeft geleerd, dat, wat aangaat het leger, i n verband met de sterkte van de weermacht van
andere landen en gelet op de ligging en gesteldheid van ons land,
een leger van 250.000 goed geoefende en goed bewapende soldaten
in staat is, onze onafhankelijkheid zoo lang hardnekkig te verdedigen, totdat bondgenooten ons zoo noodig te hulp komen. Het deel
van het leger, dat beweeglijk is en overal kan optreden, noemt men
het Veldleger. Verder bestaat nog een stelsel van verdedigingsinste'llingen, waarop het Veldleger kan teruggaan, om opnieuw
stand te houden. D i t gedeelte van ons land heet de Vesting
Holland.
Het omvat de provinciën N o o r d - en Z u i d - H o l l a n d , benevens gedeelten van Utrecht.
D e invloed van gebruik van vliegtuigen en gifgassen
op de verdedigbaarheid van ons land.
Er wordt door sommigen beweerd, dat door vliegtuig- en gifgasaanvallen in geval van oorlog alle verdediging onmogelijk zal worden. Daarom wenschen zij afschaffing der weermacht. Iedereen
begrijpt echter zeer goed, dat bij afschaffing der weermacht de uitwerking der vliegtuig- en gifgasaanvallen niet zal verminderen,
terwijl we hiervoren zagen, dat weerloosheid juist een oorlogvoerende op ons af doet komen, omdat hij dan vrij spel heeft. Z i j n
tegenpartij zal daarin aanleiding vinden, vliegtuigaanvallen op ons
land te verrichten. De omvang en de beteekenis van vliegtuig- en
gifgasaanvallen wordt echter dikwijls overdreven. Tegen deze aanvallen zijn wel degelijke goede verdedigingsmaatregelen te nemen.
Vliegtuigen zijn te bestrijden door onze eigen vliegers, die in bekwaamheid en durf voor geen enkelen vreemde onderdoen. Verder
worden deze aanvallen belemmerd door luchtdoelartillerie en m i trailleurs. Tegen den verraderlijken invloed van gassen, gesteld dat
deze inderdaad zouden worden gebezigd, kunnen we ons voorts
beschermen door afgesloten ruimten en zoo noodig beschermde
onderkomens (bijv. kelders) en ten slotte eenvoudige gasmaskers.
Militairisme.
Onze weermacht beoogt uitsluitend de verdediging
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Vaderland. W i e daaraan meewerkt, voldoet aan een voornamen
burgerplicht, ons i n de Grondwet opgelegd. Z u c h t naar uitbreiding
van ons grondgebied is ons vreemd. Slechts noodgedwongen zullen
w i j naar de wapenen grijpen, om onze onafhankelijkheid te verdedigen.
Wanneer een land er een sterke militaire macht op na houdt,
met het doel, om invloed te oefenen op de andere zwakkere Staten,
wanneer de militairen zich afscheiden van de andere bevolking, als
militairen meenen, het recht te hebben, tegen niet-militairen ruw
en ongepast op te treden, dan noemt men den geest, die dit alles
beheerscht, militairisme. Dezen geest treft men in ons land niet
aan. Onze wetten waarborgen de gelijkheid van alle burgers, en
vertegenwoordigers van alle standen ontmoeten elkander in de weermacht, om in tijd van nood eensgezind samenwerkend de vrijheid
en onafhankelijkheid van het Vaderland te verzekeren.
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HOOFD
A* Vredessamenstclling
Hoofdkwartier
Lichte

brigade.

Brigadestaf.
Regiment

wielrijders.

ïste

Regiment
huzaren.
lste
Halfregiment.
4de H a l f r e g i m e n t .

Hde
Regiment
huzaren.
2de H a l f r e g i m e n t .
3de H a l f r e g i m e n t .
Korps

rijdende

artillerie.

Iste

Divisie.

Hde

Divisie.

van

STUK V.
van het Veldleger.
het

Veldleger.
lilde

IVde

Divisie.

Divisie.

Divisiestaf.

Divisiestaf.

Divisiestaf.

Dn

Brigade
Grenadiers
en
Jagers.
Iste
Infanteriebrigade.
Brigadestaf.
Regiment G r e n a d i e r s .
Regiment Jagers.
4de Regiment
infanterie.

lilde
Infanteriebrigade.
Brigadestaf.
lste Regiment infanterie.
9de Regiment infanterie.
12de Regiment
infanterie.

Vde
Infanteriebrigade.
Brigadestaf.
2de Regiment infanterie.
13de Regiment infanterie.
17de Regiment infanterie.

Vilde
Infanteriebrigade.
Brigadestaf.
7de Regiment infanterie.
18de Regiment infanterie.
20ste Regiment infanterie.

/ Vde
Infanteriebrigade.
Brigadestaf.
8ste Regiment infanterie.
I I d e Regiment infanterie.
19de Regiment infanterie.

Vide
Infanteriebrigade.
Brigadestaf.
*
3de Regiment infanterie.
6de R e g i m e n t infanterie.
H d e Regiment infanterie.

VIIIste
Infanteriebrigade.
Brigadestaf.
5de Regiment infanterie.
16de Regiment infanterie.
21ste Regiment infanterie.

Hde
Artilleriebrigade.
Brigadestaf.
4de Regiment v e l d a r t i l l e r i e .
8ste Regiment v e l d a r t i l l e r i e .

lilde
Artilleriebrigade.
Brigadestaf.
3de Regiment v e l d a r t i l l e r i e .
7de Regiment v e l d a r t i l l e r i e .

IVde
Artilleriebrigade.
Brigadestaf.
Iste Regiment v e l d a r t i l l e r i e .
5de Regiment v e l d a r t i l l e r i e .
Regiment
motor-artillerie.
Treinafdeeling.

ïlde
Infanteriebrigade.
Staf.
10de Regiment infanterie.
15de R e g i m e n t infanterie.
22ste Regiment infanterie.
Iste
Artilleriebrigade.
Brigadestaf.
2de Regiment v e l d a r t i l l e r i e .
6de Regiment v e l d a r t i l l e r i e .
Treinafdeeling.

staf.

Inspectie
Regiment
Korps

der

artillerie.
kustartillerie.

luchtdoelartillerie.

Inspectie der

Korps
pontonniers
en
torpedisten.
Korpsstaf.
S c h o o k o m p a g n i e pontonniers.
Schoolcompagnie
torpedisten.

Onderdeden, niet behoorende tot het Veldleger.
Opleiding
van dienstplichtigen
tot onderofficier
heeft plaats bij
de regimenten en korpsen, met uitzondering van de onderofficierenadministrateur, die voor alle wapens gezamenlijk worden opgeleid
aan de School voor dienstplichtige onderofficieren-administrateur.
Opleiding van dienst- en reserveplichtigen
tot officier heek, met
uitzondering van de opleiding voor het Korps pontonniers en torpedisten, den motordienst en de Luchtvaartafdeeling, plaats aan de
scholen voor reserve-officieren der infanterie, der cavalerie, der bereden en der onbereden artillerie, der genie, van den geneeskundigen dienst en der militaire administratie.

genie.

Regiment
genietroepen.
Regimentsstaf.
Iste B a t a l j o n (pioniers
en
spoorwegtroepen).
Hde Bataljon
(verbindingstroepen).
l i l d e Bataljon
(verlichtingstroepen).

Luchtvaartafdeeling.
Schoolcompagnie van den motordienst.
Compagnie intendancetroepen.
lste tot en met 4de Compagnie hospitaalsoldaten.
Infanterieschietkamp.
Rijschool.
Remontedepot.
Hoefsmidschool.
Artilleriepaardendepot.
Artillerieschietkamp.
Militaire gasschool.
V r i j w i l l i g e landstorm.
Koninklijke marechaussee.
Korps politietroepen.
Hoogere krijgsschool.
Koninklijke militaire academie.
Scholen voor reserve-officieren.
School voor dienstplichtige onderofficieren-administrateur.
Artillerie-inrichtingen.
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B. Oorlogssamenstelling
Hoofdkwartier

van

Verbindings
Lichte

brigade.

Iste

Stafkwartier.

Divisiegroep.

Verbindingsafdeeling.

Verbindingsafdeeling.
lste

wielrijders.

Staf

cavalerie.
Iste R e g i m e n t h u z a r e n .
H d e Regiment h u z a r e n .

Korps

rijdende

Brigadetrein,
Staf.
Infanterie-munitietrein.
Artillerie-munitietrein.
Verbandplaatsaf deeling.
Ziekenstalaf deeling.
Pionieren
pontonafdeeling.
5de

Compagnie
troepen.
Autocompagnie.

aan-

en

10de

Afdeeling

lste

Compagnie

lste

Divisie.

11e Ver kenningsaf

artillerie.
politietroepen.

12de

Afdeeling

4de

Compagnie

llle

Divisie.

Ile

Divisie.

D i v is iegroepstre

IVde

in.

Compagnie
troepen.

Iste

aan-

Autobataljon.

artillerie.
politietroepen.

Divisie.

en

afvoer-

Compagnie
troepen.

Ilde

Afdeeling
Compagnie

artillerie.
politietroepen.

aan-

Autobataljon.

en

afvoer-

4de
8ste
4de
4de
4de

deeling.

Compagnie wielrijders.
Compagnie wielrijders.
Mitrailleurpeloton.
R e s . eskadron h u z a r e n .
Sectie
pantserwagens.

9de

Afdeeling

2de.

Compagnie

Vilde

Divisie.

artillerie.
politietroepen.

Divisie.

VIIIst>:

Divisie.

Stafkwartier.
Verbindingsafdeeling.
3de R e g i m e n t infanterie.
6de R e g i m e n t
infanterie.
H d e Regiment infanterie.
6e M i t r a i l l e u r c o m p a g n i e .
6de E s k a d r o n w i e l r i j d e r s .
7de Regiment artillerie.
6de C o m p a g n i e
pontonniers.

Divisie.

Stafkwartier.
Verbindingsafdeeling.
5de Regiment infanterie.
16de Regiment
infanterie.
21ste Regiment infanterie.
8ste M i t r a i l l e u r c o m p a g n i e .
8ste E s k a d r o n w i e l r i j d e r s .
5de Regiment a r t i l l e r i e .
8ste C o m p a g n i e pioniers.

Staf.
I V d e Verlichtingsafdeeling.
I V d e Verbandplaatsafdeeling.
I V d e Ziekenstalafdeeling.
I V d e Pontonafdeeling.

lilde

Autobataljon.

en

afvoer-

4de

Compagnie
troepen.

IVde

artillerie
artillerie

(7
(7

veld).
veld).

Luchtdoelbestrijdingsmiddelen.
Iste

t/m

Vde

' Iste

t/m

9de

A f d e e l i n g luchtdoelartillerie.
C o m p a g n i e luchtdoelmitrailleurs.

aan-

Autobataljon.

en

L.

Z.

Pontonafdeeling v a n het H . K . V . .

Divisiegroepstrein.

aan-

Reg.
Reg.

Treinen.

lilde Verlichtingsafdeeling.
lilde Verbandplaatsafdeeling.
l i l d e Ziekenstalafdeeling.
l i l d e Pontonafdeeling.
Compagnie
troepen.

16de
17de

W o r d e n door den O .
naar behoefte i n g e d e e l d .

Staf.

3de

l s t e A r t i l l e r i e - m e e tcompagnie.
2de
Artillerie-meetcompagnie.
13de R e g . artillerie (12 1. s t . ) .
H d e R e g . artillerie (12 1. s t . ) .
15de R e g . artillerie (15 h w . 1.
15.).

Luchtstrijdkrachten.

Stafkwartier.
Verbindingsafdeeling.
7de Regiment
infanterie.
18de Regiment
infanterie.
20ste Regiment infanterie.
7de M i t r a i l l e u r c o m p a g n i e .
7de E s k a d r o n w i e l r i j d e r s .
l s t e Regiment a r t i l l e r i e .
7de C o m p a g n i e
pioniers.

Stafkwartier.
Verbindingsafdeeling.
2de R e g i m e n t infanterie.
13de Regiment
infanterie.
17de R e g i m e n t infanterie.
5de M i t r a i l l e u r c o m p a g n i e .
5de E s k a d r o n w i e l r i j d e r s .
3de Regiment a r t i l l e r i e .
5de C o m p a g n i e pioniers.

Divisiegroepstrein.

Staf.
Ilde Verlichtingsafdeeling.
11de V e r b a n d p l a a t s a f d e e l i n g .
Ilde Veldziekenstal.
Hde Pontonafdeeling.
2de

Ilde
3de

Vide

Stafkwartier.
Verbindingsafdeeling.
8ste Regiment infanterie.
11de Regiment
infanterie.
19de Regiment infanterie.
4de M i t r a i l l e u r c o m p a g n i e .
4de E s k a d r o n w i e l r i j d e r s .
8ste Regiment a r t i l l e r i e .
4de C o m p a g n i e pioniers.

Verkenningsaf

Staf.
Compagnie wielrijders.
Compagnie wielrijders.
Mitrailleurpeloton.
R e s . eskadron h u z a r e n .
Sectie
pantserwagens.

en treinen.

Artillerie.

Verbindingsafdeeling.
IVde

deeling.

Staf.
3de
7de
3de
3de
3de

Legertroepen

Divisiegroep.

Stafkwartier.

Ver kenningsaf

Vde

Divisiegroepstrein.

Staf.
Iste V e r l i c h t i n g s a f d e e l i n g .
Iste V e r b a n d p l a a t s a f d e e l i n g .
Iste Z i e k e n s t a l a f d e e l i n g .
Iste Pontonafdeeling.
lste

lilde

Stafkwartier,
Verbindingsafdeeling.
l s t e Regiment infanterie.
9de Regiment infanterie.
12de Regiment infanterie.
3de M i t r a i l l e u r c o m p a g n i e .
3de E s k a d r o n w i e l r i j d e r s .
4de Regiment a r t i l l e r i e .
3de C o m p a g n i e pioniers.

Stafkwartier.
Verbindingsafdeeling.
10de Regiment infanterie.
15de Regiment infanterie.
22ste Regiment infanterie.
2de M i t r a i l l e u r c o m p a g n i e .
2de E s k a d r o n w i e l r i j d e r s .
6de Regiment
artillerie.
2de C o m p a g n i e pioniers.

IVde

Divisiegroep.

Verbindingsafdeeling.
deeting.

Staf.
2de C o m p a g n i e w i e l r i j d e r s .
6de C o m p a g n i e w i e l r i j d e r s .
2de M i t r « i l l e u r p e l o t o n .
2de R e s . eskadron h u z a r e n .
2de Sectie
pantserwagens.

Stafkwartier.
V e r b i n d i n g s a f deeling.
Regiment G r e n a d i e r s .
Regiment Jagers.
4de Regiment
infanterie.
lste Mitrailleurcompagnie.
lste Eskadron wielrijders.
2de Regiment a r t i l l e r i e .
l s t e C o m p a g n i e pioniers.

afvoer-

afdeeling.

Stafkwartier.

Verbindingsafdeeling.
deeling.

Staf.
1 ste C o m p a g n i e w i e l r i j d e r s .
5de C o m p a g n i e w i e l r i j d e r s .
lste M i t r a i l l e u r p e l o t o n .
lste R c s . eskadron
huzaren.
lste Sectie
pantserwagens.

artillerie.

Veldleger.

lilde

Stafkwartier.

Ver kenningsaf

het

Hde Divisiegroep.

Stafkwartier.

•Regiment

van het Veldleger.

afvoer*

Autoregiment.
Staf.
V d e Autobataljon.
V i d e Autobataljon.
Autosectie
voor
voer.

paardenver-
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HOOFDSTUK VI.
Het Geweer (de karabijn).

Hoofddeelen:

Onderdeden van de hoofddeelen:

1. bajonet.

kling; stootplaat; 2 grepen; knop.

2. ontlaadstok.

kop; schroefdraad.

3. grendel.

afsluiter met patroontrekker en uitwerper;
geleider met knop, 2 steunnokken, 2 i n snijdingen, rust en kanaal;
haan met lip, tand, spanning en kanaal
voor de slagpin;
haanpal met steel, vleugel en veer;
slagpin met punt en schroefeinde met
merkstreep;
slagpinmoer met merkstreep;
slagveer.

4. beslag.

Bij het

geweer:

bovenhand met bajonethaft en bandschroef;
onderband met kordonbeugel en bandveer;
magazijnschroef;
kruisschroef (de
langste!);
kordonplaat met kordonbeugel;
kolfplaat.
Bij de

karabijn:

band met bajonethaft en bandschroef;
2 kordonplaten met kordonbeugel;
magazijnschroef;
kruisschroef (de
langste!);
kolfplaat.
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Hoofddeelen:

Onderdeden van de hoofddeelen:

5. magazijn.

beugelkrop;
doorgang voor patroonhouder;
bodem:
aanbrenger met veer;
houderhaak met drukknop, veer en schroef.

6. lade.

2 groeven; greep; kolf met hiel.

7. handbeschermer.
8. loop (kaliber
6 /2 m m ) .

ziel;
monding;
vier trekken en
vier velden;
kamer met kamerrand;
vizierkorrel op haft;
vizier met voetstuk en vizierklep (op de
vleugels verdedingen 400—2000 m ) .

9. staartstuk.

doorgang voor patroonhouder;
trekkernok;
trekker;
stuitnok met drukknop;
gaten voor trekkernok en stuitnok.

l

10. alleen bij de karabijn: bekleedingstuk.
Toebehooren

per geweer of karabijn:

monddeksel:
bajonetscheede met drager;
schroevedraaier (opbergen in kokertje van de patroontasch);
staartstukborstel, dubbelvouwen en opbergen in lederen koker
van den broodzak met borstels naar beneden en vastmaken met
lederen riempje);
vetkoker (opbergen in lederen taschje van den broodzak);
loopborstel ( i n vetkoker);
oliebusje ( i n vetkoker);
vetdoos (opbergen in den ransel);
2 vetlappen (opbergen in de vetdoos).
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Uiteennemen

van het

wapen.

Steeds in deze volgorde:
1. grendel.
(nu eerst de magazijnschroef (de korte!) en vervolgens de kruisschroef (de lange!) uitnemen.)
2. magazijn (bij de karabijn: en bekleedingstuk.)
3. ontlaadstok.
(nu eerst den bovenhand afnemen en den onderband opschuiven.)
(bij de karabijn: den band afnemen.)
4. handbeschermer.
5. lade met geweer- (karabijn-) riem.
6. loop met staartstuk.
Verder uiteennemen is verboden!
Ineenzetten geschiedt in omgekeerde volgorde.
Bij inbrengen van den grendel mag nimmer op den drukknop
van de stuitnok worden gedrukt; dit om te voorkomen, dat de
grendel zonder den afsluiter in het geweer zou worden gebracht,
hetgeen bij het vuren levensgevaar oplevert voor den schutter en
diens omgeving.
ONDERHOUDSMIDDELEN:
1. katoenen of linnen lappen, om de onderdeden schoon en droog
te maken.
2. vetlappen voor invetten van gereinigde metalen deden.
3. vlaswerk, om de kamer schoon te maken (met behulp van
wischstok).
4. wapenolie voor inoliën van het inwendige van den loop.
5. geweervet voor invetten van metalen deden (met den vetlap).
6. petroleum voor verwijderen van losse roest of verdikt vet en voor
spoelen van vuil geworden loopborstels.
7. loopborstels, om het inwendige van den loop te reinigen en in te
oliën (met behulp van invetstok).
8. invetstokken, waarop men een loopborstel schroeft, ten einde den
loop in te oliën (is geen invetstok voorhanden, dan worden 2
ontlaadstokken op elkander geschroefd).
9. staartstukborstels,
om zand als anderszins, dat de gangbaarheid
van den grendel of van het repeteermechanisme belemmert, uit
de gleuven van het staartstuk of uit het magazijn te verwijderen.
10. wischstokken en puntige stukjes zacht hout, om, met een lap of

met vlas omwikkeld, de kamer en plaatsen, waar men op andere
wijze moeilijk bij kan, te reinigen en i n te vetten.
11. grauwpapier, om de lade en den handbeschermer, zoo noodig
van verdikt vet en vuil ontdaan, door middel van een met petroleum bevochtigden lap, goed schoon en droog te wrijven.
ONDERHOUD.
1. Ieder is persoonlijk verantwoordelijk voor het onderhoud van
het hem i n gebruik gegeven wapen, ook al moet het inoliën van den
loop geschieden door anderen, die daartoe in het bijzonder zijn
aangewezen.
2. Sluit nimmer den loop met een vetprop af; bij het vuren zou
de loop uitzetten, of wel de loop kan springen en U en anderen
ernstig letsel bezorgen.
3. H e t wapen moet steeds worden opgeborgen met ontspannen
slagveer en de vizierklep geheel omlaag (nimmer r u w omlaags/aan;
gij zoudt de insnijdingen beschadigen).
4. Stoot of beschadig nimmer u w vizierkorrel; U w wapen zou
onzuiver worden en gij zoudt niet meer juist kunnen schieten.
5. De metalen deelen van het wapen moeten steeds zijn ingevet; loop en staartstuk worden ingevet in de lade gelegd.
6. Geblauwde metalen deelen mogen nimmer worden gewreven,
maar moeten uitsluitend worden afgebet en ingesmeerd; door w r i j ven zou het metaal blank worden.
7. Telkenmale na gemaakt gebruik moet het wapen, indien noodig, worden ontdaan van zand, v u i l of nat; zoo noodig w o r d t de
grendel daarbij uitgenomen en het wapen geheel drooggemaakt en
vervolgens opnieuw ingevet.
8. Houten deelen moeten droog worden gehouden, met uitzondering echter van de ligplaatsen van loop en magazijn i n de lade
en den handbeschermer; de lade en de handbeschermer worden
daar ingevet.
9. Gij moogt nimmer meer dan 2 geweren dragen, welke elkander niet mogen raken; dit om beschadiging te voorkomen10. De loop moet steeds voldoende zijn ingeölied.
MUNITIE.
De munitie voor het geweer en de karabijn bestaat uit:
a. scherpe patronen nr. 1:
hardlooden kogel met stalen mantel, huls met slaghoedje en buskruitlading.
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Verpakking: bij 5 stuks in een patroonhouder; per 2 houders in
kartonnen doos.
De doos is onbeplakt.
b. losse patronen nr. 2:
rood gekleurde houten kogel, huls met slaghoedje en buskruitlading.
Nimmer vuren binnen 40 m van de tegenpartij.
Verpakking: als voren.
De doos is met roode strook beplakt.
V o o r het verkrijgen van voldoende vaardigheid in de behandeling van het wapen w o r d t gebruik gemaakt van
exercitiepatronen
met zwarthouten kogel; in de huls is een ongevaarlijk slaghoedje
en geen buskruitlading.

HOOFDSTUK VIL
D e mitrailleur M . 20.

Hoofddeelen:

Onderdeden van de hoofddeelen:

Zoop (kaliber ó ^ mm)
met mondstuk en borgplaatje.

loop: gaskanaal.
(overigens ingericht als de loop van
het geweer.)

1

Afkoelinrichting:
afkoeler.
mantel met verbindingsstuk.

schoorsteen met schoorsteenklemband.
Inrichting
tot
gen van den

mantel: kordonbeugelband met kordonbeugel, steunring, draagband met
handvat, affuitband, 2 steunen met
grondplaten en veerende beugel.
verbindingsstuk: met borgstift.
(zie ook onder:
Richtmiddelen.)

overbrengasdruk:

gaskanaalring.
gaskamer.
gasregelaar met regelaarsleutel.
gasbuis.
zuiger.
Ligplaats
deelen:

van

de

slot-

staartstuk met uitwerper,
kolfbodem en veiligheidsschuif.

staartstuk: 2 doorboringen met sleuf
voor de bovenste nok van het nokkenrad en hulzengat; trommeltap.
kolfbodem: haak met ligplaats voor den
bodempal,
oliereservoir;
bodemschroef; kolfplaat; schoudersteun.
3
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Hoofddeelen:

Onderdeden van de hoofddeelen:

afsluiter met nokkenrad,
2 patroontrekkers en
slagpinstang.

afsluiter: 4 nokken,
schroefvormige
groef, kanaal voor de slagpin, sleuf
tot doorlating van den uitwerper.
nokkenrad: met 4 nokken.
slagpinstang: gat voor de spangreep,
stootdop,
tanden,
uitholling
met
schroefdraad voor den zuiger.

Met
1°.
2°.
3°.
4°.

Slot:

Aanbrenginrichting:
lader met aanbrenger en
aanbrengveer.
deksel met patroongeleider, onderste en bovenste stoppal.
Af vuur

lader: gat voor den trommeltap, aanbrenger, laderarm.
patroongeleider: met veer en stift,
stoppallen: met stoppallenveer.

inrichting:

beugelkrop met
inrichting.

afvuur-

beugelkrop: bodempal.
afvuurinrichting: trekker,
koker tot trekkerveer.

Richtmiddelen:

spil met bovenplaat, trommelpal met veer en
klink, hengsel, bak met
ring,
geleidsleuven,
steunen en geleidpennen.

DRIEVOETAFFUIT.

De drievoetaffuit bestaat uit:
draagstuk met:
beugel;
sector met binnen- en buitenstelschroef en sleutel,
2 scharnierpennen met splitpennen;
spil met vork, klembout en sleutel;
drievoet, bestaande uit:
spilpot met plaat, 2 spreidingspennen aan riempjes,
2 voorpooten, korte achterpoot met sleutel en riem.
De achterpoot heeft een verlengstuk voor het vuren op vliegtuigen.

trekkernok,

huis met rondselpal en
veer.
rondsel met doos, sluitveer en spil.
spanas met spanasring en
spanasveer.

Patroontrommel:

DE

UITEENNEMEN EN INZETTEN V A N HET WAPEN.

Sluitveerinrichting:

vizier met vizierschuif.
vizierkorrel,
(vizier van 300 tot
1000 m)

het wapen kan worden gevuurd:
geplaatst op de steunen;
opgelegd op zandzakken e.d.;
op den drievoetaffuit geplaatst;
loopende.

op korrelhaft, welke zich op den mantel bevindt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Het uiteennemen geschiedt in deze
kolfbodem.
8.
deksel.
9.
beugelkrop.
spangreep.
10.
slagpinstang en afsluiter.
11.
lader.
12.
aanbrenger met veer.
13.

volgorde:
huis.
rondsel met spanas en spanasveer.
doos met spil en veer.
regelaarsleutel.
gasregelaar.
schoorsteen met schoorsteenklemband.

Andere deelen mogen niet worden afgenomen!
Het ineenzetten geschiedt in omgekeerde volgorde.
V o o r uiteennemen en ineenzetten wordt, waar noodig, gebruik
gemaakt van een
gereedschapspatroon.
Toebehooren per mitrailleur:
I . 1 monddeksel; )
1 volledige afsluiter (afsluiter, nokkenrad en 2 patroontrekkers) ;
1 volledig rondsel, bestaande uit rondsel, doos, sluitveer, rondselspil, spanas met spanasring en spanasveer;
1 uitwerper;
1 zuiger met slagpinstang en met slagpin.
x

1)

Opbergen

in

gereedschapstasch.
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I I . a. Hulpmiddelen
voor het dragen (medevoeren)
van den mitrailleur en zijn munitie: draagkussen, draagsingel, foedraal,
koker tot zuiger met slagpin; stang (aan den draagriem
van de gereedschapstasch);
12 patroontrommeltasschen;
12 passanten tot patroontrommeltasschen;
2 schaafkussens.
b. Munitie:

12 patroontrommels, elk met 97 scherpe patronen.

c. Toebehooren per mitrailleur voor onmiddellijk
gebruik:
1 gereedschapstasch, inhoudende:
afsluiter (compleet), rondsel (zonder spanas met spanasring in spanasveer, welke in de doos tot reservedeelen
worden geborgen), uitwerper, gasbuisborstel, 2 gereedschapspatronen, hulzentang, hulzentrekker, 2 loopborstels,
monddeksel, mondstuksleutel, oliespuit, patroonlosser,
patroontrekkeruitnemer, regelaarsleutel, veerbalans en
een busje tot onderdeelen, t . w . : aanbrenger, borgstift, 2
patroontrekkers, spanasveer, spangreep, patroongeleider
met veer en stift, bovenste en onderste stoppal, stoppallenveer, stuitingsschroef tot vizierschuif, vizierschuifveer;
De tasch wordt opgevuld met eenig werk.
2 mitrailleurboekjes;
1 invetstok;
1 wischstok tot mitr. M . 20.
ONDERHOUDSMIDDELEN.
Katoenen of linnen lappen (voor droogwrijven);
vlaswerk;
invetstok met loopborstels (voor inoliën van den loop);
wischstok en puntige stukjes zacht hout (om, met vlas omwikkeld, inwendige deelen te reinigen);
wischkoord;
gasbuisborstels;
staartstukborstel;
puntige stukjes zacht hout;
petroleum;
wapenolie (des winters van andere samenstelling tegen verdikken: winterolie);
geweervet.
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ONDERHOUD.
Alle deelen moeten met wapenolie zijn ingesmeerd; de olie in het
oliereservoir van den kolfbodem dient voor smering, indien noodig,
tijdens het vuur.
Loop, gaskamer, gasregelaar en gasbuis moeten steeds inwendig
zijn ingeölied.
Ingevreten roest moet door herhaaldelijke behandeling met wapenolie worden verwijderd.
Patroontrommels moeten op de plaats, waar de bovenplaat grijpt
over den bodem van den bak, steeds goed zijn ingeölied, zoodat de
bak gemakkelijk draait, wanneer de pal buiten werking wordt
gesteld.
Lederwerk wrijve men droog af met een wollen lap, of horstele
men schoon met een stijven borstel; om het lederwerk buigzaam
te houden, w o r d t dit nu en dan met een dunne laag ledervet i n gesmeerd, hetwelk vervolgens met een wollen lap w o r d t uitgewreven.
N a t lederwerk wordt buiten de zon gedroogd en, drooggeworden,
met ledervet ingewreven.
Het onderhoud kan overigens als volgt worden samengevat:
1°. er is met het wapen nier geschoten:
a. niet uiteengenomen geweest:
uitwendig reinigen en met wapenolie licht insmeren;
b. uiteengenomen geweest:
het wapen en alle uitgenomen deelen reinigen en licht insmeren
met wapenolie; in elkander zetten en met wapenolie licht insmeren.
2°. met het wapen is geschoten:
na het schieten op het schietterrein loop en gasbuis met wapenolie inoliën (gedurende de vuurpauzen af en toe den loop); de
loop moet daartoe te voren voldoende zijn afgekoeld (anders verbranden de borstels!);
den schoorsteen inwendig met een met wapenolie gevet stuk
poetskatoen uitvegen;
zuiger met wapenolie insmeren;
nog denzelfden of uiterlijk den volgenden dag moet de mitrailleur
worden uiteengenomen en het wapen, alsmede de uitgenomen deelen
met petroleum worden gereinigd, vervolgens goed drooggewreven
en de deelen licht met wapenolie worden ingesmeerd;
de loop moet mèt de kamer behoorlijk worden ingeölied;
de gasbuis moet met behulp van den gasbuisborstel inwendig met
petroleum worden gereinigd, waarna zij met een drogen gasbuisborstel w o r d t uitgeveegd, totdat deze er schoon uitkomt en ten
slotte met wapenolie worden ingeölied;
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het wapen wordt weder ineengezet en uitwendig licht met wapenolie ingesmeerd; de sluitveer wordt ontspannen.

Bij het verder naar voren gaan van den afsluiter glijdt de patroon
met het kogeleinde in de kamer;
de patroontrekkers loopen met hun haak tegen den rand van de
huls en springen daarvoor;
de afsluiter is met zijn nokken in de rondgaande groef van het
staartstuk gekomen en draait een achtsten slag naar rechts (de
patroontrekkers draaien mede) en de kamer wordt gegrendeld.
Deze bewegingen herhalen zich zoolang op den trekker wordt
gedrukt en patronen in de trommel zijn.
Bij loslaten van den trekker gaat de trekkernok omhoog, waardoor de slagpinstang met haar spanning over de trekkernok heen
glijdt en bij haar teruggaande beweging wordt tegengehouden.
Vuursnelheid 450 a 500 schoten per minuut.

EXERCITIEMITRAILLEURS.
Bij het onderricht (onderdeden leeren, uiteennemen, ineenzetten,
storingen bespreken, enz.) worden exercitiemitrailleurs
gebruikt, samengesteld uit onbekwame deelen en waarmede dus nimmer mag
worden
geschoten.
Deze mitrailleurs mogen geheel worden uiteengenomen.
T e r onderscheiding is de mantel groen gemoffeld en daarop het
woord „Exercitie" aangebracht.
M I T R A I L L E U R S V O O R LOSSE S C H O T E N .
V o o r het schieten met „losse patronen" worden daartoe opzettelijk gewijzigde mitrailleurs gebruikt; ter onderkenning is om den
mantel een messingen band aangebracht, waarop vermeld: „Gevaarlijk voor scherpe
patronen".
Deze mitrailleurs hebben een gewijzigd, inwendig vernauwd,
mondstuk, alsmede een lader, waarvan de doorgang voor de patronen vernauwd is; deze lader is ter herkenning verkoperd.
WERKING V A N DEN MITRAILLEUR.
Bij het afvuren wordt door den druk van de buskruitgassen de
kogel door den loop gedreven; zoodra de kogel het gaskanaal voorbij
is, oefent de gasdruk door gaskamer en gasregelaar heen een
stoot uit op den zuiger, waardoor:
de slagpinstang achteruit wordt geduwd en de afsluiter mede
wordt achteruit genomen;
de patroontrekkers met hun haken om den rand van de huls
draaien;
de sluitveer wordt gespannen, doordat de slagpinstang het rondsel
doet draaien en de sluitveer opwindt.
Bij het achteruitgaan van den afsluiter wordt:
de huls uit de kamer getrokken en vervolgens uitgeworpen;
de lader naar links bewogen; deze neemt met den aanbrenger
den bak mede naar links.
Blijft men op den trekker drukken, dan gaat de afsluiter door
de werking van de sluitveer weder naar voren, waarbij:
de lader het vooreinde van de eerstvolgende patroon in den bak,
schuin naar onder in de richting van de kamer drukt.

VULLEN V A N

PATROONTROMMELS.

Het vullen van patroontrommels geschiedt met behulp van den
handtap, welke, in de spil gedrukt, het draaien van den bak om de
spil mogelijk maakt.
Indien geen handtap beschikbaar is, wordt met behulp van het
kogeleinde van een (gereedschaps-) patroon de haak van den trommelpal weggedrukt.
STORINGEN.
Storingen komen tengevolge van den eenvoud van constructie bij
goede behandeling bij dit wapen weinig voor. Wanneer zij niet
het gevolg zijn van gebroken onderdeden of gebreken aan de
munitie, kunnen zij in den regel door het achteruit trekken van de
spangreep worden opgeheven.
In het belang van het wapen is het echter, dat alleen wordt
geschoten met munitie, die voor dit wapen is aangewezen.
Het
schieten met andere munitie is daarom verboden.
De meest voorkomende storingen kunnen worden onderscheiden
naar den stand van de spangreep en w e l :
A . De spangreep staat in den voorsten stand.
B. De spangreep staat even vóór of ter hoogte van de nok van
de veiligheidsschuif.
C. De spangreep staat even achter de nok van de veiligheidsschuif.
De oorzaken van en de wijze hoe men deze storingen moet opheffen zijn verzameld in onderstaande opgave. Wanneer voor het
opheffen van storingen het wapen gedeeltelijk uit elkaar moet worden genomen, moet het vóór alles worden
ontladen.
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Verschijnsel

en

oorzaak:

A . De spangreep staat in haar
voorsten stand.
l e . Kan de trommel in den zin
van de wijzers van een
uurwerk worden gedraaid,
dan is de trommel ledig of
er ontbreken twee of meer
naast elkaar liggende patronen in de trommel.
2e. Kan de trommel niet w o r den gedraaid:
a.
Er ontbreekt een patroon
uit de trommel.
b.
Aanbrengerveer is gebroken of aanbrenger is niet
geplaatst, bovenste stoppal
is gebroken of is niet geplaatst.
c.
Een patroon heeft geweigerd.
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Men heffe de storing op door
de volgende
maatregelen:
e.
Gevulde trommel plaatsen of
bak zoover doordraaien tot hij
stuit; spangreep zoover mogelijk krachtig achteruit trekken.
f.
g.
Spangreep zoover
mogelijk
krachtig achteruit trekken.
Reserve aanbrengerveer of aanbrenger
plaatsen,
bovenste
stoppal of zijn reserve plaatsen.
Spangreep
zoover
mogelijk
krachtig achteruit trekken; hierbij overtuige men zich, dat met
de huls ook de kogel mede
komt; is dit niet het geval, dan
met den invetstok den kogel
uit den loop stooten.

Herhaalt zich dit, dan kan:
1.
2.

3.
4.
d.

De sluitveer te weinig
voorspanning hebben.
De kamer, de ligplaats
voor den afsluiter of de
doorboring voor de slagpin
beroest, verontreinigd of
beschadigd zijn.
De slagpin beschadigd of
afgebroken zijn.
Het gat van den gasregelaar verstopt zijn.
Kan men de spangreep
niet met de hand achteruit

De sluitveer meer voorspanning
geven.
Kamer,
staartstuk,
afsluiter
schoonmaken of reserve afsluiter plaatsen.
Reserve slagpinstang aanbrengen.
Gasregelaar uitnemen, schoonmaken of reserve gasregelaar
plaatsen.
Nieuwe trommel plaatsen.

trekken, dan is de trommel
zóó beschadigd, dat zij niet
kan draaien,
Kan de spangreep niet met
de hand achteruit worden
gebracht, dan zit de huls
vast in de kamer.

De gasregelaar is niet geplaatst.
Gaskanaal of gaskanaalring zijn verstopt.

De spangreep staat ter
hoogte van of even vóór
de nok van de veiligheidsschuif.
1 e. De. huls is niet uitgeworpen
en bij het vooruitgaan van
den afsluiter beklemd geraakt tusschen loop of
hulzengat en afsluiter.
a.
Het slot is onvoldoende
geopend door onvoldoende
smering of reiniging van
gasbuis, zuiger, slagpinstang, afsluiter, nokkenrad
of lader.
b.
Het slot is onvoldoende
geopend, doordat de sluitveer te veel voorspanning
heeft.
c.
Het breken van een of het
beschadigen
van
beide
haken der patroontrekkers.
2e. De aangevoerde patroon
kan niet geheel i n de
kamer worden gebracht,
doordat een stuk huls in
de kamer is blijven zitten.

Het handvat van den mondstuksleutel in de spangreep
plaatsen, de spangreep zoover
mogelijk
krachtig
achteruit
trekken; bij herhaling van de
storing, de kamer nazien, zoo
noodig schoonmaken.
Gasregelaar plaatsen.
Gasregelaar
uitnemen,
één
schot doen en gasregelaar weder plaatsen.

B.

De spangreep iets achteruit
trekken, met de hulzentang de
huls verwijderen en de spangreep zoover mogelijk krachtig
achteruit trekken.
Deze deelen schoonmaken en
licht invetten.

De voorspanning van de sluitveer verminderen.
Den reserve afsluiter plaatsen
of de patroontrekkers vervangen door nieuwe.
De spangreep krachtig achteruit trekken, waarbij in den
regel de patroon het stuk huls
zal medenemen, zoodat dit met
de patroon wordt uitgeworpen;
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blijft het stuk huls zitten, dan
moet de trommel worden afgenomen, de hulzentrekker w o r den ingebracht en de spangreep
krachtig achteruit worden getrokken.
De spangreep staat achter
de nok van de veiligheidsschuif.
le. Het slot is onvoldoende
geopend door oorzaken:
a.
A . 2g., of B. 1, a. of b.

kamer is blijven zitten; de
haken der beide patroontrekkers zijn gebroken.

C.

b.

2e.
3e.

De afsluiter is niet zoover
achteruit gekomen, dat zijn
voorvlak achter den hulsbodem kon komen, terwijl
de patroon toch op haar
plaats is gebracht, doordat
de bak door zijn traagheid
is doorgedraaid, totdat hij
is gestuit door den ondersten stoppal. De afsluiter
is met zijn bovenliggenden
patroontrekker onder tegen de huls vastgeloopen
en klemt dientengevolge
de patroon tusschen patroongeleider en lader vast.
De sluitveer is gebroken.
De
kan
den
huls

aangevoerde patroon
niet in de kamer worgebracht, doordat de
in haar geheel in de

Z i e boven; wanneer deze middelen deze storing niet opheffen, moet de oorzaak worden
gezocht in gebreken van de
munitie, zooals lage gasdruk
tengevolge van ongunstige oplegging, klemmende
hulzen,
enz. De gasregelaar met het
groote gat in verbinding brengen met de gasbuis.
In den regel kan door eenvoudig achteruit trekken v a n de
spangreep de storing worden
opgeheven, gewoonlijk is het
gebruik van het handvat van
den mondstuksleutel
hierbij
noodzakelijk. Is de patroon
sterk beschadigd, dan is het. tot
voorkoming van andere storingen, wenschelijk de beschadigde patroon uit te nemen;
hiertoe neemt men de trommel
af en handelt men als bij het
ontladen is beschreven.
Reserve rondsel of reserve doos
aanbrengen.
De trommel afnemen en de
spangreep
zoover
mogelijk
krachtig achteruit trekken, de
aangevoerde patroon met de

De huls is niet uitgeworpen, de aangevoerde patroon ligt op de huls. D i t
kan worden veroorzaakt
door:

Slot onvoldoende achteruit
gegaan.
Bekken van de patroontrekkers gedeeltelijk afgebroken.
Uitwerper beschadigd of
gebroken.
Ëen doorgeslagen
slaghoedje, waarbij het metaal
van het slaghoedje in het
gat van de slagpin is gedrongen. Het gat voor de
slagpin te w i j d of beschadigd.

hand eenige c M . achteruit
brengen, de huls met den i n vetstok uit de kamer stooten
en met de hulzentang verwijderen; scheurt hierbij de bodem
van de huls af, dan van den
hulzentrekker gebruik maken.
Reserve afsluiter plaatsen of
patroontrekkers vernieuwen.
Trommel afnemen, de aangevoerde patroon met behulp van
de hulzentang uitnemen, daarbij het vooreinde van de niet
uitgeworpen huls b.v. met den
patroonlosser naar links duwen
en daarna met de hulzentang
de huls verwijderen, waarbij
men den afsluiter langzaam
naar voren laat komen.
Z i e onder C l e .
Reserve afsluiter plaatsen of
patroontrekkers vernieuwen.
Reserve uitwerper plaatsen.
Reserve afsluiter plaatsen.

MUNITIE.
a.

Scherpe

patronen

nr. 1.

Zijn gelijk aan de scherpe patronen nr. 1 voor geweer.
Verpakking: als de scherpe patronen nr. 1 voor geweer, doch
n steeds van nieuwe hulzen voorzien.
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b.

Losse

patronen

nr. 12.

De houten kogel is groen gekleurd.
Verpakking: doozen, bedrukt met groenen band, waarop vermeld: N r . 12 L, het volgnummer der maand, het jaartal van aanmaak en het merk der hulzen, benevens: mitrailleur M 20.
c.

Exercitiepatronen.

"Zijn uiterlijk ongeveer gelijk aan scherpe patronen nr. 1 ; de lading
is echter onschadelijk, het slaghoedje verschoten.
Ter onderscheiding is de huls van twee rondgaande groeven
voorzien.
Verpakking: in doozen met strook w i t papier, waarop vermeld
„Exercitie".

