
Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.

Verder vragen we u het volgende:

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleindenWe hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uitStuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe-
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

+ Laat de eigendomsverklaring staanHet “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ Houd u aan de wetWat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com
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EXERCITIEN en MANOEUVRES

Van dë

ï N F A N T E tl IJ.

EERSTE HOOFDDEEL,

Formatie van een regiment in orde van batalllti

\T.elke ook de plaats eeher brigade in de orde vaii

bataille zij, altoos zal het oudfte der beide regimenten *

Uit welke zij beftaat* op den regter- , en het jongfta

op den linkervleugel te liaan komen*

Het eerfte bataillon van ieder regiment , welke plaat-»

fen de regimenten ook ih hunne brigade mogen vervul*

len , zal altoos op den regter- , en het tweede op den

linkervleugel geplaatst worden. De ruimte (intcr-

ya//e) tusfchen de bataillons zal zijn van veertig

Voeten.

Ieder bataillon zal zijn zamengefteld iiit een* têg*

tér.*. en eene linkerflank-kompagnie , en vier center*

kompagniën. Het depot plaatst zich op den linker*

vleugel van het regiment op eene bataillons intervalle.

In ieder bataillon zullen de kompagniën van da

I. deel. A feg«



a Formatie .van een regiment in orde van bataille:

regter- naar de linkerzijde, ingevolge hun nummer,

worden geplaatst, de regterflank-kompagnie op den

regter-, en de linkerflank-kompagnie op den linker

vleugel.

Ieder bataillon zal verdeeld worden in twee halve

bataillons , onder den naam van rtgter-half bataillon

en linker -half bataillon.

ledere kompagnie, hetzij regter- of linkerflank-

kompagnie of fuleliers, zal eene divifie uitmaken,

welke in twee pelotons zal worden verdeeld , de

center -pelotons zullen door ifte, ade, 3de, 4de,

5de , 6de , 7de en 8fte worden onderfekeiden , begin

nende met den regter- en eindigende met den linker

vleugel. De regter- en linkerflank-divifiën van ieder

bataillon zullen in dat getal niet begrepen zijn ; zij

zullen hunne benaming van regter- en linkerflank-

divifiën behouden , en insgelijks in twee pelotons

verdeeld zijn. ,

Het eerfte en tweede center -peloton van ieder ba

taillon zal de eerfte divifie uitmaken , het derde en

vierde peloton de tweede divifie, het vijfde en zesde

de derde divifie, en het zevende en achtfte de vierde

divifie; de regter- en linkerflank-kompagniën zulle»

op hen zelven blijven.

Ieder peloton zal in twee gelijke deelen gefplitst wor

den , onder den naam van fectiên : die van den regter-

vleugel zal eerjle fectie, en die van den linkervleu*

gel tweede fectie genoemd worden.

In iedere kompagnie, welke ook hare plaats zij in

het bataillon, zullen de manfehappen , naar hunne

grootte , van den regter- naar den linkervleugel ge-

iteld worden. Een derde gedeelte , zijnde de grootftè

man
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taatifchapjten , maakt het eerfte gelid uit; een derde j

beftaande uit de kleinfte , komt in het tweede gelid ;

en liet overige derde wordt in het derde gelid geplaatst.

De afftand van het eene gelid tot het andere zal

é*én Voet wezen , gemeten van de borst der mau-

fchappen in het tweede en derde gelid tot aan deii

rug van hunnen voorman, öf wel tot aan den raa-

jfel, indien de foldaat dien om heeft.

Wanneer de regimenten op den voet van vrede zijn ,

en men , hetzij mei het bataillon alléén of met het

regiment manoeuvreren moet, en over het geheel ge

nomen, iedere kompagnie minder dan twintig rotten

onder de wapens kan brengen , zullen de pelotons

Op twee gelederen gefteld worden , om bijna eene

gelijke uitgebreidheid te beflaan , als zij op drie ge

lederen doen zouden , indien het regiment op deil

Voet vart oorlog was. Öm in ieder bataillon de pe

lotons van eene gelijke fterkté te maken, zal men^

indien het noodig is, manfehnppeh van de eene cen-

ter-kömpagnie in de Andere doen overgaan.

Orde van Parade.

De orde van parade zal dezelfde als die van ba-

taille zijn, met dit ondérfcheid , . dat de fappeurs eii

ttuzikanten zich op den regtervleugel van het re

giment , en de tamboers op den regtervleugel vati

hunne bataillons zullen plaatfen, óp eenen onderlin»

gen afftand van vier pasfen van elkander. De fap

peurs van het regiment zullen zich alsdan vereeni

gen en zich op twee gelederen ftellen.

Dé hoofdofficieren plaatfen zich alsdan vóór het

front, op dehzelfdefl afftand van het eerfte gelid *

Welke voor hen achter het front is bepaald.

A 2 Pitdi-



4. Formatie van een regiment in orde van bataille.

Plaatft'ng der officieren en onderofficieren in de

orde van bataille.

De kapitein op den regtervleugel van deszelfs

kompagnie of divifie, in het eerfte gelid.

De eerfte luitenant op den regtervleugel van het

tweede peloton , in het eerfte gelid.

De tweede luitenant , als rotfluiter , achter het

midden der tweede fectie van het eerfte peloton.

De fergeant- majoor, als rotfluiter, achterliet mid

den der tweede fectie van het tweede peloton.

De oudfte fergeant in het derde gelid achter den

kapitein.

De tweede fergeant in het derde gelid achter den

eerften luitenant. — Deze beide fergeanten zullen in

de evolutiën door den naam van vervullings-onder-

officieren onderfcheiden worden , en regter-guides

van hunne pelotons zijn.

De derde fergeant, als rotfluiter, achter den linker»

vleugel van het eerfte peloton.

De vierde fergeant, als rotfluiter, achter den lin

kervleugel van het tweede peloton. — Deze beide

fergeanten zullen bij de evolutiën linker-guides van

hunne pelotons zijn.

In het laatfte peloton van ieder bataillon zal de

vierde fergeant op den linkervleugel van het eertte

gelid van het bataillon geplaatst worden ; achter zich

hebbende een' korporaal in het derde gelid.

De fouriers der beide flank- , zoo wel als die der

center-kompagniën , de vaandeldrager, en twee ge

oefende korporaals , zullen de vaandelwacht uitma

ken.

De
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De in het gelid ftaande korporaals zullen op de

beide vleugels van hunne divifie namate hunner

grootte , maar bij voorkeur in het eerfle en derde

gelid gefield worden , in diervoege dat de beide pe

lotons zich door korporaals in het eerfte en derde

gelid geëncadreerd bevinden.

Bij afwezendheid van officieren of onderofficieren,

zullen hunne plaatfen vervuld worden naar de op

volging der rangen in iedere kompagnie. Maar bij

gelijktijdige afwezendheid van den kapitein en eerften

luitenant van eene kompagnie , zal de kommandant

van het regiment , indien hij het goedvindt , eenen

eerften luitenant van eene andere kompagnie kunnen

zenden , om gedurende de exercitie degenen , van wel

ke en kapitein en eerften luitenant afwezend zijn, te

kommanderen.

Plaat/Ing der hoofdofficieren , adjudanten en

adjudanten-onderofficiers.

De hoofdofficieren zullen te paard , maar de ad

judanten te voet zijn.

De kolonel zal zich plaatfen, dertig pasfen achter

het opfluitend gelid (gelid der rotfluiters ) , tegen

over het midden der ruimte tusfehen de beide batail-

lons van zijn regiment.

Ieder luitenant-kolonel twintig pasfen achter het

opfluitend gelid van zijn bataillon, tegen over het

vaandelrot.

De adjudant van elk bataillon op acht pasfen van

het opfluitend gelid van zijn bataillon, achter het

midden van het regter- halve bataillon.

De adjudant onderofficier van elk bataillon op acht

A 3 pas
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pasfen van het opfluitend gelid, achter het midden

van het Unker-halve bataillon.

Plaatfing der tamboers en muzikanten.

De tamboers van elk bataillon zullen op twee ge

lederen gefield worden , vijftien pasfen achter het

derde peloton van hun bataillon.

De tamboer-majoor zal aan het hoofd der tamboer

van het eerfte bataillon zijn , en de korporaals - tam

boer van elk bataillon zulfen zich ftellen aan het

hoofd der tamboers van het bataillon waartoe zij be-

hooren; die van het eerlte bataillon zal zich ftellen,

op den regtervleugel in het eerfte gelid der tamboers s

wanneer de tamboer-majoor zich prefent bevindt.

De pijpers zullen zich in een gelid voor de tam

boers rangeren. In orde van parade zullen de tara«*

boers zich op vier pasfen van den regtervleugel van

het bataillon ftellen, de pijpers gerigt met deszelfs,

derde gelid, en de tamboer. majoor met het eerfte.

Wanneer er muzikanten bij de regimenten zich be

vinden , zullen zij zich in orde van bataille twee

pasfen achter de tamboers van het eerfte bataillon

plaatfen; doch wanneer de tamboers zich op den,'

regtervleugel bevinden, zullen de muzikanten zich,

links van die van het eerfle bataillon plaatfen, welt

ke alsdan zoo, veel regts zullen aanfchuiven. •

De vaandely/acht.

De vaandelwacht van elk bataillon , zamcngeftelti

uit de zes fouriers , den vaandeldrager, en twee ge«

oefende korporaals , zal geplaatst worden aan den

linkervleugel van het zesde peloton (de fiank-kom
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pagnie er onder begrepen) en zal een gedeelte der

tweede fectie van hetzelve uitmaken.

Het eerfte gelid van de vaandelwacht zal beftaan

uit den vaandeldrager , hebbende aan zijne regter- en

linkerzijde eenen fourier.

Het tweede gelid zal beftaan uit eenen fourier en

twee korporaals. — In het derde gelid zullen drie

fouriers geplaatst worden.

De onder-officieren in het vaandelpeloton zullen,

even als de vervullings- onderofficieren, en die in

het opfluitend gelid en voor het encadrement be-

ftemd , het geweer hoog in den regterarm dragen.

Men zal bij voorkeur in het tweede gelid der vaan

delwacht plaatfen, den fourier en de twee korporaals

die de meeste regelmatigheid en volmaaktheid , zoo

ten aanzien hunner houding onder het geweer , als

in den marsch bezitten.

Het vaandel zal door den vaandeldrager gedragen

worden.

De kolonel of bij deszelfs afwezendheid , de kom-

mandant van het regiment, zal een onderofficier be

noemen , welke de fanion van het tweede bataillon

moet dragen. Het is voor den marsch in bataille

van het grootfte aanbelang dat de vaandeldrager,

zoo wel als deze onderofficier , met de' uiterfte

zorgvuldigheid in de juistheid van den pas geoefend

zijn, zoo wel tep aanzien van de lengte als van de

tijdmaat (cadence') gelijk mede om zich zonder af te

wijken in eene gegevene directie voorwaarts te be

geven (te prolongeren).

De generale guides plaatfen zich in bataille: de

regter achter de eerfte fectie, en de linker achter de

A 4 laat-
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Jaatfte fectie van het bataillon in het opfluitend gelid,

In orde van bataille plaatfen zich de fappeurs op

acht pasfen distantie van den regtervleugel van het

jegiment , ter hoogte van het derde gelid ; onder het

defileren en op marsch zullen zij zich op dezelfde

distantie vóór den tamboer- majoor van beteerfte ba*

taillon plaatfen-; gedurende de manoeuvres zullen zij

zich op de flank der kolonne, aan de tegenoverge»

Jlelrie Jijde der guides , ter hoogte van het derde

gelid van het eerfte peloton of divifie ophouden ; de

korporaal -fappeur zal zich altoos op twee pasfea

vóór zijn peloton plaatfen , hetwelk op een gelid

moet gerangeerd zijn, ,

Ondjsrrigling der regimenten.

De kolonel en , in zijne afwezendheid , de kom»

manderende hoofdofficier van elk regiment zal voor

het algemeene onderligt der officieren , onderofficieren

en manfehappen van het regiment verantwoordelijk zijn,

Onderrigt der officieren.

Dewijl de onderrigting der officieren, die alles be

vatten moet j wat in de drie fcholen , te weten de foK

daten-, pelotons- en bataillons-fchool , is begrepen,

alleen door de zamenvoeging van de befchouwing

(theorie,') met de uitoefening (practijk) grondig kan

gefchieden , zal er in elk regiment een leerftellig

{theoretisch} onderwijs , afgefeheiden van de exerci-

tiën op het veld, worden gegeven.

Te, dien einde zal de kommandant van elk regiment,

zeo menigmaal hij zulks noodig oordeelt, de efficie-

jen vergaderen , hetzij bij hem zelven , hetzij bij

den.
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den kommanderenden officier van ieder bataillon,om

hun alle de gronden, betrekkelijk deze onderfcheide»

ne fcholen, uit te leggen.

Geen officier zal kunnen gezegd worden , bekwaam

te wezen , voor en aleer hij in ftaat zal zijn , al het

geen in deze drie fcholen bevat is, gepast te kom-

manderen en volkomen te kunnen ontvouwen.

Men zal echter in deze onderrigtingen zich alleen

bepalen tot de gronden en den zin der evolutiën,

zonder ooit van de officieren te eifchen, dat zij den

tekst woordelijk van buiten leeren.

De officieren moeten dikwijls door een der hoofdoffi

cieren geoefend worden in den marschen bijzonder moet

men er zich met de grootfte zorg op toeleggen, om hun

eene goede houding onder de wapens te doen aannemen,

pn alle zijne oplettendheid op de regelmatige vorming,

alsmede op de lengte en tijdmaat van den pas hefteden.

Onderligt der onderofficieren.

Het onderrigt der onderofficieren zal de foldaten-

en pelotons-fchool behelzen , en zij zullen gehouden

wezen, behalve de handgrepen, welke hen in het bij-

zonder betreffen, ook al datgene, wat op de behan

deling van het geweer door den foldaat , alsmede

cp het vuren en den marscli eenige betrekking heeft,

met naauwkeurigheid te kunnen uitvoeren.

De adjudant, benevens de adjudanten onderofficie

ren, bijzonderlijk moetende belast zijn met het onderwijs

der onderofficieren, zoo zullen de regiments-komman-

danten beginnen , met zich van de bekwaamheid dier

adjudanten en adjudanten-onderofficieren te verzeke-

A5 ren,



io Forwatte van een regiment in orde van bataille.

ren , en hen vervolgens voor het onderwijs der on

derofficieren verantwoordelijk flellen.

De adjudant en de adjudanten-onderofficieren zullen

beginnen met alle de fergeant-majors, en twee der

bekwaamfte onderofficieren van iedere kompagnie , op

het zorgvuldigfte te onderwijzen.

Deze onderofficieren, grondig onderwezen zijnde,

zullen elk twee of drie andere onderofficieren uit hunne

aanhoorige kompagniën uitkiezen, en die op dezelfde

wijze onderrigten, onder het toezigt van de adju

dant onder-officiers en fergeant-majors.

Deze eerfte onderrigting, welke niet meer dan de folda-

ten-fchool bevatten zal, afgeloopen zijnde, zal men

de onderofficieren van ieder bataillon verzamelen, om

uit dezelve één peloton op drie gelederen zamen te

ftellen, aan hetwelk men een'pelotoüs-kommandant,

een' vervullings-onderofficier en rotfluiters zal toe

voegen ; en zal men dit peloton door den adjudant

of adjudant-onderofficier doen exerceren , overeenkom-

ftig de opklimming, in de pelotons-fehool aangewezen»

Dewijl nu dit onderwijs voornamelijk ten doel moet

hebben , de onderofficieren tot het wel onderrigten

der rekruten bekwaam te maken , zoo zal men hun

alle de grondbeginfelen van de twee eerfte fcholen

uitleggen, en dat wel eerst op het veld, en daarna door

bijzonder {theoretisch) onderwijs, hetwelk zich ook

over de onderfcheidene werkzaamheden der guides

(leidslieden)bij de bataillons-exercitiën moet uitftrekken-

En ten einde dit onderwijs bij voortduring te hand

haven, zullen de adjudant en de adjudanten-onderoffi

cieren van tijd tot tijd de onderofficieren vergaderen,

om dezelve , hetzij op het veld , door de dadelijke

uit-
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uitvoering, hetzij binnen 's kamers, door de. berpie-

geling, te pefenen.

Namate er veranderingen op de lijst der onder*

officieren voorvallen, zullen de fergeant-majors ge

houden zijn, de nieuw aangeftelde fergeanten en kor

poraals , ieder in zijne kompagnie te onderrigten : en

de adjudant henevens de adjudanten- onderofficieren

moeten hieraan met alle zorgvuldigheid de hand houden.

De regiments-kommandanten zullen de vaandelwach-

ten en algemeejje guides dikwijls in den bataille-marsch

doen oefenen. Men zal zich met eene naauwgezette

oplettendheid er op toeleggen , om de vaandeldragers

te gewennen, de regte lijn onveranderlijk, in de ge-

gevene ftrekking {dircêtie} , te verlengen , gelijk ook

de lengte en de tijdmaat van den pas met de groot-

fle naauwkeurigheid in acht te nemen.

TWEEDE' HOOFDDEEL.

Soldaten -fchool.

Naderoaal deze fchool, welke de onderrigting der

rekruten ten oogmerk heeft , op het onderwijs der

kompagniën, waarvan dat der bataillons en regimen

ten afhangt, een' fterken invloed moet hebben, zoo-

moet zij met de meeste zorg ingerigt, en het toe-

zigt daarover door de hoofdofficieren gehouden wori

den. Zij zal btjzonderüjk worden beftuurd en ge-

kommandeerd door de adjudanten , die aan den kom-

mandant van het regiment voor de naauwkeurigheid

en den voortgang van het onderwijs verantwoordelijk

zullen zijn: ,om welke reden dan ook beurtelings al

toos

 

dl
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toos een der beide adjudanten, zoo wel als een van

de twee adjudanten onderofficieren daarbij zal moe»

ten tegenwoordig wezen.

De nieuw aangeftelde officieren zullen altijd gedu

rende ten minfte zes maanden, onderde bevelen van

den adjudant, bij de rekruten-fchool gebruikt worden,

en hiervan niet anders kunnen worden vrij gefield,

dan op last van den regiments-kommandant, en na

dat zij in ftaat zijn , ztlve uit te voeren, wel te kom»

manderen, en duidelijk te verklaren al hetgene, wat

in de foldaten- en pelotons fchool zal worden voor-

gefchreven.

Dewijl de kompagnies -kommandanten verantwoor

delijk moeteu zijn aan den regiments- en bataillons-

kommandant voor het algemeene onderrigt van hunne

onderhoorige kompagniën, zullen zij dat hunner re

kruten geenszins uit het oog verliezen. Zij zullen

te dien einde de fergeanten en korporaals benoemen,

om dezelve te onderwijzen, en de officieren bene

vens do fergeant. majoors hunner kompagniën gelasten,

over dit onderwijs het toezigt te houden.

Er zal altoos zoo veel mogelijk eene algemeens

vergaderplaats wezen tot verzameling der rekruten

van elk regiment , en een der hoofdofficieren zal daar

bij, wanneer zijne, bezigheden het "toelaten, tegen

woordig zijn.

Zoo dra een zeker getal rekruten bekwaam is , om

in de pelotons-fchool te kunnen overgaan, moet de

adjudant dezelve te zamen trekken, en hetzij door een'

der nieuwe, bij deze fchool geplaatfte officieren ,

hetzij door een' onderofficier, laten exerceren. Hij

zelf moet een waakzaam oog over deze onderwijzing

hou
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houden, en daarbij de aangewezene trappen van het

onderrigt in de pelotons -fchool doen in acht nemen.

Als de adjudant oordeelt, dat een of meer rekru

ten welke dit peloton uitmaken, zich in flaat be

vinden om in het bataillon over te gaan, zal hij de

kammandanten der kompagniën , tot welke zij be-

hooren doen waarfchuwen, en hen, in derzelvcr

tegenwoordigheid doen exerceren; teneinde de kom -

paguies-kommandanten daaruit zouden kunnen oor-

deelen , of deze rekruten genoegzaam onderwezen

zijn, om in het bataillon over te gaan.

Verdeemng der soldaten-school.

De foldaten-fchool zal in drie deelen worden ge-

fcheiden.

Het eerfte gedeelte zal bevatten hetgeen men den

man, als rekruut, alvorens hem het geweer te doen

dragen, moet onderwijzen.

Het tweede , de handgrepen , de lading en de vuren , en

Het derde, de onderfcheidene pasfen , de begin Telen

van den marscn in front en uit de flank, der rigtin-

gen , zwenkingen en veranderingen van directie.

Ook zal ieder gedeelte, op den navolgenden voet,

wederom in vier lesten gefplist worden.

Eer/Ie afdeeling.

{Pofitie (of fland) van den foldaat zonder geweer.

Beweging van het hoofd, regts en links.

ade. Les. Regtsom, linksom, regtsom keert.

3de. Les. Gronden van den gewonen pas, regtuït.

4de. Les. Gronden vin den fchuinfehen marsch.

Twee
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Tweede afdeding. *

ttte. Les» Gronden van het dragen van het geween

2dei Les. Handgrepen.

3de. Les. De lading in vier tempo's ed de gezwinde lading;

4de. Les. De vuren regtuit en fchuins; en het twee"-

gelederen vuur.

Derde afdeelirig4

Ifte. Les* Zamènvöeging van vijf tot negen man, tot den

inarsch in front en de onderlcheidene pasten^

2de. Les. Marsch uit de fiank.

3de. Les. Grondregelen der rigtiög.

4de. Les» Grondregelen der zwenkingen eri der verande

ringen van direéHe.

Elke les zal gevolgd Worden van bemerkingen,

die ten doel zullen hebben * om de nuttigheid van

de in haaf voorgefchrevene grondbeginfelen te betoö-

gen. De onderwijzers zullen er zich niet .te zeer op

kunnen toeleggen, om dezelve te beoefenen, en et'

de noodige toepasfingj bij het onderwijs der rekru

ten, vart te maken.

De toon van het kommarido moet altoos levende

en de verheffing der ftem geëvenfedigd zijn aan het

getal der geëxerceerd wordende rekruten*

Er zullen tweederlei foorten van kommando's we

ten: de kommando's Van waarfchuwiiig , en die varï

uitvoering. .

De
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De kommando's van ytaarfchuv/ing , die in het regle

ment door carcij'foï loopende drukletters zullen on

derscheiden worden, zullen duidelijk en met luider

ftemmeuitgefproken, en hunne laatlte lettergreep eenlg-

zins aangehouden worden.

De kommando's van uitvoering zullen in het regle

ment door kapitale of hoofdletters worden onder*

fcheiden, en op eenen vasten en korten toon wor

den uitgefproken.

De kommando's, wier uitdrukking in het reglement

door ftreepjes gefcheiden is, moeten in de uitfpraak

op dezelfde wijze worden afgebroken.

De onderwijzers moeten altoos hetgeen, wat zij

ondefrigten, in weinige, duidelijke en naauwkeurige

bewoordingen uitleggen. Zij moeten hetgeen , wat

zij kommanderen , zelve uitvoeren , ten einde zoo

doende het voorbeeld te geven te gelijker tijd , dat zij

den regel verklaren. Zij moeten zich toeleggen, om

den rekruut te gewennen , de behoorlijke houding

Van zelf aan te nemen, en hem niet in dezelve

plaatfen, dan wanneer zijn gebrek aan begrip hen

daartoe zal noodzaken*

EERSTE APDËELtlStQ.

x. Het eerfte gedeelte der foldaten-fchool zal al

toos, zoo veel mogelijk, aan man voor man, enten

hoogfte aan twee of drie te zamen onderwezen worden ,

bijaldien men tot het laatfte door het getal der rekru

ten en dat der onderwijzers, welke men tot het on-

derrigt kan gebruiken, genoodzaakt wordt. Men zal

hen alsdan in één gelid, op eenen pas afftands van

elk
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elkander, ftellen. Voorts zal de foldaat zonder ge«

weer wezen.

BBksTB leS.

Pofitie van den foldaat.

2. (i) De hielen op dezelfde lijn, ert zoo digê

bij elkander, als de geftalte van den man zal gedoo*

gen; de voeten iets minder geopend dan winkelbaaks,

en beide even veel naar buiten gedraaid ; de kniërt

geftrekt , zonder ftijfheid ; het ligchaamloodregt op de

heupen en voorover gebogen; de fchoudérs terug ge*

trokken en even veel doorzakkende; de armen natuur

lijk hangende, de ellebogen bij bet lijf, de palm def

hand een weinig buitenwaarts gedraaid, de pink ach*

ter en tegen den naad van de broek ; het hoofd regt *

' zonder gedwongen te zijn; de kin ingetrokken, zon

der den hals te bedekken; de oogen, op omtrent vijf*

tien pasfen van zich, op den grond gevestigd.

3. Bemerkingen betrekkelijk den ftand van derf

foldaat.

De hielen op dezelfde lyaj

Dewijl, ingevalle de eene meer achterwaarts ftond

dan de andere, de fchoader van denzeifden kant

zou tero£ dijken t of dé houding van den foldaat

gedwongen zijn.
• De

(O PL III. fig. j en a.
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De hielen meer of min gefloten;

Omdat de manfchappen, wier kniën inwaarts ftaari,

of die dikke kuiten hebben, de hakken niet fluiten

kunnen.

De voeten even veel naar buiten gedraaid, en niet

al te zeer geopend}

Omdat , bijaldien de eene voet meer naar buiteti

gedraaid was dan de andere, lui den fchouder de»

zelfde wending zou doen volgen, en dat, zoo de

voeren te veel gedraaid waren, het niet mogelijk zijn

zou het bovenlijf voorover te doen brengen , zoii*

der de houding waggelend te maken.

De knien geftrekt, maar zonder ftijfheid;

Omdat , als de man dezelve te fuif ftrekte , bert

zulks bezwaarlijk en vermoeijend zoude wezen.

Het ligchaam loodregt op de heupen;

Dewijl dit bet eenige middel is, orh den rrigrï

een volmaakt evenwigt te geven. De onderwijzer"

moet in acht nemen, dat het meerendeel der rekru

ten de kwade gewoonte heeft, om wanneer meil

hun het geweer op fchouder geeft, den eenen f'choti*

der te laten zakken, de eene zijde in te buigen , oï

de eene heup , inzonderheid de linkerheup vóór U

brengen, en hij moet er zich op toeleggen» om dé-

ze gebreken te verhelpen.

Het bovenhjf voorover gebogen;

Vermits de rekruten doorgaans genegen üijn , cal ,

I. deel. B waa«
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wanneer zij zich regtop willen houden, het tegen

deel te doen , den buik uit te fteken , de lendenen

te buigen , en de fchouders achterover te werpen ;

al hetgeen groote bezwaar lijkheden in den marscn

te weeg brengt , gelijk in de bemerkingen op de

grondregels van den pas verklaard zal worden. Het

is van zoo veel gewigt, hen aan het voorover bui

gen van het bovenlijf te gewennen , dat de onderwij

zer, in den beginne, deze houding zelfs gedwongen

moet doen aannemen , vooral door de zoodanigen ,

wier natuurlijke geftalte eenen tegengeftelden aanleg

te kennen geeft.

De fchouders terug getrokken;

Omdat, zoo de man de fchouders naar voren en

eenen krommen rug had, hetgeen het doorgaande ge

brek der landlieden is , hij zich niet zou kunnen

rigten, noch zijn geweer met vaardigheid behande

len. Het is mitsdien van zeer veel aanbelang, dit

gebrek te verhelpen. Te dien einde moet de onder

wijzer er op letten, dat de rok en het vest der re

kruten de noodige wijdte hebben , om niet de hou

ding, die men hun wil geven te belemmeren, en

ook dat de fchouders in het terug trekken, niet te

ver naar achteren gebragt wórden, om niet de len

denen te doen invallen; iets, hetgeen men op het

zorgvuldigst moet vermijden.

De armen natuurlijk hangende, de ellebogen digr

aan het lijf, de palm der hand een weinig buitenwaarts

gekeerd, de pink achter en tegen den naad van de broek;

Dewijl het van gewigt is, zoo voor de volmaakt

heid



Soldaten -fchool. Ifte afdEElING; l|

 

heid in het dragen van het geweer, als om in het

gelid niet meer ruimte te beflaan, dan tot het ge

makkelijk behandelen van hetzelve noodig is, dat dd

foldaat de ellebogen wel geplaatst heeft. Deze hou

ding der armen , ellebogen en handen voldoet aan

alle deze verfchillende doeleinden, en heeft daaren

boven het voordeel, van de i'choudcrs terug te doen

Wijken.

Het hoofd regt, zonder gedwongen te zijn*

Omdat, als het hoofd flijf gehouden werd, deze

ftijfheid zich aan het geheele bovenlijf zou mededeelen,

waarvan zij de bewegingen zou belemmeren ; hetgeen

deze houding lastig en vermoeijend zou maken.

De öogen regt vóór zich gevestigd;

Naardien de houding van het hoofd regtuit het ze

kerfte middel is , Om de lbldaten de gewoonte te doeri

aannemen, van hunne fcliouders vierkant te houden;

een wezenlijk grondbeginfel , aan hetwelk men hen

Op het zorgvuldigst moet gewennen.

4; Nadat de onderwijzer den rekruut de behoor

lijke houding heeft doen aannemen, zal hij denzelven

het hoofd regts en links leeren wenden, en te dezen

einde kommanderen:

1. Hoofd =z REGts;

2. SfAAf.

5i Op het einde van het tweede gedeelte van he£

eerfte kommando, mnet de foldaat het hoofd , zonder

tukken, 200 veel regts draaijen, dat de binnenhoefc

B a van

y
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van het linkeroog zich regt boven de rij vest-knoopea

bevindt , en de oogen op de lijn van de oogen der

manfchappen in zijn gelid gevestigd houden.

6. Op het tweede, moet hij het hoofd eveneens

wederom in de pofitie regtuit brengen, die de ge

wone pofitie van den foldaat moet zijn.

7. De wending van het hoofd links zal door de

tegengeftelde middelen worden ten uitvoer gebragt.

8. De onderwijzer moet zorgen , dat de beweging

van het hoofd de fchouders niet verdraaije , gelijk zou

kunnen gebeuren, wanneer zij met rukken gefchiedde.

9. Wanneer de onderwijzer vervolgens den foldaat

uit den fland van oplettendheid tot dien van rirst wil

doen overgaan , zal hij kommanderen :

Rust.

10. Op dit kommando zal de foldaat niet meer

aan den onbewegelijken ftand gehouden zijn.

11. De onderwijzer hem denzelven wederom wil»

lende doen aannemen , zal de volgende kommaudo's

doen:

1. Geeft-acht.

a. Peloton.

12. Op het eerfte kommando moet de foldaat opmerkzaam

wezen.

Op het tweede moet hij de voorfchrevene pofitie en

de onbewegelykheid weder aannemen.

T W e ru
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Tweede les.

Regtsom , linksom , regtsom keert.

13. De wending regtsom en linksom zullen in één

tempo volbragt worden. De onderwijzer zal daartoe

kommanderen :

1. Peloton regts (of links) uit de flank.

2. Regts (of links) = om.

14. Op liet tweede kommando , zal de foldaat op

den linkerhiel draaijen , de punt van den linkervoet

een weinig opligtende , en te gelijker tijd den regter»

hiel naast den linker en op dezelfde lijn, brengen.

15. De wending regtsom keert zal in twee tem

po's verrigt worden , op de kommando's:

1. Peloton.

2. Regtsom = keert.

Eerfle tempo.

16. Op het kommando regtsom, half regtsom ma

ken , den regtervoet achter brengen , de holte

drie duim vlak achter den linkerhiel, en te geiijker

tijd de patroontasch onder aan op zijde met de regter-

hand aanvatten.

Tweede tempo.

17. Op het kommando keert , op de beide hielen

draaijen, de punten der voeten iets opligtende, de

kniën geftrekt, achterwaarts front maken, te gelijker

tijd weder den r#gterhiel naast den linker brengen,

en de patroontasch loslaten.

B 3 -18.
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18. Wanneer de foldaat het geweer op fchouder

heeft, moet hij het, bij het eerfte tempo van het regts-

om keert, met de linkerhand zoodanig draaijen , als

bij de eerfte beweging van de lading zal uitgelegd

worden, en op het oogenblik, dat hij den regterhiei

naast den linker aantrekt , hetzelve wederom op

fchouder brengen.

ja. De onderwijzer moet er op letten, dat deze

bewegingen het ligchaam , dat voorover moet gcbo.s

gen blijven, niet uit deszelfs houding brengen.

DeRDe les,

Grondregels van den gewonen pas regtuit.

so, De gewone pas zal de lengte hebben van

twee voet, van den eenen hiel tot den anderen, en

<le fnelheid van 76 in eene minuut.

ai, Zoo dra de onderwijzer bemerkt, dat de re

kruut zich de behoorlijke houding heeft eigen ge

maakt, moet hij denzelven debeginfelen en het werk-

tuigelijke van den pas verklaren, en zich daartoe

drie of vier pasfen vóór en met het gezigt naar den

foldaat plaatfeu, en zelf den pas langzaam verrig»

ten, om alzoo het voorbeeld te gelijk met de ver

klaring van den regel te doen gepaard gaan, Voorts

aal hij kommanderen:

1. Voorwaarts.

a. Marsch.

22, Ci») Op het eerfte kommando, moet de foldaat het

gewigt van het ligchaain op het regterbeen over brengen,

(1), PI. III. fig. 3.

. 23*
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23. Op het tweede, moet hij vaardig, maar zonder

fchok, den linkervoet twee voet vóór den rcgter

brengen , de knie geftrekt , de punt van den voet iets

naar beneden, en, even als de knie, een weinig en

ongedwongen naar buiten gedraaid; te gelijker tijd

zal hij het gewigt van het ligchaam vooruit brengen ,

sn, zonder te flampen, den linkervoet plat neerzet

ten, juist op den afftand, waarop hy zich van den

regter bevindt : gaande al het gewigt van het ligchaam

op den voet, die op den grond ftaat, over. Voorts

moet de foldaat fnel, doch zonder fchok, den regter-

voet, digt langs den grond vooruit brengen, en den-

zelven op denzelfden afftand en op gelijke wijze , als

zoo even ten aanzien van den linkervoet is verklaard,

neerzetten , en alzoo , zonder de beenen te kruifen , of

de fchouders te verdraaijen, en altijd het hoofd regt-

uit houdende, blijven voortftappen.

24. Om den marsch te doen ophouden, zal de

onderwijzer kommanderen:

I. Peloton.

s. Halt.

25. Op het tweede kommando , hetgeen gedaan zal

worden op het oogenblik, waarin de eene of andere,

onverfchillig welke voet , op het punt ftaat van op den

grond gezet te worden, moet de foldaat den voet , die

achter is, zonder ftampen, naast den anderen aantrekken.

26. Bemerkingen betrekkelijk de beginfelen

van den pas.

Op het kommando voorwaarts, het gewigt van het

ligchaam op het regterbeeu over brengen ;

Om den man in ftaat te ftellen, van den eerften

B 4 pas
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pas vaardig te kunnen doen, hetgeen, als or meer

dere manfehappen bijeen zijn, van het wezenlijklte

aanbelang is.

De runt van den voet naar beneden, maar zonder ge

maaktheid;

Omdat het neerbuigen van de punt van den voet

de knie fpant, en den voet tot het plat neerzette»

voorbereidt. f

De punt van den voet een weinig naar buiten gedraaid;

Omdat, als men de voeten te veel naar buiten wend*

de, het ligehaam aan het waggelen onderhevig zou zijn.

Het bovenlijf voorover;

Om het gewigt van het ligehaam op 'den voet,

die neergezet wordt, te doen rusten, den voet, dio

achter ia , gemakkelijker op te ligten r en den pas

niet te verkorten.

Maar de kn!e geftrekt;

Want dewijl een troep niet, zonder zich te be

lemmeren en uit elkander te geraken , eveneens mar»

Cheren kan, alsof leder man op zich zelven ware,

doordien er geen twee zijn, die volltrekt op dezelf

de wijze marcheren, is het noodzakelijk, dat de re-

fcruten zich aan een' geüjkvormigen nas, die hoor

baar en naar de maat is, gewennen, zonder het*

Welk er geene eenheid mogelijk zou wezen,

Pen voet diyt lan^s den grond ftrijken ;

Omdat, zoo de foldaten het been meer, dan nood-

lakeliik, opletten, zij tijd verliezen en zich vruch

teloos vermoeijen zouden. Daarenboven, zoo zij, bij

ge-
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gebrek aan een vast begmfel , de eene meer dan de an-

dere het been opligtten of de kniën bogen, zouten de

voeten niet te gelijk op den grond worden gezet, ea

zou er noch tijdmaat , noch geheel wezen.

Den voet plat neerzetten, zonder flampen;

Om het waggelen van het ligchaam en het verkorten

van den pas te beletten , heiwelk noodzakelijk zou

plaats hebben , zoo de hak het eerst op den grond

kwam , of zoo men den voet Jrampend neerzette.

Deze laatfte beweging zou daarenboven nog het na

deel hebben, van de foldaten nutteloos te vermoei

den , en de tiidmaat te verbreken, omdat de eene

den voet hooger, dan de andere, zou opligten.

Het hoofd regtuftj

Omdat deze houding het verdraaijen der fchouden

belet , en den foldaat in het vierkant doet marcheren.

a7» De onderwijzer moet nu en dan aan den re-

kruut de tiidmaat van den pas aanduiden , door een

te kommanderen op het oogenblik , dat de voet wordt

opgeligt, en twee, als hij moet neergezet worden,

en door daarbij de tijdmaat van 76 in eene minuut

in acht te nemen. Deze handelwijze zal onbedenke-

lijk veel afdoen, om dén foldaat de beide tempo's in

te prenten , waaruit de pas natuurlijk is zamen ge

field.

Algemeene bemerkingen betrekkelijk den pas

regt-uit.

28. Om te beoordeelen , of de houding van het

B 5 lig
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ligchaam aan de voorgefchrevene beginfelen voldoet,

of de pas geregeld gefchiedt , en of het gewigt van

het ligchaam op den voet, die op den grond ftaat,

draagt , moet de onderwijzer zich dikwerf tien of

twaalf pasfen vóór , en met het aangezigt naar den

rekruut plaatfen. Zoo hij alsdan niet de zool der

fchoenen gewaar wordt , wanneer deze de voeten op-

ligt en op den grond zet; zoo hij geene beweging in

de fchouders , noch waggeling in het bovenlijf be-

fpeurt, kan hij er zich van verzekerd houden, dat

de grondbeginfelen wel worden nagekomen.

29. Wanneer men de regels van den pas aan twee

of drie man te gelijk onderwijst , moet men om

hunne oplettendheid niet te zeer te verdeden, niet

van hen vorderen, dat zij zich met de rigting bezig

houden. Zij zullen daarenboven, als zij de hebbe

lijkheid aangenomen hebben , om des pasfen gelijk

langen even fnel te doen, het ware middel, om ge-

ligt te blijven , hebben verkregen,

30. De onderwijzer moet ook in hetzelfde geval,

namelijk als twee of drie man te zamen onderwezen

worden , in acht nemen , om dezelve op eenen pas

afftands uit elkander te ftellen ; ten einde zij zich de

kwade gewoonte niet eigen maken, van de ellebogen

te verwijderen, of tegen hunnen nevenman aan te

leunen.

Vierde les.

Grondregels van den fchuinfchen marsch.

31. De fnelheid en de lengte der pasfen bij den

fchuinfchen marsch zullen gelijk zijn aan die , welke

Voor den gewonen pas regtuit zijn bepaald.

32.
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52. Wanneer de rekruten de hebbelijkheid , om

naar behooren in front te marcheren , en de pasfen

van gelijke lengte en fnelheid te maken , hebben ver

worven , moet de onderwijzer hen den fchuinfchen

marsch leeren uitvoeren; hij zal de rekruten alsdan

arm aan arm in één gelid ftellen , en vervolgen* kom-

manderen:

1. Schuins regts,

■

2. Marsch.

33. Op het eerfte kommando maakt ieder man een

achtfte wending regts op de plaats , (ot half regtsomj.

34 Op het kommando marsch, treden de manfchap»

pen met den linkervoet en den gewonen pas aan, ie

der man marfcheert regt vóór zich uit in eene diago

nale directie, welke met de oorfpronkelijke rigtings- of

frontlijn een' hoek van 45 graden uitmaakt.

35. De onderwijzer moet bij den fchuinfchen

marsch regts, de rekruten de gewoonte doen aanne

men , van den regterfchouder altijd juist achter den.

linkerlchouder van hunnen regter nevcnman te hou

den , en zich vooral niet van denzelven te verwijde-

yen , noch ook denzelven te veel te dekken,

36. Wanneer de rekruten alzoo eénige pasfen ge

marcheerd hebben, zal de onderwijzer hen doen hal

te houden, en hen weder in één gelid, arm aan

arm herftellen , om hen de wending op nieuw te

doen verrigten , ten einde hen dezelve wel eigen te

maken ; hij zal hen vervolgens den marsch fchuins

links aanwijzen , welke na dezelfde grondbeginfe-

len op de tegenovergeftelde wijze en kommando's zal

worden uitgevoerd.

 

37.
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37. De onderwijzer moet vooral zorgen , dat de

voorfte man van de zijde naar welke men fchuins

marcheert , goed in de diagonale lijn , zonder funge

ren, regt voor zich uit marcheert , zijne fchouders

goed vierkant houdt , en de pasfen van gelijke groot

te maakt.

38. Alle de grondregels , welke voor den pas regt-

uit zijn voorgefchreven , moeten bij den fchuinfchen

marsch met even veel naauwkeurigheid worden in

acht genomen , als hangende hiervan voornamelijk de

juistheid van deszelfs uitvoering af.
■v

39. Het is van een wezenlijk belang, dat de on

derwijzer er zich met alle zorg op toelegt, om den

rekruten de uitvoering der achtfte wending goed eigen

te maken ; hij moet hen dezelve dikwerf doen her

halen *, en ten einde wel te beoordelen of zij het

voorgefchrevene in N°. 35. wel nakomen , zal hij

zich in de marsch-lijn van den voorften man ftellen,

en van daar zal hij de rij roksknoopen van ieder'

man altoos naast den linkerarm van zijnen regter-

nevenman moeten zien.

40. De rekruten zich de wending en de houding

der fchouders aldus hebbende eigen gemaakt, zal de

onderwijzer hen den fchuinfchen marsch , onder het

marcheren, doen uitvoeren. -

41. Het gelid, arm aan arm, in front marche

rende, zal de onderwijzer kommanderen :

i. Schuins regts.

2. Marsch.
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42. Het eerfte kommando is nu Hechts waarfchu.

Wing,

43. Op het kommando marsch maken de manfchap.

pen half regtsom in den marsch , en blijven alzoo regt

vóór zich uit, in de diagonale lijn van de oorfpronke-

lijke, doormarcheren , hetzelfde in acht nemende wat

hier boven in N°. 35. en volgende is gezegd.

44. De marsch fchuins links wordt op de tegen-

overgefteldekomuiando's na dezelfde regels uitgevoerd.

45. De onderwijzer moet opletten van het kom

mando marsch té doen op het oogenblik , dat de

linkervoet op den grond komt voor den marsch

fthuins regts , en de regtervoet voor den marsch

fchuins links.

46. Om den marsch in front weder aan te nemen,

zal de onderwijzer kommanderen:

1. Voorwaarts.

2. Marsch.

4.7. Op het kommando marsch maken de manfchap.

pen een acbtfte wending naar voren, en herftellen zich

alzoo weder in hunne vorige pofitie, arm aan arm, bij

den marsch regtuit.

48. Het kommando marsch moet hier worden

uitgefproken op het oogenblik dat de regtervoet op

den grond komt bij den marsch fchuins regts , en

den linkervoet bij den marsch fchuins links.

TWEE-
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TWEEDE jFDEELINGi

Het dragen van het geweer.

49. De onderwijzer moet den rekruut niet eer tot

dit tweede gedeelte der foldaten - fchool doen over

gaan, dan nadat dezelve, in het aannemen der be

hoorlijke houding en het doen van den pas regtuit

en den fehuinfchen pas , wel zal geoefend wezen.

50. De onderwijzer zal alsdan drie man zamen

voegen, die hij, met de ellebogen aan elkander, iii

één gelid zal plaatfen , en hun j op den volgenden

voet, het dragen van het geweer aanwijzen»

Eerste Les.

Grondregels in het dragen van het geweer.

51* De rekruut zoodanig geplaatst zijnde, als in

de eerfte les der eerfte afdeeling is voorgefchreven j

zal de onderwijzer hem de linkerhand laten in de

hoogte brengen , zonder het gewricht derzelve te

buigen , en meer dan het voorfte gedeelte van den

linkerarm te doen werken. Daarop moet de onder

wijzer het geweer loodregt opligten , en het op de

navolgende wijze plaatfen.

(1) Het geweer ih de linkerhand, de arm zeer

Weinig gebogen , de elleboog naar achteren en tegeii

■het ligchaam zonder drukken aangeflotenj de palnl

der hand tegen het buitenfte plat der kolf geklemd ^

der-

(1 j Pl. 111. fig. 1 en su
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derzelver buitenfte fcherpte in het eerfte lid der via»

geren , de hiel van de kolf tusichen den eerften en

tweeden vinger, de duim boven op, de beide laatfte

vingers onder de kolf, die meer of min naar achte»

ren onderfteund moet worden , na dat de geftalte

is van den man, in dier voege dat het geweer, van

voren gezien , altijd loodregt blijft, en dat de be

weging van de dije hetzelve in den marsch niet kan

opligten noch doen waggelen; de laadftok in de

buiging der fchoud'er, de regterarm natuurlijk han

gende , gelijk in de eerfte les der eerfte afdeeling is

voorgefchreven.

Bemerkingen betrekkelijk het dragen van het

geweer.

52. Niet zelden ontmoet men rekruten, die aan»

geborene gebreken hebben in de geftalte der fchou-

ders, borst en heupen. De onderwijzer moet zich

beijveren , om , alvorens hij den foldaat het geweer

op fchouder geeft, zoo veel mogelijk, deze gebreken

te verhelpen , en daarna met eenc geftadige oplet

tendheid het dragen van hetzelve dusdanig na deze

gebreken fchikken, dat zulks voor het oog, zonder

dat de manfchappen in hunne houding belemmerd

zijn , algemeen op dezelfde wijze fchijnt te gefchie-

den.

53. Hij zal niet onopgemerkt laten, dat de re

kruten, wanneer zij het geweer beginnen te dragen,

gewoon zijn, hunne houding te verliezen, en vooral

de fchouders achterover te werpen: hetgeen veroor

zaakt , dat, het geweer zijn fteunpunt mislende, zij

de
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de linkerhand, om het vallen van hetzelve te bekt*

ten, naar om laag brengen, den liukerfchouder laten

zakken, de zijde inwaarts buigen, de ellebogen , om

zich in het evenwigt te herftellen, openen, enz.

54. De onderwijzer moet zorg dragen , om alle

deze gebreken te verhelpen , en de houding gedurig

te verbeteren. Hij moet den rekruten fomtijds het

geweer afnemen, om het hun daarna weder behoor

lijk od fchouder te plaatfen; hij moet vermijden, om

ben in len beginne te vermoeijen , en er 2ich op

toeleggen , om hun deze houding allengskens zoo

natuurlijk en gemakkelijk te maken , dat zij dezelve

langen tijd, zonder vermoeijing , kunnen blijven be

houden.

55. Eindelijk moet de onderwijzer er bijzonder

op letten , dat het geweer niet te hoog, noch te

laag wordt gedragen. Werd het te hoog gedragen,

dan zou de linker-elleboog zich openen , de foldaat

daardoor te veel plaats in het gelid beflaan , en het

geweer. waggelend worden. Indien het daarentegen

te laag werd gehouden, zou de foldaat, vermits de

reten alsdan te zeer zouden gejloten zijn , niet de

noodige ruimte hebben, om zijn geweer ongedwon

gen te behandelen , de linkerarm zich te zeer ver

moeijen , de linkerfchouder te veel doorzakken , enz.

56. De onderwijzer zal de bewegingen van hoofd

regis en links, alsmede het regtsom en linksom,

en het regtsom keert, mett het geweer op fchouder,

doen herhalen , alvorens hij tot de tweede les over

gaat.

Twee-
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Tweede les.
i

Handgrepen.

57. De handgrepen zullen aan de drie man , eerst met

de ellebogen aan elkander in een gelid , en naderhand in

een rot geplaatst , worden onderwezen.

58. De uitvoering van elk kommando zal niet rueer

dan één tempo uitmaken; maar dit tempo zal in bewe»

gingen verdeeld worden , ten einde den foldaat het werk

tuiglijke daarvan des te beter te doen verftaan.

59. Op de laatfte lettergreep van het kommando, »al

de forfche en vaardige uitvoering der eerfte beweging

plaats grijpen: op de kommando's twee en drie, zullen

de overige bewegingen gefchieden. Zoo dra de foldaat

de pofitie der onderfcheidene bewegingen van een tempo

behoorlijk verftaat, zal men hem hetzelve keren uitvoeren,

zonder na die onderfcheidene bewegingen ftil te houden.

Hij moet echter het werktuigelijke daarvan in acht nemen,

om vastigheid in de behandeling van het geweer te

brengen, en de nadeelen, die voortvloeijen uit hetgeen

men noemt het. geweer wegmoffelen of de bewegingen iif*

minken , te vermijden.

60. De handgrepen zullen in deze opvolging ónder*

wezen worden j de onderwijzer zal daartoe kommanderen *

L deel, C k*^
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Lading in twaalf tempo's.

I. Laadt = 't geweer.

Eén tempo en twee bewegingen.

Eerfle beweging.

61. Half regtsom maken op den linkerhiel, tegelijk

den regtervoet winkelhaaks achter den linker, met de

holte tegen den hiel, plaatfen; het geweer met de linker

hand omdraaijen, het flot naar voren, en tegelijker tijd

de greep of het dunne der kolf in de regterhand grijpen ,

het geweer regt op en neer en van den fchouder af; de

linkerhand onder de kolf laten, (i)

Tweede beweging.

62. Het geweer met de regterhand in de linker

neerrukken, het met deze in denzelfden tijd bij den eerfien

ring vatten, den duim uitgeftrekt langs de lade, de kolf

onder den regter vóór-arm, met <je greep tegen het lig-

chaam , op omtrent twee duim onder den regtertepel , de

tromp ter hoogte van het oog, den beugel een weinig naar

buiten, de linker-elleboog aan het ligchaam gefloten ; op

hetzelfde oogenbiik , dat het geweer in de linkerhand valt ,

wordt de regterduim boven den vuurfteen tegen het pan*

dekfel of het ftaal geplaatst , de vier overige vingers geflo

ten, de voorite helft van den regterarm langs de kolf

uitgeftrekt.

2. Opent = (de) pan.

Eén tempo en ééae beweging.

63. De pan ontfluiten, door met den regterduim

hard

fO er moet als een vaste regel worden aangenomen , dat telken reize

wanneer in de handgrepen niet uitdrukkelijk word gezegd van den duim

opwa1rts te brengen, bet geweer altoos in de voile band moec aangevat

worde».
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hard tegen het fiaal te flooten, terwijl het geweer

met de linkerhand tegen en in bedwang wordt gehouden ;

aanftonds den regter-elleboog naar achteren terug trekken,

de hand tusfchen het ligchaam en de kolf door aan de

patroontasch brengen , en dezelve openen.

3. Neemt = (de) patroon.

Eén tempo en ééne beweging.

64. De patroon tusfchen den duim en de beide voorfte

vingers vatten, en haar terftond, tusfchen het ligchaam

en de kolf door, tusfchen de tanden brengen.

4. Opent = (de) patroon.

Eén tempo en ééne beweging.

65. (1) De patroon tot op het kruit afbijten, haar

»ligt bij de opening tusfchen den duim en de beide voorfte

vingers vasthoudende, haar terftond laten zakken, en

regt op en neer tegen de pan brengen, de palm der

regterhand naar het ligchaam gekeerd, en de regter-elle«

boog op de kolf gehouden.

5. Kruid op = (de) pan.

Eén tempo en ééne beweging.

66. Het hoofd voorover buigen , het oog op de pan

flaan , dezelve vol kruid doen , de patroon digt bij de

opening met den duim en voorften vinger weder toeknij

pen; het hoofd weer oprigten, en de regterhand achter ea

met de beide laatfte vingers tegen het prndekfel brengen.

6. Sluit

CO Bh UI.fis. 43 '- ■
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6. Sluit = (de) tan.

Eén tempo en ééne beweging.

6j. Met de linkerhand het geweer tegen houden ; met

de twee laatfte vingers de pan forsch toefluiten , houdende

de patroon beftendig tusfchen de beide voorfte vingers en

den duim ; de greep van het geweer met de beide aehterfle

vingers en de palm der regterhand dadelijk aanvatten ,

het gewricht dier hand tegen het ligchaam gefloten , den

elleboog naar achteren en een weinig van het lijf af.

7. 't Geweer = links.

Eén tempo en twee bewegingen.

Eerfte beweging.

68. Het geweer langs de linkerdije weder oprigterr,

door fterk op de kolf te drukken en den regterarm fchie-

lijk uit te ftrekken, zonder den regterfchouder te laten

zakken; te gelijk den laadftok naar het ligchaam draaijen,

de linkerhand openen , en het geweer in dezelve tot den

tweeden ring laten naar beneden glijden , rustende de haan

op den regterduim ; te gelijker tijd front maken , draai-

jende op den linkerhiel, en den regtervoet vóór bren

gen , met den hiel tegen de holte van den linker,

-

Tweede beweging.

69. Het geweer alsdan uit de regterhand loslaten ;

hetzelve met de linkerhand digt langs het lijf laten zak

ken-; te gelijk de regterhand naar boven brengen terhoog-

te en op een' duim afftands van de tromp; de kolf zonder

ftooten op den grond zetten, de linkerhand tegen het lig-

.' .*<■ chaara
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chaam onder den laatften knoop van het vest, het geweer

tegen de linkerdije , de tromp vlak over het midden van

het lijf.

8. Patroon = (in den) loop.

Eén tempo en ééne beweging.

70. (O Naar de tromp zien, het bovenfte van de

regterhand forsch naar het Jigchaam keeren, om het

kruid in den loop te ftorten,ligtende den elleboog op, ter

hoogte van het gewricht der hand; de patroon fchud-

den , haar in den loop fteken en de hand omgekeerd la

ten , de vingers zonder hen te drukken gefloten.

9. Tuk uit = (den laad-) stok.

Eén tempo en zes bewegingen,

Eerjle beweging.

71. Den regter - elleboog fnel omlaag brengen , den

laadftok tusfchen den duim en gebogenen voorften vinger

grijpen , de overige vingers gefloten.

Tweede beweging.

72. Door het uitflrekken van den arm , den laadftok

fchielijk half uittrekken, de nagels naar voren.

Derde beweging.

73. Den laadftok bij het midden , tusfchen den duim

en voorften vinger hervatten, de hand omgekeerd, de

palm naar voren , de vingers omhoog , den elleboog voor

het lijf.

Vier-

 

00 pl. iii, fig. 5.
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Vierde beweging.

74. Den arm uitftrekken en den laadftok alzoo geheel

uittrekken , den elleboog altoos voor het lijf doende wer

ken , de hand in de vorige politie.

Vijfde beweging,

75. Door het fluiten der vingers, den laadftok fchie-

lijk tusfehen de bajonet en het gezigt omdraaijen ; gaande

de laadftokken der manfehappen uit het tweede gelid rake

lings langs den regterfchouder van derzelver voorlieden , den

laadftok regt opwaarts, en evenwijdig met de bajonet , den

arm uitgeftrekt, de oogen naar boven, het dikke einde van

den laadftok vlak boven de monding van den loop , zonder

denzelven te raken.

Zesde beweging.

76. 'Den laadflok met het dikke einde in den loop bren

gen , en hem tot aan de hand naar beneden ftooten , den

laadftok in de volle hand, den duim naar het gezigt gewend.

10. Zet = aan.

Eén tempo en twee bewegingen.

Eerjie beweging.

77. Den arm in zijne geheele lengte uitftrekken , bren

gende de regterhand omhoog, de duim glijdende langs,

en drukkende op den laadftok, deszelfs punt tusfehen den

duim en voorften vinger grijpen, de overige vingers gefloten.

Tweede beweging.

78. Den laadftok met kracht tweemaal achter elkander

ia den loop ftooten, zonder de hand te draaijen,en hem

aan
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aan het dunne einde wederom vatten , tusfchen den duim

en gebogenen voorften vinger, de overige vingers geflo

ten, den regter- elleboog aan het lijf.

11. Steelt op = (den laad-) stoi.

Eén tempo en vier bewegingen.

Eer/Ie beweging.

70. Den laadftok met eene wip {half uijgooijen , en

terftond op de helft hervatten tusfchen den duim en

voorften vinger , als bij de derde beweging van het uittrek

ken van den laadftok.

Tweede beweging,

80. Als de vierde beweging van het uittrekken.

Derde beweging.

81. Als de vijfde van het uittrekken, het dunne einde

nu boven de monding van den bovenften band houden.

Vierde beweging.

82. Het dunne einde van den laadftok in den bovenden

ring zetten, en denzelven met den duim infchuiven , de

regterhand fchielijk omhoog brengen , en den pink op het

dilike einde plaatfen.

12. Op Jchouder = 't geWEER.

Eén tempo en drie bewegingen»

Eerfle beweging.

83. (1) Het geweer langs het ligchaammet de linker

hand

CO W. UI. fig 1.
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hand opligten , deze hand ter hoogte van den fchouder hoiK

den , terwijl de linker - elleboog aan het lijf gefloten blijft,

den loop naar buiten gekeerd , tevens de regterhand laten

gakken, om het geweer bij de greep te vatten.

Tweede beweging,

84. Het geweer met de regterhand opligten , daarbij de

linkerhand loslaten , dezelve laten zakken en onder de

kolf brengen ; te gelijk de regterhak tegen , en op de

zelfde lijn met de linker aantrekken; het geweer met de-

regterhand , in de aangewezene houding voor liet fchoude-

ren van hetzelve tegen den fchouder iteunen , rakende de

yegterhand het aan bij de greep, zonder die te drukken,

f)erde beweging.

ig. De regterhand fnel langs de dije in de vcorgefchre-»

yene pofitie laten neervallen,

Maakt == vaardig,

Eén tempo en drie bewegingen.

r (O Positie van het eerste gelid,

Eerfte beweging.

86'. Het geweer met de linkerhand omdraaijen, het

flot naar buiten; het met de regterhand bij de greep

vatten , even als in de eerfte beweging der lading , en ia

front blijven ftaan, draaijende alleen de punt van den

Jinfcervoet iets naar binnen.

Tw#h
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Tweede beweging.

87. Den regtervoet fnel terug trekken, de hak om*

hoog, de teenen gebogen, de kme tien of twaalf duim

achter, en omtrent zes duim regts van den linkerhiel op

den grond zetten, in acht nemende van niet forsch mêr te

vallen ; te gelijk het geweer met de regterhand omlaag

brengen, en met de linkerhand bij den eerften ring vatten,

de kolf zonder ftoot vóór de regterdije, op den grond

zetten' , de punt gelijk met den linkerhiel ; te gelijk den

haan tusfehen den duim en voorften vinger van den regter

hand vatten.

Derde beweging.

88. Den haan fpannen.

(i) POSITIB VaN HeT Tweede GelId.

Eer/Ie beweging.

Gelijk de eerfle beweging der lading.

Tweede beweging.

89. Het geweer met de regterhand vóór het midden

van het ligchaam brengen, het met de linkerhand vat-

ten, fluitende den pink aan de pan- of paudekfel-veer.den

duim uitgeftrekt langs de lade ter hoogte van de kin, de

S of de zij- of fchroefplaat ten naastenbij tegen het lijf

gedraaid, den laadftok naar het front van het bataillon;

fe gelijk den regterduim op den kop van den haan of

op de fteenfehroef brengen, de voorfte vinger onderaan

tegen den beugel, de drie overige vingers aan den eerlten

gefloten. Dtr.
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Derde beweging.

fo. Den regter -elleboog forsch fluiten, bij het fpannen

van den liaan , en het geweer bij de greep vatten.

(i). Positie van het derde gelid.

Eerfte, tweede en derde beweging.

Gelijk die van het tweede gelid.

Aan.

Eén tempo en ééne beweging.

91. (2) De tromp forsch voorover doen vallen, de

linkerhand fnel tot aan den eerften ring laten vooruit

glijden , de kolf tegen den regterfchouder fteunen , de

tromp een weinig naar beneden ; de ellebogen omlaag,

zonder aan het lijf gefloten te zijn ; het linkeroog

toedoen , met het regter langs den loop zien , het hoofd ,

om te mikken , op de kolf neerbuigen ; den voorften

vinger aan den trekker brengen.

92- (3) Alleen de manfchappen in het derde gelid

zullen te gelijker tijd den regtervoet acht duim regtsaf

zetten , de punt naar den linkerhiel van hunnen nevenman.

Zet = af.

Eén tempo en ééne beweging.

93. Het geweer fnel weder om hoog brengen, en de

politie van de derde beweging van vaardig weder aan

nemen.

VUUR.

(O Pl. IV. fig. 3s. (a) Vu IV. fig. 4 en 5.

(3) n, IV. fig. 6.
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VUUR.

Eén tempo en ééne beweging.

$4. Met den voorften vinger den trekker met kracht

terug trekken, zonder het hoofd te bewegen , en in deze

houding blijven ftaan.

laadT.

Eén tempo en ééne beweging.

95. Het geweer fchielijk terug trekken, en de houding

aannemen der tweede beweging van het eerfie tempo der

lading , uitgezonderd dat niet de regterduim tegen het

pandekfel komt , maar met denzelven en den gebogen'

voorften vinger, terwijl de overige vingers gefloten

zijn de fteenfehroef gevat wordt. Het eerfle gelid

moet fchielijk opftaan zonder het lijf voorover te bui

gen; doch, om niet tegen de geweren van het tweede

gelid te ftooten , den regter fchouder terug trekken ; en

het derde gelid moet den regtervoet weder achter den

linker aantrekken, met de holte tegen den hiel.

96. Wanneer de onderwijzer in deze politie de ge-

weren wil doen laden, zal hij kommanderen:

Haan = (in de) rust.

Eén tempo en ééne beweging.

97. Den haan terug trekken tot fn de rust , zorgende

van hem niet te Tpannen; dadelijk de hand, tusfehen de

kolf en het ligchaam door, aan de patroontasch brengen ,

en dezelve openen.

98. Wanneer de onderwijzer , in plaats van de geweren

te doen laden , dezelve wil doea fchouderen , zal hij

kommanderen :

Of
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Op fchouder s= 't geweer.

yy. Op het kommando op fchouder , moeten de foldaten

den haan, op de zoo even verklaarde wijze herflellen,

de pan fluiten en het geweer bij de greep vatten ; op

dat van 't geweer , moeten zij de geweren fchielijk op

fchouder brengen , en front maken.

(i) Prefcnteert = 't geweer.

Eén tempo en twee bewegingen.

EerjIe beweging.

ioo. Gelijk de eerfte beweging der lading , uitgezonderd

dat de foldaat in front zal blijven ftaan.

Tweede beweging.

101. Het geweer met de regterhand verder omdraaijen,

om het regt op en neer vlak . voor het linkeroog te

brengen, den laad ftok naar voren , den haan ter hoogte

van den laatllen knoop van het vest , het geweer onder

aan tegen den bengel in de volle regterhand gehouden;

te gelijk het met de linkerhand forsch omvatten, den pink

tegen de panveér , den duim langs den loop uitgefirekt

tegen de lade , den voor-arm aan het lijf gefloten , zonder

gedwongen te wezen; in front blijven ftaan, zonder de

voeten te verzetten.

Op fchouder = 't geweer.

Eén tempo en twee bewegingen.

Eerfle beweging.

los. Het geweer met de regterhand omdraaijen , den loop

naar

CO Pt. v. fig. 2.
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naar buiten; het met de regterhand omhoog brengen,

en tegen den linkerfchouder plaatfen; de linkerhand naar

omlaag onder de kolf brengen, en de regterhand vrij

aan de greep blijven houden.

Tweede beweging.

103. De regterhand fchielijk in hare pofitie laten vallen.

Zet af =: 't geweer.

Eén tempo en twee bewegingen.

Eerfte beweging.

104. Het geweer, door het fchielijk uitftrekken vanden

linkerarm laten zakken , het te gelijk met de regterhand

iets boven den eerften ring grijpen; het uit de linker

hand loslaten en fchielijk vóór den regterfchouder bren«

gen , den laadftok naar voren, den pink achter den loop , de

kolf drie duim van den grond, de regterhand rustende

tegen de heup, het geweer regt op en neer, de linker

hand langs de zijde neerhangende.

Tweede beweging.

105. Het geweer door de hand laten glijden , het zon.

der ftoot nederzetten, en de pofitie aannemen, die hier

zal worden aangewezen.

Pofitie van den foldaat met het geweer bij den voet.

106. (O De hand om laag, den loop tusfchen den

duim

CO n. v. fig. 1. .
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duim en den voorften langs de lade uitgeftrekten vinger,

de drie overige vingers uitgeftrekt en zamen gevoegd, de

tromp omtrent twee duim van den regterfchouder , den

laadftok naar voren , den hiel van de kolf naast en tegen

de punt van den regtervoet , het geweer regt op en neer.

107. Om in die politie te doen rusten, zal de onderwij

zer kommanderen :

Rust.

108. Op dit kommando, zal de foldaat de regterhand

uitgeftrekt op den cordon -riem leggen, en de tromp tegen

den regterfchouder laten rusten.

, 109. Om den foldaat vervolgens den onbeKregelijken

ftand weder te doen aannemen , zal de onderwijzer kon>

manderen :

110. 1. Geeft acht,

2. Peloton.

in. Op het tweede kommando, moet de foldaat de poGtle

met het giweer bij den voet hememen , volgens No. 106.

Vifitatie der geweren.

na. Nadat de foldaat het geweer bij den voet heeft

gezet , aal de onderwijzer kommanderen :

Infpectie = (van) 't geweer.

Een tempo en ééne beweging.

113. Op den linkerhiel half regtsom meer dan

restsom, maken , den regtervoet, op zes duim afftands

van
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van den linker , loodregt achter de frontlijn zetten,

de voeten winkelhaaks ; bet geweer forsch met de

linkerhand vatten ter hoogte van den onderften knoop

van het vest , het boven fte van den loop achterover

doen hellen , zonder de kolf van hare plaats te ver-

fchuiven , den laadftok naar het lijf gekeerd ; te gelijk met

de regterhand de bajonet bij de fchaft en bogt vatten,

zoodanig dat het uïterfte d»r fchaft een' duim buiten de

hand uitfteekt , en dat bij het uittrekken de duim langs

de kling geftrekt is ; de bajonet uit de fcheede rukken

en op den loop zetten ; voorts den laadftok uittrekken ,

zoo als bij de lading in twaalf tempo's voorgefchreven is,

en hem in den loop laten glijden ; dadelijk front maken,

en zich herftellen in den ftaud van geweer bij den voet,

a°. xo6.

114. De onderwijzer zal vervolgens, Jangs het gelid

gaande , de geweren vifiteren. Man voor man geeft,

naar mate de onderwijzer bij hem komt, denzelven het

geweer ter vifitatie over: te dien einde wordt het met

de regterhand fnel om hoog gebragt, te gelijk met de

linkerhand gevat tusfehen den eerften ring en de panveér,

het flot buitenwaarts, de linkerhand ter hoogte van de

kin , het geweer regt vóór het linkeroog. De onder

wijzer neemt hetzelve aan , en geeft het na gedane vifi

tatie terug; de foldaat hemeemt het met de regterhand,

eu brengt het weder in den ftand van geweer bij den voet.

115. Zoo dra de onderwijzer hem voorbij is, moet hij

uit zich zelven den laadftok op zijne plaats brengen, den

ftand hernemende, die bij het kommando in/pectie van

't ge.

-
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H geweer is voorgefchreven , en daarna wederom front

maken.

116. Indien de onderwijzer, in plaats van de geweren

te vifiteren , alleen de bajonet wil laten opzetten , zal hij

kommanderen :

Bajonet = op.

Eén tempo en ééue beweging.

117. De hierboven aangewezene pofitie nemen, de

bajonet op den loop doen , zoo als verklaard is geworden ,

en dadelijk front maken. '

118. Indien de bajonet reeds op den loop is , en de

onderwijzer den laadftok in denzelven wil laten doen ,

om , na dat er gevuurd is , de geweren te vifiteren , zal

hij kommanderen :

Laadftok = (in den) loop.

Eén tempo en ééne beweging.

119. Den laadftok in den loop doen, gelijk hierboven

is verklaard , en aanftonds front maken ; hem vervolgens

wederom op zijne plaats brengen , naar gelang het geweer

van iederen foldaat zal zijn gevifiteerd.

120. De foldaat zal het geweer niet omkoog bren

gen, om hetzelve aan den onderwijzer, wanneer deze'

hem voorbij gaat, over te geven; dewijl de onderwijzer

alleenlijk moet onderzoeken , of het geweer niet geladen

zij, en hij zulks kan vernemen , door den laadftok bij het

dunne einde te vatten en in den loop te doen klinken.

Legt,
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Legt neer = 't geweer.

Eén tempo en twee bewegingen.

r

Eerfie beweging.

- tau Het geweer met de regterhand omdraaijen*

het flot naar achteren; te gelijker tijd met de linker

hand de punt der patroorrtasch vatten; het ligchaam

gezwind voorover buigen, den linkervoet vooruit

zetten, den hiel tegen over den eerflen ring; het ge

weer met de regterhand regt vóór zich neer leg»

gen , blijvende de hiel der kolf altijd ter hoogte van

de punt van den rëgtervoet, de regterknie een Wei

nig gebogen, en den regterhiel opgeligt. ,

_,,,'. 't
, Tweede beweging.

ui. Zich oprigten, den linkervoet aan den reg

ier aantrekken; de patroontasch loslaten, en de bei

de handen in hare politie laten neervallen;

Neemt op = 't geweer.

■

Eén tempo en twee bewegingen.

Eerfte beweging.

I23. Gelijk de eerfte beweging van legt neer 'i

geweer» J

Tweede beweging.

124. Het geweer opnemen, den linkervoet aan

<ien regter aantrekken, en dadelijk het geweer met

de regterhand omdraaijenj den laadftok naar voren;

te gelijker tijd de patroontasch loslaten en de linker

hand in hare politie lafSn 'néïrvallenV ''.

I. dEEL, D 0/
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Op fchouder = 't geweer.

Eén tempo en twee bewegingen.

Eerfte beweging.

125. Het geweer met de regterhand fnel omhooj

ligten ; hetzelve , terwijl men het omdraait , omdat

de loop naar buiten zou komen, tegen den linker-

fchouder brengen; te gelijk de linkerhand onder de

kolf plaatfen , en de regterhand tot tegen de pan-

veer laten doorzakken.

Tweede beweging.

12.6. De regterhand fnel in hare pofitie laten neer

vallen.

Cl) In (den) arm — 't «eweer.

Eén tempo en drie bewegingen.

Eerfte beweging.

127. Het geweer fchielijk, zonder het om te draai-

jeu, vier duim onder den haan omvatten, en het een

weinig opligten.

Tweede beweging.

128. De kolf uit de linkerhand loslaten, den lin

ker voor-arm uitgeftrekt op de borst tegen den haan

leggen, de hand op den regtertepel.

Derde beweging.

129. De regterhand fehielijk in hare pofit'te la

ten neervallen.

Over

CO p*. v. fig. i.
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Over — 't geweer.

130. De linkerhand forsch onder de kolf bren

gen , het geweer met beide handen van den linker-

fchouder afbrengen , en op den regter leggen » het flot

naar boven, en ter hoogte van den fchou'ier,de tromp

omhoog, zoo dat de bajonet een' voet hooger dan het

hoofd gedragen wordt j op het oogenblik dat het ge

weer op den regterfchouder is geplaatst , wordt de

regterhand onder aan tegen en op de kolf gelegd,

de vingers naar voren, het platte der hand naar bo

ven, de elleboog omlaag, en de linkerhand in hare

politie laten nedervallen.

In (den) arm — 't geweer.

131. Met geweer met de linkerhand in de greep

of het dunne der kolf vatten , het met de beide han

den in den linkerarm plaatfen , te gelijker tijd de

linkerhand los laten , de pofuie van het geweer in

den arm aannemen, en de regterhand in de greep

laten.

Schoudert = 't geweer.

Eén tempo en drie bewegingen.

JEerfte beweging.

130. Met de regterhand forsch de greep van het

geweer vatten.

Tweede beweging'.

IS3. De linkerhand forsch onder de kolf brengen.

tierde beweging.

134. De regterhand fchielijk iu hare politie latea

D a naêr
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neervallen, en het geweer met de linkerhand, in de

politie van op fchouder 't geweer , laten doorzakken.

Bajonet = af. ,

Eén tempo en drie bewegingen.

Eerjle beweging.

135. Het geweer laten zakken, door het verder

uuftrekken van den linkerarm , en het te gelijk met

de regterhand boven bij den eerften ring aanvatten ,

zoo als bij de eerfle beweging van zei aft geweer.

Tweede beweging.

136. Met de regterhand het geweer langs de lin-

kerdije laten zakken; het met de linkerhand boven

de regter aangrijpen , om de politie van de tweede

beweging van 't geweer links aan te nemen , doch

zonder den regterhiel vóór de holte van den linker,

voet te plaatfen; de bajonet met de regterhand af

nemen , haar in de fcheede fteken , en den kleinen

vinger van de regterhand op het dikke einde vari

den laadftok plaatfen.

Derde beweging.

Op fchouder = 't geweer.

'137. Het geweer met de linkerhand om hoog

werpen, het met de regterhand bij de greep vatten

en het op fchouder brengen.

Verdekt = 't geweer.

Eén tempo en twee bewegingen.

Eer*
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Eerfie beweging.

138. Met de regterhand het geweer fchielijk om

vatten, den duim op de zijplaat en de voorfte vinger

tegen den haan; te gelijker tijd het geweer een wei

nig van den fchouder afbrengen , den loop naar bui

ten zonder de punt der kolf te verplaatfen; hetzel

ve met de linkerhand bij den eerften ring vatten ,

de duim op den laadftok geftrekt , het geweer regt

op en neer tegen over den fchouder , de linker-élle-

boog aan het geweer gefloten.

Tweede beweging.-

139. Het geweer voorover werpen; het onder den

linkerarm brengen, blijvende de linkerhand aan den

eerften ring, den duim op den laadftok, om het uit

glijden te beletten, de pink op de heup; vallende de

regterhand te gelijker tyd in hare pofitie.

Op fchouder = 't geweer.

Eén tempo en twee bewegingen.

Eerfte beweging.

140. Met de linkerhand het geweer weder omhoog

brengen, zonder te rukken, om te vermijden, dat de

laadftok uit de lade fpringe; hetzelve met de regter

hand om de greep grijpen, ten einde het tegen den

fchouder te fteunen ; te gelijkët tijd de linkerhand

van het geweer af, en fnel onder de kolf brengen.

Tweede beweging.

141. De regtethand fchielijk in. hare pofieie laten

D 3 neer
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neervallen, en te gelijUer tijd met de linkerband het

geweer , in de politie van op J'chouder 't geweer , la

ten doorzakken.

Bajonet = op.

Edn tempo en drie bewegingen.

Eerfle beweging.

144. Gelijk de eerite beweging van bajonet af.

Tweede beweging.

143. Gelijk de tweede beweging van bajonet af%

uitgezonderd , dat de regterhand de fchal't der ba

jonet zoodanig, als voorgefchreven is bij de vifitatie

van het geweer moet aangrijpen , om haar uit de

fcheede te trekken en gezwind op de tromp te zet

ten ; en den kleinen vinger van de regterhand " op

bet dikke einde van den laadftok plaatfen.

Derde beweging.

Op fchouder = 't geweer.

144. Het geweer op fchouder brengen, zoo als

in de derde beweging van bajonet af is verklaard.

Ci) Velt = 't geweer,

Eén tempo en twee bewegingen.

Eerfle beweging.

145. Gelijk de eerite beweging van het eerfre tem-

' PO

(1) Pu V, fig. 4.
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po der lading, het geweer omvatten twee duim on

der den haan.

Tweede beweging.

146. Met de regterhand het geweer naar de reg»

terzijde afrukken, en hetzelve in de linkerhand een

weinig voorbij den eerften ring vangen , den loop naat

boven, den linker-elleboog tegen het lijf, de regter

hand op de regterheup , de punt der bajonet ter

hoogte van het oog. De manfehappen van het twee

de en derde gelid moeten zorgen , dat zij hunne

voorlieden niet met de bajonet raken.

Op fchouder := 't geweer.

Eén tempo en twee. bewegingen.

Eerfle beweging.

147. Op den linkerhiel weer in front draaijen;

den regterhiel naast den linker aantrekken, en te

gelyker tijd het geweer met de regterhand vóór den

linkerfchouder, en de linkerhand onder de kolf brea»

gen.

Tweede beweging.

148. De regterhand fnel in hare pofitie laten vallen.

Om laag = 't geweer.

Eén tempo en twee bewegingen.

Eerfte beweging.

149. Gelijk de eerfte beweging van zet aft geweer.

Tweede beweging.

150. De tromp van 't geweer voorover neigen ,

de kolf achterwaarts en omtrent drie duim van den

D 4 grond;
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grond: de regterhand, op de heup gefteund , aal in

dier voege het geweer tegenhouden , dat de bajonet*

ten der manfehappen in het tweede en derde gelid

hunne voorlieden niet raken.

Op fchouder = 't geweer.

151. Op het kommando op fchouder, het geweer

lopdregt in de regterhand herftellen, op het komman-

do' V geweer, verrigten hetgeen , wat voorgefchreven

is, om het geweer , wanneer men het bij den voet

heeft , op fchouder te brengen.

Bemerkingen aopens de handgrepen.

152. De handgrepen misvormen dikwerf bij de

rekruten de houding van het ligchaam , wanneer de*

?elve nog niet ten volle is gevestigd. Het is daar*

om noodzakelijk, dat de onderwijzer hen, in den

loop der lesfen , dikwijls terug brengt tot de regelma

tigheid der houding en van het dragen van het geweer.

$53. De rekruten zijn' ook zeer onderhevig aap

Jiet. inbuigen der lendenen en het achterover werpen ^

van h« ligchaam , vooral bij het eerfte tempo der

lading , wanneer men hen te lang daarbij houdt,

Dus moet de onderwijzer het vermijden, van hen tg

Jang Jn deze politie te latep.

dERdE lEs.

Lading in vier tempo's.

154, Deze lading heeft ten oogmerk , de folda*

{üï\ de tempo's te doen onderfcheiden , welke moeten

/

* ver-
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•verfneld worden, en die, waarbij meer geregeldheid

en oplettendheid noodig is, als met same het doen

van kruid op de pan, het brengen der patroon in

den Zoop, en het aanzetten. Zij zal gevolgelijk , in

vier hoofd-tempo's, op den volgende voet verdeeld

worden.

155. Het eerfte tempo zal op het laatst van het

kommando, en de drie andere op de kommando's

twee, drie én vier uitgevoerd worden.

156. De onderwijzer zal kommanderen:

Lading in vier tempo's.

Laadt =x 't geweer.

157. (1) Het eerfte tempo der lading verrigten;

de pan ontfluiten; de patroon vatten; dezelve open«

bijten, bij de pan brengen, en kruid op de pan doen,

» Twee.

: 158. 00 De pan fluiten; 'het geweer links bren

gen ; en de patroon in den loop doen , uitichudden

en laten zakken.

1

Drie.

*59« (3) Den laadftok uittrekken, denzelven tot

bij

CO Pi» UI- 6g. 4.

>CO Pl. iii. fig. 5.
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'bij de hand in den loop brengen, en met twee flop

ten aanzetten.

Vier.

160. (i> Den laadflok op zijne plaats en het ge

weer op fchouder brengeu.

Gezwinde lading.

161. De onderwijzer zal vervolgens de gezwinde

lading onderrigten, die uitgevoerd moet worden ev&n

als de lading in vier tempo's, maar in ééns en zon

der bij de vier bepaalde tempo's te blijven ftil hou

den. Hij zal te dien einde kommanderen:

162. Gezwinde lading.

Laadt = 't geweer.

Bemerkingen, betrekkelijk de ladingen.

163. De onderwijzer moet de foldaten doen opi

merken, dat degenen, welke zonder zich te over

haasten, bedaard en geregeld te werk gaan , het best

rn het fpoedigst laden; wijl zij den laadftok om-

draaiien , zonder dat hij aan die hunner voor- of ne-

venlieden haakt, denzelven, zonder mis te fteken,

in den loop en weder op zijne plaats brengen, de

patroon beter aanzetten, geen kruid ftorten, en geen

patronen bij het nemen uit de tasch laten vallen:

al hetwelk van wezenlijk aanbelang is, en door de

foldaten met de meeste oplettendheid zal moeten

worden in acht genomen.

164.

(O Pu III. fig. 1.
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164. De onderwijzer zal geregeldheid in. liet ver-

rigten der tempo's en in de houdingen vorderen,

zonder welke de foldaten zich belemraeren en elkan

der hinderen zouden. Hij zal hun, na verloop van

eenige lesfen , patronen van zemelen of zaagmeel ge

ven , en hen aan het behoorlijk op de pan ltorten en

aanzetten gewennen.

VIeRde les.

De vuren.

165. De vuren zullen regtuit of fchuins gefchie-

den, zoodanig als hieronder zal worden uitgelegd.

Vuren regtuit.

166. De onderwijzer zal de volgende komman-

do's doen;

Pelotons-vuur.

I. Peloton.

a. Vaardig.

3. Aan.

4« Vuur.

5. Laadt.

167. (1) Deze onderfcheidene kommando's zullen

volvoerd worden op de wijze, die bij de handgrepen

is voorgefchreven.

16S.

CO P«» VI. fig. 1.
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168 Op liet tweede kommando, zullen de drie man

ds aangewezene pofitie, volgens het gelid, waarin zij

ftaan aannemen, en op het vijfde, de geweren laden

en op fcliouder brengen.

Schuinfche vuren.

169. De fchuinfchc vuren zullen regts en links,

en op dezelfde kommando's, als het vuur regtuit

gefchieden; met dit eenige onderfcheid, dat het kom*

mando aan telkens vooraf gegaan zal worden door

het kommando van waarfchuwing, fchuins regts of

fchuins links, hetwelk na het kommando vaardig,

zal worden uitgefproken. Op deze waarfchuwing

zullen de manfehappen uit het derde gelid de oogen

op de opening of het fchietgat waardoor zij zullen

moeten aanleggen, vestigen.

Poftlie der drie gelederen bij het vuur fchuins regts.

170. (1) Op het kommando vaardig, zullen da

drie gelederen verrigten hetgeen bij het vuur regt

uit is voorgefchreven.

171. Op het kommando aan, moet bet eerfte ge.

Kd de tromp van het geweer regts, en de linkerknie

binnenwaarts wenden, zonder de voeten te ver-

plaatfen.

17a. Het tweede gelid moet insgelijks de tromp

regts draaijen, zonder de voeten te verzetten.

173. Het derde gelid moet den linkervoet om

trent zes duim vooruit brengen, naar de punt van

den

1 11 11 ■■ in -

(O Pl. VI. fig..2.
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den regtervoet van zijnen voorman gewend; bet zal

ook het lijf, door de linkerknie een weinig te bui

gen, vooruit brengen, en de tromp regts draaijen.

174. De drie gelederen moeten den regterfchou-

der terug trekken.

In deze politie moeten de achterfte gelederen ge

reed zijn, om, offchoon in eene fchuinfche rigting,

door dezelfde opening, als bij het vuur regtuit, te

vuren.

175. Op het kominando laadt, zullen de drie ge-

lederen de politie hememen, welke hun bij het vuur

regtuit is voorgefchreveu ; het derde zal , het geweer

terug trekkende, den linkervoet weder met den

hiel tegen de holte vau den regter zetten.

Pofitie der drie gelederen bij het vuur fchuins links.

176. (1) Op het kommando vaardig, zullen de

drie gelederen hetzelfde verrigten , wat ten aanzien

van het vuur regtuit is voorgefchreven.

177. Op het kommando aan, zal het eerfte ge

lid de tromp links aanleggen , zonder de knie te

buigen, noch de voeten te verzetten.

178. De manfehappen in het tweede gelid moeten

aanleggen ieder in het fchietgat ter linkerzijde van

zijnen voorman, zonder de voeten te verzetten.

179. De manfehappen in het derde gelid moeten

ieder den linkervoet omtrent zes duim vooruit en

naar

CO Pl. VI. fig. 3.
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naar den kant van den regterhiel van hunnen voor

man zetten, ook te gelijk het bovenlijf vooruit bren

gen , door de linkerknie een weinig te buigdn , en

ieder aanleggen in het fchietgat ter linkerzijde van

den voorften man van zijn rot.

180. De drie gelederen moeten den linkerfchouder

terug trekken.

181. In dezen ftand, moeten de matffchappen der

beide achterlte geL-deren gereed ftaan, om ieder door

het fchietgat ter linkerzijde van zijnen voorma»

in eene fchuinfche rigting te vuren.

182. Op het kommando laadt, moeten de drie ga.

lederen hunne geweren in de fchuinfche (trekking ,

waarin zij zich bevinden, terug trekken, en in dez»

politie kruid op de pan doen : het derde gelid zal

den linkerhiel in de holte van den regtervoet

plaatfen ; en bij het links brengen van het geweer ,

zullen de drie gelederen dezelfde pylkie aannemen,

als bij het vuur regtuit.

Bemerkingen betrekkelijk de fchuinfche vuren.

183. Bij het aanleggen eenen fchouder terug trekken;

Ten einde de tromp meer of min febnins te kun

nen aanleggen, naar de plaats van het voorwerp,

op hetwelk men mikt.

De onderwijzer moet dezen grondregel aan de re

kruten duidelijk maken, door, wanneer zij de wijze

van aanleggen bij de fchuinfche vuren behoorlijk ver-

ftaan ,
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ftaan, eenen man voor het front, min of meer regts

•f links te plaatfen, om dit voorwerp te verbeelden.

Het derde gelid den linkervoet zes duim voor

waar» doen zetten en het bovenlijf' laten vooruit

brengen ;

Ten einde de ongelukken voor te komen; omdat,

»onder deze voorzorg , de geweren van het derde ge

lid, in hunne fchuinfche^ ftrekking, niet genoeg

voorbij het eerfte gelid zouden uititeken.

In het fchuinfche vuur links, de geweren in hunne

fchuinfche rigting terug trekken, en alzoo kruid op

de pan doen;

Omdat, zoo men, bij het terug trekken van liet

geweer om kruid op de pan te doen, dezelfde poli

tie, als bij het vuur regtuit, mede wilde aannemen,

men het over het hoofd van zijnen voorman zou

moeten beuren.

Twee - gelederen - vuur.

184. Het twee-gelederen-vuur zal alléén door da

beide voorfte gelederen verrigt worden; het derde

anders niet doende, dan laden en de geweren aan

het tweede overgeven. Ingevolge deze fchikking,

moet het eerfte gelid (taande vuren.

185. De onderwijzer zal de volgende kommando's

doen :

1. Twee-gelederen-vuur.

2. Peloton.

5. Vaardig.

4. Chargeert.

1S0".
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l8ö. Op het. derde kommando, moeten alle drie cd

gelederen de pofitïe aannemen, aan het tweede en

derde gelid, bij het vuur regtuit en fchuins voor-

gefchreven.

187. Op het vierde kommando , moeten de manfehap.

pen van het eerfte en tweede gelid te gelijk aanleggen

en vuren. De man in het derde gelid , niet moetende

vuren , zal enkel laden en zijn geweer aan die van

het tweede gelid overgeven.

188. De man van het eerfte gelid 'moet zijn geweep

fchielijk laden , en op nieuw affchieten , daarna wedef

laden , van nieuws vuren , en zoo voortst

189. De man in het tweede gelid zal zijn geweer,

na gevuurd te hebben,, met de regterhand aan, zij

nen achteraan overgeven. Deze moet het met de lin

kerhand aannemen , en het zijne met de regterhand

overreiken aan den foldant van het tweede gelid , diö

niet dit geweer zal vuren, het vervolgens laden, nog

eens met hetzelve vuren, en het daarna aan zijnen

achterman moet terug geven , en zoo voorts ; in dier

Voege dat de man van liet tweede gelid altijd , uitgenomen

de eerfte reis , twee idioten achter elkander met het»

zelfde geweer doet, alvorens het aan den man in

liet derde gelid over te geven.

190. Na den eerften fchoot, zullen de eerfte ert

twee. ie man van ieder rot niet meer aan het te gelijk

vuren gehouden wezen.

191. De drie gelederen zullen {leeds, bij het links

.brengen van het geweer, front maken , eu, na geladen

te hebben, de hierboven in n°. 186 aangewezene po-

iitie aannemen. Te dien einde zal iedere foldaat,

na
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na den laadftok te hebben opgaftoken, zijn geweer doen om

hoog glijden door de linkerhand, die hij tegen de panveec

ter hoogte van de kin moet brengen; terwijl hij op. het

zelfde oogenblik half regtsom zal maken , om weder in

de voorgefchrevene pofitie te komen , en den regterduira

aan de fteenfchrpef, om c!en haan te fpannen, en den

voorften vinger onderaan tegen den beugel zal brengen.

De man van het derde gelid moet altijd zijn geweer , zon

der dat de haan gefpannen is , aan dien van het tweede

overgeven.

192. Om her vuur te doen ophouden , zal de onder

wijzer kommanderen:

Roffel.

193. Op dit kommando zal de foldaat ophouden te vu

ren , den haan in de rust ftellen , het geweer laden of de

lading voleindigen, wanneer zulks nog niet gefchied is, en

ïchouderen ; dragende de manfchappen van het tweede en

derde gelid zorg, van ieder zijn eigen geweer te hernemen.

Algemeene bemerkingen. betrekkelijk de vuren.

194. De vuren zullen in den beginne zonder patronen ,

en vervolgens met patronen van zemelen of zaagmeel ge-

ichieden, om den foldaat meer en meer aan het kruid op

de pan doen, en het vaardig, maar geregeld en zonder

kruid te ftorten,in den loop brengen van de patroon, zoo

Wel als aan het behoorlijk aanzetten , te gewennen. Voorts

zal men dit onderrigt, door met kruid te doen 'vuren,

eindigen.

I. DEUX. E 195.



66 Soldaten-fchool. Ilde afDeElïnö.

395. Men moet, wanneer men met kruid laat vuren, de

foldaten aanbevelen, dat zij bij het herftellen van den

haan , met oplettendheid gadeflaan , of er rook uit het

zundgat komt, hetwelk' tot een zeker teeken verftrekt, dat

de fchoot is afgegaan. Bijaldien er geen rook uit het zund

gat kwam ^ zou de foldaat, in plaats van op nieuw te

laden, achteruit moeten treden , om het zundgat door te

(leken , en van nieuws kruid op de pan te doen. In gevalle

de foldaat, in de meening dat de fchoot afgegaan is, een

tweede patroon in den loop had gedaan , zou hij zulks ten

minfte bij het aanzetten r door de hoogte der lading,

moeten gewaar worden en , door er een derde in te doen ,

zich ten hoogften ftrafbaar maken. De onderwijzer zal

daarom , na het vuren met kruid , altijd de geweren vifi.

teren, ten einde te onderzoeken, of iemand der foldaten

den misflag begaan heeft, van drie patronen op zijn ge<

weer te doen.

196. De onderwijzer moet ook bijzonder daarop letten,

dat de foldaat, bij het in rust zetten van den haan , den-

zelven niet door te veel overhaasting fpant : een misflag,

die ongelukken zou kunnen veroorzaken.

Algemeene bemerkingen , rakende de tweede

afdeeling der foldaten-fchool.

.. I97y Wanneer de drie man, na de les der handgrepen

eenige dagen te hebben beoefend, bedreven zullen zijn

in het dragen van het geweer, moet de onderwijzer de les

altijd eindigen, door hen gedurende eenigen tijd in één

gelid, op eenen rJas afftands van elkander, te doen mar

cheren , om hen hoe langer hoe meer in het werkdadige
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van den regten en ichuinfchen pas te bevestigen. Hij

zal hun de noodige aanwijzing doen, om den pas té

merken (marqueren) en te veranderen: hetgeen iri

volgender voege zal worden ten uitvoer gebragt»

Den pas marquertn,

198. De drie man met den gewonen pas marcherende $

aal de onderwijzer kommanderen :

1. Marqueert den pas,

2. Marsch.

tgo. Op het tweede kommando, hetgeen gefchieden zal

in het oogenblik , dat de voet op het punt ftaat, van op

den grond gezet te worden, moete» de foldaten den pas'

aangeven, door, zonder vooruit te komen, de hielen beur

telings naast elkander neer te zenen, en de tijdmaat'

van den pas gade te flaan. <

übö. Om den gewonen pas te dóen hervatten ^ zal dé

onderwijzer kommanderen:»

1. P^oorwaartsi

2. Marsch.

201. Op het tweede kommando, hetgeen als boven zai

gefchieden, zullen de foldaten den pas van twee voet wede*

aannemen.

% ft Êéfl
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Den pas veranderen.

202. De foldaten met den gewonen pas marcherende,

zal de onderwijzer kommanderen:

i. Verandert den pas.

2. Marsch.

203. Op het tweede kommando , hetgeen gefchieden zal

op het oogenblik, waarin de voet ftaat neergezet te wor

den, moeten de foldaten den voet, die achter is, fchielijk

naast dengenen, die zoo dadelijk is op den grond gezet,

j bijtrekken, en met dezen laatften voet weder aantreden.

DERDE AFDEELING.

Eerste les.

204. Wanneer de drie man, in de faeginfelen en het

werktuigelijke van den pas , de houding van het ligchaam

en het dragen van het geweer, behoorlijk bedreven zijn ,

zal de onderwijzer op het minst vijf of zes, en ten

hoogfte negen man bijeen voegen, om hun de gronden

van de aanraking der ellebogen, of van de voeling, èij

den marsch in front, de regels van den marsch uit de

flank ,' den gezwinden en achterwaartfchen pas , de

grondbeginfelen van de veranderingen van directie, van

de zwenkingen in den marsch en op de plaats, en de

grondregels der rlgting te keren.

«05.



Soldaten-fchool, III. afdeeling 60

205. De onderwijzer zal hen arm aan arm in één gelid

ftellen, en daarop de volgende kommando's doen:

1. Peloton voorwaarts.

2. Guide links (of regts')

3. Marsch.

io6. Op het kommando marsch, zal het gelid fchielijk

met den linkervoet aanmarcheren»

207. De onderwijzer moet een wel geoefend man doen

voor marcheren , op twee pasfen , hetzij voor den regter- ,

of voor den linker- vleugelman , naarmate der zijde ,

welke voor de plaatfing van den guide benoemd is, en

aan dien vleugelman gelasten, om naauwkeurig in de

voetftappen van den man , die hem vooruit gaat , te volgen ,

en fleeds den afftand van twee pasfen te onderhouden.

Zulks is het zekerfte middel , om de rekruten de hebbe

lijkheid, om de pasfen van de voorgefchrevene lengte

en fnelheid te makeri, te doen verkrijgen.

20". De onderwijzer zal de navolgende regels doen

nakomen :

Den elleboog van zijnen neveman aan den kant van den

guide zachtelijk aanroeren;

Omdat, als men alzoo arm aan arm met zijnen

nevenman blijft, men verzekert kan zijn, dat men ten

naastenbij is gerigt, en er geene opening tusfchen de

rotten ontftaat. Zoo men , in plaats van zijnen nevenman

aan den elleboog zachtjes aan te raken, op hem leunde,

E 3 zo*
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zou men hem noodzaken , van op zijne beurt naar den

guide te leunen , en daardoor dezen laatften uit de directie'

flooten.

Den linker- elleboog, noch den regterarm van het lijf

brengen j

Opdat de foldaat zijnen nevenman niet ftoote, en in

het gelid geen meer plaats befla, dan hij in hetzelve moet

bekleeden.

Voor de drukking wijken die van den kant van den

guide komt , en weérftaod bieden aan het gedrang, dat

aan de- tegengeftelde zijde óntftaat;

Om Voor te komen, dat de guide buiten de directie

wordt gedrongen.

Zich aan den elleboog van zijnen nevenman naar de zijde

van den guide, zoo deze neveman zich kwam te verwijden

ren, of zoo men zelf van hem was afgeweken , alleen op

eene ongevoelige wijze wederom aanfluiten;

Omdat het gebeuren kan , dat de nevenman zich te

onpas regts of links begeeft. Iudieu alsdan de man,

Welke naast hem ftaat, en voorts degenen, die op

denzelven volgen , zich haastig naar deze valfche beweging

voegden, zou er uit voortvloeijen , dat de mis/lag van.

eenen enkelen zich zoude voortplanten tot velen : en

wanneer achtervolgens degene , bij wien de misflag zijn

begingenomen heeft, dezelve zoudewillen verbeteren %

zou hij verpligt wezen , om zijnen nevenman , en deze*

den volgenden man, en zoo voorts tot aan den vleugel,

^eriig te ftooten , hetwelk eene gedurige golving in, den

©arscL zou te w.eeg brengen. Zoo. daarentegen ieder man
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bet grondbeginfel in acht neemt , van zich Hechts allengs-

kens naar de bewegingen van zijnen nevenman te voegen ,

zal deze laatfte den tijd hebben, om zijnen misflag te

herftellen : en begaat hij er een' , zog zal deze afwijking

zich niet voortplanten , en er geene golving plaats grijpen.

Altijd het hoofd regtuit, en de oogen op den grond,

twaalf of vijftien pasfen vóór zich, gevestigd houden, op

welke zijde de guide ook genoemd z^j

Omdat , als de foldaten het hoofd naar de zijde van

den guide draaiden, hetzelve de tegenoverftaande fchouder

zou doen vooruit komen, hetgeen eene valfche directie

aan het gelid geven, en eene gedurige drukking naar den

kant van den guide, en bij gevolg golving zoude ver

oorzaken. Het vestigen der oogen op twaalf of vijftien

pasfen vóór zich op den grond brengt te weeg , dat de

foldaat, onder het marcheren, niet ter zijde afwijkt,

hetwelk een zeer wezenlijk ftuk uitmaakt.

Indien men bemerkt dat men zelf te veel vóór of ach.

ter is , zich flechts langzamerhand herftellen , door zijnen

pas op eene bijna onmerkbare wijze te verlengen of te

verkorten ;

Wijl de haastige bewegingen in den marscli altijd

ftrekken om eenen troep uit zijn verband te brengen,

golving in denzelven te veroorzaken, en de tijdmaat te

doen, verliezen. Want niemand kan eenen pas van twee

voeten en een half in denzelfden tijd doen , waarin

zijn nevenman er eenen van twee voet maakt, zonder

dat de beweging van den eerften fneller dan die van den

tweeden zijn zal; daar men in tegendeel den pas een of

twee duim kan verlengen , zonder dat daaruit eene

gierkbare verfnelling in de beweging ontftaat,

E 4 * 409.
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sop. Eindelijk moet de onderwijzer er zich op toeleggen

om aan de rekruten te doen begrijpen , dat de rigting in

den marsch alleen kan bewaard blijven door de regelma-

tigheid van den pas, de voeling der ellebogen, en bet vier

kant houden der fchoudars; dat zoo, bij voorbeeld, de

eene grootere pasfen maakte dan de andere, of zoo' de

eene fchielijker dan de andere marcheerde', zij noodzake

lijk zouden moeten uiteen raken; dat, zoo zij niet de aan.

raking der ellebogen onderhielden, het hun, wijl zij het

hoofd regtuit moeten houden , onmogelijk zijn zoude , te

oordeelen of zij ter zelfder hoogte met hunnen nevenman

marcheren, en of er tusfchen hen geene gapingen ontftaan.

aio. Vervolgens zal de onderwijzer hen oefenen om

fchuins regrs , en fchuins links te marcheren.

211. De onderwijzer moet een welgeoefend man op

de zijde van het gelid ftellen , naar welken hij wil doen

fchuins marchereu. Deze man moet naauwkeurig acht

geven van zijne fchouders, na de wending, goed vierkant

te houden, zijne pasfen gelijk groot te maken, en zonder

flingeren goed regt voor zich uit, in de aangenomene diago

nale directie te blijven doormarcheren, punten op 12 4

15 pasfen voor zich op den grond nemende om zijnen

marsch te verzekeren.

ai2. Het gelid, met den gukJe links, in front mar

cherende, za! de onderwijzer kommanderen :

1. Schuim regts,

*. Marsch.

3. Guide regis.

313»
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213. Op het kommando marsch zal het gelid den fcbuin-

fchen marsch aannemen zoo als In No. 43. is voorgefchre-

ven.

214. Den marsch in front weder willende doen aanne

men , zal de onderwijzer kommanderen :

1. Voorwaarts.

2. Marsch.

3. Guide links.

2.1$. Op bet kommando marsch neemt het gelid des

marsch in front, en op het derde kommando de voeling

links weder aan.

216. 'De marsch fchuins links zal op de tegen over

gefteli'e kommando's worden uitgevoerd.

217. De onderwijzer het gelid willende doen halt hou

den , terwijl hetzelve in den fchuinfchen marsch is , zullen

de manfchappen zich op het. kommando halt, terltond in

front herftellen.

218. Wanneer deze verfchillende grondbeginfelen aan

de rekruten gemeenzaam zijn geworden, en zij wel be

dreven zijn in de houding van het ligchaam , het dragen

van het geweer, en het werktuigelijke, de lengte en de

fnelheid van den gewonen pas , meet de onderwijzer hen

uit den gewonen in den gezwinden pas , en omgekeerd ,

doen vallen , en dat wel op de volgende wijze ; het ge

lid met den gewonen pas marcherende, zal de onderwij

zer kommanderen: ,

1. Gezwinde pas.

2» Marsch.

E 5 %i).
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219. Op het kommando marsch, hetwelk zal gefchieden,

zonder onderfcheid , bij bet neerzetten van den eetven of

anderen voet, zal het gelid den gezwinden pas aannemen.

A20. De lengte van dezen pas zal dezelfde wezen als

van den gewonen, maar zijne fndheid die van honderd

in iedere minuut.

221. De ondervv;]zer zal met den gezwinden pas

marcherende , van tijd tot tijd den fchuinfchen marsch doen

aannemen.

Bemerkingen betrekkelijk den gezwinden pas.

222. De marsch met den gezwinden pas zal gefchieden

naar dezelfde grondbeginfelen , als die met den gewonen.

Maar dewijl het voortftootende van den gezwinden pas

den foldaat aanzet, om elkander los te laten, moet de

onderwijzer er zich op toeleggen om de tijdmaat van

dezen pas wel te bepalen, en den foldaat te gewennen

van altoos den loodregten ftand van het ligchaam , zoo

wel als de regelmatigheid van deu pas te behouden.

223. Met den gezwinden pas marcherende, zal de on

derwijzer nu en dan denzelven doen marqueren en veran.

deren.

224. Wanneer de onderwijzer den gewonen pas wil

doen hervatten, zal hij kommanderen:

1. Gewone pas.

2. Marsch.

225. Op het kommando marsch, hetwelk gedaan wordt

om het even . voor welken voet , zal het gelid den gewo

nen pas weder aannemen.
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226. Het gelid in den marsch zijnde, zal de onderwij.

zer hetzelve door de hierboven, in n°. 24, voorgefchre»

vene kommando's en middelen doen halt houden.

227. Als het gelid met den gezwinden pas marcheert ,

moet het kommando halt gefchieden een oogenblik voor

dat de voet op den grond komt.

aa8. Het gelid flil ftaande, zal de onderwijzer het met

den achterwaartfchen pas doen marcheren , en ten dien

einde kommanderen z

1. Achterwaarts. .

2. Marsch.

329, Op het kommando marsch, moeten de foldaten den

linkervoet fchielijk naar achteren trekken , en denzelven

neerzetten op den afftand van een' voet, van den eenen

hiel tot aan den anderen, en alzoo blijven voortgaan tot op

hpt kommando halt, hetwelk nltijd door dat van peloton

zal vooraf gegaan worden. De foldaten moeten op dit

kommando ftil ftaan, en den voet, die voor is, naast den

anderen bijtrekken.

230. De onderwijzer moet toezien dat de manfehnppen

niet tegen hunnen nevenman leunen , dat zij zich regt

achterwaarts bewegen, en dat de loodregte ftand en de

houding van het ligchaam, zoo wel als van het geweer,

jjltoos bewaard blijven.

Tweede les.

Marsch uit de flank.

231. De foldaten arm aan arm, in één gelid flaande,

jtal de onderwijzer hun de volgende kommando's doen ;

1. P»-
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i. Peloton regts (of links') uit de flank.

a. Regts (of links') s= om.

3. Marsch.

232. Op het tweede kommando zullen zy regts of links

om maken.

233. Op het kom'mando marsch zullen zij fchieiyk met

den linkervoet in den gewonen pas aantreden.

Bemerkingen betrekkelijk den marsch uit de flank.

234. De onderwijzer moet een wel geoefend man naast

den eerften foldaat van de flank , naar welke het gelid

alsdan front maakt, plaatfen, om deszelfs pas te rege

len en denzelven te geleiden , en aan den genoemden fol

daat aanbevelen , om altijd arm aan arm met dezen man

te marcheren.

235. De onderwijzer moet bij den flank-marsch de

volgende regelen doen nakomen :

Dat de pas naar de voorgefchrevene grondbeginfelen ge-

fchiedt ;

Omdat deze grondbeginfelen, zonder welke de mari-

fchappen , naast elkander in hetzelfde gelid geplaatst, in

den marsch geen geheel zouden kunnen bewaren , nog

onvermijdelijker moeten worden nagekomen , wanneer men

met rotten marcheert.

Dat bij eiken pas de voet van denman, die voorafgaat,

ttoor den voet van dengenen, die op hem volgt, wordt

vervangen.

Opdat er tusfehen de rotten geene openingen komen.

Dat
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Dat de foldaat, om te vermijden dat hij zijnen voor

man op de hakken trapt, de kni.cn niet buigt;

Omdat , als hij de kniën boog , de afftand tusfchen de

rotten zoo wel als de tijdmaat , zoude verloren gaan.

Dat voor eiken foldaat , door het hoofd van zijnen voorman,

de hoofden van alle degenen, die vóór denzelven marche

ren gedekt zijn; ,

Dewijl dit de zekerfte regel is , die , om regt achter den

voorften foldaat van het gelid te blijven, kan gegeven

worden.

236. De onderwijzer moet bij den niarsch uit de flank,

zich meestendeels ophouden vijf of zes pasfen op dé

flank der manfchappen , welke hij onderrigt , om voor

de nakoming van de voorgemelde grondregelen te zor

gen. ■_.

237. Ook moet hij zich fomtijds achter het voortmar-

cherende gelid begeven , om hetzelve in de lengte te

overzien, aldaar ftil flaan, en inmiddels hetzelve vijftien

of .twintig pasfen laten doen , om waar te nemen of de

manfchappen op den voorften foldaat naauwkeurig gerigt

blijven.

238. De onderwijzer zal met rotten regts of links laten

zwenken, en ten dien einde kommanderen:

1. Met rotten regts (of links),

3, Marse 11,

, 239-
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230. Op het tweede kommahdo zal de vóorfre ffidti vafl

het gelid regts- of linksom maken, en verder regt voor zich

uit marcheren. Ieder der overige zal achtervolgens op de

zelfde 'plaats, als deze voorde, dezelfde wendiiig doen.

240. Ook zal de onderwijzer de wendingen regts- en-

linksom in den marsch doen volbrengen , en ten dezen

einde kommanderen :

I. Regts (of 'links) uit de flank.

a. ' Marsch. "

241. Op het tweede kommando , dat onverfchillig voor

welken voet, en een' oogenblik, vóór dat hij op den grond

komt, zal gefchieden, zullen de foldaten het ligchaamom-

draaijen , den voet die opgeligt is in de nieuwe directie

plaatfen, en daarin met den anderen voet aantreden, zon

der de tijdmaat van den pas te verbreken.

242. Wanneer de onderwijzer het gelid, uit de flank

marcherende , begeert te doen halt houden , en in frorit

te herftellen , zal hij de volgends kommando's doen :

1. Peloton.

2. Halt.

3. Front.

243. Op het tweede kommando, zalhetgelid liaan blijven;

zonder dat iemand, al ware he: ook, dat hij zijnen afftand

had verloren , zich verroert. Zulks is noodzakelijk om

den foldaat aan eene geftadige inachmeming van zijnen af*

ftand te gewennen.

*44«
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244. Op het derde kommando, zal ieder zich in front her-

flellen door de wendicg linksom, wanneer men uit de reg-

ter-, en door de wending regtsom , wanneer men uit de lin

kerflank marcheert.

i

Bemerkingen betrekkelijk den marsch uit de flank.

245. Wanneer de manfchappen zoo ver gevorderd zijn,'

dat zij den marsch uit de flank met bekwaamheid en ge- '

makkelijkheid kunnen uitvoeren , moet de onderwijzer hen

in den marsch uit de flank met den gezwinden pas oefe

nen. Deze les zal hen des te flerker de noodzakelijk

heid doen ontwaar worden , om , in den marsch uit de

flank , wél in elkanders voetftappen te volgen , en zoo

wel de tijdmaat als den loodregten ftand te onderhouden.

dERdElE s.

Rigting» 1

246. De onderwijzer moet de rekruten aanvankelijk

oefenen zich man voor man te rigten , om hen de

grondbeginfelen der rigting beter te doen begrijpen.

Ten dezen einde zal hij aan de beide eerfte manfchappen

van den regtervleugel gelasten, twee pasfen voorwaarts

te doen , en deze manfchappen gerigt hebbende , achter»

volgens ieder der overige waarfchuwen om zich in de

rigting der beide eerfte te begeven.

847. Iedere foldaat moet op de waarfchuwing om zich

te
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te rigten , hem door den onderwijzer gedaan, het hoofd

en de oogen regts wenden , in de pofiiie , welke in de eerfle

les van de eerfte afdeeling is voorgefchreven ; voorts in

de tijdmaat van den gewonen pas , twee pasfen vooruit

doen , doch den laatften verkorten , in dier voege dat hij

zich omfireeks zes duim achter de nieuwe lijn van rig-

ting bevindt, welke hij nooit moet overfchrijden. Ver

volgens zal hij zich met kleine [glijdende] pasfen en

geftrekte kniën , bedaard en zonder rukken zich naast den

man begeven , tegen wien hij zich moet aanfluiten , op

zoodanige wijze, dat, zonder dat het hoofd uit zijne hou

ding geraakt, de lijn zijner oogen zoo wel als die zijuer

fchouders in dezelfde rigting is met die van zijnen neven-

man , en dat zijn elleboog, zonder zich van het ligchaam

te verwijderen, zachtjes dien van zijnen nevenraan aanraakir.

248. De rigting- links zal naar dezelfde regelen ge-

fchieden.

249. Nadat de rekruten in dezer voege , man voor

man , geleerd hebben , zich naauwkenrig en zonder

zoeken te rigten , zal de onderwijzer het geheele gelid

zich in eens doen rigten op het volgende kommando :

Regts (of links) = rigt u.

25c. Op dit kommando , zal het geheele gelid , met uit

zondering der beide manfchappen, die reeds van te voren

geplaats zijn om tot grondflag der rigting te verftrekken,

zich met den gewonen pas op de nieuwe lijn begeven , en

zich aldaar bedaard, naar de hierboven, in nó'. 247,voor-

gefchreveae regelen , plaatfen.

\
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!
251. De onderwijzer moet, vijf of zes pasfen vóór en

met het aanzigt naar het gelid ftaande, voor de nakoming

der regelen zorgen, en zich achtervolgen» naar den vleu

gel begeven, die tot grondflag der rigting gediend heeft ,

om denzelven na te zien.

252. De onderwijzer het grootfte getal foldaten gerigt

ziende , zal kommanderen :

sTaaT.

253. Op dit kommando zullen de foldaten het hoofd en

de oogen fn de houding regtuit herftellen , en den onbewe-

gelijken ftand weder aannemen.

254. De onderwijzer zal vervolgens aan de manfehap-

pen , die niet gerigt mogten zijn , kommanderen : dat rot

(of die rotten) achter of vóór , hen noemende bij hunne

nummers. Alleen het rot of de rotten die genoemd zijn ,

zullen dadelijk het oog langs het gelid naar de zijde der

rigting wenden om te beöordeelen , hoe veel zij moeten

vooruit of terug gaan, zich voorts bedaard op de lijn

plaatfen , en vervolgens het hoofd weder in de houding

.regtuit brengen.

. >

255. De onderwijzer moet zorg dragen van vooraf

de rotten te nummeren.

256. De rigtingen achterwaarts zullen naar dezelfde

beginfelen gefchieden. De foldaten zullen zich, namelijk,

»en weinig achter de rigtingslijn begeven , en zicb ver-

I. Deel. ff VOl
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volgens, door kleine voorwaartfche bewegingen, daarin

plaatfen,overeenkomItig hetgeen hierboven, in n°. 247, is

voorgefchreven.

■

De onderwijzer zal kommanderen:

Achterwaarts regts (of links') = rigt u.

Bemerkingen omtrent de grondbeginfelen der rigting.

257. De onderwijzer moet zich aan de nakoming der

volgende beginieleu laten gelegen zijn:

Dat de foldaat met bedaardheid op de lijn van rigting komt;

Omdat de overhaasting nadeelig is voor de goede orde

en zelfs voor de vaardigheid in de uitvoering, die zich

alleen laat verkrijgen , door den foldaat te gewennen om

alle de bewegingen met kalmte, bezadigdheid en ftiptheid

te verrigten.

Dat hij het ligchaam niet achter-, noch het hoofd voor»

over buigt;

Omdat men zich alleen door de regelmatigheid der

. houding , leert rigten.

Dat hij het hoofd zoo min mogelijk, en flechtg zoo veel

op zijde draait, als noodig is om de lijn der oogen te

zien ;

Om voor te komen dat het hoofd den fchouder buiten

het
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het gelid brengt, en dat de verkeerde fland van één' man

alle , die aan gindfche zijde van hem zijn , doet afwijken.

Dat hij nimmer de lijn van rigting overfchrijdt ;
l

Omdat zoo een foldaat dezelve te buiten ging, hij

vervolgens zou genoodzaakt wezen achteruit te gaan , om

zich op de ware lijn te plaatfen , en zijn misflag zich

op de manfchappen die . verder ftaan , zou voortplan

ten , welke dus insgelijks zouden genoodzaakt zijn

terug te wijken: hetwelk men met te meer zorgvuldig

heid moet vermijden , omdat , behalve het tijdverlies

dat daaruit zou ontftaan, het moeijeiijker is zich achter»

waarts dan zich voorwaarts te rigten.

Dat op het kommando ,/?<?<#, de foldaat ganfchelijk op

houdt zich te bewegen, ook zelfs wanneer hij niet gerikt

mogt zijn;

Om hem de hebbelijkheid te doen verkrijgen van met

vaardigheid te oordeelen, hoe zijne rigting moet zijn,

en van zich zonder zoeken daarin te plaatfen.

Dat op het kommando, dat rot, of die rotten, vóór of

achter, degenen welke niet genoemd zijn zich niet ver

roeren ;

Om niet de rotten welke gerigt zijn , in wanorde te

brengen.

Dat in de achterwaartfche rigtingen de foldaat de lijn

een weinig naar achteren overfchrijdt j

Ten einde zich door eene kleine voorwaartfche

F 8 b#.
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beweging op de lijn te brengen ; wijl het op deze wijze

gemakkelijker valt de rigting te beoordeelen.

Vierde les.

Zwenkingen.

»5Ï. De zwenkingen . zijn van tweederlei foort: die

op de plaats , en die in den marsen.

259. De zwenkingen op de plaats zullen gefchieden

om eenen troep te doen overgaan uit de orde van bataille

in die van kolonne, of uit de orde van kolonne, in die

vin bataille.

260. De zwenkingen in den marsen zullen. plaats

hebben bij de veranderingen van directie in kolonne, tel

kens, als deze beweging wordt uitgevoerd naarde tegen

gestelde zijde van den guide.

&61. In de zwenking op de plaats, zal de man die

aan de fpil der zwenking is, alleen op de plaats omdraai-

jen , zonder voor- of achteruit te gaan.

262. In de zwenkingen in den marsch, maakt de

man die zich aan de fpil bevindt , de pasfen zes duim

groot, om het zweukingspunt vrij te maken , het

welk noodzakelijk is, zullen de afdeelingen eener ko

lonne van directie veranderen , zonder haren onderliogen

afi.
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afftand te verliezen, gelijk in de pelotons - fchool zal

worden verklaard,

263. In de beide bovengenoemde gevallen, moet de

min op den omzwenkenden vleugel altoos de pasfen twee

voet groot maken.

264. De beweging wendt regts (of links') zal alleen

plaats hebben in de veranderingen van directie in kolonne

naar de zijde van den guide; en men moet zich wel

wachten deze beweging met de zwenkingen in den

marsch te verwarren.

Zwenkingen op de plaats.

£65. De onderwijzer zal op den vleugel die marcheren

moet, om dehzelven te geleiden , eenen wel geoefenden man

ftellen, en kommanderen:

*

1. Peloton regts zwenkt.

a, Marsch.

266. Op het tweede kommando moeten de foldaten met

den linkervoet aantreden , en te gelijker tijd het hoofd een

weinig links wenden, met de oogen op de lijn der oogen

van de manfchappen, die aan hunne linkerhand ftaan, ge

vestigd. De man welke aan de fpll ftaat, zal den pas

Hechts marqueren, en zich voegen naar de beweging van

den omzwenkenden vleugel. De man die dezen vleugel

geleidt, moet met den pas van twee voet marcheren, -van

den eerften pas af san, den linkerfchouder een weinig voor

brengen, de oogen op de uitgestrektheid gronds, die hij

F 3 be"
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betreden moet, vestigen, en nu en dan op het gelid flaan,

en altijd den elleboog van zijnen nevenman, maar zacht

jes, en zonder dezen ooit te drukken, aanraken;

267. De overige foldaten moeten den elleboog van

hunnen nevenman ter zijde van den ftaanden vleugel zacht

jes aanroeren, weêrftand bieden aan de drukking, die

aan den tegenovergeftelden kant ontftaan mogt , en zich

voegen naar de beweging van den omzwenkenden vleugel ,

makende de pasfen zoo veel te kleiner , naarmate zij

zich digter bij de fpil bevinden.

268. De onderwijzer moet om de grondbeginfelen te

tastbaarder te maken , den omtrek' des cirkels , alvorens

het gelid te doen halt houden , één of tweemaal doen door-

loopen, en er met zorgvuldigheid voor waken, dat het

midden niet binnen- ofbuitenwaarts uiteen wordt gedrongen.

269. Hij zal naar dezelfde beginfelen links laten zwen

ken, en om de zwenking te doen ophouden, zal hij de

navolgende kommando's doen :

1. Peloton.

2. Halt.

270. Op het tweede kommaHdo moet het gelid ftil hou

den, en zich niemand meer verroeren tot ep het komman-

do, hetwelk dadelijk zal volgen.

271. De onderwijzer zich naar den vleugel tegen

over de fpil begevende, zal de beide eerfte manfchappen

van dien vleugel in de rigting plaatfen , die hij door het

ge
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gelid wil doen aannemen , latende tusfchen hen en de

fpil de noodige ruimte voor de overige manfchappen, om

zich daar tusfchen te ftellen. Vervolgens zal hij kom-

manderea :

Links (of regts) rigt u.

272. Op dit kommnndo moet het gelid zich plaatfen

in de rigting der beide manfchappen , die tot grondflag

verftrekken moeten, en zich daarbij naar de voorgefchre-

vene grondbeginfelen gedragen.

273. Da onderwijzer zal vervolgens kommanderen

staat, hetwelk uitgevoerd zal worden , gelijk in n°, .

353. bepaald is. >

274. Bemerkingen nopens de grondregels der

zwenkingen.

Het hoofd een weinig naar de zijde van den omzwen-

kenden vleugel wenden , en de oogen vestigen op de lijn

der oogen van de manfchappen, welke zich te dier zijde

bevinden;

Dewijl het zonder deze inachtneming , onmogelijk

zou wezen 'voor den foldaat , om de lengte van zijnen pas

zoodanig te regelen, dat dezelve met de beweging van

den omzwenbenden vleugel overeenkomt.

Zachtjes aanhouden tegen den elleboog van zijnen ne-

venman uaar den kant van de fpil;

Opdat er tusfchen de rotten , onder het zwenken ,

geene openingen ontftaan.

Aan de drukking die van den, kant van den omzwenken-

den vleugel Itom.t, weerftand bieden;

F 4 Om-
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Omdat wanneer men dezen grondregel verzuimde , de '

fpil welke in de zwenkingen op de plaats een onbewe

gelijk punt moet zijn , door de drukking uit haren ftand

zou kunnen gedrongen worden.

Zwenkingen in den marsch.

275. Zoo dra de rekruten de zwenkingen op de plaats

wel ten uitvoer brengen, moet men hen oefenen om

onder het marcheren te zwenken.

476. Ten dien einde zal de onderwijzer wanneer het

gelid zich in den marsch bevindt , en hij hetzelve naar de

zijde tegen over den guide , van directie wil doen veran

deren, de navolgende kommando's doen:

1. Regts (<if links) zwenkt.

t. Marsch.

177. Het eerfte kommando moet op twee pasfen afftands

van het zwenkingspunt gefchieden.

278. Op het tweede kommando zal de zwenking op

dezelfde wijze, als die op de plaats, worden uitgevoerd,

uitgezonderd dat de voeling, in plaats van naar den kant

der fpil genomen te worden, naar de zijde van den guide

zal blijven, dat de man die zich aan de fpil bevindt, in

ftee van op de plaats te wenden , zich voegen zal naar de

beweging van den omzwenkenden vleugel, den elleboog

van zijnen nevenman zachtjes aanroeren, den pas zes duim

lang maken en alzoo gronds naar voren winnen, door het

befchrijven van eenen kleinen cirkelboog om het zwen

kingspunt vrij te maken, en dat het midden van het gelid

een weinig naar achteren zal inbuigen.

879.
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579. De zwenking volbragt zijnde, zal de onderwijze

kommanderen :

1. V*orwaarts.

2» Marscii.

28a Het eerfte kommando zal gefchieden op hetoogen-

blik, dat er nog twee pasfen moeten gedaan worden om

de zwenking te voleindigen.

281. (Op het tweede hetwelk gedaan zal worden zoo

dra de zwenking volbragt is, moet de man die den om.

zwenkenden vleugel gelejdt, zich regt vooruit begeven ,

en degene welke zich aan de fpil bevindt, even als al het

overige van het gelid, den pas van twee voet hervatten,

en het hoofd wederom regtuit houden.

Van directie veranderen naar de zijde van den gyide.

282.. De veranderingen van directie naar de zijde van

den guide zullen op de volgende wijze worden ten uitvoer

gebragt. Ds onderwijzer zal kommanderen :

1. Wendt links (pi regts).

2. 'Marsch.

283. Het eerfle kommando zal gelijk hierboven, wan

neer er nog twee pasfen moeten gedaan .worden, gefchie

den.

284. Op het tweede hetwelk zal worden uitgefproken

op het oogenblik dat het gelid moet wenden , zal de gui

de in den marsch links of regtsom maken, en, zonder de

tijdmaat te vertragen of te verfnellen, noch de grootte van

den pas te verlengen ofte verkorten, in de nieuwe ditec-

F s tie
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tie doormarcheren. Al het overige van het gelid zal zich

fchielijk, doch zonder te loopen, in de nieuwe directie

vao den guide voegen , en ten dien einde zal ieder man

den fchouder aan den tegenovergeftelden kant van den

guide voor brengen , den gezwinden pas , om zich in de

nieuwe directie te begeven , aannemen , het hoofd en de

oogen naar den kant van den guide wenden, aan dienzelf-

den kant den elleboog van zijnen nevenman aanraken, ter

wijl hij zich in de rigting van den guide plaatst en den

pas van denzelven aanneemt, en vervolgens het hoofd en

de oogen in de houding regtuit herftellen. In dezer voege

zullen alle de manfchappen, de een na den ander', op de

rigting van den guide komen.

DERDE HOOFDDEEL.

Pelotons-fchool.

diwijl het onderrigt bij pelotons altijd het bataillons-

Onderwijs moet vooraf gaan, enten oogmerk heeft, om

de fpldaten daartoe voor te bereiden , zal men bij de , zich

tot in bijzonderheden uitfirekkende , exercitiën der kom-

pagniën (detail's-exercitiën) naar de opklimming en de

grondbeginfelen , welke hierna zullen worden voorgefchre-

ven, te werk gaan.

Het peloton uit rekruten beftaande, moet zich insge

lijks naar hetgeen dadelijk zal bepaald worden gedragen.

Men zal hetzelve op drie gelederen ftellen, en daarbij een'

pelotons-kommandant , een' vervullings-onderofficier en rot-

fluiters voegen: alle welke manfchappen zoodanig als

bij het formeren in orde van bataille is vastgefleld, moeten

geplaatst worden.

Er zal daarenboven een officier of onderofficier met de

exer-
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exercitie van dit peloton belast wezen , die door de ben2.

ming van onderwijzer (inftrueteur) zal worden onder-

fcheiden.

De pelotons- fchool zal op de volgende wijze , in zes

lesfen verdeeld worden, en iedere les vijf artikels be

vatten.

Eerste -les.

( . i

1. . . . Het openen der gelederen.

2. . . . Het rigten met opene gelederen.

3. . . . Handgrepen.

4. . . . Het fluiten der gelederen.

5. . . . Het rigten met geflotene gelederen.

Tweede les.

1. . . .Lading in vier tempo's.

2. . . . Gezwinde lading.

3. . . • Polorons-vuur regtuit en fchuins. »

4. . . . Twee-gelederen-vuur.

5. ... De vuren achterwaarts.

Derde les.

1. . . . Front-marsen in bataille.

2. . . . Halt maken.

3. . . . Schuinfche marsen in bataille.

4. . . . Den pas marqueren, marcheren met den ge»

zwinden en met den achterwaartfehen pas.

5. . . . Marsch in bataille met verkeerd front.

' Vier..



j)2 Tclotons.fchool. inleiding.

Vierde les.

1. . . . Marsch uit de flank.

2. . . . Met rotten van directie veranderen.

3. . . . Het pelotton uit de flank marcherende, halt

doen houden, en in front herftellen.

4. . . . Regts of links met rotten opmarcheren.

5. ... Uit de flank marcherende, pelotons of fectië»

formeren.

V IJ p d r l E, s.

1. . . . Met fectiën in kolonne.

s. . • . In kolonne marcheren.

3. . . . Van directie veranderen.

4. ... De kolonne doen halt maken.

5. . . . Zich in bataille formeren.

Zesde les.

1. ... In kolonne zijnde , rotten doen afbreken en

weder opmarcheren.

2. . . . Met den langen wegs pas Qas de route) mar

cheren , en met denzelven van directie veran

deren, rotten doen afbreken en weder op

marcheren.

. 3. . . . Sectiën en weder het peloton formeren.

4. ... De contra-niarsch.

5. ... In kolonne met fectiën zijnde zich te regter»

of te linkerzijde in bataille formeren.

Uit
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Uit welk getal rotten het peloton ook beftaan moge,

het zal altijd wanneer het de eerfte en tweede les moet

uitvoeren , op drie gelederen gefield worden.

Bijaldien het getal rotten beneden de twaalf is, zal het

peloton» op twee gelederen worden gefteld, wanneer het de

derde , vierde , vijfde en zesde les moet uitvoeren.

In beide gevallen moet de onderwijzer de rotten num

meren van den regter- naar den linkervleugel, zoo dat ieder

man zijn nummer in zijn gelid weet.

De onderwijzer moet zoo duidelijk en beknopt mogelijk

wezen in zijne verklaringen. Hij moet de bijzondere mis-

flagen der foldaten doen verbeteren door den pelotons-

kommandant, aan wien hij dezelve zal aanwijzen, indisn

deze hen niet mogt bemerkt hebben , en deze verbetering

niet in perfoon doen,. dan wanneer de pelqtons-komman-

dant hem niet wel begrepen, of zijne meening kwalijk

heeft ten uitvoer gebragt. \

De bedaardheid en koelbloedigheid van hem die kom-

mandeert, en van degenen die de uitvoering doen, het

voorname middel zijnde om de orde te bewaren, moet

de onderwijzer er zich op toeleggen om den troep , dien

hij exerceert daaraan te gewennen , en zelf daarvan het

voorbeeld geven. ,

EERSTELES.

EERStE ARtIKEl.

' A

De gelederen openen.

l. Wanneer het peloton het geweer bij den voet heeft

en,
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en, benevens het opfl uitend gelid gerigt is, zal de on

derwijzer , de gelederen willende doen openen , de twee

naast aan den linkervleugel ftaaade rotfluiters op den

linkervleugel van het eerfte en van het derde gelid doen

plaatfen.

s. De onderwijzer zal daarna de volgende kommando's

doen:

i. Geeft acht,

a. Peloton.

3. Op fchouder = 't geweer.

4. Gelederen achterwaarts , opent u.

3. Op het vierde 'tommando, moeten de pelotons-kom-

mandant, de vervullings-onderofficier en de twee rotflui

ters, welke op den linkervleugel van het eerfte en derda

gelid ftaan, zich fpoedig achterwaarts begeven, om het

alignement af te bakenen, op hetwelk de twee ach terfte

gelederen moeten te ftaan komen.

4. De pelotons-kommandant en de rotfluiter , die op

den linkervleugel van het eerfte gelid ftaat, moeten zich op

de lijn begeven van het opfluitend gelid, en zich met

hepelve rigten.

5. De vervullings- onderofficier en de rotfluiter ftaando.

op den linkervleugel van het derde gelid , moeten zich ,

zonder de pasten te tellen, op de oogmaat vier pasfén

achter het opfluitend gelid plaatfen.

6. De onderwijzer zich in denzelfden tijd naar de

tegter- flank begevende, zal bij opvolging de Helling dier

on«
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onderofficieren nazien, om zich van derzelver evenwijJi-

gen fiand met het eerfle gelid te verzekeren. Hij zal

indien het noodig is, hunne ftelling fpoedig verbeteren,

en vervolgens komuianderen :

. • 1

5. Marsch.

7. Op dit kommando moet het eerfle gelid zich niet

verroeren.

8. De twee achrerfte gelederen moeten in den gewonen

pas, zonder de pasfen te tellen, achterwaarts marcheren

en zich op het voor ieder gelid bepaalde alignement plaat-

fen, volgens het voorlchrift in No. 2s6derfoldaten-fchooU

9. De pelotons-kommandant zal het tweede gelid , err

de vervullings-onderofficier het derde gelid rigten , elk op

den linker.rotfluiter van zijn gelid fluiten.

10. De achter het derde gelid ftaande rotfluiters moe

ten te gelijk met hetzelve achterwaarts marcheren , en zich

op den gewonen afftand plaatfen , zoa dra hetzelve in de

rigting zal gekomen wezen.

11. De pelotons-kómmandant en de vervullings.onder-

officier ieder hun gelid gerigt hebbende, zal de onderwij

zer komtnanderen :

Staat.

ia. Opditkommando moeten de polotons-kommandant

en de op den linkervleugel van het tweede gelid ftaande

rotfluitet zich weder op hunne plaatfen in het eerfte gelid

ftellen.
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I

13. De onderwijzer de gelederen wel gerigt bevinden

de , zal de houding der manfchappen en het dragen van

het geweer in het eerfte gelid nazien, en zoo het een

pelotons-onderwijs is , den pelotons-kommandant benevens

den vervullings-onderofficier gelasten , om hetzelfde in het

tweede en derde gelid te doen,

Artikel 2.

Rigting met opene gelederen.

14. De gelederen geopend zijnde, moet de onderwij.

zer, in het begin van de exercitiën, de foldaten zich, man

voor man, laten rigten, om de grondbeginfelen des te be-

ter te doen nakomen.

>

15. Hij zal de drie man van den regter- of linkervleu.

gel van ieder gelid twee of drie pasfen voorwaarts doen

marcheren, en na dezelve gerigt te hebben, komman-

deren :

Met rotten regts rs rigt u.

16. Op dit kommando moeten de foldaten van ieder

gelid zich in opvolgende orJe in het alignement begeren J

latende ieder foldaat zich , door zijnen nevenman naar de

zijde van de rigting, twee pasfen vooruit gaan.

17. Wanneer de manfchappen op deze wijze gewoon

zijn geworden , zich naar behooren ,te rigten , moet de

onderwijzer degeheele gelederen in eens , voorwaarts

en achterwaarts, in evenwijdige en fchuinfche direct:ën

doen
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Aötri rigteii* telkens drie man. tot grdndflag der rig-

Üng voor ieder gelid ftellende^ en ten dien einde kom»

faiaaJeren i

itegu (of links') = rigt üj

of wel:

dchkrwaarts regts (of achterwaarts #»&ƒ) =rigt at

ia In de fchuinfche rigtiugen met öpene geléde'i

fen^zuilen de manfchappen van het tweede en derde>

.geliuniet trachten zich ieder achter den yóórften mari

van :ijti rot te plaatfen; omdat in dit onderwijs at-

leen 3p eene riaauwkeürigé rigting, naar allerlei di«

recdin* van ieder gelid afzonderlijk gezien Wordt.

19 In alle deze oriderfcheidene rigfingen zal dë

öndq-wijzer het eerfte, «de pelotons-kommandant het

tweeie, en de vervullings-ónderofficier nei derde ge-

'id ^ideflaan , en zich ten dien einde plaatfen op dé

Jiant naar de zijde van. het alignement.

' fiC In de fchuinfche rigtin'gen inoefen de földateti

de \jn hunner fchoüders naar de nieuwe directie vari

tuin gelid voegen, en zich in het alignement plaat

fen <p de wijze ^ welke voorgefelireven 'is in de fól-

date-fchqol n°. 247—256 , naar gelang dë nieuwe -

dijene voo'rwaarts of achterwaarts zal zijn , in

verslijking van den aanvarikelijkeri ftand vaii huri

gelii

2' Na elke rigting' móeten' die onderwijzer, Ae ■

£elcons-kommandam eiidé'vervtillings-ondero'fficief$

iede langs zijn gelid gaande, de houding én hef

. Ldeel. G df§'
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dragen van bet geneer nazien, om den foldaat »t>

het niet veronachtzamen dezer bijzonderheden te ge-

wennen.

Artikel 3.

* Handgrepen.

\ aft. Dé gelederen geopend zijnde , zal de oïder-

V wijzer zich plaatfen voorwaarts van de regter-fln*,

zoodanig dat hij de drie gelederen overzien kan, en

van daar in navolgende orde , de handgrepen V>m-

manderen :

Prefenteert = *t geweer.

Op fchouder = 't. geweer.

Zet af = '* geweer.

Legt neder = '* geweer.

Neemt op = 't geweer.

Op fchouder = 't geweer.

In den arm = 't geweer.

Op fchouder = 't geweer.

Bajonet = af.

Op fchouder = 't geweer.

Verdekt .= 't geweer.

Op fchouder — 't geweer.

Bajonet 5= op.

Op fchouder = 't geweer.

Lading in twaalf tempo's.

«3«
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23; De onderwijzer niöet zorgen dat het lig-

fchaam , de voeten en het geweer zich altijd in deit

juisten ftand bevinden , dat de tempo's met levendig

heid en kort bij bet ligchaarfl' worden uitgevoerd, en

dit er geene overijlde bewegingen plaats grijpen*

Bemerkingen betrekkelijk de bewegingen ': velt —

't geweer en omlaag — 't geweer.

24. Èr zijn gelegenheden waarin <le foldaat dé

bajonet op het geweer moet hebben, om zich daar

van, hetzij tot aanvallen, hetzij tot verdedigen té

bedienen.

25* Êr zijn andere waarin de foldaat het geweer'

jiiet Op fchouder, kan dragen, bij voorbeeld, als hij

door eert digt bosch moet gaan, ja, waarin" hrj. zélfs

verpligt is, om ter zijnet' onderfchraging, op het*

zelve te leunen j gelijk waffneer' hij fteilten beklinimert

of over flooten fpringen moet. Het is dus noodza

kelijk * dat de onderwijzer fomtijds de tempo's vad

velt 't geweer en omlaag '/ geweer doet uitvoeren $

om de foldaten , in deze vcrfchillende omrtandighe-»

den , van hun geweer het voordeeligfte gebruik té

leeren maken*

Artikel 4*

De gelederen fluiten*

5<S. De handgrepen geëindigd zijnde j zal de on*

defwijaer de gelederen doen fluiten, en ten dien einde

kommanderen :

G a
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i. Gelederen .fluit u.

a. Marsch.

27. Op het kommando marsch , moeten de twee"

achterfte gelederen met den gewonen pas, en terwijl

ieder man zich op zijnen voorman rigt, opfluiten. De

pelot'ins-kommandant en vervullings-onderofficier herne

men alsdan hunne plaatfen in bataille.

Artikel 5.

Rigtingen met geflotene gelederen.

28. Nadat de gelederen gefloten zijn, moet de.

onderwijzer, evenwijdig, fchuins regts en fchuïns

links, voorwaarts en achterwaarts laten rigten ; daar

bij in acht nemende, van telkens te voren drie rot

ten te plaatfen om tot grondflag der rigting te die

nen : en hij zal ten dien einde de hierboven in n°. 17

voorgefchrevene kommando's doen.

29. In de rigtingen met geflotene gelederen , zal

de pelotons -kommandant over de rigting van het

eerfte , en de vervullings-onderofficier over die van

de beide achterfte gelederen het opzigt houden. ZQ

moeten zich gewennen om de rigting te beoordee*

len naar de lijn der oogen en fchouders , en ten dien

einde hun oog vóór en achter langs het gelid late»

gaan.

30. Zoo dra de pelotons-kommandant het grootfte

getal manfchappen van het eerfte gelid gerigt ziet,

zal hij staat kommanderen, en wijders, zoo het

noodig is , de rigting der overige , door de in d*

fol
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foldaren-fchool, n°. 254, voorgefchrevene middelen,

verbeteren. De tweé achterfte gelederen moeten zich

fchikken naar de rigting van het eerfte , en de ver-

Yullings-onderofficier moet hiervoor zorgen.

31. Wanneer de gelederen weder onbewegelijk ftil

liaan , zal de onderwijzer zich naar de flank bege

ven, om de rigting der drie gelederen op te nemen.

Ook moet hij toezien, of de manfchappen van de

twee achterfte gelederen juist hunne voorlieden dek

ken.

32. In de fchuinfche rigtingen, zal de onderwij

zer alles wat hierboven in n*. 20 is voorgeichre-

ven, doen nakomen.

33. Het opfluitend gelid zal zich altijd twee pas-

fen achter het derde gelid flellen,

34. De onderwijzer willende laten rusten \ zal

«laartoe kommanderen:

1. In den arm ds 't geweer,

of'

Zet af = 't geweer.

2. RUst.

Hetgene bij het einde van iedere les zal worden in

acht genomen.

35. Op het kommando rust, zal de foldaat niet

' langer aan de onbewegelijkheid , noch aan de plaats.

verbonden zijn. ■

G 3 36.
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t

36, Wanneer men den foldaat alleen eenige rust

wil verfchaffen, zonder de rigting te verbreken, zal

©en, na het geweer in den arm te hebben doen nep

pen , koramanderen :

Op de plaats =' rust,

37. Op dit kommando zullen de foldaten niet meer-

aan de onbewegelijkheid gebonden zijn, maar altoos den

eenen of anderen hiel op deszelfs plaats late».

TWEEDE LES,

38. Om tot de tweede les over te gaan , zal de

pnderwijzer kommanderen:

1. Geeft ach,t>

2. Peloton,

3, Op fchouder■■'= "t geweer,

En de ladingen en vuren in de volgende orde doen

Wtvoeren.

Eerste artikel*

Lading in vier tempo's.

39. De verfnelde lading in vier tempo's zal ge-.

^ommandeerd en verrigt worden, gelijk in de folda-

ten-ichool, n°. 156 en volgende, is vqojgefchreven,

Ec onderwijzer moet dezelve verfcheidene malen doen,

herhalen, alvorens hij tot de gezwinde lading over* '

Pttt

Ar-
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Artikel 2.

Gezwind* lading, ,

40. De gezwinde lading zal gekommandeerd en

verrigt worden, gelijk in deToldaten-fchool, n°. ióa,

is voorgefchreven.

41. Bij het eerfte tempo van de verfnelde of van

de gezwinde lading, zullen de pelotons-kommandant

en de vervullings-Onderofficier half regtsom , even

als de foldaten, maken, en zich in front herftellen,

wanneer de naast hen ftaande foldaat het geweer links

brengt.

42. De onderwijzer moet er zich met de grootfte

zorgvuldigheid op toeleggen, dat de foldaten, in het

doen der ladingen j zich gedragen naar de grondre

gels , welke in n°. 163 en 164 der foldaten-fchool,

ïn de bemerkingen nopens de ladingen , zijn voorge

fchreven.

43. Dewijl de gezwinde lading degene is , waar

van men zich in het gevecht bedient , en er dus het

meest aan gelegen is om de foldaten met dezelve

gemeenzaam te maken , moet men hen zoo dra zij in

de grondbeginfelen wel bedreven fc'rjn >- bij voorkeur

daarop toeleggen , en hen trapswijee daartoe bren

gen , om ten minfte drie, ja zelfs vier fchoten in

«ene minuut geregeld en niet gemak te ktinnttt doen.

G 4 Ar»
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Artikel 3,

. .Petot&rn-vuur-. ■ ,

44., De onderwijzer het pelotons - vuur wi

(|pen yerrigten, zal daartoe kommanderen:

1. Pelotons-vuur.

2. Chargeert.

45; Op l?et eerfte kommando zal de pe|qtons-kom«

\ , piandant zich fcbielijk achter het midden van zijq pe

loton begeven, twee pasfen aphter 'het opfluitend gelid,

46. De vervullings- onderofficier zal terug gaan tot

in de rigting van het opfluitend gelid, en zich aldaar

I regt achter zijne ledig gevvordene plaats ftellen: welka

rege! door dezen onderofficier in alle vuren zal worden

nagekomen.

r * '

47. Op. het tweede kpmnjandj) zal de pelotons»

kpmmandant kommanderen:

1, Peloton. . .

2, Vaardig.

3, Aan.

4. Vuur.

5, Laadt.
' ' - . " • . .V

48. Op het kommando laadt, zullen de foldateq

Jrpn geweer vlak nemen, laden en fchouderen. De pe-

Jotons-kommandant moet dadelijk het vuur pp dezelfde

kqmmando's wederom doen beginnen , hetwelk op deze

wijze , tot dat er eene roffel wordt geflagen , zaj

blijven aanhouden.

> ^9.1
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49, De pelotons-kommandant zal fomtijds fchuins

regts en links doen vuren ; •>daarbij alleen in acht ne

mende om telkens, na het kounnando vaardig,

jm vóór bet kommando aan, de waarfchuwin»

fchuins regts of fchuins links te doen, en vervol

gens zonder verdere waarfchuwing , nu eens regts

en dan eens links te laten fchieten. Ook moet hij

van tijd tot tijd, na het kommando aan, komman-

deren zet = af , om den foldaat aan de bedaardheid,

. de koelbloedigheid en de oplettendheid op het kom

mando te gewennen.

Artikel 4,

Twee-gelederen-vuur.

s 50, Om het twee-gelederen-vuur te doen verrlg-

fen, zal de onderwijzer kommanderen:

I. Twee-gelederen-vuur,

a. Peloton.

3. Vaardiq.

4. Chargeert..

51. Op het eerfte kommando zal de pelotons.kom

mandant zich één' pas achter het derde gelid, vlak ach

ter zijne opening begeven.

59. Het derde en vierde kommando zullen zoodanig,

als in de foldaten.fchool, n°. 186 en volgende, is voor»

gefchreven, worden ten uitvoer gebragt.

G g 53.
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53. Het vuur zal beginnen bij het regter-rot van

het peloton. Het volgende rot moet niet eer. aan

leggen , dan op het oogenblik dat het laatst ge

vuurd hebbende, kruid op de pan doet: en zoo ver

volgens tot aan den linkervleugel. Doch deze op

volging zal alleen voor het eerfte vuur plaats heb

ben; moetende daarna elk man laden en vuren , zon

der zich naar de anderen te regelen , en zich daar

bij gedragen overeenkomftig met hetgeen in de fol-

daten-fchool , n°. 190 en 191, is voorgefchreven.

54. De onderwijzer zal, zoo wel het twee-gele-

deren-vuur, 'als het pelotons-vuur, met eene roffel

doen eindigen. Zoo dra de roffel begint, moeten de

foldaten ophouden te vuren. Indien zij gevuurd

hebben moeten zij het geweer laden en fchouderen.

Zoo zij daarentegen vaardig hadden gemaakt, moe

ten zij weder front maken, den haan tevens in de

rust zetten, en het geweer op fchouder brengen : en

indien zij aangelegd hadden, moeten zij afzetten,

front maken, den haan in de rust brengen, en fchou

deren. Bij het pelotons-vuur , moet het eerfle gelid om

den haan in de rust zetten, opftaan. Bij het twee-

gelederen - vuur , moeten de manfchappen van het

tweede en derde gelid elkander hunne geweren weder

overgeven, indien zij dezelve niet reeds hebben, nadat

zij den haan hebben in de rust gebragt en vóór

dat zij het geweer op fchouder nemen.

55. De roffel zal altijd met eenen flag eindigen :

en op dit teeken moeten de pelotons-kommandant

en de vervullings-onderofficier fchielijk hunne plaat-

fen in bataille hernemen, en de rigting der gelede

ren, indien het noodig is, verbeteren.

56.
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■56. In deze fchool zal de roffel aangeduid wor

den door het kommando roffel, hetwelk de onderwijzer

doen zal, wanneer hij het vuur wil doen ophouden.

De flag op de troto , dienende om den pelotons-

kommandant en vervullings- onderofficier weder op

hunne plaatfen van bataille te doen treden, zal ins

gelijks aangewezen worden door het kommando flag

op de trom, hetwelk de onderwijzer , zoo dra hij ziet,

flat de geweren gefchouderd zijn, doen zal.

Artikel 5.

De vuren achterwaarts.

57. De onderwijzer zal om met verkeerd front

te doen vuren , kommanderen :

1. Vuur achterwaarts.

a. Peloton.

3. Regtsom 7^ keert.

58. Op het kommando regtsom, zal de pelotons.

kommandant zich met het gezigt naar, en tegen den

man op den regtervleugel van het eerfte gelid van zijn

peloton plaatfen; de vervullings^onderofficier en het

epfluitend gelid zullen zich fpoedig door het ledig ge*

wordene vak van den pelotons-kommandant begeven,

en zich met verkeerd front, twee pasfen van het eer»

fte gelid, juist tegen over hunne plaatfen in bataille,

ftellen.

59. Op het kommando keert, zal de pelotons-kom-

mandant zich weder in zijne apenuig , maar in het der

de
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dê gelid, dat nu het eerfte geworden is, begeven, en

de vervullings-onderofficier zich achter denzeiven, ia

het eerde, nu het derde geiid, delleq.

60. Nadat het peloton alzoo verkeerd front heeft

gemaakt , zal de onderwijzer het pelotons- vuur regt-

uit en fchuins, en het twee-gelederen-vuur, op de

kommando's, die in het voorgaande artikel zijn voor-

gefc.hreven, doen verrigten. De pelotons^komman-

daut, de vervullings-onderofficier en de foldaten zul

len zich insgelijks, overeenkowftig hetgeen aldaar

is uitgelegd , gedragen.

61. In het pelotons-vuur met verkeerd front, zal

het derde gelid, nu het eerite, op de knie vallen,

62. Het twee.gelederen-vuur met verkeerd front

zal aan den linkervleugel,, nu de regter -geworden ,

beginnen,

63. Om het peloton in front te herftellen, zal

de onderwijzer kommanderen:

1 . In front herfielten,

%. Peloton,

3. Regtsom z= keert.

64., Op het kommando regtsom , moeten de pelo»

tons kommandant , de vervullings-onderofficier en het

opfluitend geüd zich, overeenkomlh'g met hetgeen

hierboven is voorgefebreven , gedragen.

.

65,
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6$. Op list kommando keert, zullen de pelotons.»

kommandant en de vervullings - onderofficier hunne

plaatfen in de orde van bataille hernemen.

Bemerkingen betrekkelijk de vuren.

. 66. Iri deze les moet de onderwijzer het gelief,

Tietwelk op de knie ligt, gewennen om horizontaal

of waterpas aan te leggen , en de anderen , welke '

ftaande vuren, ooi de tromp Van hunne geweren,

in het aanleggen , eenigzins te laten zakken.

67. De onderwijzer moet den pelotons-komman-

dant aanbevelen, eene genoegzame tusfehenpoozing

te laten tusfehen de kommando's aan, en vuur, om

den foldaat tijd van mikken te geven.

68. De onderwijzer moet zich voorwaarts van de

regter- flank plaatfen, zoo dat hij de drie gelederen

overzien kan, ten einde de feilen te kunnen opmer

ken. Hij moet den pelotons-kommandanf en de rot-

fluiters gelasten , om insgelijks daarop toe te zien,

en hem, wanneer er gerust wordt, daarvan verflag

te doen: en hij zal de rhanfehappen,. welke kwalijk

laden, of die doorgaans in het pelotons- vuur der

achterlijkfte zijn , tot het afzonderlijk {individueel)

onderwijs doen terug keeren.

69. De onderwijzer moet den foldaten de grootfte

bedaardheid en koelbloedigheid ondev het vuren ,

sonder dat door haar iets vaude fnelheidin de uitvoe-.

ring
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ring verloren gaat , aanbevelen > en niets vefzttimërt

om hen daaraan te gewennen.

70. Hij zal als eenen algemeenen grondregel in

het vuren aan de foldaten voorfchrijven , dat zij

opmerkzaam moeten zijn 5m den linkerhiel nooit

van deszelfs plaats te brengen, ten einde de rigting

der gelederen en rotten niet kunne verbroken wor

den , en zal na het vuren onderzoeken , door het na

zien van de rigting , of deze regel wel is nagekomen*

71» De onderwijzer moet bij deze bemerkingen

alle degenen voegen , welke in de foldaten-fchool ,

n°. 194, 195 en 196, voorgefchreven zijn.

72. Wanneer men met kruid vuurt, moet de onder*

wijzer fomtijds, zonder de gelederen te openen, het

geweer laten bij den voet zetten, en den laadftok in

den loop laten doen , om te onderzoeken , of niet di

eene of andere foldaat den misflag begaan heeft , van

drie patronen In zijn geweer te doen : in welk geval

hij dezelve met den krasfer zal laten aftrekken.

DERDE LES*

Eerste artikel*

Marsch in bataille,

73. Het peloton in orde van bataille (taande eö

aaauwkeurig gerigt zijnde, zal de onderwijzer, het*

zel« /
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zelve in den bataille-marsch willende oefenen, zich

vijftien of twintig pasfen vóór den pelotons-kom

mandant begeven, verkeerd front maken, en zich

naauvvkeurig in de verlenging der lijn ftellen, waar

op de pelotons-kommandant en de vervullings-on-

derofficier, die achter denzelven in het derde gelid

itaat, zich bevinden.

74. De onderwijzer moet zich alvorens verzeke

ren , dat de pelotons-kommandant en de vervullings

onderofficier hunne fchouders juist geplaatst hebben

in de rigting hunner gelederen , en dat zij naanwkeu-.

rig achter elkander ftaan.

75. De onderwijzer zich naar behooren op het

rot -van directie gerïgt hebbende , zal kommanderen :

1. Peloton voorwaarts. *

76. Op dit kommando zal een te voren benoemde

onderofficier uit het opfluitend gelid zich zes pasfen

vóór den pelotons-kommandant begeven, en doGr

den onderwijzer, die op de zoo even bepaalde wijze

geplaatst is, naauwkeurig gerigt worden in de ver

lenging van het rot van directie.

77. De rctfluiter die zes pasfen vóór den pelo

tons-kommandant geplaatst is, zal, als met de zorg

voor de directie belast zijnde, zoo dra zijn fland ten

volle is bepaald , twee punten op den grond ne

men, in de regte lijn, die, bij hem beginnende, tus-

fchen de hielen van dein onderwijzer doorgaar.

73.
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78. Nadat deze voorbereiding gemaakt isj zal de

onderwijzer kommanderen j
»■

2. Marsch.

7.9. Op dit kommando moet het pelototi fchielijk

aantreden. De onderofficier, die met do directie be

last is, moet met de groorfte naauwkeürigbeid dé

lengte en tijdmaat van den pas in aclit nemen , in dé

directie der beide- punten, welke hij tusfchen zich

en den onderwijzer heeft uitgezocht, marcheren, en

naar gelang hij vooruit komt, altoos een weinig vóór

dat hij het naaste punt bereikt, nieuwe punten voor*

waarts aannemen, die zich naauwkeurig in de ver

lenging der beide eerfte, en vijftien of twintig pas-

fen van elkander, bevinden. De pelotons- komman-

dant moet de voetftappen van den met de directie

belasten onderofficier onveranderlijk volgen, én zich

fteeds zes pasfen van denzelven af .houden. De folda^

ten moeten het hoofd regtuit en de voeling zachté-

lijk naar het rot van directie houden, en zich voons

naar de grondregelen gedragen, die omtrent den marsch

in front in de foldaten-fchool zijn vqorgefchreven,

80. De nevenman van den pelotons-kommandant moet

eene bijzondere oplettendheid aanwenden, om denzel

ven nooit voorbij te komen, en ten dien einde de lijn zij-

ner fchouders altijd een- weinigje ach:er, doch in de

zelfde rigting houden met die van den pelotons -kom-

mandant.

81. tiet opfluitend gelid zal twee pasfen achterliet

derde gelid marcheren.

Zoo de foldaten uit den pas geraken , zal de on*

derwijzer kommanderen : .

..: In
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\ In den pas.

ti. Op dit kommando moeten de folditen het oog

nanr den met de directie belasten onderofficier Wenden ,

lerltond gelijken pas me,t deiuelven aannemen, en dade

lijk weder regtuit zien.

Bemerkingen betrekkelijk den marsch in bataillt.

83. Zoo het peloton dat men exerceert een pa»

loton van inftructre is, zal de onderwijzer Jen pelo*

tons.kommandant en den vervullings. onderofficier nu

eens op den regter- , dan eens op den linkervleugel

van het peloton ftellen. Doch bijaldien het een pelo

ton is uit het bataillon, zullen dezelve, wanneer het

peloton tot het regter- halve bataillon behoort, op

den linker-, en wanneer het tot het linker-halve ba*

taillon behoort, op den regtervleugel van het pelo«

ton geplaatst worden.

84. Dewijl dé met de directie belast zijnde onder»

officier op den marsch van het peloton den grootftetl

invloed heeft, moet de onderwijzer tot dit einde geeiu

andere gebruiken, dan alleen die, welke zich zoo

de naauvvkeurigheid van den pas , als de hebheliik*

heid om de lijn der fchouders geftadig re^ihoekig

te houden , en zonder af te wijken in eene geee-

vene directie verder voorwaarts te marcheren , in df

▼o I komenfte mate hebben eigen gemaakt.

85. Bijaldien de onderofficier die met de directie

belast is deze regelen niet nakwam, zou het pelotoa

nomiwendigerwijze flingeren , en zouden de foldaten

de hebbelijkheid niat kunnen verkrijgen oW hunne

I, DUeL. H piU
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pasfen van gelijke grootte en fnelheid te maken , en

onveranderlijk hunne fchouderen in het vierkant te

houden : de eenige middelen om tot de volmaakt*

heid van den marscn in bataille te geraken.

86. De onderwijzer moet wanneer de ruimte zulks

toelaat , drie of vier honderd pasfen , zonder te doen

halt houden, na elkander in bataille doen marcheren,

om de foldaten met de lengte en de tijdmaat van

den pas , en met de grondregels van den marsch in

bataille te gemeenzamer te maken. In het begin der

exercitiën zal hij met opene gelederen kunnen laten

marcheren , om des te beter over den marsch der

beide laatfte het toezigt te houden , en alsdan een'

rotfluiter op de flank van het tweede gelid, achter

den pelotons-kommandant doen overgaan.

87. De onderwijzer moet voor het nakomen van

alle de regels van den marsch in bataille met de

grootfte zorgvuldigheid waken. Hij moet zich het

meest onthouden op de flank aan den kant der di

rectie , zoo dat hij de drie gelederen overzien, en

alle de fouten kan bemerken. Ook moet hij zich

fomtijds achter het rot van directie ftellen, en aldaar

200 lang blijven ftaan , tot dat er twintig of dertig

pasfen na elkander gedaan zijn , ten einde met zeker

heid te kunnen nagaan , of de onderofficier die met

de directie is belast, zich niet van de loodregte lijn

verwijdert.

A R
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Artikel s.

Het peloton in bataille marcherende , (toeft

halt houden, en hetzelve rigten.

88. Om het peloton te doen halt houden , zal cté

Onderwijzer kommanderen i

i. Peloton»

2. Halt.

89. Op het kommando halt , zal het peloton ftii

houden. De met de directie belaste onderofficier zal

vóór hetzelve blijven * ten zij dat de onderwijzer * niet

verder voorwaarts willende doen marcheren , hem ge

last deszelfs plaats in bataille te hernemen. ,

90* Nadat het peloton halt gehouden heeft 4 zai

de onderwijzer de drie eerfte rotten aan den kant der?

directie kunnen doen vooruit treden, en het peloton

op dezelve doen rigten, of wel zal hij zich alleen

lijk tot het doen verbeteren der rigting kunnen be

palen. In het laatfte geval zal hij kommanderen:

Verbetert de rigting: en op dit kommando moet dé

pelotons-kommandant terftond het oog op het gelid

ilaan , en de rigting verbeteren ; zich daarbij gedra

gende overeenkomftig met hetgeen in de foldatön-

fchool, n°. 254, is voorgefchrevenj

Hj A*-
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Artikel 3.

JSchuinfche marsch in bataille.

91. Het peloton regtuit marcherende, zal de on

derwijzer, hetzelve fchuins willende doen marcheren,

de kommando's doen :

1. Schuins regts (of links),

2. Marsch.

92. Op het kommando marsch , hetwelk gedaan moet

worden overeenkomftig den in n°. 45. der foldaten-

fchool voorgefchrevenen regel , zal het peloton den

fchuinfchen marsch aannemen. De met de directie be

last zijntje onderofficier moet mede half regtsom ma

ken, en de grootfte oplettendheid aanwenden om zijne

fchouders regthoekig te houden en goed regt voor zich

uit , zonder flingeren in de diagonale lijn voort te

marcheren. De pelotons-kommandant moet zijnen marsch

naar dien van dezen onderofficier rigten, eene gelijke

oplettendheid in het regthoekig houden zijner fchou

ders, en het gelijkmatig marcheren in acht nemende.

De foldaten moeten de rigting naar den kant, wer«

waarts fchuins gemarcheerd wordt , houden , hunnea

nevenman aan die zijde nooit voorbij komen, en zorg.

vuldig de regels , die in de foldaten-fchool n°. 35. en

volgende zijn voorgefchreven , opvolgen.

94. Wanneer de onderwijzer den marsch in front

weder wil doen aannemen , zal hij kommanderen :

1. Voorwaarts.

*. Marsch.

9Si
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95. Op het kommando marsch, hetwelk als in n".

48. der fo!daten-Cchool moet worden vritgefproken , zul

len de foldaten den marsen in front hememen , over-

eenkomftig n°. 47. der foldaten-fchool , en de voeling

naar de zijde der directie honden. De onderwijzer zal

zich fchielijk vijftien of twintig pasfen vóór den pelo.

tons-kommandant, met het aangezigt naar denzelven be

geven, voorts zich naauwkeurig op den pelotons-kom-

mandant en den vervullings-onderofficier rigten , en den

onderofficier, die met de directie belast is, door eenen

wenk in deze rigting doen komen, ingevalle hij niet

reeds in dezelve mogt wezen. Deze onderofficier zal

dadelijk twee punten op den grond, tusfehen zich en.

Jen onderwijzer, en vervolgens, naar gelang hij voor

uit komt, nieuwe punten aannemen, in dier voege als

hier boven in n°. 79. is verklaard geworden.

Bemerkingen betrekkelijk den fchuinfehen

marsch.

1

96. Bijaldien de pelotons -kommandant niet op

lettend was op het regthoekig houden van de lijn

zijner fchouders, na de wending, of deze te groot

of te klein gemaakt had , zoude hij eene v^lfche di

rectie aan het peloton geven, en de foldaten zouden

niet regelmatig ter hoogte van hunne nevenlieden

kunnen blijven.

97. Wanneer het peloton fchuins links marcheert,

terwijl zich de pelotons-kommandant op den regter-

vleugel bevindt, moet een onderofficier op den lin

kervleugel van het eerfte gelid geplaatst worden ,

Welke den marsch zal aangeven , en hetzelfde in acht

H 3 ne
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nemen wat hier boven voor den pelotons-komman»

$ant gezegd is; de met de directie belast zijnde on*

derofficier blijft dan ter hoogte van den pelotons»

kommandant de beweging volgen.

98. De onderwijzer moet met veel zorgvuldig*

heid de misflagen voorkomen , en hen fpoedig vet*

helpen zoo dra hij dezelve ontdekt ; hij zal zich ge

durende den fchuinfchen marsch vóór en met het

gezigt naar het peloton ophouden, zoo wel om den

marsch van den pelotons-kommandant, of linker

vleugel-onderofficier naauwkeurig gade te flaan en

%t regelen , als toe te zien , dat ds grondbeginfelen

worden nagekomen.

Artikel 4,

' t

f)en pas marqueren, en marcheren met den

gezwinden en met den achterwaart-

fchen pas.

99. Om den pas te doen marqueren , wanneer het

peloton regtuit met den gewonen pas marcheert , zal

<le onderwijzer de kommando's doen:

1. Marqueert den pas,

2. Marsch. 1

100. Om achtervolgens den gewonen pas te doen

fcerva.t.t.en , zal hy kammanderen $ ,

j. Foor
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1. Voorwaarts.

2. Marsch.

101. Om met dep gezwinden pns te doen mar

cheren, zal de onderwijzer deze kommandoVdoen:

1. Gezwinden pas.

2. Marsch.

102. Het kommando marsch zal gefchieden op het

oogenblik dat de voet, onverfchillig welke, op het

punt ftaat van neergezet te worden.

103. Om den gewonen pas weder te doen aanne

men, zal de onderwijzer kommanderen:

1. Gewonen pas.

2. Marsch.

>

104. Het kommando marsch zal een oogenblik vroe

ger worden uitgefproken , dan gefchiedt, om van den

gewonen pas tot den gezwinden te doen overgaan, en

onverfchillig voor welken voet.

105. Het peloton halt gemaakt hebbende, zal de

onderwijzer het achterwaarts kunnen doen marche

ren, en ten dezen einde de kommando's doen:

1. Achterwaarts.

2. Marsch.

'-. ~> H 4 ioó.
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I0<5. De acbterwaartfche pas zal naar de regels,

in nQ. «29 en 230 der foldaten-fchoal voorgefchre-

veu , gerchieden. Doch dewijl dezelve van weinig

gebruik is, zal de onderwijzer flechts nu en dan , eu

telkens niet meer dan vijftien of twintig pasfen na

elkander, achterwaarts doen marcheren.

Bemerkingen betrekkelijk den gezwinden pas.

107, De onderwijzer moet het peloton niet in de»

gezwinden pas oefenen , dan nadat de foldaten gron

dig in de lengte en de tijdmaat van den gewonen paa

gijn bedreven. Alsdan zal hij er zich op toeleggen,

om hun de tijdmaat van ioö in eene minuut gemak

kelijk en gemeenzaam te maken , en hen dezelfde

houding van het ligchaam regt op en neer en dezelf

de bedaardheid , als in den marsch met den gewonen

pas, te doen in acht nemen.

ïo§. In den aanval en in alle omflandigheden,

Welke eene groote fnelheid vereifchen kunnen, zal

deze pas tot op 120 in eene minuut kunnen gebragt

Worden. Maar dewijl een troep niet lang, zonder

Wit zijn verband te worden gerukt, op deze wijze

kan marcheren , heeft men denzelven in de grondre

gels van den ' marsch niet op deze maat mogen be

palen t en gevolgelijk zullen ook de troepen door

gaans alleen in den gezwinden pas van 100 in eene

minuut worden geoefend.

Am
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Artikel 5.

Marsch in bataille met verkeerd front,

109.. Het peloton halt gehouden hebbende en

naauwkeurig gerigt zijnde , zal de onderwijzer , het

zelve met verkeerd front in bataille willende doea

«ureneren, de volgende kommando's doen:

I. Pefoton.

a. Regtsom =r keert.

ïig. Het peloton regtsom keert gemaakt hebben

de, zal de onderwijzer zich fchielijk vóór het rot

van directie begeven, en datgene nakomen, wat hier

boven , in n°. 73, is vastgclteld.

Ui. De onderwijzer zal, na zich naauwkeurig

geplaatst te hebben in dg verlenging van het rot van

directie, kommanderen:

3. Peloton voorwaarts.

112. Op dit kommando zal de onderofficier, be

noemd om met de directie belast te wezen, te werk

gaan overeenkomtlig met hetgeen hierboven , in n°. 76

en 77 , bepaald is, met dit onderfcheid alleen, dat hij

zich Hellen zal zes pasfen vóór het opfluitend gelid.

113. De vervullings-onderofficier zal zich in de rfg.

ting van het opfluitend gelid, vlak vóór zijne opening,

begeven, en de pelotons. kommsndant hem in het derde

gelid, nu het eerfte geworden, vervangen.

H 5 114.
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114. Deze fchikking gemaakt zijnde, zal de on

derwijzer kommandereir:

4. Marsch.

115. Op dit kommando zullen de met de directie

belast zijnde onderofficier, de pelotons-komniandant en

de foldaten zich gedragen naar hetgene hierboven, ia

n°. 79 en volgende , voorgefchreven 'ts.

116. De onderwijzer zal bij het marcheren met

verkeerd front , al hetgene doen uitvoeren > wat hier

boven ten aanzien van den bataille-marsch in front,

bepaald is, met uitzondering van den pas achter

waarts. De Commando's en de middelen van uit

voering zullen dezelfde zijn.

117. Wanneer de onderwijzer het peloton heb

bende doen halt houden, hetzelve wil rigten , moet

hij het op de hierboven, in n°. 109, voorgefchre-

vene kommando's , in front herftellen. De pelotons»

kommandant en de vervullings-onderofficier zullen,

na regtsom keert te hebben gemaakt, hunne plaatfen

in bataille hernemen.

V

jiS. De onderwijzer zal daarop de drie eerfte

rotten, aan den kant van de directie, kunnen doen

vóórkomen , om tot grondlijn der rigting te verftrek-

ken, of zich bepalen tot het doen verbeteren der

rigting: zich in beide gevallen gedragende overeen-

komftig met hetgeen hierboven , in n°. 90, is vastgeftdd.

VIER.-
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FIER DELE S.

t

Eerste artikel.

Uit de flank marcheren.

uo. Wanneer de onderwijzer het in bataille ftil

ftaande peloton uit de flank wil doen marcheren,

zal hij de kommando's doen:

1. Peloton regts uit de flank,

2. Regts = om.

3. Marsch.

120. (O Op het tweede kommando zal het peloton

regtsom maken. De pelotons-komman dan t zal dezelfde

beweging verrigten , en zich. te gelijk éénen pas zooda

nig buiten het eerfte gelid plaatfen, dat hij zich naast

en aan de linkerhand van den vervuilings.onderofficier

bevindt, die, insgelijks regtsom makende, zich in het

eerfte gelid zal begeven.

121. Op het kommando marsch, zal het peloton

fchielijk met den gewonen pas aantreden. De vervul-

lings-onderofficier , ftaande vóór den regter-vJeugelman

van het eerfte gelid, en de pelotons-kommandant, ftaan

de ter zijde van dezen onderofficier, zullen zich regt

vooruit begeven. De manfehappen van het tweede en

derde gelid zullen op de hoogte van hunne voorlieden

marcheren, en de hoofden regtuit houden. Deroifluiters

zullen marcheren ter hoogte van hunne plaatfen in bataille.

122. De onderwijzer moet voor de uitvoering der

Tegels van den marsch uit de flank zorg dragen , en ten

fc.„ . - ._. . . . . dien

(1) Pu VII. fjg. ,.
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dien einde zich, gedurende den marsch, zoodanig

plaatten, als in n°. 236 en 237 der foldaten-fchool

is vastgefteld.

123. De onderwijzer zal uit de linker-flank doen.

marcheren op de kommando's, die voor het doen

marcheren uit de regter-flank zijn voorgefchreven ,

door de bewoording links in de plaats der bewoor

ding regts te ftellen.

124. Op het oogenblik dat het peloton linksom

maakt, moet de rotfluiter die het naast bij den lin

kervleugel ftaat, zich fchielijk vóór den linkervleu-

gelraan van het eerfte gelid plaatfen. ,De pelotons-

kommandant, die zich fpoedig naar den linkervleu

gel vervoegt, zal zich naast dien rotfluiter op des.

zelfs regterzijde ftdlen: en de vervullings- onderof

ficier zal in het eerfte gelid gaan , zoo dra de pelotons-

kommandant zich naar den linkervleugel begeeft.

Artikel 3.

Met rotten van directie veranderen.

125. (1) Het peloton uit de flank marcherende ,

of in dien ftand ftil ftaande , zal de onderwijzer

wanneer hij hetzelve met rotten wil doen zwenken,

de kommando's doen:

1. Met rotten regts (of links).

3. Marsch.

126,

(O Pi» VII. fig. r. #
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I26. Op het kommando marsch zal het eerfte rot

zwenken. Bijaldien zulks naar den kant van het eerfte

gelid gefchiedr. , moet de man in het eerfte gelid van

dit rot zorg dragen om niet eensklaps te wenden,

maar om eenen kleinen boog te befchrijven , door de

drie of vier eerfte pasfen een weinig te verkortan , ten

einde aan den man uit het derde gelid tijd te geven,

om zich naar zijne beweging te kunnen voegen. Doch

zoo zulks gefchiedt naar de zijde van het derde gelid,

moet de man in het eerfte gelid , onder het zwenken ,

de pasfen twee voet groot maken, en die van het der

de gelid zich naar zijne beweging voegen, door eenen

kleinen cirkelboog te befchrijven gelijk zoo even ver

klaard is. Voorts moet elk rot op dezelfde plaats , al*

het onmiddellijk voorafgaande, zwenken.

127. De onderwijzer moet zorg dragen dat de

zwenking naar deze grondbeginfels verrigt wordt,

zoo dat de afftand tusfchen de rotten altoos bewaard

blijft, en er geen 'ftilftand, gedrang of loopen ge

durende den marsch plaats grijpt.

Artikel 3.

Het peloton uit de flank marcherende , halt doen

houden , en in front herflellen.

128. De onderwijzer zal kommanderen:

1 . Peloton.

2. Halt.

3. Front.

129. Het tweede en derde kommando zullen zooda

nig, als in n". 243 -en 244 derfoldaten-fchoolvastgefteld
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is, worden uitgevoerd. De pelotons-kommandant en dé

vervullings-onderofficier zullen , zoo dra het peloton front

maakt , hunne plaatfen in bataille wederom innemen.

130. De onderwijzer zal alsdan eene figting kunnen

doen aannemen , ,door drie rotten tot derzelver rigtfnoef

te ftellen , of wel de rigting door den pelotons-kom*

mandant» zoo zulks noodig is , kunnen doen verbe

teren.

Artikel 4.

Met peloton uit de flank marcherende , hetzelve

met rotten te regter- of linkerzijde in

bataille formeren.

131. Wanneer het peloton uit de regter-flank mar*

cheert, zal de onderwijzer het met rotten te regter*

zijde in bataille doen flellen, en daartoe de komman*

do's doen:

I. Met rotten te regterzijde in bataille.

2. Marsch.

132. (1) Op hetkommando marsch, zullen het twee

de en derde gelid den pas marqueren. De vervullings

onderofficier en de pelotons»kommandant zullen regtsom

maken , en vervolgens regt vóór zich uit marcheren , to«

dat de onderwijzer hen , wanneer zij het derde gelid van het

marcherende peloton ten minde vier pasfen voorbij zijn , zal

doen halt houden.' De regter-vleugelman van het eerfie

ge-

CO Pi« VII. fig. a, . l
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gelid zal blijven doormarcheren , achter den vervullings-

onderofficier voorbij gaan, regtsom maken, zoo dra hy

dezen voorbij zal wezen, en zich naast en aan de lin

kerhand van denzelven komen plaatfen. De tweede man

van het eerfte gelid zal insgelijks achter den eerften

voorbij gaan, vervolgens regtsom maken, en zich aan

de linkerzijde naast denzelven voegen: en op. dezen

voet zal zulks tot op den laatften man van dit gelid,

uit hoe veel rotten en pelotons hetzelve ook beftaan

moge, blijven voortgaan. Het tweede en derde gelid

zullen de beweging op dezelfde wijze als het eerfte,

volbrengen, in acht nemende, wat het tweede gelid aan

belangt, van deszelfs beweging niet te beginnen, dan

nadat drie of vier man van het eerfte gelid zich in de

lijn van bataille gefteld hebben, en, wat het derde be

treft, om niet eer de beweging aan te vangen, dan na

dat insgelijks drie of vier man van het tweede gelid

zich in deze lijn zullen hebben gerangfchikt. De man-

fchappen „van het tweede en derde gelid moeten zich,

naar gelang zij zich in de lijn van bataille ftellen ,

msauwkeurig achter hunne voorlieden plaatfen.

133. De pelotons-kommandant zal zich zoo dra hij in

de lijn van bataille komt , aan de regterzijde van den

vervullings-onderofficier plaatfen, en de rigting regelen,

«sarmate dat de manfchappen van het eerfte gelid op

deze lijn geraken.

134. Indien het peloton uit de linker-flank marcheer

de., zou de onderwijzer het te linkerzijde met rotten

kunnen doen opmarcheren, door de hierboven, ia

n*. 131, voorgefchrevene kommando's, maar door

de tegenovergeftelde middelen , en noemende in het

eerfte kommando linkerzijde in plaats van regterzijde.

De pelotons-kommandant, ftaande op den linker

vlei*i
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vleugel van het eerfte gelid, zoude zijne plaats in

bataille hernemen, zoo dra de onderwijzer, het pelo

ton opgemarcheerd en gerigt ziende , hem' daartoe het

bevel zou geven.

135. Om het werktuigelijke van deze beweging

Voor den foldaat des te begrijpelijker te maken, moet

de onderwijzer dezelve in het begin door ieder gelid

afzonderlijk doen verrigten, en vervolgens door alle

drie de gelederen te gelijk, hun alsdan aanbevelende,

deze beweging uit te voeren, alsof ieder gelid geheel

op zich zelve ftond; doch tevens in acht nemende

hetgeen voor de beide achterfte gelederen, ten op-

zigte van het oogenblik om de beweging te begin

nen , zoo even is vastgefteld geworden.

De onderwijzer moet de beweging nagaan, om zich

te verzekeren , of elk rot zich naar het hierboven, ia

nc. 133, voorgefchrevene gedraagt.

Artikel 5.

Het peloton uit de flank marcherende , het peloton

of de fectiin in den marsch formeren.

136. (1) Het peloton veronderfteld wordende, uit

de regter-flank te marcheren , zal de onderwijeer den

pelotons-kommandant gelasten om hetzelve te doea

opmarcheren. De pelotons-kommandant zal alsda*

dadelijk de kommando's doen:

1. ln

(O Pi» VII. Ag. *.
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1. In pelotons opmarcheren»

2. Marsch»

I37. Op het kommando marsch, zal de vervullingjf

onderofficier , regt vóór zich uit blijven doormarche*

ren. De foldaten zullen den regterfchouder vóór bren

gen , den gezwinden pas aannemen , en langs den kort-

Ren weg, voor zoo verre zij van hetzelfde gelid zijn 4

zich naast elkander in dezelfde lijri begeven: in achÉ

nemende, van dé eeri na den ander', eri zonder tö loa*

pen, in deze lijn Op te marcheren»

' 138. Naar gelang de foldaten in linie opgeniai>

Cheerd zijn , zullen zij gelijken pas met den vervul*

llngs- onderofficier aannemen.

139. De manfehappen van het tweede én derde!

gelid moeten zich naar de beweging van hunne voor

lieden voegen, maar zonder te gelijk niet dezelve ift

front te willen komen.

140. Op het oogenblik dat de beweging eenén

aanvang zal nemen, moet de pelotons-kofnrriandant

front naar zijn peloton maken , en over de uitvoe*

ring derzelve het toezigt houden. Zoo dra het pe

loton geformeerd is , zal hij kommanderen : guidê

links , en zich twee paslen vóór het midden van

aijn peloton plaatfende, voorwaarts front maken, en,

den pas van het pelotpn aannemen.

141. Op het komxando guide links van den pelo-

tons-kommandant , zal de , het naast aan den linker*

vleugel zijnde, rotfluiter zich op de linker-flank in hel

eerfte gelid, op zijne plaats van guide, begeven: éfl

I, D££l. I d»
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de vervuUings-onderofficier , welke zich aan den tegen»

overgefteldeji vleugel bevindt, zal op denzelven blijven.

142. Indien het peloton uit de linker-flank mar

cheerde , zou deze beweging op dezelfde kommando's

en naar gelijke grondbeginfelen worden uitgevoerd.

Nadat het peloton opgemarcheerd was, zou de pe-

lotons-kommandant , kommanderen : guide regts , en

zich vóór het midden van hetzelve begeven. De

vervullings-onderofficier welke zich op den regter-

vleugel van het eerlle gelid bevindt, zou alsdan tot

guide verftrekken, en de rotfluiter die op de linker

flank is geplaatst, op denzelven blijven.

143. Alzoo zal in eene kolonne van pelotons ,

zij moge den regter- of den linkervleugel aan het

hoofd hebben , altoos in ieder peloton de vervul

lings-onderofficier op den regter-, en de zich het naast

aan den linkervleugel bevindende rotfluiter op den

linkervleugel des eerften gelids van zijn peloton ge

plaatst wezen. Zij zullen regter- en linksr-guidc van

het peloton genoemd worden, en altijd een van bei

den , naar dat de kolonne den regter- of wel den

linkervleugel aan het hoofd heeft, met de directie

belast zijn.

144. Indien de onderwijzer het uit de flank mar

cherende peloton in fectiën wilde doen formeren ,

aou hij daartoe last geven aan den pelotons-kom-

mandant, die daarop dadelijk kommanderen zou:

1. In fectiën opmarcheren.

2. Marsch.

145. De beweging zou naar dezelfde grondregels

vol-
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VolbfSgt wöfden* De pelotons-kommandant 20U zieh

Vóór het midden der eerfte fectie , en de kommandarit

der tweede vóór het midden van de tweede fectie. plaat-

feny en beide zouden koinmanderen : guide linkt of

guide regts , zoo dra hunne fectie zou opgemarcheerd

zyn.

ï+d. Op het kommtmdo guide links of guide regtst

door den konjmaudant van iedere fectie uitgefpróken *

zou de gtifde zich op de linker- of regter. flank zijner

fectie begeven7, bijaldien hij zich aldaar niet reeds be-

vond.

- 147* De régter-guide van het peloton üai altijd

tot regter» en linker-guide van de eerfte, en de linker*

guide van het peloton op gelijke Wijze tot regter* ett

linker-guide van de tweede fectie verllrekken»

148» Volgens dezen regel zal zich , in eehë Icö*

lonne van fectiën , flechts een enkele guide op de flanjé

van iedere fectie bevinden : en dezelve zal altijd op

de linker-flank geplaatst wezen , als de kolonne fflcÉ

den regter- , en op de regtei *iknk «. wanneer zy mei

den linkervleugel aan het hoofd marcheert*

149* In deze ónderfcheidene bewegingen , üujlett

de rotiluiters achter de fectie oplluiten, tot Welke zij

behöoren.

V T F £> E L Ë £

EERstE ARtIKEl*

Met fectiên in kolonne affliarchererit

t5o. Wanneer de onderwijzer met feetifin iö feö«

lonne fegts wil doen afmarcheren, zal hij da kom»

jnando's doen)

I 2 u Mtt
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i.>Met fectiën regts in kolome.

2. .MaR.sCH.

151. (1) Op het eerfte kommando zullen de kom-

mandanten der fectiën zich twee pasten vóór het midden

hunner fectiën begeven. Die van de tweede fectie zal

ten dien *inde langs de linkerflank van het peloton vóór

komen. Zij zullen zich niet ophouden met zfch naar

elkander te rigten, masr het zal voldoende wezen dat

zich elk twee pasten vóór het eerfte gelid plaatst.

152. Op het kommando marsch , zal van iedere fectie

de regter-vleugelman van het eerfte gelid regtsom maken,

en de kommandant zich fchielijk en langs den kortftea

weg uituaarts van de plaats begeven , alwaar de omzwen-

kende. vleugel zal moeten te ftaan komen, en zich aldaar

met verkeerd. front zoodanig ftelleu, dat de.liin waarin

hij met den regter-vleugelman van het eerfte gelid ftaat,

kiodregt is op degene, welke het petoton in bataitle bc-

floeg. De fectiën zulleH, naar den regel voor de zwen

king op de plaats , met den gewonen pa's zwenken ; en

zoo dra de man die den omzwenkenden vleugel ge«

leidt, de loodlijn tot op twee pasten afftands genaderd

is, zal de kommandant der fectie kommanderen:

1 . Sectie.

CL. ,HalT.

153. Op het kommando halt, zullen de fectiën haft

houden. Op hetzelfde oogenblik zal de . vervullings-

onderofficler zich begeven naar de plaats, waar de lin

ker.

(O pl. vin. fig. 1.
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kervlengel der eerfte fectie zal moeten aanfluiten , gaan

de ten dien einde vóór langs het eerfte gelid, en de zich

het naast aan den linkervleugel bevindende rotfluiter

zich naar de plaats vervoegen, alwaar de linkervleugel

van de tweede fectie zal moeten te Üaan komen. Zij

moeten in acht nemen van tusfchen zich en den regter-

vleugelman hunner fectie de noodige ruimte te laten , om

het front der fectie te kunnen bevatten. De pelotons*

kommandant en de kommandant der tweede fectie moe

ten hierop letten , en zorg dragen , om dezelve tusfchen

zich en den man , welke in hunne fectie regtsom ge

maakt heeft, te rigten. .,

154. Nadat de . guide van iedere fectie in dezer

:voege op de loodlijn Qa perpendiculaire) geplaatst

Is, zullen de kommandanten der fectiën kdmmande-

ren:Y

3. Links = rigt u.

155. Zoo dra de rigting voltooid is , zal iedere

fectie-kommandant kommanderen : staat , en zich

twee pasfen vóór het midden zijner fectie begeven.

156. De rotfluiters die zich achter het derde ge

lid bevinden , moeten zich fchikken ieder naar de

beweging zijner fectie , en zich twee pasfen achter,

het derde gelid plaatfen.

157. Men zal naar dezelfde grondregels met fectiën

links afmarcheren. De onderwijzer zal daartoe de

kommando's doen:

I 3 1. Met

s
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'ti Met fectiën links in kolonne*

a» Marscii.

158, Het eerfte kommando zal uitgevoerd worden op

dezelfde wijze, als bU het ftellen der fectiën regts ia

kolpnne.

f 5p, Op het kommando marsch , zal de linker-vleu»

gelman van het eerfte geüd van elke fectie linksom ma-

ken, en zullen de fectiën links zwenken, volgens den

regel voor de zwenkingen op de plaats. Voorts zullen

-^e kommandanten der fectiën te werk gaan naar het-

geen hierboven, ia n°. 152, is voorgefchreven.

160. Op het kommando halt van den kommandmt

der fectie moet, in de eerfte fectie,' de vervuilings-

pnderofficier, die op den regtervleugel derzelve ge

plaatst is, en, in de tweede, de meest links ftaande

rotfluiter zich naar het hierboven in n°. 153 bepaalde

gedragen. De kommandant der fectie zal dezelve tus-

fchen zich en den linker-vleugelman van het eerfte ge-

lid Zijner fectie rigten, en vervolgens kommanderen:

Regts = RIGt u,

?6t. Iedere kommandant cener fectie zal, zoo dr^

dezelve gerigtis, kommanderen staat, en zich vóór

foet midden zijner fectie flellen.

$emtrkingen betrekkelijk het fielten in kolome

1 door zwenking.

J02, De onderwijzer zal, fiaande vóór het pelo»

ton, nagaan óf de beweging volgens de hierboven

Yjstgeftelde regels verrigt wordt, 1— of de fectiën,

' na
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na in kolonne omgezwonken te zijn , regthoekig ftaan

op de lijn welke het peloton in bataille befloeg, —

en of de guide die zich naar de plaats heeft bege

ven , alwaar de vleugel zijner fectie zal moeten te

ftaan komen, tusfchen zich en den regter-(of linker-)

vleugelman van het eerfte gelid de juist noodzakelij

ke ruimte gelaten heeft , om het front zijner fectie

te bevatten.

163. Indien nadat de fectiën zich in kolonne

gefteld hebben , de guide der laatfte fectie niet naauw-

keurig dien van de voorgaande dekken mogt, moeten

zij niet eer dan in den marsch , de directie zoeken

te verkrijgen ; ten ware dat de onderwijzer, het

peloton onmiddellijk willende in bataille herftelien,

het noodzakelijk oordeelde, de rigting van de guides

te verbeteren : hetgeen alsdan zoodanig gefchieden

zou , als hierna in het 5de artikel dezer les zal wor

den verklaard.

164. De onderwijzer moet doen opmerken dat,

dewijl de regter- (of linker-) vleugelman van iedere

fectie, die op zijn tweede kommando , regts- of

linksom heeft gemaakt , de ware fpil der zwenking

uitmaakt , de nevenman van denzelven onder het

zwenken, eenigzins vooruit moet komen, om zich

Tan achter de fpil te begeven.

Artikel 2.

In kolonne marcheren,

165. Wanneer het peloton zich met fectiën in

kolonne gefteld heeft, met den regtervleugel aan het

I 4 hoofd,
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hoofd , zal de onderwijzer, zoo hij de kolonne wïl

doen marcheren, zich met het front naar de guides

en naauwkeurig in derzelver directie , vijftien of

twintig pasfen vóór het hoofd der kolonne ftellen , na

alvorens den eerften guide te hebben gewaarfchuvvd,

om op den grond punten in het oog te nemen.

166. Als de onderwijzer zich zoodanig geplaatst

heeft , zal de guide der eerfte fectie op den grond

twee punten, tusfchen zich en den onderwijzer, in

de regte lijn, die bij hem begint en tusfchen de hier

len van den'laatften doorgaat, in het oog nemen;

en nadat dit gedaan is, zal de Qnderwijzer kom-

Wonderen:

i. Kolonne voorwaarts,

 

2. Guide links,

3. Marsch,

167. Op het kommando marsch, zullen de komman*

mandanten der fectiè'11 , door welke hetzelve met vaar*

digheid moet herhaald worden, beuevens de guides,,

met egnen vasten pas, den marsch hunper fectiè'11 doen

a.anyangen , zoodanig dat dezelve fchielijk en op het*

zelfde oogenbjik aantreden. '

168. De foldaten moeten zachtjes de voeling hou

den naar de zijde van den guide, en onder den marsch

de grondregels in acht nemen , welke in n°. 208

der foldaten .fchool voorgefchreven zijn. De neven-

man van den guide moet zich in iedere fectre, al.

jo,qs omftreeks ?es ^uim v*n denzelveu verwijderd
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houden, om voor te komen dat hij hem nooit uit de

directie kan verdringen, en daarboven in acht nemen,

van denzelven nimmer voorbij te geraken.

169. De guide van het hoofd der kolonne moet

met de grootfte juistheid de lengte en ttjdmaat vau

den pas in acht nemen, en de directie van zijnen

marsch door de hierboven, in n°. 79, voorgefchre-

vene middelen verzekeren,

. 170. De volgende guide moet den eerften naauw-

keurig volgen , tusfehen zich en denzelven eenen

afftand houden , die volmaakt aan de uitgeftrektheid

van het front zijner fectie gelijk is, en met dien

•guide geftadig in denzelfden pas blijven,

171. Bijaldien de guide der tweede fectie zijnen

afftand verloor, hetgeen niet anders dan door zijne

eigene fchuld zal kunnen gebeuren , moet hij den

zelven flechts langzaam weder zoeken te verkrijgen,

door op eene onmerkbare wijze 'zijne pasfen , of te

verlengen, of te verkorten, opdat er onder den

marsch niet ftil geftaan of geloopen worde.

172. Bijaldien de guide der tweede fectie, verzuimd

"hebbende van den eerften naauwkeurig te volgen,

"ongevoelig van de directie buiten waarts was afge

weken, zou hij dezen misflag moeten herftellen,

door den linkerfchouder zoo veel als noodig is

-vóór te brengen, om langzamerhand met den pas

iregtuil de directie weder te verkrijgen* Zoo hy

o. \ 5 daar
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daarentegen ongevoelig van de directie binnenwaarts

was afgedwaald , zou hij zulks door de tegenover-

gefielde middelen moeten verhelpen: en in beide ge

vallen moet de kommandant der fectie zorgen, dat

de foldaten zich fchikken naar de beweging van den

guide.

Bemerkingen betrekkelijk den marsch en de

directie in kolonne.

173. Indien de kommandanten der fectiën en de

guides verzuimden hunne fectie fcbielijk in beweging

te brengen, en van den eerften pas af de grootte en

fnelheid van denzelven met nadruk te bepalen , zoo.

de marsch met onzekerheid begonnen worden , en de

pas benevens de afftand verloren gaan.

174. Indien de guide van het hoofd der kolonne

niet met een' gelijken pas marcheerde , zou de marsch

van zijne en van de volgende fectie ongewis wezen,

en zouden er gedurende denzelven golving en oogen-

blikken van ftil ftaan en loopen plaats grijpen.

175. Indien de guide van het hoofd der kolonne

niet de hebbelijkheid had om eene gegevene direc

tie zonder afwijking te verlengen , zou hij eene

kromme lijn in zijnen marsch befchrijven, en de ko

lonne zich flangswijze bewegen.

176. Indien de volgende guide zich niet eigen ge

maakt had in de voetftappen van den voorgaanden
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te marcheren, zoude hij elk oogenblik zijnen nfftand

{distantie) verliezen , wiens onderhouding den eer-

ften regel bij den marsch in kolonne uitmaakt.

177. De guide van iedere fectie zal verantwoor

delijk voor den afftand, de directie en den pas we

zen. De kommandant der fectie zal het zijn voor

de orde en voor het geheel zijner fectie; en gevol-

geüjk moet h'tf om daarvoor te waken, zich dik

werf naar dezelve wenden,

178. De onderwijzer moet op de flank aan den

kant der guides ftaande, zorg dragen voor de uit

voering van alle- de voorgefchrevene regels. Hij moet

fomtijds zich ook achter de guides , naauwkeurig in

derzelver rigting, plaatfen, en aldaar gedurende den

tijd, dat de kolonne twintig of dertig pasfen voor

uit marcheert, blijven liaan om waar te nemen , of

de guide van het hoofd der kolonne niet van.de di

rectie afwijkt, en of de volgende de voetftappen van

den eerflen naauwkeurig opvolgt.

< 179. Zoo menigmaal als men in de kolonne om-

gezwonken heeft , zullen de kommandanten der af-

deelingen de kommando's mausch en halt van den

onderwijzer, op het oogenblik dat zij dezelve hoo

ien, en zonder zich naar elkander te rigten, herha

len. Voorts moeten zij geene andere kommando's

herhalen dan deze, maar alleen hunne foldaten waar-

fchuwen, bijaldien dezelve het kommando niet mog-

ten gehoord hebben.

Ar-
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Artikel 3.

Fan directie veranderen.

180. Wanneer de kolonne met den regrervlengel

aan het hoofd, marcheert, zal de onderwijzer in

dien hij haar links van directie wil doen veranderen ,

daartoe aan den kommandant der eerfte fectie last

geven, en zich zelven of eenen jalonneur dadelijk,

met de regterzijde naar het hoofd der kolonne , in

de directie der guides flellen , op de plaats alwaar

de beweging zal moeten beginnen.

181. De guide van het hoofd der kolonne zal zoo

danig op den onderwijzer of jalonneur, die zich aan

het zwenkingspunt bevindt, aanmarcheren , dat zijn

linkerarm deszelfs borst rakelings voorbij gaat, en

als hij nabij deze plaats gekomen is, zal de kom

mandant der fectie kommanderen :

1. Wendt links.

2. Marsch.

182. .(1) Het eerfte kommando zal, wanneer men

nog twee pasfen van het zwenkingspunt is, gelchiedcn.

183. Op het kommando warscht hetwelk uitgefpro-

ken moet worden op het oogenblik dat de guide aan

het zwenkingspunt komt, zal de guide benevens de

, fectie, links wenden op de wijze, die in n'. s84der

foldaten - fchool vastgefteld is.

Qi) Pi" VIII« &S- 2- ~~~"'"""

1S4.
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. 184. De guide der eerfte fectie moet, na gewend

te hebben, op den grond, punten in de nieuwe direc

tie in het oog nemen , om des te beter zijnen marsch

te verzekeren.

185. De tweede fectie zal regt vóór zich uit blij

ven doormarcheren, en haar guide zich zoodanig

rigten, dat hij de borst van den aan het zvvenkings-

punt geplaatften onderwijzer of jalonneur ftrijkend

moet voorbij gaan. Ter hoogte van denzelven geko

men zijnde, zal deze fectie links wenden, op de

zelfde kom mando's en naar gelijke regels als de eerfte.

186. Om naar de tegenovergeftelde zijde van den

guide van directie te doen veranderen, moet de on

derwijzer, na daartoe aan den kommandant der eerfte

fectie last te hebben gegeven, zich zelven of eenen

jalonneur dadelijk ftellen op de plaats, alwaar de

verandering van directie zal moeten uitgevoerd worden,

en op dezelfde wijze, als bij het veranderen der di

rectie naar de zijde van den guide, is verklaard.

187. De guide van de eerfte fectie moet zijne ftrek

king zoodanig nemen als hierboven, in n°. 181,

is voorgefchreven : en wanneer hij het zwenkingspunt

tot op twee pasfen is genaderd, zal de kommandant

der fectie kom manderen:

1. Regts zwenkt.

s. Marsch*

'ilt-
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1S8. (l) Op het kommando marsch, hetwelk gedaa*

moet worden op het oogenblik, dat de guide hes

zwenkingspunt bereikt , zal de fectie regts zwenken , /

overeeukoüiilig hetgene ia n°» 278 van de foldaten-

fchool is vastgefteld.

■ 189. Nadat de zwenking gefchiedis, zal de kom-

mandant der fectie kommanderen 2

...

8, Voorwaarts.

4. Marsch.

190. Deze kommando's zullen naar het vöorgé*

fclirevene in n°. q8o en 281 der foldaten-fchool , ge*

daan en uitgevoerd worden.

191. De tweede fectie zal regt vóór zich uit blij

ven doormarcheren , en derzelver guide er op bedacht

wezen om zich op den onderwijzer of jalonneur

aan te begeven. Deze fectie zal op hare beurt regts

zwenken, te zelfder plaats, op dezelfde kom mando's

en door gelijke middelen, als de eerfte, en zal ver*

volgens den marsch regtuit weder aannemen.

192. De veranderingen van directie, in eefie ko*

lonne met den linkervleugel aan het hoofd, zullen

naar dezelfde beginfelen en door de tegenovergeftelde

middelen gefchieden.

Be-

CO Pt. VIII. fig. 3.
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Bemerkingen betrekkelijk de veranderingen

van directie in kolonne.

193. Het is van zeer veel aanbelang voor het be

waren van den afftand en der directie, dat alle de

afdeelingen hare verandering van directie juist op

dezelfde plaats, als de eerfte, ten uitvoer brengen.

Het is om die reden dat de onderwijzer een weinig

te voren zich zeiven of eenen jalonneur, op het

zwenkingspunt moet flellen, en dat aan de guidcs

voorgefchreven is om op denzelven aan te marche

ren, en aan de kommandanten der afdeelingen om

de uitvoering der beweging juist te beginnen op het

oogenblik , waarin de guide de borst van den on

derwijzer of jalonneur rakend voorbij gaat.

194. De kommandanten der afdeelingen moeten

zorgen , dat dezelve regthoekig op de plaats komen ,

waar zij van directie moeten veranderen. Uit dien

hoofde moeten zij ieder, front naar hunne afdeeling

maken, wanneer de voorgaande begint te zwenken

of te wenden, ten einde toe te zien dat hunne af

deeling regthoekig vóór zich uit, tot aan het zwen

kingspunt, blijft doormarcheren.

195. Bijaldien in de veranderingen van directie

naar de tegenovergeftelde zijde van den guide, de

fpil van de omzwenkende afdeeling het zwenkings

punt niet vrij maakte, zou de volgende afdeeling

opgehouden worden, en zouden de afftanden verlo

ren gaan. Want dewijl de guide die den omzwen-

kenden vleugel geleidt, zich door omftreeks ander

half
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half maal de uitgeftrektheid van het front der afdec*

ling moet bewegen, zou de onmiddellijk volgende

afdeeling reeds het punt, waar zij moet zwenken,

bereikt hebben , terwijl de omzwenkende nög ' de

helft der uitgestrektheid van haar front zou moeten

afleggen , en derhalve genoodzaakt wezen den pas

te marqueren , tot zoo lang de voorgaande afdeeling

hare zwenking had voleindigd: ' en doordien deze

laatstgenoemde afdeeling vervolgens anderhalf maal

de uitgeftrektheid van haar front zou doorloopen,

onderwijl de volgende hare zwenking deed , zou

bijaldien de fpil onbewegelijk was daaruit voort-

vloeijen, dat er zoo veel achtereenvolgende ftilftan»

den zouden zijn, min één, als er zich afdeelingen

in de kolonne bevinden, en dat de laatfte afdeeling

op het oogenblik dat zij hare zwenking volbragt

zou hebben , de helft van de uitgeftrektheid vaü het

front, dat de kolonne in bataille beflaan zou, min

het front van de eerfte afdeeling, te ver van het

hoofd der kolonne zou verwijderd wezen. Het is

om in deze ongelegenheden te voorzien, dat men

bepaald heeft dat de fpil de pasfen zes duim groot

zou maken, ten einde niet de volgende afdeeling op

te houden. De kómmandanten der afdeeling, die

niet de grootfte oplettendheid voor de uitvoering van

dezen regel moeten zorg dragen, zullen daarom front

naar hun peloton maken , en de fpil waarfchuwen ,

om naar gelang zij zulks noodigoordeelen, de pas*

Ten te verlengen of te verkorten. Door den aard

dezer beweging, moet het midden der afdeeling iets

achterwaarts inbuigen.

... . .,

10*.
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toö. De guides moeten nimmer de lengte 'of tijdmaat

Van den pas veranderen, hetzij de verandering van di*

rectie naar de zijde van den guide of naar den tegenge-

ftelden kant gefchiede.

197. De onderwijzer op het zvvenkingspunt ftaande,

(of de jalonneur dien hij derwaarts heeft gezonden ,.) zal

altijd * de regterzijde naar de kolonne wenden , bijaldien

dezelve met den regtervleugel aan het hoofd , en de linker

zijde zoo zij met den linkervleugel aan het hoofd mar

cheert, en zich fleeds iu de rigtiug der guides ftellen. De

onderwijzer moet mei de grooifte oplettendheid voorde

nakoming van alle de hierboven vastgeltelde grondregels

zorgen , alsmede dat elke afdeeling de uitvoering harer be«

weging juist op het oogenblik begint , wanneer de guide ,

rakelings langs zijne borst marcherende, op het punt

ftaat van hemcvoorbij te gaan , en dat in de veranderin

gen vaa directie naar de, aan de guides, tegenovergeitel- .

de zijde, de omzwenkende vleugel geen' te grooten cirkel-

boog befchrijft, ten einde niet buitenwaarts van de nieu

we directie te geraken.

Artikel 4.

De kolonne doen halt houden,

198. Wanneer de kolonne in beweging is , zal de onder

wijzer om haar te doen halt houden, kommandereni

1. Kolonne.

a. Halt.

• I99. Op het kommando halt, fcliielijk herhaald doof

de kommandanten der fectiën, zullen dezelve te gelijke*

1. DEel, K <tf*
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tijd flil houden, en de guides zich niet meer verroeren,

zelfs wanneer zij hunnen afitand of hunne directie verlo

ren hadden ; ten zij dat de onderwijzer de kolonne wil-

• lende in bataille {tellen noodzakelijk oordeele, hunne di

rectie te verbeteren ; hetwelk'alsdan uitgevoerd zal worden

zoodanig als in het volgende artikel zal worden voorge-

fchreven.

200. De kommandanten der afdeelingen zullen niet het

kommando doen van rigting*: moetende dit kommando al

leen door den onderwijzer, zoo deze zulks noodigacht,

gefchieden, ingevalle hij de kolonne in bataille wilde {lel

len , gelijk in het volgende artikel zal worden verklaard.

Bemerkingen betrekkelijk het vastgeftelde om de

kolonne te doen halt houden.

aoi. Bijaldien het kommando halt rftct met de groot-

fle levendigheid herhaald , en op hetzelfde oogenblik uit

gevoerd wierd , zouden de afftanden verloren geraken.

202. Indien een guide zijnen afftand verloren hebben

de ," dien weder op het kommando halt zocht te verkrij

gen, zou hij flechis zijne feil op den volgenden guide

overbrengen, die zoo hij wel gemarcheerd heeft, alsdan

den zijnen niet meer zou hebben: en zoo deze laatfte op

zijne beurt denzelven wilde hernemen, zou deze bewe

ging zich in opvolgende orde tot aan het achterfle der

kolonne toe voortplanten.

203. Wanneer de onderwijzer de kolonne hebbende

oen halt houden» haar niet in bataille wil ftellen, zal
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hij het verbeteren van de directie der guides kunnen na

laten ; dewijl deze directie zoo wel als de afltanden , ge.

noegzaam naauwkeurig .zal zijn, bijaldien de guide van

het hoofd der kolonne en de volgende guideg hetgene

wat hierboven, in n°. 168 en 169 , is voorgefchreven ,

hebben nagekomen.

Artikel 5.

Als men met fectiën in, kolonne is , zich links of

regts in bataille formeren,

204. De onderwijzer de kolonne hebbende doen halt

houden, die vooronuerfteld wordt den regtervleugel aan

het hoofd te hebben , en haar willende in bataille ftellen ,

zal zich dadelijk op den afftand ter lengte eencr fectle ,

Vóór den guide van het hoofd der kolonne , met het front

naar denzelven plaatfen , en zoo het noodig is den ftand

van den volgenden guide verbeteren : en nadat dit volbragt

is, zal hij kommanderen:

• ' Links = rigt u.

105. Öp dit kommando hetwelk niet doof de afdéé*

lings-kommahdanten herhaald zal worden, zal de komman-

dant van iedere fectie zich fchielijk twee pasfen buitett

zijnen guide begeven, en zijne fectie regthoekTg rigten op

de directie der kolonne.

soa*. De kom mandanten der fedtisü zullen ieder, zoo

tha zij hunne fectie gerigt hebben , staat kömmande*

jen , en zich fchielijk vóór het midden van hunne fcctij*

begeven,

K a Na*
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Nadat deze voorbereiding gefchied is , moet de onder

wijzer kommanderen:

i. (O Links i/i bataille.

2. Marsch.

207. Op het kommando marsch, hetwelk fchielrjk door

de kommandantenderfectiën herhaald wordt , zal de lin-

ker-Tleugelman van het eerfte gelid van elke fecrie linksom

maken , en zijne borst zachtjes tegen den regterarm van

den naast hem (taanden guide houden, dewelke zich niet

moet verroeren. De fectiën zullen links zwenken , naar

den regel voor de zwenkingen op de plaats, en door te

werk te gaan overeenkomftig met hetgeen hierboven, in

noi 164, is voorgefchreven. Om daarvoor te zorgen,

moet elke kommandant eener fectie naar dezelve front ma

ken: en wanneer de regtervleugel ztyner fectie de lijn van

bataille tot op twee pasfen is genaderd, zal hij komman-

deren: °

1. Sectie.

2. Halt.

208. De kommandant der tweede fectie zal , na de

zelve te hebben doen halt houden , zich in het opfluitend

gelid begeven.

sop. De pelotons-kommandant de eerfte fectie hebben

de doen halt houden , moet zich fchielijk op de lijn van

bataille ftellen , ter plaatfe waar de regtervleugel van het

peloton zal moeten te ftaan komen , en dadelijk komman-

deren :

Regis

(») Pt. VIII. fig. 4.
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Regts = rigt u. * * -

210. Op dit kommando moeten de beide fectiën zich

op de lijn van rigtiag flellen. De man der eerfte, die met

den in de directie der guides (taanden onderwijzer op ge

lijke hoogte komt, zal zijne borst zachtjes tegen deszelfs

linkerarm brengen, en de pelotons»kommandant de man.

fchappen rigten op den linker-vleugelman van het peloton.

ai 1, Nadat het peloton gerigt is , zal de pelotons-

konimandant kommanderen :

Staat.

ai*. Zoo dra de onderwijzer ziet dat het peloton in

braille en onbewegelijk ftaat , zal hij kommanderen :

Guides =? INGERUKt. .

213. Op dit kommando moet de vervullings«onderoffi-

cier zich achter den pelotons-kommandant begeven , en de

guide der tweede fectie in het opfluitend gelid.

De. onderwijzer moet de rigting nazien, en dezelve zoo

het noodig is, door den pelotons-kommandant doen ver*

beteren. _ ' ,

214. Om de kolonne met den linkervleugel aan het

hoofd, regts in batailk te formeren , zal de onderwijzer

zich op den afftand ter lengte eener fectie, vóór de»

guide van het hoofd der kolonne , met het gezigt naar den-

zelven plaatfen, en zoo hij zulks noodzakelijk oordeelt,

den ftand van den volgenden guide verbeteren: voorts

zal hij nadat dit verrigt is, kommanderen:

I. Regts in batailk,

a. Marsch.

K 3 , *l$
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215. Op het kommando marsch, zal de regtervleugel-

man van liet eerfte gelid van iedere fectie regtsom maken,

en zijne borst zachtjes tegen den linkerarm houden van

den te zijner zijde ftaanden guide, welke zich niet moet

verroeren. Elke fectie zal regts zwenken , en haar kom»

mandant haar doen halt houden, wanneer de om zwenken

de vleugel tot op twee pasfen de lijn van bataille is gena

derd. Ten dien einde zullen de kommandanten der fectiën

kommanderen:

1. Sectie.

a. Halt.

ai6. De kommandant der tweede fectie zal , na de.

zelve te hebben doen halt houden, zich begeven in het

opfluitend gelid.

.
»

917. De pelotons-kommandant, de eerfte 'fectie heb

bende doen halt houden, zal zich fpoedig aan den lin

kervleugel van het peloton, in de lijn van bataille ftel

len, ter plaatfe waar de linker-vleugelman zal moeten aan-

(luiten, en dadelijk kommanderen :

Links = rigt u.

ai8. Op dit kommando moeten de beide fectiën ziek

sp de lijn van rigtlng begeven. De man van den linker

vleugel der tweede fectie , die met den onderwijzer op ge

lijke hoogte komt te flaan, zal zijne borst zachtjes tegen

deszelfs regterarm brengen, en de pelotons-kommandant

iet peloton op den regter-vleugelman van hetzelve rigten.

Z . '.'

»
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219. Nadat het peloton gerigt isj zal de pelotons-

kommandant kommanderen:

S t A A TV

fi2o. Vervolgens zal de onderwijzer het kommando

doen :

Guides '= ingerukt.

221. Op dit kommando moet de peIotons;kommandant

zich op den regtervleugql van zijn peloton begeven, de

vervuüings-onderofficier zich achter denzelven in het derde

gelid plaatfen, en de guide van de tweede fectie in hec

opfluitend gelid gaan.

Bemerkingen betrekkelijk de beweging om zich

1 links of regts in bataille te formeren.

«- *

222. De onderwijzer zal niet behoeven links (of

regis') = rigt u te kommanderen , alvorens hij het kom

mando links (of regts) in bataille doet; ten zij het

door dé verbetering van de directie der guides noodza

kelijk zij geworden , dat de fectign te regter- ofte linker

zijde aanfluiten.

223. De onderwijzer moet alvorens te kommanderen

links (of regts) in bataille, opmerken , of de laatfte fec

tie naauwkeurig haren afitand heeft. Deze .opmerkzaam

heid is van belang, ten einde de guides te gewennen om

dit wezenlijk ftuk nimmer te verzuimen.

K 4 ZES-
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£ E S D E LES.

EERsTE ARTIKEl.

Ratten doen afbreken, en dezelve wederom 4

doen opmarcheren.

424. Wanneer het peloton 'veronderfteld wordende

een gedeelte uit te maken^ van eene kolonne', die den reg.

tjur- of linkervleugel aan het hoofd heeft, in den marsch

js , moet de onderw jzer indien hij rotten wil ioen af.

breken, daartoe aan den peletons-kommandant Jast geven ,

dje terftond hierop zich met het front naar zijn peloton

Wenden, en kommandcren zal:

I, Een linker- (of regterJ) rot achter*

2. Marsch.

$25. CO- Op het kommando marsch moet het^eerfte

regter- of linker- rot' van het peloton den pas marqueren „

terwijl de overige vo*»tvaarts blijven doormarcheren. De

man in het derde gelid van dit rot zal, zoo dra het derde

gelid van het peloton hem voorbij is, links fchuiven bij

aldien het een regter- , en regis fchuiven zoo het een lin*

ker- rot is , en zich achter het derde rot van denzelfden

Vleugel voegen. De man in het tweede gelid zal zich op

gelijke wijze achter het tweede rot begeven, en die in

Jjet eerfte achter het eerfte rot, op het oogeublik dat het

derde gelid van het peloton hen voorbij Is? Ieder man zal

' q\c\\ naar de hem voorgefchrevene plaats vervoegen, door

den bufcenften fchouder een weinig vóór te brengen, enbij-

ïqndfër oplettend wezen , van geenen afftand te verliezen,

.: 226,
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a2Ö. Als de onderwijzer nog een rot aan denzelfden

kant willende doen afbreken, daartoe aan den pelotons-

kommandan t last gegeven heeft , zal deze dezelfde kom-

mando's doen, als hierboven.

227. (1) Op het kommando marsck van den pelotons-

kommandant zal het reeds afgebrokene rot, door de bui.

tenfte fchouder een weinig vooruit te brengen , zich ter

breedte van een rot, «verder regts zoo het linker -rotten,

en verder links bijaldien het regter-rotten zijn, begeven:

verkortende te geiyker tijd den pas, om voor zich plaats

te maken voor het nieuwe rot, hetwelk op gelijke wijze

als het eerfte zal afbreken.

a28. De onderwijzer kan aldus bij opvolging, het

front van het poloton zoo veel rotten doen verminderea

als hij goedvindt , door altijd pp nieuw rotten aan den-

zelfden «kant te doen afbreken, tot zoo lang. dat er niet

meer dan drie in het front overblijven.

229. De rotfluiters moeten zich achter het in front

blijvende gedeelte van den troep verdeelen.

1x30. Wanneer de onderwijzer rotten wil doen opmar

cheren, zal hij daartoe last geven aan den pelotons.kom-

mandant , die. alsdan dadelijk zal kommanderen:

1. Eenregter* (of linker.") rot marcheert op, '

a. Marsch,
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231- (O OP net kommando marsch, moei hetvoorftevaa

de rotten die uit de flank marcheren, fchielijk opmarche

ren, en moeten de volgende rotten, bijaldien men aan den

linkervleugel heeft doen afbreken, door het vóór bren

gen van den regterfchouder , zich ter breedte van een rot

links, of zoo men van den regtervleugel heeft doen afbre

ken, door het vóór brengen van den linkerfchouder ,zich

ter breedte van een rot regts begeven. ""

£32. De pelotonskommandant moet, front makende

naar zijn peloton , voor de nakoming der voprgefchrevene

grondregels zorgen. >

233> (2) Na aldus de rotten het een na het ander te

hebben doen afbreken en weder opmarcheren , moet de

onderwijzer twee of drie rotten te gelijk doen afbreken.

De genoemde rotten moeten den pas marqueren, en ieder

gelid zal zoo dra het derde gelid van het peloton voor

bij is , den buitenften fchouder een weinig vóór breri*gen,te

gelijker tijd fchuins marcheren, en zich achter een van

de drie naburige rotten voegen , even alsof de beweging

rot voor rot verrigt wierd , en daarbij in acht nemen van

geenen afftand te verliezen.

234. De onderwijzer zal vervolgens den pelotons-kom-

mandant gelasten , om twee of drie rotten te gelijk weder-

te doen opmarcheren : en deze laatfte zal ten dien einde

Commanderen :

1. Drie vsorjle rotten marcheert op.

z. Marscn.

g35.

CO Pi. XIII. lig, ie. (») Pl. XIII. fifi. II.
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S35. (1) De genoemde rotten moeten fchielijk, en

langs den kortften weg, opmarcheren.

236. Telkens wanneer men met rotten doet afbreken ,

moet de guide die op de flank van het peloton marcheert

zich regts of links aanfluiten, naarmate het front af

neemt, zoo dat hij zich altoos bevindt ter zijde van den.

eerften man van degenen die in front marcheren : en hij

moet door eene tegengeftelde 'beweging plaats maken,

naar gelang de rotten opmarcheren.

Bemerkingen betrekkelijk de beweging tot het -

afbreken en weder opmarcheren der rotten.

*

237. Het is ten aanzien van het bewaren der afftan-

den in de op marsch zijnde kolonnes , die uit verfcheidene

bataillons beftaan , van het hoogfte aanbelang, de foldaten

in de bijzondere fcholen te gewonnen dat zij deze bewe

gingen met eene groote naauwkeurigheid uitvoeren.

238. Indien de rotten welke op nieuw afbreken , in

den fchuinfchen marscn den pas niet behoorlijk verleng

den , of kidien de weder opmarcherende rotten zulks niet

gezwind genoeg uitvoerden, zouden zij in beide geval

len de - volgende rotten in derzelver beweging ophouden,

hetwelk de afftand zou doen verloren gaan , en daardoor

de verlenging der kolonne zou veroorzaken.

CO Pt. XIIL fig, 12,

239.

■ i ' ■ " ——
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239. De onderwijzer moet zich op de flank plaatfen,

aan den kant waar deze bewegingen worden uitgevoerd ,

om zich van de juiste nakoming der grondregels te

verzekeren. ^. .

240. De onderwijzer moet doen opmerken dat men,

door he't achtervolgende afbreken van rotten aan den

zelfden kant, het front tot op drie rotten kan ver

minderen , achter welke zich de afgebrokene kunnen aan

haken.

241. -Maar zoo men in plaats van flechts aan ééne

zijde, aan beide vleugels te gelijk rotten deed afbreken,

hetwelk fomtijds gefchieden moet, zou men het front

van het peloton tot niet minder dan zes rotten kunnen

brengen ; dewijl er wederzijds drie voor de afgebrokene

rotten zouden vereischt worden , om zich achter dezelve

te kunnen aanhaken. Bijaldien in zoodanig geval, het

gebrek aan ruimte mogt vorderen dat het front nog

meer verminderd, en tot vijf of vier rotten gebragt

werd, hetgeen de onderwijzer fomtijds zal veronder-

ftellen, moest hij te gelijk alle de rotten die aan de

tegenovergeftelde zijde van den guide afgebroken zijn,

weder doen opmarcheren, en te zelfden tijde aan den

kant van den guide op nieuw even zoo veel rotten, met

nog dén of twee daarenboven, naar dat hij het front

tot vijf of vier rotten brengen wil, doen afbreken. Zoo

zal bij voorbeeld , wanneer eene kolonne met den

xegtervleugel aan het hoofd, wier pelotons veronderfteld

worden uit twaalf rotten te beftaan, van welke

ito*
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wederzijds drie zijn aangehaakt, door gebrek aan ruimte

genoodzaakt wierd het front tot op vijf man te doen

afnemen, de onderwijzer drie regter-rotten weder doen

opmarcheren, en tevens vier nieuwe rotten te gelijk op

den linkervleugel doen afbreken , hetwelk het front

tot op vijf man zal verminderen. Om de uitvoering

van deze beweging gemakkelijk te maken, is' het noo-

dig dat de 'beide rotten welke niet moeten afbreken,

naar de linkerzijde fterk fchuins marcheren, ten einde

de drie regter-rotten welke veronderfteld worden, zich

kort op den kant der engte te bevinden, plaats tot het

weder opmarcheren bekomen.

Artikel. 2.

In kolonnt met den pas de route (langen wegs pas)

marcheren , en de onderfcheidene in het voor*

gaande artikel voorgefchrevene bewegin

gen der rotten verrigten.

242. Wanneer het peloton (lil ftaat en veronderfteld

wordt, een gedeelte van eene kolonne uit te maken,

moet de onderwijzer , hetzelve met den pas de route

willende doen marcheren , de kommando's doen :

1. Kolonne voorwaarts.

s. Guide links (of regts).

3. Pas de route.

4. Marsch. >

24!-
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243. Op het kommando marsch , hetwelk doof den

pelotons -kommandant herhaald wordt, zullen de drie ge»

lederen te gelijk aantreden, en de beide achterfte zullen

in den marsch omtrent drie voet afftands nemen van het

onmiddellijk voorgaande gelid. Nadat dit gefchied is,

zal de onderwijzer kommanderen :

.5. Over = 't geweer.

244. Op dit kommando zullen de foldaten net geweer

naar welgevallen dragen , zoodanig als in no. 120, der fol.

daten-fchool is voorgefchreven, en niet langer verpligt

wezen om pas te houden , of het flilzwijgen te bewaren.

De rotten zullen op hun gemak marcheren; doch men moet

er op letten dat de gelederen nimmer door elkander ge

raken , dat de manfchappen van het eerfte gelid nimmer

den guide voorbij komen die zich aan de zijde van de

directie bevindt, en dat de beide achterfte gelederen al

toos omftreeks drie voet afftands houden van het on*

middellijk voorgaande gelid.

245. Indien de kolonne met den tijdmatigen of in tijd

afgemetenen pas marcheerde , en de onderwijzer haar

den pas de route wilde doen aannemen , zou » hij de

fcommando's doen:

I. Pas de route.

3. " Marsch.

246. Op het kommando marsch, zou het eerfte gelid

met den pas van twee voet blijven doormarcheren; doch

het tweede en derde den afftand van omftreeks drie voet,

waarop zij ieder van het onmiddellijk voorgaande gelid

moe»
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moeten verwijderd zijn , in den marsch aannemen.- Voorts

Zou de onderwijzer kommanderen: over =. ''t geweer,

hetgeen in dier voege, als 200 even is vastgefteld, uitge

voerd zou worden.

247. Wanneer de foldaat met den pas de route mar

cheert, zal de onderwijzer naar de zijde van den guide,

alsmede naar den tegenovergeftelden kant, van directie

doen veranderen , hetwelk zonder kommando, alleen

op de waarfchuwing van den pelotons-kommandant zal

gefchieden. Het tweede en derde gelid zullen' in op

volgende orde op dezelfde plaats als het eerfte, ko

men wenden. Ieder gelid moet , offchaon in den pas

de route zijnde , zich gedragen overeenkom (lig met de

regels die voor het veranderen van directie met gefloterie

gelederen en met den pas op de tijdmaat zijn voorge-

fchreven, met dit onderfcheid alleen , dat in de veran

deringen van directie naar de aan. den guide tegenover-

geftelde zijde, de man welke zich aan de fpil bevindt,

aan zijne pasfen de lengte van één' voet , in plaats

van zes duim zal geven, om het zwenkingspunt vrij

te maken.

ë

248. De onderwijzer moet ook de onderfclieidene be

wegingen der rotten, die in het voorgaande artikel zijn

voorgefchreven , op dezelfde wijze als daar is aange

wezen , doen verrigten. Hjj moet ook fomwijien de

gelederen doen fluiten, en de pelotons-kommandant zal

ten dezen einde kommanderen : .

1. Achterjle gelederen opgerukt.

2, Marsch.

249.
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249. Op het kommando marsck, moet het eerfte gelid

den naar de tijdmaat bepaalden pas aannemen, en moeten

de beide achterft? gelederen , benevens de afgebrokens

ronen fchielijk -opfluiten, en zich met het eerfte gelid in

denzelfden pas begeven. Daarenboven moeten alle drie

de gelederen het geweer in den arm nemen.

250. Wanneer het peloton met den pas de route mar-

cherende halt houdt, moeten op het kommando halt,

de beide achterfte gelederen opfluiten , en de foldaten het

geweer Tcherp fchouderen : welk laatfte, bijaldien het

peloton in geflotene gelederen met het geweer in den.

arm marcheerde, insgelijks zou moeten gebeuren. Deze

regel is algemeen , hoe veel pelotons er ook zijn mogen.

251. De fnelheid van den pas de route zal in deze

fchool wezen van 76 in eene minuut, om den foldaat in

deze beweging van 76 des te vaster te maken: doch

in de bataillons-ichool zal zij yan 85 tot 90 zijn, het

welk doorgaans de fnelheid van de kolonnes op weg

moet wezen , indien de .gefleldheid van het land en van

de wegen zulks veroorlooft.

Artikel 3.

De fectie'n formeren, en dezelve wederom doen

opmarcheren.

.De fectiën formeren.

252. Wanneer hét peloton veronderlteld wordende,

een gedeelte uit te maken van eene kolonne welke den

regtervleugel aan het hoofd heeft , met den tijdmatigen

pas
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pas marcheert, zal de onderwijzer indien hij fectiëu

•wil doen formeren , daartoe last geven aan den pe-

lotons-kommandant, die alsdan zal kommandcrent

1. Formeert halve pelotons.

Ci) En zich terltond vóór het midden der eerrtö

fectie zal begeven.

253. De kommandant der tweede fectie welke

fcich achter het midden derzelve bevindt , zal zich

pp dit kommando, vóór het midden dezer fectie be

geven , erf zoo dra hij aldaar gekomen is , komman*

deren : marqueert den pas.

£54. De pelotons -kommandant zal vervolgens

kommanderen: »

2. Marsch.

255. De eerfte fectie »al regt vóóf zich Uit blijven '

doormarcheren, en de vervullings- onderofficier zich

óp hare linker-flank plaatfen , zoo dra zij zich hieê

meer met de tweede fectie in dezelfde rigtihg bevindI

of gedéboiteerd heeft ; gaanda ten dien einde VÓó#

langs het eerfte gelid*

6.56. Op het kommando marsch van den pelotons*

kommandant, zal de tweede fectie den pas marqueren»

tei*

I"•"'•«•.« '1 r . -. i . - ..• ' ••"• . • Vj - . -f

CO Pu ix. fig. u

J. PeeL. L
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'ten gevolge der waarfcbuwing van den kommandant

,dezer fectie , en op eene dergelijke waarfchuwing

fchuins regts marcheren , zoo dra het derde gelid

van de eerfte haar voorbij zal zijn.

257. Als de guide der tweede fectie bijna geko-

'men is in de directie van dien van de eerfte , zal de

kommandant der tweede fectie kommanderen : voor

waarts , en zoo dra dezelfde guide dien van de

eerfte volkomen dekt: marsch.

■ 258. Men ^zal wanneer de kolonne den linker-

-vleugel aan het hoofd heeft , door de tegenoverge-

ftelde middelen de halve pelotons formeren; op de

eerfte fectie al hetgeen wat men ten aanzien der

tweede heeft vastgefteld , en zoo omgekeerd , toepas-

fende.

259. Onder deze veronderftelling , dat de linker

vleugel aan het hoofd marcheert, zalw de linker-guïde

van het peloton zich op de regter-flank van de twee

de fectie plaatfen , zoo dra dezelve heeft gedéboi-

teerd , en de vervullings-onderofficier welke zich op

de regter-flank van de eerfte fectie bevindt, zich al

daar blijven onthouden.'.

Het peloton formeren.

260. Indien de kolonne met fectiën marcheert ,

met den regtervleugel aan het hoofd, zal de onder

wijzer wanneer hij het peloton wil doen formeren,

daartoe aan den pelotons-kommandant last geven,

die alsdan zal kommanderen ;
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i. CO Formeert het peloton»

■

a6t« De pelotons- kommandant moet, dit kom*

mando. gedaan hebbende , de eerfte fectie verwitti

gen dat zij fchuins regts zal moeten marcheren.

262. De kommandant der tweede fectie zal de*

zelve waarfchuwen dat zij zal moeten blijven rcgt-

uit marcheren.

263. De pelotons -kommandant zal voorts kom-

' laanderen:
■

2. Marsch.

-

264. Op dit kommando hetwelk door den kom-

mandant der tweede fectie herhaald wordt, zal de eef*

fle fchuins regts marcheren om het front van de tweede

vrij te maken, en de vervullings-onderofficier welke op

de linker-flank van de eerfte fectie marcheert , zich op

de regter-flank begeven ; gaande ten dien einde vóór langs

het eerfte gelid.

265. Wanneer de eerfte fectie de tweede teil naas-

te bij gedémasqueerd beeft , zal de pelotons-koffl-

'ttiandant kommanderen: voorwaarts , en zoo dra

zulks ten volle gefclïicdt z:\ zijn: marsch.

*

266. De tweede fectie zal in dien tusfchetltijd

ïegt vooruit blijven marcheren met denzelfden pas t

en de eerfte zal na dezelve gedémasqueerd te heb

ben,

L .»
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ben , den pas marqneren om de tweede in te wach

ten, met welke zy zich verecnigen zal.

267. Men zal in eene kolonne die den linker

vleugel aan het hoofd heeft, het peloton door de

tegenovergeftelde middelen formeren; op de tweede

fectie al hetgeen ten aanzien van de eerfte is vast-

gelteld, en zoo omgekeerd, toepasfende.

a68.. De guide van de tweede fectie die op de

regter-flank dezer fectie geplaatst is ', zal zoo .dra

dezelve begint fchuins te marcheren , zich op de

linker-flank begeven, en de guide der eerfte welke

zich op de regter-flank dezer fectie bevindt, aldaar

blijven.

269. De' onderwijzer moet vervolgens het peloton

oefenen , om met den pas de route halve pelotons te

formeren en weder op te marcheren : hetwelk op

dezelfde kommando's en door gelijke middelen , als

met den tijdmatigen pas, uitgevoerd zal worden.

270. De onderwijzer moet ook fomtijds het pelo

ton in fectiën formeren , en wederom doen opmar

cheren, op zijne eigene kommando's; en zal alsdan

• diegenen doen , welke hier boven aan den pelotons»

kommandant zijn voorgefchreven.

Bemerkingen aangaande de beweging van het

formeren en opmarcheren der fectiën.

271. In het formeren der fectiën en het weder

opmarcheren , is het noodzakelijk dat de fectiën ,
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onder het fchuins marcheren den pas behoorlijk

verlengen, om geen gronds te verliezen en niet den

marsen van de volgende afdeeling te vertragen.

272. Indien bij het formeren van fectiën, of het

breken van het peloton , de fectie die afbreken

moet, den pas te lang marqueerde, zou zij het vol

gende peloton in deszelfs marsch ophouden , het

geen de kolonne zou verlengen.

273. Indien bij het formeren of opmarcheren der

fectiën , dezelve te lang fchuins marcheerden , zou

den zij achtervolgens genoodzaakt zijn , in eenen te-

gengeftelden zin fchuins te marcheren , om deze»

misflag te herftellcn: en hierdoor zou het volgende

peloton in deszelfs marsch kunnen worden opge

houden.

274. . Wanneer men in e'ene kolonne van ver-

fcheidene pelotons, de pelotons het eene na het an

dere in fectiën moet formeren, is het van het groot-

fte gewigt dat ieder peloton met denzelfden pas

blijft doormarcheren, zonder dien, terwijl het voor

gaande peloton afbreekt , te verkorten of te vertra

gen, al ware het ook genoodzaakt om ganfchelijk

op dit laatstgenoemde op te fluiten. Deze voorzorg

is onontbeerlijk om het verlengen der kolonne voor

te komen.

275. Weinig merkbare feilen in eene kolonne van

een klein getal pelotons zouden , in eene kolonne

van onderfcheidene bataillons, groote ongelegenhe

den veroorzaken. Daarom moet de onderwijzer met

L 3 de
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de grootfte zorgvuldigheid op de nakoming der voorw

gefchrevene grondregels letten , en zich ten dien einde

op de. flank aan de zijde van de directie ftellen, van

waar hij alle de bewegingen het best zal kunnen ge

waar worden.

Artikel 4.

Contra-marsch.

276", Indien h*t peloton, veronderfteld wordende

een gedeelte uit te maken van eene kolunne met den

rcgtervleugel aan het hoofd , ftil ftaat , zal de on-^

derwijzer wanneer hij den contra-marsch wil doen

verrigten, kommanderen:

• 1. (1) Contra marcheren.

2. Peloton regts uit de flank.

3. Regts — qm. . • .

4. Met rotten links.

5. Marscn. <

277. Op . het derde kommando zal het peloton

yegtsom maken , de pelotons-kommandant 2ich naast den

regter.guide begeven , en de linker-guide regUom keert

waken. " >

478. Op het kommando marsck , moet de linker-

guide zich'niec bewegen, en het peloton fchielijk aan

treden. Het eexfte rot door den pelotons.kommandant

ge-

(O Pt. IX. fif 3.
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geleid, zal eenen halven cirkelboog links zwenken, en

zich voorts zoodanig langs het eerfte gelid begeven , dat

het twee pasfen achter den linker-guide komt , welke de

beweging van het pelotoH' niet heeft gevolgd. Eik rot

moet bij opvolging op dezelfde plaats en naar gelijke

regels zwenken, als het eerfte: en zoo tlra het eerfte

rot ter hoogte van den linker-guide is gekomen , zal de

pelotons-kommandant kommandereu:

1. Peloton,

<i. Halt. — ./ ,

3. Front.

4. Regts = rigt u.

279. Het eerfte kommando moet, als het peloron

twee pasfen van de plaats is, waar het zal moeten halt

houden, gefchieden,

2?d. Op het tweede kommando moet het peloton

faalt houden.

281. Op het derde moet hetzelve front maken. .

282. Op het vierde moet het peloton zich in de

lijn van rigting begeven, die door den ftand van den

linker-guide wordt aangewezen. De regter.vleugel man

van het eerfte gelid zal zich links naast denzelven, en

de pelotons - kommandant op omtrent twee pasfen aft

ftands, uitwaarts van dezen guide plaatfen , en van daar

de rigting beftieren. Nadat dit gefchied is zal hij

kommanderen: fiaat,en zich vóór het midden van zijn

peloton Hellen. De vervullings-onderofficier moet zich

L4 als.
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alsdan vervoegen op den regtervlengel van het eerfte.

gelid, en 4e linker-guide welke aldaar geftaan heeft,

zich naar den linkervleugel van hetzelve begeven.

483. In eene kolorme met den linkervleugel aan

het hoofd, , zal de contra-marsch op dezelfde kom-

mando's en door tegenovergeftelde middelen, maar

naar dezelfde grondbeginfelen , volbragt worden.

Dus zal de beweging uit de regter-flank der afdee-

lingen gefchieden , zoo de' regtervleugel aan het

hoofd is , en uit de linker- flank , bijaldien; zich de

linkervleugel aan het hoofd bevindt ; gaande de rot

ten altoos langs het eerfte gelid.

284. Eindelijk wanneer, eene kolonne utt fectiën

beftand , zou de contra-marsch op dezelfde kom-

mando's en pp gelijke wijze als in eene kolonns

Van pdotons, gefchieden.

Artikel 5,

Met fectiën in kolonne, zijnde , zich te regter- of

linkerzijde in bataille formeren,

185. Wanneer eene kolonne , met den regter

vleugel aan het hoofd, in fectiën marcheert, zal des

) onderwijzer baar te regterzijde willende doen op«

marcheren j de kommando,'§ doen;

J, Te

. \
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.

1. Te regterzijde in bataille.

2. Guide regts.

286. Op het tweede kommando moet de guide van

iedere fectie zich fchielijk op de regter.flank zijner

fectie begeven , en moeten de foldaten de voeling regts

houden. Voorts zal de kolonne regt vóór zich uit

blijven doormarcheren.

287. De onderwijzer moet na zijn tweede kom

mando gedaan te hebben , zich fpoedig naar de plaats

begeven waar hij den regtervleugel van het peloton

zal willen doen in bataille komen, en aldaar front

maken naar het punt van directie dat hij voor den

linkervleugel zal uitkiezen.

288. De lijn van bataille zal zoodanig moeten ge

nomen worden dat iedere fectie, na regts gewend

te hebben, ten minfte vier pasfen zal moeten doen,

om in dezelve te geraken.

289. Als het hoofd der kolonne bijna ter hoogte

gekomen is van den , op het fteunpunt ftaanden ,

onderwijzer, zal de korumandant der eerfte fectie

kommanderen:

i. Wendt regts.

f v

290. En zoo dra hetzelve vlak bij den onderwijzer

zal zijn , zal de kommandant der fectie kommanderen:

L 5 a.
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2. Marsch. '.

291. Op het kommando marsch, zal de eerfte

fectie regts wenden , overeenkomflig hetgeen in u°.

384 der foldaten - fchool is vastgefteld, en zich ver»

volgens voorwaarts begeven. De guide moet zijnen

marsch zoodanig inrigten, dat de naast hem ftaande

man van het eerfte gelid vlak tegenover den on

derwijzer komt. De pelotons -kommandant zal twee

pasfen vóór het midden van de eerfte fectie marche

ren , en wanneer dezelve ter hoogte van den ' pnder-

wijzer is gekomen , de kommando' s doen :

f . * , ,

1 . Sectie.

2. Halt.

S02. Op het kommando halt, zal de fectie blijven

ftsan , en de guide zich dadelijk op de lijn van ba-

taille, tegenover een van de drie linker. rotten zijner

fectie begeven , en front maken naar den onderwij.

zer , die hem op het punt van directie van den linker

vleugel rigten zal. Te gelijker tijd zal de pelotons-

kommandant zich naar de plaats vervoegen, alwaar de

regtervleugel van het peloton zal moeten te ftaan ko

men, en alsdan het kommando doen:

•

Regts ^= RIGT u.

293. Op dit kommando moet de eerfte fectie zich rigtea.

294. De tweede fectie zal regt vóór zich uit blij

ven marcheren , tot dat zij tegenover den linkervleugel

der eerfte komt. Alsdan zal zij op het kommando

ran
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van haren kommandant regts wenden , en zich voorts

naar de lijn van bataille begeven; rigtende de guide.

zijnen marsch op het linker- rot der eerite fectie.

295. Wanneer de tweede fectie de lijn van bataille

tot op twee pasfen genaderd is, zal baar komman

dant haar doen halt houden op de kommando's,

die voor de eerfte zijn voorgefchreven. Op hetzelfde

oogenblik zal de guide zich fchielijk, mei het front

naar den guide der eerfte fectie, in de directie ftel

len, en door den onderwijzer daarin gerigt worden:

moetende hij in acht nemen van zich regt over een'

van de drie linker-rotten zijner fectie te plaatfen.

096. De kommandant van de tweede fectie zal,

zoo dra hij ziet dat zijn guide in de lijn van batail

le gerigt is, kommanderen:

Regts = rigt u.

297. De kommandant der tweede fectie zal na

dit kommando gedaan te hebben, in het opfluitend

gelid gaan , en de tweede fectie zich in de rigting

der eerfte begeven.

298. In iedere fectie moet de man, die regt te

gen over den guide van zijne fectie komt te ftaan

altijd, zoo dra de fectie zich in de lijn van rigting

begeeft, zijne borst zachtjes tegen den arm van .de

zen guide brengen.

29p.
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299. De onderwijzer het peloton in bataille zien

de, moet kommanderen:

Guides = ingerukt.

300. Op dft kommando zal de vervullings-onder-

officier zich achter den pelotons-kommandant , en de

guide der tweede fectie zich in het opfluitend gelid

begeven.

■<»

301. Eene kolonne van fectiën met den linker

vleugel aan het hoofd, zal zich naar dezelfde re

gels, te linkerzijde in bataille fteflen. Ten dien

einde zal de onderwijzer kommanderen:

1. Te linkerzijde in bataille.

2. Guide links.

302. 'Op het tweede kommando moet de guide

van iedere fectie zich fchielijk op de linker- flank /

derzelve begeven, en moeten de foldaten de voeling

links houden : terwijl voor het overige de kolonne za!

blijven regt vóór zich uit marcheren.

303. De onderwijzer zal na zijn tweede kommando

gedaan te hebben, zich fchielijk naar de plaats be

geven , waar hij den linkervleugel van het peloton in

bataille wil aanfluiten, en zich aldaar flellen met het

front naar het punt van directie , dat hij voor den

regtervleugel zal' verkiezen. f

' 3°4.
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504. De onderwijzer' moet in acht nemen om

zich zoodanig te plaatfen , dat iedere fectie na ge

wend te hebben, om zich naar de lijn van bataille

te begeven, ten minfte vier pasfen zal moeten doen

om in deze lijn te geraken.

305. Als het hoofd der kolonne bijna ter hoogte

gekomen is van den , op het fteunpunt ftaanden ,

onderwijzer, zal de kommandant der tweede fectie

kommanderen: ,_ -

1. Wendt links.

En zoo dra het regt tegenover den onderwijzer is

gekomen, daarop laten volgen het kommando:

2. Marsch.

306. Op het kommando manch , zal de tweede fectie

links wenden , overeenkomftig met hetgene in n'. 284

van de foldaten - fchool is vastgefteld, en zich verder

regtuit begeven. De guide moet zijnen marsch zoo

danig inrigten dat de man , die in het eerfte gelid

naast hem ftaat, regt tegenover den onderwijzer komt.

De kommandant der fectie zal vóór het midden der-

zelve marcheren , en zoo dra -de tweede fectie ter

hoogte van den onderwijzer gekomen is, de kom»

mandant van dezelve de kommando's doen:

1. Sectie,

4. Halt.

';
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307. Op het kommando halt, zalde tweede feeds

blijven ftaan, en de guide zich dadelijk op de lijn van

bataille vóór een van de drie regter- rotten zijner

fectie, en in front naar den onderwijzer (lellen,

door wien hij op het punt van directie van den reg-

tervleugel zal gerigt worden. Te gelijker tijd zal de

kommaudant der tweede fectie zich op de plaats be

geven, waar de linkervleugel van het peloton zal

moeten aanfluiten, en het kommando doen:
:■

-
"

: 1

Links = rigt u.

-

308. Op dit kommando zal de tweede fectie zich

rigten. De man welke in het eerfte gelid op gelijke

hoogte met den guide ftaat , moet zijne borst zacht

jes tegen den linkerarm van dezen guide aanfluiten,

en de kommaudant van de tweede fectie op dezen

man de rigting nemen.

309. De eerfte fectie zal regt vóór zich uit blijven

doormarcheren, tot dat zij ter hoogte van den reg-

tervleugel der tweede gekomen is. Alsdan zal zij

op het kommando van haren kommandant links

wenden, en zich vervolgens vooruit begeven: zul

lende de guide op het regter-vleugelrot der tweede

fectie aanmarcheren.

310. Als de eerfte fectie de lijn van bataille tot

op twee pasten genaderd is , zal haar kommandant

haar op de kommando's , die voor de tweede

bepaald zijn , doen halt houden : en zoo dra zij

zulks doet , zal de guide zich -fchielijk op de direc

tie, met het front naar den guide vanden tweede fectie

■*» ftel
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Hellen, en daarin door den onderwijzer gerigt wor

den : in acht nemende van zich- tegenover een van.

de drie regter- rotten zijner fectie te plaatfen. Te

gelijker tijd zal de pelotons-kommandantzich op den

linkervleugel van het peloton begeven , in de plaats

van den kommandant der tweede fectie, dewelke in

het opfluitend gelid zal gaan.

3tï. De pelotons-kommandant zich op den linker

vleugel van zijn peloton geplaatst hebbende, zal da

delijk kommanderen :

Linh = rigt u.

312. Op dit kommando zal de eerfte fectie zich

in de lijn begeven, en de pelotons.kommandant de

zelve rigten op den man van den regtervleugel , die

tegen den guide dezer fectie ftaat.

\
■

313. Zoo dra de onderwijzer het peloton in bataille

ziet ftaan, zal bij kommanderen:

Guides = INGERUKt.

314. Op dit komman do zal de pelotons komman.

dant zich op den regtervleugel van zijn peloton, de

vervullings-onderofficier zich achter denzelven in het

derde gelid , en de guide van de tweede fectie zich

- in het opfluitend gelid plaatfen. ,

.

Algemeene bemerkingen betrekkelijk de

■ ., - pelotons-fchool.

515. De onderwijzer moet onder het uitvoeren van

."?■ ■■ '• ■ ' de
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de vier laatfle lesfen, dikwerf het geweer doen tri

den arm nemen , en de foldaten gewennen om alzoo

met dezelfde regelmatigheid en juistheid , alsof zij

het fcherp gefchouderd droegen, te marcheren; het

welk een voornaam middel is om hen minder te

vermoeijen , en te beletten dat zy in het dragen

van het geweer, hetgeen altyd geregeld gefchieden

moet, met onachtzaamheid te werk gaan. Wanneer

de foldaat onder den marsch het geweer in den arm

draagt, zal het hem vrij flaan de regterhand aan

de greep te blijven houden, of haar langs de zijde

te laten neerhangen , naar dat hem het eene of an

dere gemakkelijker valt. . >

•

316. Insgelijks zal de foldaat, in den marsch de

route, zijn geweer kunnen dragen op de wyze welke

hem het gemakkelijkfte is, alleenlijk daarop lettende,

dat hij de tromp van hetzelve ver genoeg naar boven

houdt om ongelukken voor te komen.

•.

317. Wanneer de kompagniën ieder afzonderlijk

in de pelotons-fchool moeten geoefend worden, zal

de regiments- , of bijaldien het een enkel bataillon

is , de bataillons.komniandant de les of lesfen welke

zij moeten uitvoeren bepalen , en altijd door eene

roffel het teeken geven om alle te gelijk te be

ginnen. Naarmate dat de kompagniën iedere les

geëindigd hebben , zullen zij het geweer afzetten :

en wanneer de regiments- of bataillons-kommandant

weder wil doen aanvangen, zal hij op nieuw eene

rofFel doen flaan.
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VERORDENING OMTRENT HET SCHIETEN

NAAK DE SCHIJF.

Het wordt algemeen erkend van hoe groot aanba-

lang het i$, de foldaten juist te leeren fchieten.

Om aan dit wezenlijk oogmerk van hunne onder-

rigting te voldoen, zal men zich van de navolgende

middelen bedienen. *.

Men zal voor ieder bataillon eene of verlcheidene

fchijven doen vervaardigen , die elk vijf en een halve

voet hoog en een en twintig duim breed zijn, én

waarvan het midden alsmede het bo ventte einde,

met eene waterpas getrokkene ftreep , die de breedte

van drie duim heeft, van eene afftekende verf, moet

geteekend zijn.

De foldaten zullen geoefend worden om aanvan-

keiijk op 25, daarna op 50 en eindelijk op 75 roe

den naar dit doel te fchieten.

Op 25 , alsmede op 50 roeden , moeten zij op de.

benedenfte, en op 75 roeden, op de bovenfte ftreep

mikken. Men zal hen man voor man laten fchieten,

in het eerst zonder , en naderhand op het komman-

do, zoo dra zij het juist aanleggen geleerd heb

ben.

Men zal hun gelasten om bij het aanleggen, de

kolf vast te&en den regterfchouder te houden , het

geweer met de linkerhand behoorlijk te onderfteu-

nen, en met vaardigheid de ftaartfehroef en de tromp

van hetzelve op de ftreep, waarop zij moeten mik

ken, te rigten. Somwijlen moet men na het kom-

mando aan, kommanderen 2<tf = af, ten einde heu

daardoor de bekwaamheid , om gemakkelijk in de di-

ï. DJBet. M KC
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rectie van het doel aan te leggen , en vaardig te

mikken, te doen verkrijgen.

Ook moet men hun aanbevelen om op het kom-

mando vuur, den voorften vinger met kracht op den

trekker te drukken, zonder het hoofd te bewegen,

noch de ltrckking van het geweer in het geringfte te

veranderen : en om deze wezenlijke beginfelen des te

beter te doen nakomen, moet men de manfehappen,

nadat zij gevuurd hebben, tot op het kommando

laadt , in den aanflag laten liggen.

Alle de korporaals, grenadiers en fufiliers zullen

ieder jaar tot dit onderwijs overgaan, en men zal

daartoe het grootfte gedeelte belleden van het kruid

en lood, dat tot de exercitiën beftemd is. Men

moet bij elke kompagnie aanteekening houden van

degenen die het best hebben gefchoten.

De rekruten van ieder jaar moeten met eene bij

zondere zorgvuldigheid in het fchieten naarde fchijf

onderwezen worden , nadat zij in het blind vuren

en het vuren met kruid zijn geoefend.

Men moet zorg dragen om de kogels, welke men

weer vinden kan, op te zamelen om dezelve te

doen hergieten.

HANDGREPEN DEK ONDEROFFICIEREN

MET HET GEWEER.

De onderofficieren der flankeurs en fufiliers moe

ten altijd, even als de foldaten, de bajonet op het

geweer hebben.

De vervullings- en opfluitende onderofficieren moe

ten, benevens degenen die tot de vaandelwacht be-

- ' hoc*
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hooren, het geweer zoodanig dragen als dadelyk

bepaald zal worden.

Het dragen van het geweer.

Het geweer in den regterarm en in de buiging

van den fchouder, den loop naar achteren en regt op

en neer , den laadftok naar buiten , den regterarm bij

na geftrekt, omvattende de regterhand den haan en

beugel, de kolf plat langs de regterdije, de linker

hand ter zijde achter de fabel neerhangende.

Prefenteert = 't geweer.

Eén tempo en twee bewegingen.

Eerfte beweging.

Met de regterhand het geweer regt op en neer

vóór het linkeroog brengen, den laadftok naar vo

ren , den haan ter hoogte van den laarften knoop van

het vest; te gelijker tijd het geweer forsch met de

linkerhand omvatten, de pink dezer hand tegen de

pan veer, den duim uïtgeftrekt langs de loop tegen de

lade, den linker-voorarm ongedwongen aan het lijf

gefloten , in front blijven ftaan zonder de voeten

te verzetten.

Tweede beweging*

Het geweer toet de regterhand, even als de 1*1-

date», onder tegen den beugel aan omvatten.

Oj> fchouder = *t cewsjïr*

Eén tempo ei twee bewegingen.

M » Eer
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Eerfte beweging.

De linkerhand laten opfehuiven tot op de hoogte van

den fchoudcr, en met deze hand het geweer regt op

en neer tegen den regterfchoudar brengen, met de

regterhand den haan en beugel omvatten , den regter-

arm bijna geltrekt.

Tweede beweging.

De linkerhand laten neervallen achter de fabel.

Zet af = 't geweer.

Eén tempo en twee bewegingen.

Eer/ie beweging.

Gezwind de linkerhand aan den middelften ring

liaan , met de regterhand het geweer van den fchou-

dsr een weinig afbrengen, te gelijker tijd de regter

hand loslaten , het geweer mei: de linkerhand laten

zakken, het met de regterhand boven den onderften

ring weder aangrijpen, den regterduim op den loop

om het te omvatten, de vier vingers geftrekt op de

lade, het geweer regt op en neer, de kolf drie duim

van den grond, de hiel der kolf gerigt op de zijde

van de . punt van den regtervo'et , en de linkerhand

laten neervallen achter de fabel.

Tweede beweging.

Het geweer door de regterhand, de vingers een

weinig openende, laten glijden zoodanig dat de

hiel
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hiel der kolf naast en tegen de punt van den regter-

voet komt te.ftaan.

Legt neer = 't geweer.

Even als* de foldaat.

Neemt op = 't geweer.

Even als de foldaat.

Op fchouder =t 't geweer.

Eén tempo en twee bewegingen.

Eerfte beweging.

Met de regterhand het geweer loodregt omhoog

brengen tot op de hoogte van den regtertepel, te

gen over den fchouder, twee duim van het lijf, ter

wijl de regter-elleboog aan het ligchaam gefloten

blijft; beneden de regierhand het geweer met de

linker, bij den eerflen ring grijpen, en terflond de

regterhand omlaag brengen, om den beugel en

haan te omvatten, en het geweer tegen den fchouder

aten leunen.

Tweede beweging.

De linkerhand laten neervallen achter de fabel,

den regterarm bijna geftrekt.

In (den) arm = 't geweer.

Edn tempo en drie bewegingen.

Eer/ie beweging.

Met de regterhand het geweer vooruit brengen

M 3 tus-
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tusfcben. beide de^oogen, en regt op en neer, den had-

Hok naar buiten ; met de linkerhand het geweer bij

den onderen ring grijpen, het omhoog brengen tot

op de hoogte der kin, en te' gelijker tijd hetzelve

met de regterhand vier duim beneden het flot om

vatten. '

Tweede beweging.

Het geweer met de regterhand omdraaijen, den

loop naar buiten ; het tegen den linkerfchouder fleu

nen , en den linker vóórarm waterpas op de borst

brengen, tusfchen de regterhand en den haan door,

die op den linkervóórarm moet rusten ; de linker

hand op den regtertepel.

Derde beweging.

De regterhand vallen en langs de zijde laten neer

hangen.

Op fchtuder =s 't geweer.

Eén tempu en drie bewegingen.

Eerjle beweging.

Het geweer met de regterhand, beneden tegen

den linker-vódrafm aan, omvatten.

Tweede beweging.

Het geweer met de regterhand, regt op en neer,

tegen den regterfchouder brengen, den laadftok naar

voren, het met de linkerhand ter hoogte van den

regterfchouder grijpen , te gelijk de regterhand om

draaijen, om den beugel en haan te omvatten, den

rtgterarm bijna geftrekt.

Der



fyloton-fchool. Vfd* les. 183

Derde beweging.

De linkerhand vallen en achter de fabel laten neer»

hangen.

Handgrepen der korporaals met het geweer.

Als de korporaals in het gelid ftaan, moeten zij

het geweer dragen even als de foldaat : maar wan

neer zij als rotfluiters moeten dienen , of zoo zij aan

iet hoofd van eenen troep moeten marcheren, of

posten moeten opbrengen, zullen zij hetzelve, even

als de fergeanten , hoog in den regterarm dragen ;

hetgeen op de navolgende wijze zal worden ten "uit

voer gebragt:

i Schoudert als fergeant , = 't geweer.

Eén tempo en drie bewegingen.

Eerfle beweging.

Het geweer met de regterhand omvatten, het flot

saar voren draaijende, gelijk in de eerfle beweging

van prefenteert = 't geweer.

Tweede beweging.

Het geweer regt op en neer met de regterhand te

gen den regterfchouder brengen, denlaaditok naar bui

ten , den regterarm bijna geftrekt, omvattende met de

regterhand den haan en betrgel; het geweer met de

linkerhand grijpen ter hoogte van den ichouder.

M 4 Der.
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Derde beweging.

De linkerhand achter de fabel laten neervallen,

Schoudert als foldaat , r= 't geweer.

Eén tempo ea drie bewegingen.

Eerjlc beweging.

Het geweer van den regterfchouder af, en regt op

en neer tusfehen beide de oogen brengenj het met

de linkerhand grijpen ter hoogte van de das; het

met de regterhand bij de greep nemen, houdende

deze hand ter hoogte van den laatften knoop van het

' vest , den laadftok naar voren.

Tweede beweging.

C

Het geweer met de regterhand om hoog brengen ,

den duim geftrekt langs de febroef- of zijpiaat

den loop buitenwaarts draaijen; het geweer tegen den

Imkerfchouder plaatfen, en te gelijker tijd de lin

kerhand onder de kolf brengen.

Derde beweging.

De regterhand op zijde laten vaHen.

HJNDGREPEN DER OFFICIEREN1

MET DEN DEGEN.

m dragen van den degen in de gelederen.

D» greep ia de regterhand, die gehouden moe*

woi-
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worden ter hoogte van en tegen de regterheup, de

kling rustende tegen den fchouder.

Hst dragen van den degen buiteh het gelid.

De greep in de regterhand, die voor de regter

heup zal worden gehouden; de kling in de linker

hand, met de punt vier vingeren breed buiten denlin-

kerduim , welke op de kling geftrekt moet zijn , uit-

ftekende ; den linker-elleboog gebogen , de voorfte

helft van den arm een weinig naar voren , de linker

hand tegenover, maar vier duim lager dan den linker»

fchouder.

l

Zet af = 't geweer.

De hand en de greep omdraaijen, de nagels naar

boven; den regterarm geftrekt , de punt van de kling

een weinig voorwaarts en twee duim van den grond.

Het faluëren met den degen , hetzij in het

1 gelid , hetzij in den marsch.

Vier tempo's.

Een . • Den degen loodregt oprigten met de punt

naar boven, het platte van de kling tegenover

het regteroog, het gevest ter hoogte van den

regtertepel , den elleboog aan het ligchaara ge

floten.

TwIe . . De kling forsch om laag brengen , door het

uitftrekken van den arm, zoodanig dat de regter

hand naast de regterdije komt, en in deze hou

ding blijven , tot dat men den perfoon , welken

-, men gefaluëerd heeft, twee pasfen voorbij is.

M 5 Drie
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Drie . . Forsch den degen weder oplieten, en hem

houden even als in het eerfte tempo hierboven,

V«R ; . Den degen tegen den regterfchouder brengen,

of wel de kling in de linkerhand laten zakken.

Het sAluëREN met het vaandel.

. In het gelid moeten de vaandeldragers altijd , het

zij fHl ftaande, hetzij) in den marsch, het vaandel

met den fchoen tegen de regterheup dragen ; en

wanneer de vaandels de eerbewijzingen moeten doen ,

zullen de vaandeldragers op . de volgende wijze fa-

luëren:

. Wanneer men van den perfoon dien men fa

illeren moet , zes pasfen verwijderd is , de flang

tot op zes duim van den grond langzaam neerlaten,

blijvende in front en zonder dat de -fchoen des

vaandels van de heup geraakt; de ftang langzaam

weder oprigten wanneer men den perfoon , welken

men gefaluëerd heeft, twee pasfen voorbij is.

Verordening voor den tameoer-majoorv

De plaats der tamboers in de orde van batajlle is

in het Ifte hoofddeel bepaald geworden.

In eene manoeuvrerende kolonne zullen de tam

boers ter hoogte des derde pelotons van hun ba-

taillon , aan de tegenovergeftelde zijde van den guide ,

marcheren.

In de kolonne op weg, zoo wel a!s in den door-

togt door den hollen weg {défilé) in het avanceren

en
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en retireren , zullen zij aan het hoofd hunner aan-

hoorige bataillons, in de tusfehenruimten (interval*

les), marcheren.

Seinen van den tamboer-majoor voor de

verfchilltnde tromroeringen.

iflc De generale marsch..

»<Je J)e vERGAdERING.

3de Het appel

4Ae De vaandel-marscn»

5<3e DE BAtAILLE-MARsCa.

. Den regterarm uit-

(trekken , den ftok in

het midden vatten , en

den knop ter hoogte van

de das op ligten.

. Den arm uitftrekken,

den ftok teh naaste bij

éénen voet van den

grond opligten , leggen

de den duim op den

knop.

Den ftok op den regter-

fchouder leggen, met

de punt naar achteren.

Den arm opligten , het

gewricht naar binnen

draaijen, zoodanig dae

men den ftok waterpas

dwars vóór zich houdt

op de hoogte van de das.

, Den ftok regthoekig

opligten , de punt naar

boven , den arm uitge.

ftrekt ter hoogte van

den regterfchouder.

6<ïe

r



ï88 - Pêlotonsfchool. Vlte les. '

6de De gezwinde marsch Den ftok regt vóór

zich uitbrengen, den

punt naar voren, den

arm geftrekt.

7de De taptoe. .......... Den ftok kruifelings

achter den rug bren.

gen.

8(lc Da kerk.marsch ••'.... Den knop van den

ftok op den regter»

fchouder dragen.

9de De wiiait-Maascn ...... Den ftok bij den

band nemen, en den

arm tot op de hoogte

van den fchouder uit-

ftrekken.

10de In het geweer , . Den ftok, met de

punt naar achteren ,

op den iinkerfchou-

der dragen.

Seinen voor de bewegingen (evolutiën)

der tamboers.

irte Om regts uit de flank te doen marcheren: den ftok

in het midden vatten, en den arm regts uitftrekken.

ade Om links uit de flank te doen marcheren: hetzelfde

fein doen, door het links uitftrekken van den arm.

3de Om halve pelotons té doen formeren: de punt van

den ftok in de linkerhand laten vallen , ter hoogte der oogen.

4de Om weder het peloton te formeren . den knop van

den ftok in de linkerhand laten vallen, ter hoogte der oogen.

5de
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5de Om van directie te doen veranderen : zich half naar

de tamboers toe wenden, én hun door eene beweging met

den ftok aanduiden , naar welke zijde zij wenden moeien.

6fc Om fchuins regts te doen marcheren : den regterarm

uitftrekken, ter hoogte vandenfchouder, den flok fchuins

houden, en de punt van denzelven in de linkerhand

vatten, op de hoogte van de heup.

7de Om fchuins-links te doen marcheren: het tegenoverge-

ftelde teeken doen. De knop van den ftok moet altoos de

zijde aanwijzen, naar welke men fchuins moet marcheren.

De trom afleggen.

Drie bewegingen.

. . Den ftok onder den knopIfte De stokken bergen.

2ae De trom afdoen.

3^e De trom op den grond zetten.

vatten, hem opligten tot op

de hoogte der oogen , en

"den arm voorwaarts uit

ftrekken.

Den knop tegen de borst

brengen.

Even als voor het opfte-

ken der trommelftokken.

1fte Dr trom opnemen.

2<le De TROM aaNHANGeN.

3de 13e sTOKKeN TPeKKeN.

Met den ftok dezelfde feinen

doen als voor het bergen der ftok-

ken, het afdoen der trom, en het

zetten van dezelve op den grond.
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VIERDE HOOFDDEEL

Bataillom - School*

De bataillons-fchool zal in vijf afdeelingen ver

deeld worden.

De eerfte zal de wijze van het openen der gelede»

ren bevatten , alsmede van het uitvoeren der verfchü-

lende vuren , wanneer men op de plaats itil ftaat.

De tweede de verfchillende wijzen , om van de orde

van bataille tot de orde in kolonne over te gaan.

De derde den marsch in kolonne, en verfcheidene

andere bewegingen , tot de kolonne betrekkelijk!

De vierde de verfchillende wijzen , om van de orde

in kolonne tot die van bataille over te gaan.

De vijfde den marsch in bataille, zoo voor-, ds

achterwaarts, gelijk mede den marsch uit de flank,

den opmarsch met rotten in bataille, den doortogt

door den hollen weg {défilé') in retraite , het door

trekken der linicn, de front -veranderingen , de ko

lonne van attaque en de herzameling. >

Naardien deze fchool de afzonderlijke onderrig-

ting der bataillons ten oogmerk heeft, en ftrekken

moet , om hen daardoor voor te bereiden tot al

datgene, hetwelk hun te beurt kan vallen, om in

linie te verrigten , en de eenftemmigheid der bewe

gingen in het groot volflrekt afhangt van het bij.

zondere onderwijs der bataillon9 , van de gelijkheid

der kommando's , van de grondftellingen en de wij

ze van uitvoering; zoo moeten de bataillons-kom-

II. deel. A - man»
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mandam.en, zich letterlijk, naar al hetgene hierna

zal voorgefchreven worden , zonder daar iets af

of bij te doen, gedragen*- zoo als zij zich dan ook

beijveren moeten, om alle de bewegingen met de

meeste bedaardheid , koelbloedigheid en regelmatig

heid te doen. uitvoeren. ; : .-,'' ■-•]

EERQTE AFDEELING.

eeRsTe aRTIKeL.

Openen der gelederen'.

,1,'De bataillons-kommandant, de gelederen wil

lende doen openen , zal kommanderen:

1. Gelederen achterwaarts, [opentz u.

2. Marsch.

ï. Op het eerfte komando, zullen alle de pelo-

tons-kommandanten en vervuiiings- onderofficiers, zoo

als ook de twee rotfluiters , welke op den linkervleu

gel vin bet bataillon aan het eerfte en derde gelid

aanfluiten , ziek fpoedig achterwaarts begeven , om de

lijnen van rigting, waarin de beide achterfte gelede-^

ren zich zullen moeten flellen , te gaan afbakenen.

.{• De pelotons-kommandaaten en de op den linker-

vleugel van des bataillons eerden gelid ftaanden rot-

fluiter zullen zich in het opfluitende gelid , regt tegen

over hunne ledig gewordene plaatfen, vervoegen, en

zich naauwkeurig rigten met dit gelid , hetwelk on

bewegelijk zal blijven ftaan. De vervullings - onder

officieren en de korporaal , ftaande op den linkervleu

gel van het derde gelid., zullen zich vier pasfen of

acht voet, dezen afftand op het oog beoordeeleade

ftel



Hellen achter het opfluitende gelid , tegen over hun

ne openingen , en zich regts rigten.

4. De bataillons • kommandant zal zich ter regter*

zijde van het opfluitende gelid begeven , en er op

letten, dat de pelotons - kommandanten zich uaauw-

keurig in dat gelid ftellen, van hetwelk bij de rig-

tmg moet verzorgen , alvorens hij bet eerfte. kora-

mando doet. ,

5. De adjudant -onderofficier zal zich ter regter-

zijde van het gelid der vervulllngs- onderofficieren

begeven, en hetzelve rigten op den rotfluker,. ge-

flaau hebbende op den linkervleugel van het derde

gelid van het bataillon, die in acht zal moeten ne

men, van zich juist vier pasfen achter het opfluiten

de gelid te plaatfen, en zijn geweer loodregt tus-

fchen zijne beide oogen te houden , ten einde aan

den adjudant -onderofficier de directie aan te dui

den , welke hij aan het gelid der vervullings - onder

officieren zal moeten geven.

'4. Op het kommando marsch, zullen de twe»

achterfte gelederen van het bataillon , zoo als ook hec

opfluitende gelid , net den gewonen pas, en zonder

de pasfen te tellen , achteruit treden. De foldaten

moeten de gelederen, waarin zij komen moeten, een

weinig overfchrijden , alsdan ftaan blijven, en zich

van zelven in de rigting Hellen der pelotons- kom

mandanten en vervullings - onderofficiers , die zorg

moeten dragen, om hen naauwkeurig in kunne tus-

fchenruimten te doen influiten.

7. Het opfluitend gelid zal zich twee pasfen ach-

het derde gelid van het bataillon begeveD , en

; Aa »1s»
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zich regts rigten. De adjudant, ilaaade te regter-

zijde van dat gelid , zai hetzelve rigten op den lin

ker rot fluiter, welke zal moeten in acht nemen, van

zich juist twee pasfen achter het derde gelid van hec

bataillon te plaatfen , en van zijn geweer regt op en

neér.tusfchen zijne beide oogen om hoog te houden.

8. De bataillons-kommandant , ziende , dat de

gelederen gerigt zijn , zal kommanderen :

3. Staat.

9. Op dit kommando, moeten de pelotons -kom-

mandanten en de rotfluiter, welke aan den linker

vleugelvan het eerfte gelid van het bataillon aanfloot,

hunne plaatfen in dat gelid wederom innemen.

Artikels.

Handgrepen,

10. De bataillons-kommandant zal, alvorens de

gelederen te doen fluiten, de volgende grepen met

het geweer kunnen doen verrigten:

Het prefenteren. -

Het fchouderen»

Het afzetten.

Het fchouderen.

Het in den arm nemen.

Het fchouderen.

De lading in vier tempo's.

II. De battaillons • koramandant moet de vcrrig

tia»
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tingen -van het eerfte gelid gadeflaan , de adjudant

die van het derde., en de adjudant -onderofficier dia

van het tweede gelid. De officieren en onderoffi

cieren , in de gelederen ftaande , moeten telkens,

op het eerfte tempo der lading , even als de fol-

daten, half regtsom maken, en zich in front her-

ftellen, wanneer de, aan hunne zijde ltaande, fol-

daat van hun peloton het geweer links brengt.

Artikel g.

De gezwinde lading en de vuren.

r2. De bataillons - kommandant zal de gelederen

doen opfluiten op de kommando's , voor den onder

wijzer in n°. a6 der pelotons .fchool vasigefteld,

en vervolgens de gezwinde lading doen verrigten.

13; De bataillons -kommandant zal het pelotons-,

het halve bataillons-, het bataillons- en het twee-

gelederen - vuur doen verrigten op de kommando's,

welke hierna zullan worden bepaald.

14. Het pelotons- en twee- gelederen -vuur zal

nimmer andera, dan regtuit gefchieden; doch het

bataillons» of halve bataillons • vuur zal regtuit of

fchuins kunnen verrigt worden.

15. Telkens , wanneer er fchuins moet gevuurd

worden , zal de bataillons -kommandant het kom-

mando van waarfchuwing fchuins regts (of fchuins

links) , na dat van vaardig , en vóór dat van

aan, bezigen.

A 3 16.
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16. Het pelotons-vuur zal bij afwisfeling door het

eerfta en tweede peloton van elke divifie, even als

of de divifie geheel op zich zelve ftond , gefchieden.

Het eerfte peloton zal eerst vuren. De kommandant

van het tweede moet zijn eerfte kommando niet eer

doen , dan wanneer hij één of twee geweren in het

eerfte peloton gefchonderd ziet. De kommandant

van het eerfte moet op zijne beurt denzelfden re

gel, ten aanzien- van het tweede, in acht nemen,

»n aldus het vuur bij afwisfeling voortduren.

17. De bataillons -kommandant moet dezelfde af

wisfeling bij' het halve bataillons - vuur in acht ne

men : en dezelve zal insgelijks bij het bataillons-

vuur, wanneer er verfcheidene bataillons met el

kander vereenigd zijn, tusfehen de evene en one-

vene plaats grijpen.

18. Het twee -gelederen -vuur zal in alle de pelo

tons te gelijk , en overeenkomftig met hetgeen in

n°. 53 der pelotons -fchool is vastgcfteld, beginnen.

19. De vaandelwacht- vuurt niet, maar blijft ge

durende het vuren mÉt het geweer hoog in den

regterarm ftaan.

20. De bataillons -kommandant zal het vuur doen

eindigen op eene zeer korte roffel, gevolgd van

eenen flag op de trom. Op dezen flag zullen de

pelotons -kommandanten, de vervullings- onderoffi

cieren en de vaandelwacht fchielijk hunne .plaatfcn

in bataille hernemen.

21. Zoo ras als de roffel begint, zullen de fol-

da-
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daten datgene , hetwelk in n». 54 der pelotons-

fchool voorgefchreven is, verrigten.

ai. Wanneer er gerust wordt , zullen de pelo

tons - kommandanten , vervullings - onderofficieren en

rotflniters niet dan in geval van noodzakelijkheid

hunne gelederen verlaten : en de pelotons-knmman-

danten moeten alsdan zorg dragen, om zich naauw-

keurig door hunne vervullings -onderofficiers te

doea vervangen ; opdat de afbakening derrigting

altoos dezelfde blijve , en er dus na het rusten

nimmer iets te verhelpen zij , ten ware in het in

wendige der pelotons.

23. De bataillons - kommandant zal de vuren al

toos achter zijn bataillon kommanderen, zich aldaar

plaatfende, waar hij zich het best kan doen verUaan.

2,4. De adjudant zal , gedurende het vuren , zich

achter het midden van het regter-halve bataillon,

en de adjudant -onderofficier op gelijke wijze achter

het linker- halve bataillon, beide omtrent acht pas-

fen van het opfluitende gelid, plaatfen. Gedurende

het rusten, moeten zij de feilen, welke zij opge

merkt hebben , aan den bataillons - kommandant

melden.

Pelotons - vuur.
■

25. De bataillons -kommandant , het pelotons-

vuur willende doen verrigten , zal kommanderen :

' I. Pelotons -vuur.

2» Chargeert.

A 4 26.
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aé. Op het eerde kommando , moeten de pelotons-

kommandanten en de vervulllngs onderofficieren zich

op de plaatfen , die hun in n". 45 en 46 der pelo

tons -fchool aangewezen zijn, begeven.

37. De vaandelwacht zal met het vaandel zoo

ver terug treden , dat het eerfte gelid dezer drie

rotten zich op de hoogte van het darde gelid van

het bataillon bevindt.

at. Op het tweede kommando, moeten de on-

evene pelotons het vuur beginnen. Derzelver kom-

mandanten zullen de kommando-woorden gebruiken,

in n°. 47 der pelotons . fchool voorgefchreven; in

acht nemende, om bij dat van peloton de benaming

te voegen van eerfte , derde , vijfde of zevende , vol

gens elks nummer.

29. De korariandanten der evene pelotons mos

ten op hunne beurt dezelfde kommando" s doen, met

bijvoeging van het nummer van hun peloton: en zoo

voorts bij afwisfeling.

30. Om voor te komen, dat de onevene pelo

tons , te zamen beginnende , niet alle te gelijk vu

ren , moeten hunne kommandanten , echter alléén

voor de eerfte maal, zorg dragen, van het vuur

langzaam - in te zetten , en het kommando vuuk.

niet, dan de eene na den anderen te doen. Dus

moet de kommandant van het derde peloton niet

eerder aan en vuur kommanderen , dan wanneer

hij den fchoot van het eerfte gehoord heeft. De

kommandant van het vijfde zal , ten opzigte van

het derde , en de kommandant van het zevende ,

ten opzigte va» het vijfde > denzelfden regel volgen^

Half
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Half- bataillons - vuur.

31. Wanneer de bataillons - kommandant het halve

bataillons -vuur wil doen verrigten , zal hij kora-

manderen :

I. Half- bataillons- vuur,

s . Regter - half- bataillon,

3. Vaardig.

4. Aan.

5. Vuur.

p". Laaet.

32. De bataillons -kommandant moet het regier

en linker -halve' bataillon beurtelings doen vuren;

zich gedragende naar hetgene hierboven in n°. 17,

ten aanzien der ' opvolging van die vuren , voor.

jgefchreven is.

Bataillons -vuur. f

33. De bataillons -kommandant zal het bataillons-

vuur op dezelfde kommando's , als het halve ba

taillons - vuur \ doen verrigten ; alleenlijk in acht

nemende, van, voor de benaming van half-batail-

hns en van regter- (of linker-^ half- bataillon,

die van bataillon in plaats te ftellen.

A 5 Twee
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Twee-gelederen - vuur*

34. Om het twee -gelederen -vuur te doen ver-

rigten , zal de bataillons » kommandant komman-

deren : ^^

1 . Twee -gelederen -vuur.

2. Batailltn.
■ l

3. Vaardig.

4. Chargeert.

35. Bij het halve bataillons-, het bataillons- en

twee - gelederen • vuur , moeten de pelotons - kom-

mandanten zich, op het eerfte kommando van den

bataillons -kommandant, één' pas achter het derde

gelid, tegen over hun ledig geworden vak, en de

vervullings * onderofficiers zich , even als bij het

pelotons - vuur , in de rigting van het opfluitende

gelid, achter de pelotons -kommandanten, plaatfen.

36. Het vaandel en deszelfs wacht zal zich ook

op dat kommando zoodanig plaatfen, als bij het

pelotons -vuur voorgefchreven is.

Het vuur achterwaarts.

37. De bataillons -kommandant de vuren achter

waarts willende doen verrigten , zal kommanderen :

1. Vuur achterwaarts.,

s. Bataillon.

3. Rcgtsom = keert.

.... . 38.
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38. Op het derde kommando , zullen de pelotons-

kommandanten, vervullings- onderofficieren en rot-

' fluiters datgene verrigten , hetwelk in n*' 58 en 59

der pelotons -fchool voorgefchreven is. De tam

boers en muzikanten gaan door de opening van het

vaandel -peloton, hetwelk voor hen plaats maakt,

en flellen zich front achterwaarts, tegen over hunne

plaats van bataille.

39. Nadat het bataillon aldus verkeerd front heeft

je«iaakt, zal deszelfs kommandant dezelfde vuren,

en op gelijke kommando's , als voorwaarts , doen

verrigten.

40. Het regter- en linker, halve bataillon zullen ,

offchoon nu regtsom keert gemaakt hebbende , ech

ter hunne zelfde benaming blijven behouden , zoo

als ook de pelotons hunne zelfde namen van eer-

fte , tweede , derde, en zoo voorts.

41. Het twee -gelederen -vuur zal van den lin

ker-, nu regter-,. geworden, vleugel van elk pelo

ton beginnen.

42. De pelotons -kommandanten, de vervullings.

onderofficiers en de vaandelwacht zullen de plaat-

fen bezetten, welke hun bij het voorwaarts vuren,

aangewezen zijn , en' zich insgelijks op dezelve

vervoegen bij het eerfte kommando van den .ba»

taillons -kommandant.

43.. De bataillons- kommandant, het bataillon in

front willende herftellen , zal kommanderen.s

1. In front herftellen,

2. Bataillon.

3. Regtsom — keert.

44.
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V*

44. Op het derde kommando, zullen de pelotons-

kommandanten , de vervullings-onderöfficieren en het

opfluitende gelid het , in n°. 64 en 65 der peloton»-

fchool, voorgefchrevene verrigten.

Bemerkingen aangaande de vuren*

45. Wanneer er met kruid gevuurd wordt, moet

de bataillons -kommandant zorg dragen , om van

tijd tot tijd aan de pelotons- kommandanten het

doen van de Vifitatie der geweren na het vuren

te gelasten, hetwelk naar het voorfchrift in n°. 72

der pelotons • fchool zal gefchieden,

46. Bij het halve bataillons - vuur , moet de ba«

taillons-kommandant elk half bataillón niet eerder

doen vuren, dan wanneer hij verfcheidene geweren

in hetgene, dat te voren gefehoten heeft, geladen

ziet. Dit zelfde zal insgelijks in acht genomen

worden omtrent de in linie ftaande evene en on-

evene bataillons.

TWEEDE AFDEELING.

Ondtrfcheidene vijzen , om van de orde van

bataille tot de orde in kolonne over te gaar.,.

EeRsTK aRTIKel'.

Regts of links in kolonne.

47. Men zal gewoonlijk zich met pelotons ca

met dea gewonen pas in kolonne flellen.

4*.
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48. De baraillons-kommandant zaj de peloton*

door zwenking in kolonne brengen op de<, vooï

den onderwijzer, in de pelotons • fchool , bepaalde

kommando's , door de benaming ptloton voor <ti«

van fectie in plaats te flellen.

49. (O Al hetgene, wat in de pelotons «fchool

ten aanzien van het met fectiën in kolonne afmar

cheren , aangewezen is , zal ook bij het ftellen der

pelotons in kolonne verrigt worden. De pelotons*

kommandanten moeten in opzigt tot hunne pelo

tons hetzelfde in acht nemen , wat aan de. kom

mandanten der fectiën ten aanzien hunner fectiën,

en de bataillons-kommandant datgene, hetwelk aaq

den onderwijzer voorgeschreven is.

50. Wanneer de flankpelotons fterker of zwak

ker dan die der fufiliers zijn , moet de kommandant

van ieder dezer pelotons, nadat hij de zwenking,

door het kommando halt, heeft doen ophouden,

en alvore"ns hij rigt u kommandeert , zijnen .guide "

op den juisten afftand en in de behoorlijke direc

tie ftellen, en moet het peloton, onder het rigten,

zich tegen dezen guide aanfluiten.

51. Nadat de pelotons -kommandanten fiaat ge-

kommandeerd hebben , moet zich geen een der

guides meer verroeren , al ware het ook , dat hij

ni'et in de rigting der vóór hem ftaande guides

ftond , opdat de vergisfing van een enkel , te veel

of te weinig omgezwonken , peloton zich niet tot

de^ _ —*

(O Pu x. fis. 1.
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ie overige uitftrekke: moetende de guides, welke

Uiet "in de rigting mogteu ftaan , zich niet eerder

weder in dezelve ftellenj dan wanneer de kolonne

zich in maren begeert.

52. In geval eehter de kommandant van het ba-

taillon hetzelve terftond weder in bataille wilde

ftëllen , zou hij vooraf de plaatfing der guides door

de middelen, hierna in n'. 218, 219 en volgende

töorgefchreven , moeten verbeteren.

53* Telkens , wanneer een bataillon zich door

zwenking pelotonswijze in kolonne ftejt , moet , in

dien zulks , regts gefchiedt , de vervullings - onder

officier van ieder peloton, die regter-guide van

hetzelve genoemd wordt, zich op het oogenblik,

wanneer de pelotons -kommandant de zwenking

doet ophouden , naast den regter-vleugelman van

het eerfte gelid van zijn peloton plaatfen ; terwijl

integendeel, wanneer er links gezwonken wordt, de

flïgtst bij den linkervleugel van elk peloton ftaande

iotfluiter , welke linker-guide van hetzelve genoemd

Wordt, zich op het oogenblik , wanneer de pelo

tons -kommandant halt kommandeert , naast den lin

ker- vleugfclman des eerften gelids van zijn peloton

moet.ftellen : en aldus zal, hetzij.de kolonne den

regter- of den linkervleugel aan bet hoofd bebbe,

het eerfte gelid van elk peloton tusfehen zijne tki-

.de gnrdes ingevoegd ftaan.

. 54. In eene kolonne van divifiën , zal de regter-

guide van heto'nevene peloton van elke derzelve

regter-guide der divifie, en de linker, guide van

.
. . \
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tiet evefie peloton linker-guide der divifie genoemd,

en de eerfte op den regter-, de tweede op den

linkervleugel zijner divifie geplaatst Worden.

55. Nadat het bataillon zich in kolonne gefield

heeft, zullen de adjudant en adjudant-onderoflicief

zich op de flank aan de zijde der directie, de

eerfte ter hoogte van de voorfte» Ac jaatftc ter.

hoogte van de achterfte afdeeling ftellen. De ba.

taillons . kommandant ™i geene vaste plaats hebben,

wanneer er flcchts wordt onderwezen : doch in de

uit verfcheidene bataillons beftaande kolonnes, zul

len de bataillons - kommandanten zich doorgaans op

de flank der kolonne , aan de zijde der directie,

acht of tien pasfen van de guides , en ieder zich ter

hoogte van het. midden van zijn bataillon plaatfen;

56. Wanneer het bataillon zich regts of links

verder zijdwaarts moet vervoegen in kolonne , of

zich regthoekig of fchuins voor- of achterwaarts

van eenen van deszelfs vleugels moet begeven, zal

de kommandant hetzelve, op de zoo even voorge-

fchrevene wijze, met pelotons regts of links in ko-

, lonne ftellen. Maar wanneer het zich regts'moet

fn kolonne ftellen , om naar den linkervleugel te mar

cheren Ci) > of omgekeerd , zal het bataillon in

front blijven ftaan , en de bataillons-kommandant zal

kommanderen : Met pelotons regts 'in kolonne om

naar de linkerzijde te marcheren , en vervolgens

den kommandant van het eerfte peloton waarfchu-

wen

CO Pi" X. fif. 2.
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wen van de beweging te beginnen , welke daarop"

terftond zal kommanderen: i. Peloton voorwaarts f

a. Guide links, 3. Marsch , en eene pelotons-t

distantie regt vóórzich uitmarcheren , vervolgens

links vyenden in eene evenwijdige directie met de

lijn van bataille. De kommandant van het tweede

peloton zal dezelfde kommando's doen, zorg dra

gende van n« koramando marsch uit ' te fpreken ,

op het oogenblik, wanneer het eerfte peloton ter

hoogte van zijnen linkervleugel gekomen is , en

alsdan het eerfte peloton op de voorf'chreveue wijze

volgen. De overige pelotons verrigten op hunne

beurt dezelfde beweging. De adjudant-onderofficier

zal op het sogenblik dat de beweging begint, zich

op eene pelotons- distantie tegen over den linker

vleugel-onderofficier van het bataillon ftellen, om

de directie der. guides van de marcherende pelotons

aan te duiden, en aldaar blijven ftaan tot dat het

laatfte peloton zijne wending volbragt heeft.

Artikel 2.

Achterwaarts in kolonne , regts of links.

57. Wanneer de kommandant van het bataillon

hetzelve regts achterwaarts in kolonne wil ftellen ,

zal hij kommanderen:

I. Met pelotons regts achterwaarts in kolonne.

a. (1) Bataiïïons regts uit de flank.

. , 3. Regts = om. , •

4- Marsch.

58»

(O Pl- X. fig. 3.
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58. Op het eerfte kommando , zullen de pelótons-

kommandanten zich ieder.vóór het midden van des-

zelfs peloton begeven.

50. Op het tweede zullen zij htfnne pelotofls

waarfchuvven , dtit er regtsora gemaakt zal moeteri

worden*

60? Öp het derde zal het bataillon regtssm ma

ken. Elke pelotons . kommandant zak zich fchielijk

op den regtervleugel van zijn peloton vervoegen 4

en de^drie regter rotten naar achteren doen uitruk

ken of uitwringen (dihoiteren) , het eerfte te gehee-

ler diepte van de drie gelederen ; het tweede min

der, en het derde niet anders , dan dat het den linker-

' fchouder voorwaarts draait. Nadat dit verrigt is , zal

elke pelotens- kommandant zich met. zijne borst zacht

jes tegen den linkerarm van den linker. vléugelman

van het eerfte gelid van zijn' regter . nevenpeloton

aanfluiten, en de kommandant van het regter -vleu

gelpeloton van het bataillon zich even eens plaatfen ,

alsof er nog een peloton ter regterzijde van het zijne

ftond , en zich met de overige pelotons kommandanten

rigten; De vervullings onderofficier van iederpelotoa

zal te gelijk met de drie regter - rotten achterwaarts

afzakken of naar achteren uitrukken (diboiteren) , en

iich vóór den man des eerften gtlids van het Voor'

fie rot ftellen, om denzelven te geleiden.

<5i. Op het kommando manch , zal het eerfte roe

van ieder peloton regts zwenken , en de vervuljings-

bnderofficier, vóör dit rot ftaande, hetzelve regt-

hoektg achterwaarts geleiden; De volgende 'rotten!

zullen, bij opvolging, op dezelfde plaats,, als heo

tl. dbel. Ö . '• eer-

/ .
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'

eerfte, komen zwenken. De pelotons- kommandan-

ten zullen Uil blijven ftaan ,' ieder hun peloton voor

bij zich laten heen trekken , en hetzelve op het

oogenblik, wanneer het laatfte rot is omgezwonken,

doen halt houden : zullende zij te dezen einde kom-

aianderen:

i. Peloton,

2. Halt.

3. Front.

l 4. Links — rigt u.

(J2. Op het oogenblik , dat het peloton front

maakt, zal de linker -guide zich ter hoogte van den

pelotons - kommandant vervoegen , en den linkerarm

zacht tegen deszelfs borst aandrukken.

63. Op het vierde kommando , zal het peloton

zich Jh de rigting van zijnen linker- guide begeven,

en de pelotons -kommandant hetzelve zoodanig rig-

len , dat de nieuwe (land van het peloton regthoekig

is op dengenen, dien het in bataille befloeg s zul

lende hij zich te dezen einde omtrent twee pasfen

tuiten da flank vervoegen , om te beter over de

rigting te oordeelen.

64. Zoo dra het peloton gerigt is , zal deszelfs

kommandant staat kommanderen , en zich vóór het

midden van hetzelve plaatfen : zullende deze regel

algemeen zijn.

65. Indien de flankpelotons fterker of zwakker

dan die der fufiliers zijn, moeten hunne kommandan-

ten,

v
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ten , ha front gekommandeerd te hebben , hunnen

guidc op den behoorlijken afftand plaatfen f -alvorens

zij het kommando van rigting doen.

f

66. Om zich links achterwaarts in kolonne te ftel-

len, zal de bataillons - kommandant dezelfde kom-

mando's doen, als bij het regts achterwaarts, dé

benaming van regts door die van links vervangende»

67. Dé beweging zal naar dezelfde grondregels ,

als bij het zich regts achterwaarts in kolonne flellen j

gefehiedefi; Iedere pelotons- kommandant zal zich

op den linkervleugel van zijn peloton vervoegen , de

drie linker -rotten naar achteren doen infchuiveii

( dóboiteren) , en zich voorts, op de hierboven

voorgefchrevene wijze , tegen het eerfte regter-rot

Van zijn' linker - nevenpeloton plaatfen*

68. Zoo dra de drie eetfte rotten van den linker»

vleugel uitgefprongen zijn, zal, van ieder peloton ,

de linker -guide zich voor den man des eerften ge-

lids van het eerfte rot ftellen, om denzelven té

geleiden* >

69. Op^ het oogenblik, wanneer het peloton front

maakt, zal de regter-guide zich ter hoogte van de»

pelotons -kommandant vervoegen, en den regterariQ

zacht tegen de borst van denzelven aandrukken.

Bemerkingen betrekkelijk de beweging van

regts of links achterwaarts tri kolonne.

70. Deze wijze van zich in kolonne te ftellenkari

B 2 gg*
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gebezigd worden, wanneer er geene ruimte is, om

het op de, in het vorige artikel, voorgefchrevene

wijze te doen. Overigens zal men er telkens ge

bruik van maken , wanneer een bataillon zich , in

Icolonne, in de front-lijn , welke het in bataille

beflaat , verder zijdwaarts moet begeven.

Artikel 3.

Het bataillon in geflotene kolonne formeren.

71. Deze beweging zal , bij pelotens, of bij divi-

fiën, op de regter-, of linker-, of eenige andere,

welke afdeeling van het bataillon ook, en zoo wel

tot het vóór brengen van den eenen, als anderen

vleugel, kunnen gefchieden.

72. Om het bataillon met divifiën , op die van

Jiet midden, met den regtervleugel vóór, in geflo

tene kolonne te ftellen, zal de bataillons- komman-

dant kommanderen : <A

1. Met divifiën in gejlttene kolonne.

2. Op de tweede divifie , de regtervleugel

VÓÓr, ZZ IN KOlONNe.

3. Bataillon links en regts uit de flank.

4. Links en regts = om.

5. Marsch.

73. Op het tweede kommando ; zullen alle de

divifie - kommandanten zich elk vóór het midden van

deizelf* divifie begeven,

74«
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74. Op het derde, zal de kommandant der twee

de divifie dezelve waarfchuwen, van onbewegelijk

ftil te blijven ftaan.

» 75. (1) De kommandant van iedere, aan derzelver

regterzijde ftaande divifie , zal zijne divifie waar

fchuwen, dat zij linksom zal moeten maken: en de

kommandant van elke divifie, ter linkerzijde van de

tweede, zal zijne divifie waarfchuwen, dat er regts-

om zal gemaakt worden.

76. Op het vierde kommando, zullen de eerfte en

de regter - flankdivifie linksom maken. De komman

dant van iedere dezer divifiën zal zich fchielijk naar

den linkervleugel van zijne divifie vervoegen, en de

drie linker -rotten naar voren doen uitfpringen (dé-

boiteren): en nadat dit gefchied is, zal de linker-

guide der divifie zich vóór den man des eerften gelids

van het eerfte rot ftellen, om denzelven te geleiden.

77. De derde , vierde en linker - flankdivifie zullen

regtsom maken. De kommandant van elke derzelve

zal zich fnel naar den regtervleugel zijner divifie be

geven, en de drie regter» rotten achterwaarts doen

uitfchuiven. De regter -guide van ieder dier beide

divifiën zal te gelijker tijd met de drie regter -rotten

van zijne divifie naar achteren uitrukken , en zich

vóór den man Van het eerfte gelid des eerften rot»

plaatfen, om denzelven te geleiden.

78. De kommandanten der divifiën , welke links- of

regtom gemaakt hebben, zullen zich, die van de

regter- divifiën naast hunnen linker-, en die van de

linker -divifiën naast hunnen regter- guide, Hellen.

79'

CO Pt. XI; fig. 2.
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79. Op het kommando marsch, zal de kommandant

der tweede divifie kommanderen : guide links , do

linker- guide, zoo dra hij kan doorkomen, zich op

de linker -flank plaat fen , en het opftnitende .gelid tot

op éénen pas achter het derde gelid opfluiten.

80. Alle de andere divifiën, iedere door hare kom

mandant geleid, zullen zich in marsch flellen , om

plaats in de kolonne te nemen. De eerfte moet, door

eene rotswijze zwenking voorwaarts , den afftand van

drie pasfen gewinnen, waarop zy in de kolonne van

de tweede moet verwijderd wezen, en voorts de

ftrekking van haren marsch zoodanig nemen , dat zij

regthoekig, en evenwijdig met de tweede, in de ko

lonne inmarcheert. De regter-flankdivifie zal zich op

de eerfte divifie rigten, en zoodanig marcheren , [dat

zij op de zoo even verklaarde wijze , in de kolonne

komt , en drie pasfen afftands laat tusfehen haar der

de gelid ca het eerfte dier divifie.

81. De derde divifie moet, door eene rotswijze'

zwenking achterwaarts , den afftand van drie pasfen

gewinnen, die haar van de tweede moet affcheiden,

en wijders "de ftrekking van haren marsch zoodanig

nemen, dat zij 'regthoekig, en evenwijdig met die

divifie, in de kolonne inkomt. De vierde regelt zich

naar de derde ,om ook in voege voorfchreven in de

kolonne in te rukken , drie pasfen afftands latende

tusfehen haar eerfte gelid en het derde gelid vau de

derde divifie. De linker- fla.nkdivifie regelt zich op

dezelfde wijze naar de vierde divifie.

82, De kommandant van iedere divifie, welke in

de kolonne plaats moet nemen voorvyaarts van de .

ris-
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rigtings - divifie , welke in dit voorbeeld de tweede

is, zal zijne divifie een oogenblik, vóór dat haar

linker-guide ter hoogte van dien der rigtings- divifie

komt, doen halt houden , en te dien einde kom-

manderen :

( i. (Zoo vecljie) divifie (of flanken/s).

2. Halt,

83. Op het tweede kommando , zal de divifie ftil

houden , en haar linker- guide terftond achterwaarts

front maken , en zich ten fpoedigfte zoodanig plaat-

fen , dat hij dien der rigtings .divifie naauwkeurig

dekt, en eene wijdte van omftreeks vijf pasfen tus-

fchen zich en den onmiddellijk vóór hem flaanden

guide laat , opdat , wanneer de kolonne geformeerd

is , de divifiën drie pasfen afftands van elkaudm ver

wijderd zonden zijn.

84. Nadat de linker -guide aldus gefield is, zal

de kommandant der divifie kommanderen:

3. Front.

4. Links = rigt u.

85. Op het derde kommando , zal de divifie voor

waarts front maken , maar de linker-guide in verkeerd

front blijven ftaan.

86. Op het vierde, zal de divifie zich aan haren

linker-guide aanfluiten , en zich links rigten. De di

vifie -kommandant zal zich omtrent twee pasfen bui-

tenwaarts, ter zijde van den guide vervoegen, en de

rigting zoodanig bepalen, dat zijne divifie evenwijdig

met de rigtings- divifie komt te fttan. Voorts zal hij,

B 4 na
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nadat dit volbragt is, staat komvna-nderen, en zioft

yóór he; midden zijner divifie begeven.

87. De Commandant van iedere divifie, welke zich

in de kolpnne achter de rigtings-divifie plaatfen moet,

zal zijne divifie geleiden, tot dat hij ter hoogte ge

komen is van den linker- guide der rigtiugs- divifie.

Alsdan zal bij op zich zelven blijven ftil liaan, zij-

11e divifie voorbij zich heen laten trekken, en haar

-'. doen ftil houden op het qogenblik, dat het laatfte

rot hem voorbij is, op en met de kqmmando's, hier

boven in n*. 82 voorgefchreven.

88. Zoo dra de dirifie halt houdt, zal de linker-

guide zich ten fpoedigfle, op drie pasfen van het

derde gelid der onmiddellijk voorgaande divifie in de

djrectie plaatfen. Nadat dit gefchied is, zal de kom-

mandant der divWie kommanderen: front en links=

Higt u, vervolgens zijne divifie rigten, door zich

zoodanig te ftellen, als in u". ?-6. is aangewezen, en

wijders staat kommanderen en zich vóór het mid

den derzelve begeven.

89. Indien , nadat de divifiën behoorlijk in de kor

Jpnne hare plaats betrokken hebben, de eene of an^

'jüere derzjlve mogt bevonden worden , te veel of

te weinig afftands te hebben genomen , hetwelk ner

gens anders door kan ontftaan , dan door de fchuld

van haren guide, die verzuimd heeft, zich op den

yoorgelchrevenen afftand van de vóór hem ftaande

divifie 'te ftellen , of door dat 'de guide van deze

-4aatfte divifie , zich 'niet tijdig genoeg geplaatst heb-

' b,cpd.c, hierdoor den cerstbenoemden misleid heeft;
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200 zal niet te min zoodanige- divifie ter plaatfe

blijven , alwaar zij zich alsdan bevindt , ten einde

deze misflag zich niet verder zóu uitftrekken.

go. Zoo dra de beweging voleindigd is, zal de

bataillons - kommandant kommanderen :

Guides , regtsom = keert.

1

91. Op dit kommando, zullen de guides, die ver

keerd front maken, zich in front herftellen.

oa De bataillons kommandant moet op de alge-

meene uitvoering der beweging en de nakoming

van de voorgefchrevene grondregels toezien.

93. De adjudant zal zich voorwaarts van en met

het gezigt nrar den linker -guide der rigtings - divilie

ftellen , en de rigting der guides , welke vóór den

guide der rigtings - divifie komen te (laan, bij opvol

ging, naar gelang dezelve in de kolonne aankomen,

vestigen.

94. De adjudant- onderofficier zal , ten opzigte

der guides , die in de kolonne achter den guide der

rigtings - divifie plaats nemen , hetzelfde verrigten.

97. Men zal het batail.lon, naar dezelfde grondbe-

gjnfclen , en op gelijke kommande's , op de tweede

divifie met den lirkervleugel aan het hoofd, in ko

lonne voegen , mits de bewoording regtervleugel

vóór met die van linkervleugel vóór verwisfelende.

96. De linker- divifiën zullen alsdan hetzelfde, vyat

B 5 , voor
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voor de regter- , en de regter- hetzelfde , wat voor

de linker -divifiën is vastgefteld, verrigten.

97. De kommandant der rigtings . divifie zal kom

manderen guide regts , zoo dra de beweging begint.

98. Deze twee voorbeelden dienen voor alle ge

vallen. Dus zal men, om het bataillon in eene

geflotene. kolonne op de regter • divifie te voegen,

kommanderen :

I. Met diyifiênïn geflotene kolonne.

s. Op 3e regter -flankdivifie achterwaarts

(of voorwaarts) z= in kolonne,

3. Bataillon regts uit de flank.

4. Regts = om,

5. Marsch.

99. (O De regter - flankdivifie blijft onbewegelijk

flilftaan, en zoo dra de beweging begint, zal haar

kommandant guide links (of regts) kommanderen,

100. Indien de kolonne den regtervleugel vóór

moet hebben , zullen alle de devifiën , uitgezonderd

de' regter* flankdivifie, datgene verrigten, hetwelk

voor de beide linker «divifiën is vastgefteld, wanneer

de kolonne zich met den regtervleugel aan het

hoofd op de divifie van het midden formeert,,

ui. Indien, daarentegen de kolonne den linker

vleugel aan het hoofd moet hebben , zullen zij dat

gene verrigten , hetwelk voor de beide linker-divifiën

is

■ 1 ■ »i 1 mi 1 .1 in 1 1 1 1 1 11 1.

(O Pl. XI. fig. 1,
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is aangewezen in het geval, dat de kolonne zich

met den linkervleugel vóór, op de divifie van het

midden moet formeren.

102. Eindelijk zal er , om het bataillon in geflotene

fcolonnen op de linker vleugeldivifie te ftellen , ge*

kommandeerd worden: '

1. Met diviflên in geflotene kolonne.

2. Op de linker - flankdivifie achterwaarts,

(of voonvaarts~) — in kolonne.

3. Bataillon links uit de flank.

4. Links = om.

5. Marsch.

103. Cl) De linker - flankdivifie zal onbewegelijk

blijven ftil ftaan, en haar Commandant, zoo dra de

beweging eenen aanvang neemt , guide links (of

rcgts ) kommanderen.

104. Indien de kolonne den regtervleugel vóór

moet hebben , zullen alle de divifle,n , uitgezonderd

de linker - flankdivifie , datgene verrigten , hetwelk

aan de beide rcgter-divifiün is voorgefchreven ,

wanneer de kolonne zich met den regtervleugel

aan het hoofd op de middelfte diviüe vormt-

105. Wanneer, in tegendeel, de kolonne den lin

kervleugel aan het- hoofd moet hebben , zullen al de

divifiën , uitgenomen de linker - flankdivifie , datge- j,

ne

(1) Pl. J£I. fig. 3.
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ne ten ' uitvoer brengen , hetwelk voor de twee

xegter-divifiën is aangewezen, als de kolonne zich

<op de divifie van het midden vormt met den lin

kervleugel aan het hoofd.

. ' 106. In alle deze onderfcheidene veronderftellin-

gen, moet de divifie, welke het naast bij de rig-

tings- divifie is, door eene, rotswijze zwenking, het

zij vóór- of achterwaarts , naar dat zij zich vóór

of achter \ de rigtings - divifie moet begeven., den

afftand van drie pasfen gewinnen , welke haar in

de kolonne van elkander moet fcheiden.

107. Hetzij de kolonne met den regter- of den*

linkervleugel aan het hoofd geformeerd worde ,

altijd moet. de linker, guide van de rigtings -divifie,

zoo dra hij kan voorbij komen, zich pp de linker

flank dier divifie begeven,

Bemerkingen betrekkelijk de beweging tot het

formeren van een bataillon in kolonne*

i
io8^Het bataillon zou ook in kolonne op geheele

distantie of op fectiën (of halve) distantie, volgens

dezelfde grondregelen en op gelijke kommando's,

kunnen geformeerd worden , mits dat men de eene

of andere dezer beide benamingen,- in plaats Van

die van geflotene kolonne , bezigde.

109. Het is van zeer veel aangelegenheid, dat de

guide der divifie , welke het eerst in de kolonne.

inrukt , zeer naauwkeurig op den guide der rigtings
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divifie gerigt wordt ; dewijl de ftelling dezer beide

guides die van al de overige moet bepalen,

iio. Het is insgelijks van wezenlijk aanbelang,

dat iedere divifie , alvorens in de kolonne plaats te

nemen , haren marsch zoodanig inrigt , dat zij er

regthoekig en evenwijdig met de rigtings- divifie

inrukt, om voor te komen, dat door de verkeerde

rigting eener divifie de volgende misleid worden»

ui. Al de hier vóór gemelde bewegingen, zullen

met den gewonen of met den gezwinden pas kunnen

verrigt worden. En indien de rotten zich, door de

moeijelijkheid van den grond , te ver mogten geopend

hebben , moet elke divifie-kommandant zorg dragen ,

om dezelve eenige oogenblikken , alvorens zijne di

vifie in de kolonne inrukt, te doen oplluiten.

v

DERDE AFDEELING.,

EERstE ARtIKEl.

In kolonne op hcelc distantie marcherem

na. Wanneer de bataillons-kommanclant de ko

lonne wil doen marcheren, zal hij aan den eerften

guide , voorwaarts op de lijn , die door denzelven zal

moeten gevolgd worden, twee hoog uitttekende of

merkbare voorwerpen aanwijzen, bijaldien het veld

zoodanige oplevert. Deze guide zal ?.anftonds der

waarts front maken, en het verst afgelegene van

deze twee voorwerpen tot gezigtspunt en het naast

bij zijnde tot tuslchenpunt aannemen.
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113. Indien hat veld flechts een enkel hoog tuV

ftekend of merkbaar voorwerp , in de (trekking i

welke de eerfle guide zal moeten volgen ,. oplevert ,

zal hij insgelijks daar heen , zoo dra hetzelve hem

zal zijn aangewezen , front maken, en ten eerfle

een tusfchenpunt op den grond uitkiezen.

114. Bij gebrek, eindelijk, van een hoog uitfte-

kend of merkbaar voorwerp, moet -de bataillons-

(kommandant den adjudant afvaardigen , om zich

dertig 'of veertig pasfen vooruit, met het gezigt

naar de kolonne te plaatfen, en hem, door met den

degen te wenken , op de directie ftellen, die door

den eerften guide zal moeten gevolgd worden. Ter-

flond, nadat de adjudant aldus geplaatst is» moet

de eerfte guide naar denzelven front maken, twee

punten op den grond in de regte lijn uitkiezen ,

welke tusfchen deszelfs hielen zou doorgaan , en bij

opvolging nieuwe punten op den grond aannemen y

naar gelang hij verder vooruit komt; zoodanig als

in n*. 7p der pelotons fcliool is verklaard geworden.

115. Zoo dra deze voorbereidfelen gemaakt zijn» *

zal de bataillons. kommandant kommanderen.

1. Kolonne voorwaarts,

2. Guides links (of regts)»

3. Marsch.

116. Het zal den eerften guide gemakkelijk vallen,-

aaauwkeurig de directie te houden , door altoos

voor-
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voorwaarts in de verlenging der twee hem aange

wezene , of door hem zelven gekozene punten , te

blijven voortmarcheren. Indien deze punten boven

den grond uitflekende voorwerpen zijn , zal hij zich

verzekerd kunnen houden , in de ware directie te

wezen , zoo dikwijls als het naast bij hem zijnde

punt datgene volkomen dekt , hetwelk het verst

van hem is verwijderd.

117. De volgende guides moeten naauwkeurig den

pas en afftand houden , en ieder de voetflappeh van

den onmiddellijk voor hem gaanden guide volgen,

zonder zich met de algemeene directie te bemoeijen.

118. De adjudant zal zich ter hoogte van den

eerflen guide onthouden , om zorg te dragen , dat

dezelve zich niet van de directie , welke hij moet .

volgen, verwijdere, en dat de guide der tweede

afdeeling naauwkeurig het voctlpoor van dien der

eerfte volge.

119. De adjudant.onderofficier zal zich onthouden

op de hoogte van den laatflen guide van zijn batail-

lon : eq indien een van de vóór hem gaande guides ,

zich merkbaar uit de directie der twee aan het

hoofd der kolonne gaande guides mogt komen te

verwijderen , moet hij deze fout herftellen , ten ein

de derzelver verderen voortgang te beletten. Ech

ter zal zoodanig verhelpen dan alléén plaats heb

ben, wanneer het tot voorkoming van afwijkingen

van aanbelang volftrekt noodzakelijk mogt .wezen.

lao. De bataillons-kommandant zal zich gewoon

lijk
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lijk op de flank aan de zijde der directie onthouden $

,om voor het houden van den pas en der afftanden $

en voor het nakomen van alle de grondregels j die

in de pelotons - fchool ten opzigte van den marsen

in kolonne 'bepaald zijn , te zorgen.

121. Door deze middelen , die de beoefening der

pelotons- fchool gemeenzaam heeft moeten maken j

zal de directie eener kolonne zich met de noodige

naauwkeurigheid laten verzekeren , welke zoo me

nigmaal de kolonne zich voor- of achterwaarts té

regter- of linkerzijde in bataille moet formeren,

gelijk ook, wanneer zij geheel moet opfluiten, vef-

eischt wordt.

. 122. Maar wanneer eene kolonne , vóór óf ach

ter de lijn van bataille aankomende, langs die lijn

•inoat doen marcheren , om zich op dezelve links

of regts in bataille te ftellen, zal men , daar het

in dat geval van wezenlijk aanbelang is , beletten

" dat de kolonne de lijn van bataille doorfnijde , of

zich op eene merkbare wijze van dezelve verwij-

dere, de navolgende middelen aanwenden.

123. Wanneer de kolonne, met den regtervleugei

aan het hoofd, voorwaarts van de lijn van bataille,

op dezelve komt aanmarcheren , moet de guide der

eerfte afdeeling zich op het tusfehenpunt aan bege

ven , hetwelk reeds vooraf in de^e lijn gefield is , om

de plaats aan te wijzen , alwaar de kojenne links

wenden , en in de nieuwe directie verder zal moe

ten doormarcheren (ij. De kommandant der eerfte

af-

CO Pi» XII. fig. i.
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afdeeling moet dezelve niet eerder doen wenden , dan'

nadat zij omtrend vier pasien over de lijn van ba-

taille- heen is : en zoo dra deze afdeeling gewend

heeft , moet de regter generale (of algemeene) guide

zich , ter hoogte van dezelve , op de lijn van bataille

begeven , front makende naar de twee rigtings- of di

rectie-punten, welke de bataillons-kommandant of

adjudant zal zorg dragen , hem voorwaarts aan te

wijzen, en vervolgens naauwkeurig in de rigting

dier beide punten marcheren.

124. De vaandeldrager moet op het oogenblik,

wanneer de afdeeling , bij dewelke het vaandel zich

bevindt , gewend heeft , zich op dezelfde wijze plaat-

fen , en in de lijn van bataille op gelijke hoogte met

die afdeeling doormarcheren; in acht nemende, van

het vaandel regt op en neer voor het midden van zijn

ligchaam te dragen , en zich naauwkeurig in de (trek

king van den vóór hem gaande algemeenen guide en

het gezigtspunt , hetwelk hem voorwaarts aangewe

zen is, te blijven houden.

13.5. De linker algemeene guide , eindelijk , zal

gelijke wijze zich in de lijn van bataille begeven op

het oogenblik, wanneer de laatfte afdeeling van het

bataillon gewend heeft, en naauwkeurig in de ïtrck-

king van den vaandeldrager en den regter algemeenen

guide marcheren ,. welke hem voorop gaan.

126. De guide der eerfte afdeeling moet geftadig

ter hoogte van den regter algemeenen guide , en aan

deszelfs binnenzijde , op omtrend vier pasfen afftands

van denzelven , marcheren : en de guides der vol

gende afdeelingen moeten ieder in het voetfpoor van

II. dEEl. C dSH
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den onmiddélijk vooraf gaanden guide volgen, zoo

als hierboven in n°. 117 voorgefchreven is.

127. De bataillons- kommandant moet, op de

flank aan de buitenzijde der hoofd- guides geplaatst,

zorg dragen , dat de kolonne ten naaste bij evenwij

dig met , en op omtrend vier pasfen afltands binnen-

waarts van de lijn dier guides blijft voortmarcheren.

ia8. De adjudant en adjudant - onderofficier moe

ten zorgen, dat de algeineene guides naauwkeurig

in de directie der beide voorwaarts gegevene pun

ten marcheren , en zich te dien einde , om zich

daarvan te verzekeren , nu en dan achter den vaan

deldrager of den linker algemeenen guide begeven.

129. Indien de kolonne uit verfcheidene batail

lons beftaat, moeten de algemeene guides van elk

derzelve zich bij opvolging , naar gelang de voorfte

afdeeling ," die van het vaandel en de achterfte af

deeling van hun bataillon gewend hebben , in de lijn

Van bataille flellen , om in dezelve door te marche

ren, en zich, even als de kommandant, de adju

dant en adjudant - onderofficier, gedragen naar het

geen hierboven aan die perfonen van het , aan het

hoofd der kolonne zich bevindende, bataillon voorge

fchreven is.

130. De adjudant van ieder bataillon moet den

guide van deszelfs voorfte afdeeling altoos op om

trent vier pasfen binnenwaarts van de lijn der alge.

meene guides doen blijven, al ware het ook, dat.de

achterfte afdeelingen van het voorgaande bataillon

zich meer binnen. of buitenwaarts begeven had

den j ten einde daardoor den invloed van de ver-

, .. . keer-
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keerde directie eens lpataillons op de volgende ba-

taillons te verhoeden.

I3*« C1) Wanneer de kolonrie, met den regter-

vleugel vóór, de lijn van bataille aan den achterkant

genaakt, moet de kommandant der kolonne, of die

van het voorfte bataillon den linker- guide der eerfte

afdeeling geleiden , niet naar het op die lijn geplaat-

fte tusfchenpunt, maar ten minfte zoo veel verder

links , als de uitgeflrektheid van geheel het front

dier afdeeling bedraagt, en voorts zoodanig regts

doen zwenken , dat de guide , na volbragte zwen

king, zich omtrend vier pasfen aan de zijde van het

tusfchenpunt bevindt.

132. Op het oogenblik, wanneer de eerfie afderf-

ling , na ' regts gezwonken te hebben , langs de

lijn van bataille begint door te marcheren , moet die

fegter algemcene guida zich op die lijn vervoegen,

en op de twee voorwaarts gegevene punten aanmar-

cheren. De vaandeldrager moet zich op zijne beurt,

zoo dra de vaandel afdeeling gezwonken heeft, eii

eindelijk ook de linker algemeens guide zich, na

volbragte zwenking der achterfte afdeeling, er op

begeven.

133. Indien de kolonne uit verfcheidene b?.tajl^

lons beftaat, moeten de algemeene guides der vol»

"gende bataillons bij opvolging hetzelfde verrigten,

dat zoo even aan die van het voorfte batarllon der

kolonne voorgefchreven is, en zich, benevens de

guides der afdeelingen, de kommandant, de adju

dant

(O Pi- XU. fa' a.

Ca



35 Balaillons-fchool. inda deeling.

dant en de adjudant* onderofficier van ieder batail-

lon , gedragen naar hetgeen hierboven , ten aanzien

van eene, de lijn van bataille aan den voorkant ge«

nakende kolonne , is verklaard geworden.

134. Deze bewegingen zullen door eene kolonne

met den linkervleugel aan het hoofd, die de lijn

van bataille van voren of achteren genaakt, naar de

zelfde grondregels , maar op eene omgekeerde wijze,

worden ten uitvoer gebragt.

135. Indien, eindelijk, de kolonne, in frêe van

de lijn van bataille van voren of achteren te gena

ken, dezelve genaakte aan de regter- of linkerzijde,

en zij langs deze lijn' verder moest doormarcheren,

om zich vervolgens daarop links of regts in bataille

,te ftellen, zou de bataillons-kommandant de alge-

meene guides op de flank der kolonne doen komen,

door het komando : generale guides op *t aligne

ment , en zouden, dezelve alsdan in de lijn van ba

taille doormarcheren , en zich naar het hierboven

voorgefchrevene gedragen.

. 136. Bijaldien de bataillons-kommandant, in

plaats van de kolonne met den tijdmatjgen pas te

^ <ipen marcheren , dezelve wilde doen marcheren

met den (langen wegs pas of) pas de route , zou

hij het kommando marsch door dat vznpas de route

moeten doen voorafgaan.

137. Alles, wat hierboven ten aanzien der di

rectie is voorgefchreven , kan insgelijks op eene ,

met den pas de route , in den marsch zijnde ko-

"foone wórden toepasfelijk gemaakt. -

Be
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Bemerkingen betrekkelijk den marsen in kolonnc.

138. Hoewel de pas buiten de tijdmaat door

gaans die der kolonnes op. weg moet wezen, en hij

ook meest in de bewegingen (evolutie») van linie

gebruikt moet worden , om reden dat hij , aan den

foldaat de gelegenheid verfchaffende , van op zijn

gamak te marcheren, het best voor de bewegingen

in het. groote en de moeijelijke wegen gefchikt is ;

zal echter, dewijl men zich vooral moet beijveren,

om de foldaten in de maat en fnelheid van den tijd-

matigen pas grondig bedreven te maken, bij de ba-

taillons-exercitiën geen gebruik van dèn pas de

route gemaakt worden , dan alleen om zich naat en

van de exercitie - plaats te begeven , of wel om het

werktuigelijke der bewegingen ''van de kolonnc op

weg te onderwijzen, in dier voege, als hierna, in

n°. 148 en volgende , uitgelegd zal worden.

139. Wanneer de foldaten volkomen bedreven

zijn in de tijdmaat van den gewonen pas7 zal men

de kolonne fomtijds met den gezwinden kunnen doen

marcheren.

140. Tot generale of hoofd-guides moet men

twee onderofficieren verkiezen, aan wie niets ont

breekt , zoo ten aanzien der juistheid van den pas ,

als met betrekking tot de hebbelijkheid, van in

eene gegevene directie, zonder afwijking, door te

marcheren. Deze beide onderofficieren zullen, in

de orde van bataille , de eene achter het regter- ,

de andere achter het linkervleugel - peloton van hun

totaillon geplaatst worden, tot het getal der fot-

iHCTers van die twee pelotons behooren , er» beftemd

C 3 zijn,
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zijn , om , buiten de verrigtingen , aan hun in dit .

Artikel voorgefehr&ven , ook nog diegenen waar te

riemen , welke hun hierna bij den marséh in bataille

zullen toegekend worden. Zij zullen door de bena

ming van regier generalen guide en linker generalen

guiden worden onderfcheiden.

141. De vaandeldragers moeten telkens , wanneep

zij, op de flank der kolonne geplaatst zijnde, in de

lijn van bataille verder moeten doormarcheren , hun

ne vaandels regt op en neer tusfchen de beide oogen ,

met den fchoen ter hoogte van den broeksband ,

houden.

142. Naardien er zeer veel aan gelegen is , wan

neer eene kolonne langs de lijn van bataille verder

doormarcheert , dat de generale guides naauwkeurig

in die lijn marcheren, moeten de bataillons - kom-

mandanten, de adjudanten en adjudanten -onderoffi

ciers, welke dezelve daarin moeten houden, zoo

veel mogelijk, altijd de beide voorwerpen kunnen

zien, waarop de marsch der generale guides gerigt

moet wezen. Ten gevolge hiervan moet de kom-

mandant der kolonne , zoo menigmaal , als de grond

geene merkbaar uitftekende voorwerpen oplevert i

, daarin voorzien, door het tijdig plaatfen van adju

danten of officieren te paard , welke hij zoo veel zal

kunnen vermenigvuldigen, als de omftandigheden

vereischen zullen.

143. Drie adjudanten of officieren te paard zul

len , op de volgende wijze , eene lijn kunnen verlen

gen' gedurende zoo lang , als men verkiezen mo^e.

?aj plaatfen zich te dien einde vooraf op de lijn

- van
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van bataille, de eerfle op het puat, alwaar het

hoofd der kolonnc in dezelve zal moeten komen ,

de tweede op drie of vier honderd pasfen achter

den eer/ten , en de derde op gelijken afftand achter

den tweeden. De adjudant, die op de* plaats ftaat,

alwaar het hoofd der kolonhe moet aankomen , zal

zich, tot dat de eerfte afdeeling gewend heeft, al

daar blijven onthouden, en zich alsdan in'den galop

(of ren) tusfchen de drie en vier honderd pasfen ach

ter den derden begeven. De tweede doet op zijne

beurt hetzelfde , zoo dra het hoofd der kolonne nabij

hem -komt; en zoo vervolgens. Deze officieren zul

len niet mogen aflteigen, zulleij front maken naar

de kolonne, en zich naauwkemig in eene rij achter

elkander rigten. Het zal altoos op hen zijn , dat

zich de algemeene guidcs zullen moeten rigten; en

het zal aan deze laatflen zoo veel te gemakkelijker

vallen , zich altijd* in de ware directie te houden ,

dewijl zij, geftadig de officieren te paard over het

ho'ofd der voorgaande guides kunnende zien , zich

door de fout van een' derzelven , die zich misfchien

van de lijn mogt verwijderd hebben , niet behoeven

te laten misleiden.

144. Een enkele adjudant of officier te paard zal

genoegzaam zijn , om de directie eener kolonne met

zekerheid te bepalen , wanneer het gezichtspunt,

werwaarts zij hare ftrekking moet nemen, zeer dui

delijk zichtbaar is. In dit geval zal de adjudant zich

op de lijn van bataille .{lellen , verder dan het punt ,

alwaar het hoofd der kolonne zich moet vervoegen ,

aldaar zoo lang blijven ftaan , als dezelve marcheert,

C 4 en
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en aldus tot een tusfchenpunt verftrekken, om den

marsch der algemeene guides geregeld te bepalen.

145. Voor eene kolonne van één of twee batail

lons, zal men kunnen volftaan, met, ter aanwijzing

van de lijn , die door de generale guides zal moeten

gevolgd worden , manfchappen te voet te gebruiken.

Artikel 2.

Kolonne op weg.

146. Het is, zoo wel ten aanzien van de op

marsch zijnde , als met betrekking tot de manoeu-

. vrerende kolonnes , een algemeene regel, dat zij

nimmer, van het voorfte tot aan het achterlte der ko

lonne, meer plaats moeten beflaan , dan zij, in orde

van bataille ftaande , doen zouden.

147. De nakoming van deze grondregel vereischt,

bij eeqe manoeuvrerende kolonne , geen afzonderlijk,

voorfchrift. Maar vermits de kolonnes op marsch

msuigwerf enge wegen , bruggen en défilés (holle

wegen) ontmoeten, welke haar noodzaken, het front

der cfdeelingen te verminderen ; zoo is het noodza

kelijk , de handelwijze aan te toonen , wanneer zij in,

- dit geval moeten te werk gaan , qm , zonder de ko«

Jonne te verlengen , den pas de route het langst mo,-

gelijk te kunnen behouden. Derhalve

lftf.

14?. (1) Wanneer eene kolonne pelotons in den

pas der route aan eenen engen weg komt , welke

al-

CO Pl. XIII. fis. x.
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alléén aan eenen fectie den doorgang verleent , moet

zij halve pelotons formeren , alvorens zich in deze

engte te begeven.

149. Deze beweging zal bij opvolging door ieder

peloton, het eene na het andere , kunnen gefchieden.

Te dien einde zal de kommandant van het voorfte

peloton hetzelve , op de waarfchouwing van den ba-

taillons- kommandant of adjudant, en volgens de in

de pelotons -fchool voorgefchreevene kommando'sen

regelen, in halve pelotons formeren, en ieder der

volgende pelotons bij opvolging op dezelfde plaats ,

als het eerfte , worden afgebroken.

150; Of wel zal de bataillons - kommandant al de

pelotons te gelijk kunnen doen afbreken , en te dien

ejnde kpmmanderen :

j. Formeert halve pelotons.
■

1. Marsch.

151. Ter uitvoering dezer kommando's, zullen

alle de pelotons -kommandanten, de kommandanten

der tweede fectiën , en al de fectiën van het batail-

lon zich alle te gelijk gedragen naar hetgene hier

omtrent in de pelotons - fchool voorgefchreven is.

ade.

152- (O Wanneer de kolonne,nu in fectiën mar

cherende, door gebrek aan ruimte genoodzaakt

wordt, om haar front nog meer te verminderen,

zullen de kommandanten der feetiön een of meer

rot-

<0 Pc XIII. fig. 2.

,. Cs-
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rotten doen afbreken , naar gelang van de vernaau»

wing der engte , en zich zelven te gelijker tijd ver

voegen op dé flank van hunne fectie in de plaats van

hunnen guide , die tot in het tweede gelid zal terug

wijken. De rotfluiter der fectie zal zich tegelijker

tijd achter den kommandant en den guide derzelve,

in het derde gelid plaatfen.

153. Om op deze wijze het front der fectie te

verminderen , zal men beurtelings en gelijk in getal

regter- en linker» rotten doen afbteken, naar mat»

dat het gebrek aan ruimte zulks vordert, tot dat

het front der fectie tot op zes man,, de komman

dant daar niet mede onder begrepen , is verminderd.

3de •

154. Indien men naderhand, door de aanhou

dende vermindering Van ruimte, genoodzaakt wordt,

om het front der fectiën, reets tot op zes man,

de kommandant daar niet onder begrepen, vermin

derd, nog meer te verkleinen, , zoo wordt het, de

wijl er alsdan Hechts aan éénen kant rotten kunnen

afgebroken wezen , onvermijdelijk , om, ter voor

koming van het verlengen der kolonne, de gelede

ren te doen opfluiten en den tijdmatigen pas aan

te nemen. Te dien einde zal de kommandant der

fectie kommanderen:

1. Achter.fle gelederen opgerukt.

2. ' Marsch.

155." (1) Hierop moeten de beide achterfte ge

lederen , gelijk ook de afgebrokene rotten , ' ten

fpoe-

U) Pi-. Xjllfig 3.
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[|>oedigtte opfluiten, en moet de fectie 'in- dert

tijdmatigen pas vallen, en het geweer in den arm

nemen. Zoo dra dit gefchied is, zal de l^ominandain

der fectie al de rotten , die van de tegenov^rge»

ftelde zijde aan den guide zijn afgebroken , in ééns

doen opmarcheren , en te gelijker tijd aan de zijde

van den guide hetzelfde aantal rotten, met nog

één of twee daarenboven, naar dat het front één

Óf twee rotten moet verminderd worden, doen af

breken; en om voor te komen, dat de rotten,

welke moeten opmarcheren, daarin niet door het

gebrek aan ruimte belet worden, en aldus de be

weging van degenen , die aan de tegenovergeftelde

zijde moeten afbreken, vertragen, zal de komman-

dant der fectie die rotten, welke in front moeten

blijven marcheren , waarfchouwen , om fterk fchuins

te marcheren naar de zijde van de guide, zooda

nig als in n°'; 241 der pelotons - fchool is verklaard

geworden.

4de.

156. (1) Wanneer nu de fectie, nadat zij haar

front reeds tot op vier man , de kommandant daar

niet mede onder begrepen, heeft doen afnemen,

door gebrek aan 'ruimte genoodzaakt wordt, het

front nog een rot te verminderen, zoo zal de kom

mandant der fectie geen nieuw rot meer doen af

breken, maar de vier in front marcherende rotten

waarfchouwen , van verder te blijven doormarche-

ten, en hij voor zich zelven, benevens de achter

hem

* : ■

(1) Pl. XIII. fig. 4.
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hem ftaande guide en rotfluiter zijner fectie , blijven

ftilftaan. Voorts zal hij dadelijk de afgebrokene rot

ten waarfchouwen , om een rot verder naar de te-

geaovergeftelde zijde van den guide op te fchuiven ;

en alsdan zal hij met den guide en rotfluiter achter

het buitenfte rot opfluiten van degenen, die in front

zijn blijven doormarcheren. Op deze wijze zullen

de afgebrokene rotten , om te marcheren , meerdere

ruimte hebben , dan wanneer de kommandant der

fectie op nieuw nog een rot had doen afbreken.

5<Je«

I57* CO Wanneer de weg wederom breeder

wordt, zal de kommandant der fectie, gelijk mede

de achter hem marcherende guide en rotfluiter, we

derom opmarcheren; en naarmate der vermeerde

rende breedte van den weg ,. zal hij één of meer

rotten doen opmarcheren, terwijl de fectie intus-

fchen in geflotene gelederen en met den tijdmati-

gen 'pas blijft voortmarcheren.

158- (a) Zoo dra er weder zes rotten, de kom

mandant der fectie daar niet mede onder begrepen ,

in front zijn, zal die kommandant, alvorens den pas

de route weder te doen aannemen , er op moeten

bedacht wezen, om de helft der nog afgebrokene

rotten weder te doen opmarcheren, om te gelijker

tijd een even groot aantal rotten van den , aan den

gui-

(j) Pl. XIII. fig. 5, *

(O Pi.. XIII. fig, *•
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guide tegenovergeftelden , vleugel te doen afbre

ken. Nadat de fectie zich aldus weder op zes man

in front, met een, achter iederen vleugel, even

groot getal afgebrokene rotten , gebragt ziet , zal de

kommandant derzelve kommanderen :

1. Pas de route,

2. Marsch.

3. Over == 't geweer.
■

159. Deze kommando's zullen op zoodBnige wij

ze, als in n°. 243 en 244 van de pelotons - fchool

is voorgefchreven, worden uitgevoerd.

160. (1) De kommandant der fectie zal vervol

gens , naarmate dat de weg breeder wordt , beur

telings regter- en linker- rotten doen opmarcheren.

iói. Alle de hier boven aangewezene bewegin

gen zullen op het kommanda der fectie - komman-

danten, het eerst in de voorfte fectie der kolonne,

en voorts bij opvolging in al de volgende fectien ,

zoo dra zij op dezelfde plaats komen , gefchieden.

162. De aan het hoofd zijnde fectie zal de kron

kelingen van de weg of hollen weg volgen. De

volgende fectiën zullen zich niet met de directie

bemoeijen , maar , de eene na de andere, juist al

daar voorbij gaan, waar langs de voorgaande' ge

marcheerd heeft. De foldaten moeten nimmer de

kwade \vegen zoeken te vermijden , maar ieder man

moet, zoo veel mogelijk, daar gaan, waar heen

zijne

CO Pu Xlii. fig. 7.
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zijne directie (of zijne plaats in rijen en gelederen)

hem leidt.

163. Wanneer de fectie filet den pas de route

marcheert , zullen de veranderingen van directie

altoos zonder kommando verrigt worden. Alleen

zullen de fectie . kommandanten hunne fectie des-

aangaande waarfchouwen , wanneer die verandering

eenigzins aanmerkelijk is: en de beide achterfle

gelederen zullen , zoo wel als de afgebrokene rot

ten , dezelve bij opvolging op dezelfde plaats , als

' het eerlle gelid, ten uitvoer brengen.

164. Nadat de twee voorfte fectiën den hollen

weg verlaten hebben, zal de pelotons - komman-

dant het peloton, op de aan hem door den batail-

lons-kommandant of adjudant gedane waarfchu-

Ving, doen formeren: en de komraandanten der

'volgende pelotons zullen dezelve bij opvolging ins

gelijks doen formeren, zoo dra die op dezelfde

plaats zullen gekomen zijn. . . ,

' 165. De bataillo'ns - kommandant , adjudant en

adjudant -onderofficier, moeten naauwkeurig zor-

'gen , dat de in dit artikel voorgefchrevene grondbe-

ginfelen worden nagekomen,- dat de kolonne zich

nimmer verlengt, en dat er geene ftremrning of

'löó'pen in den marsch ontftaat, hetwelk voorname

lijk' afhangt van de oplettendheid tier fectie -kom*

'-mandanten, om altoos denzelfden gang, zonder

eenige vertraging of verfnelling in denzelven, te

'doen' houden. - •

f66. De bataillons-kQmmandant of adjudant zal

zich aan het hoofd van het bataillon onthouden,

901 den pas der eerfte afdeeling te regelen ^ en voor '

den
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den kommandant dier afdeeling het tijdftip te bepa

len, wanneer dezelve de hierboven voorfchrevene

onderfcheidene , bewegingen der rotten , overeen-

komftïg met den eisch der voorkomende omftan-

digheden , moet doen uitvoeren.

167. Indien de kolonne uit verfcheidene batail»

lons beftaat, moet ieder derzelve op zijne beurt

hetzelfde, wat voor het voorfte bataillon der ko

lonne bepaald is, verrigten; daarbij indacht nemen

de , dat zulks op dezelfde plaats en op gelijke wijze

gefchiede.

168. 'Jen einde het werktuigelijk zamenftel van

alle deze bewegingen aan de troepen gemeenzaam

te maken , en dezelve te gewennen , om in kolon

ne op marsch langs fmalle wegen te marcheren,

zonder immer de kolonne te verlengen , zullen de

kommandanteri der bataillons die gewoonlijk met

den pas de route doen marcheren, wanneer dezel

ve zich naar hunne exercitie - plaats begeven, of

van daar terug komen, en dezelve ook fomuijds

door enge doorgangen doen heentrekken, om hun

des.'-e beter de nuttigheid der hierboven voorgefchre-

vene grondbeginfelen te doen gevoelen. Ook zullen

zij, zelfs gedurende den loop der exercitiën , w'an-

' neer de foldaten in de grootte en tijdmaat van den

'cewonen pas eene volkomene vastheid hebben , het

bataillon fomtijds als kolonne op marsch (óf lange

wegs kolonne) kunnen doen marcheren , fectiöa

doen formeren , dan eens te gelijk , dan eens bij op>

volging, en voorts de verfchillende hierboven ver

klaarde rotswijze bewegingen, doen verrigten.

169.
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169. Te dien einde zal de kommandant dervoor»

, fte fectie het front derzelve trapswijze tot op vier

man doen verminderen , en vervolgens de afgebro-

kene rotten , het eene na het. andere , weder doen

^ opmarcheren; zich daarbij naar de hierboven voor-

.gefchrevene grondbeginfelen gedragende. De batail-

lons - kommandant zal den adjudant gelasten, om

daarop het oog te houden , en aan den komman

dant dier fectie het oogeublik aan te wijzen , wan-

- neer hij dé verfcheidene roswijze bewegingen , die

in dit artikel zijn verklaard geworden , moet doen

uitvoeren.

•170. De bataillons- kommandant moet zelfs er

voor waken, dat iedere der volgende fectiën dezelfde

beweging , op dezelfde plaats , als de haar onmid

delijk voorgaande, ten uitvoer brengt, gelijk ook,

dat de kolonne niet uiteen wordt gerekt*

171. Door eenige herhalingen van deze les , gul

len de fectie -kommandanten in de werktuigelijlte

uitvoering dezer bewegingen vast, en de foldaten

gewoon worden, om met gemak en juistheid alle

diegenen , welke de aard der wegen van eene k<' lon-

ne op marscn kan vorderen, te verrigten. -

172. De nakoming der hierboven voorgefchre-

vene regelen , om het front eener kolonne , naar ,

de omHandigheden, te verkleinen , is des te gemak

kelijker , omdat zij van den kant der fectie -kom

mandanten alleen de oplettendheid vereischt, om

ieder op zijne beurt dezelfde bewegingen te doen

uitvoeren, welke zij door de fectie, die de hunne

onmiddelijk voorgaat, zien verrigten.

JU
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Algzmecne bemerkingen betreffende de kolonne

op marsch.

175. Van alle de onderwijzingen, welke men aan.

de troepen geven kan , is er geene van meer aange-

legenheid, wegens hare toepasfingen, dan die der

kolonne op marsch. Indien dit onderrigt niet op goe

de grondbeginfelen gevestigd is, zal het meestijd3

gebeuren, dat het achterfte van eene op marsch zijn

de kolonne zal moeten loopen, om deszelfs afHan

den te her/tellen, of het voorfte zal moeten flil hou

den, om te Wachten, tot dat het achterfte weder

hij is, — dat ook de kolonne, te veel plaats be-

flaande,niet tegen eenen onvoorzienen aanval beftand

zal zijn, — dat.de marsch verfcheidene uren langer

zal duren, dan wanneer hij in de behoorlijke orde

gefchied ware, — dat de troepen afgemat zullen

worden, en dat de generaal , den tijd niet kunnende

berekenen, dien eene kolonne zal hefteden, om eene

gegevene ruimte te doorloopen, ook nimmer met

naauwkeurigheid den marsch van verfcheidene kolon-

nes, ten aanzien van elkander, vooraf zal kunnen

beramen.

174. De gewone gang of fnelhëid eener op marsch

zijnde kolonne zal , bij goede wegen en in een vlak

Jand, van tachtig tot negentig pasfen in eene minuut

moeten zijn. Deze fnelhëid kan gemakkelijk wor

den vol gehouden, hoe diep de kolonne ook zijn

moge. Maar op door de regen bedorvene wegen ,

door beploegde landen , in zwaar zand of over ber

gen, moet de voortgang of beweging van omtrent

II. peel. D zes
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zes en zeventig pasfen iri eêne minuut wezen. Het

ftaat aan den kommandant der kolonne , om dit naar

mate der omftandigheden , te bepalen- Eene kolon-

rie, uiteen enkel regiment of zelfs uit eene brigade

beftaande, zaï, wanneer het noodig is, gemakkelijk

tusfchen de negentig en honderd pasfen in idere mi

nuut kunnen afleggen.'

..175» Het zekerde middel, om wel en behoorlijk

qjp.-den langen weg te marcheren, beftaat daarin,

dat |de kolonne geftadig eene gelijke en geregelde

fceweging onderhoudt, en dat, zoo eenig beletfel

gene. of meer afdeelingen noodzaakt, om den pas in

te houden of te verkorten, dezelve, zoo dra deze

Qorzaak verdwijnt , haren aanvankelijken gang dade

lijk .wederom aannemen. , .. f [.a., ..,,

1764 Nimmer moet eene afdeeling »êne te groote

tusfcheilruimte tusfchen zich en dé voorgaande af

deeling open laten. Maar het is fomtijds noodza

kelijk, ten einde den marsch niet te vertragen, om

de tusfchenruimte te vernaauwen , 'gelijk zoo aan-

flonds zal ; wórden verklaard.

177. Indien, bij voorbeeld, de aan het hoofd

zijnde afdeeling een flecht eind wegs'j eë'rteïleile

hoogte, of eenig ander, welk beletfel' ook,' waar

door zij genoodzaakt Wordt, haren pas in te hou

den of te verkorten, aantreft, zoo moet echter de

volgende afdeeling daarom niet vóór dat zij op de

zelfde plaats komt , haren pas vertragen of verkor

ten, al ware het ook dat zij ganfchelijk op de eerfte

moest opfluiten. De derde afdeeling moet, op .hare

«•'■ ü •«''• beurt 9
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betrrt., rfetzéifïfe ten aanzien' der tweede, de vier"

de ten aandien der derde , en zoo vervolgens , tot

aan het achterfte der kolonne toe , in acht nemen.

17.8. Indien , in. plaats van dit voorfchrift na ta

komen , alle .de afdeelingen der kolonne , te gelijker:

tijd met de voorfte , haren pas inhielden of verkort

ten,. zou daaruit voortvloeiden, bijaldien men de ko

lonne veronderftelt 6co toifcs (of omtrent 300 roe

den)' langste1' wezen, dat de achterfte afdeeling^arenf

marsch op' . 600 toifen afftands van het beletfel 'ziötf

moe'ten'bêginnert te vertragen, én dat derhalve, ónt

het langer1 Worden der kolonne te vermijden , de Voor*

fte afdeéling haren pas-, noodzakelijkerwijze, tot ojf

eenen affrand' van 600 toifes voorbij het beletfel zóiü*

moeten blijven -'vertragen of verkorten : ennrenkarI

ligtelijk bëfefferi ,' 'hoe zeer de marsch eener kbloni;

ne, indien dezelve dikwijls diergelijke ' hmderpaïënY

kwam te ontmoeten , daardoor vertraagd zoude7

worden. ''" ' ' ; . - •' '-''.

179. Daarenboven zal, wanneer de voorfte af*

deeling haren pas Legint te vertragen of te verkor*

ten, de tweede zulks niet eer, dan na ten minfte

één of twee pasfen , gewaar worden , en mitsdien

reeds meer of min haren afftand verkleind. heb

ben; en hetzelfde zal aan de derde afdeéling met

betrekking tot de tweede, aan de vierde met be

trekking tot de derde, én zoo verder ,' overkomen,"

waaruit dus volgt, dat,' zoo men ér op" ftönd»

óm den afftand tusferren tfe afdeelingen Altijd naaüw1^

keurig te onderhouden , iedere der bövferigenoemde

D a - af
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afdeelingen daarna zou genoodzaakt wezen , om

kort of lang gedurende eenigen tijd haren pas te

maxqueren of in te korten, ten einde haren afftand

te herftellen ; hetwelk oogenblikken van ftilftand en

van loopen, en eene altijd durende golving in de

kolonne zoude veroorzaken.

180. Alle deze zwarigheden zal men ontwijken,

bijaldien iedere afdeeling denzelfden voortgang houdt

tot. op het oogenblik , wanneer zij het beletfel ont

moet : als wanneer de behoorlijke afftanden ach-

tervolgens geheel van zelven weder zullen verkre

gen worden ; omdat , wanneer iedere afdeeling hare .

aanvankelijke beweging weder aanneemt op het

oogenblik, als zij het beletfel voorbij is, onderwijl

de volgende afdeeling, daarmede nog te doen heb

bende zich genoodzaakt ziet, hare beweging te

vertragen , het daardoor gebeuren moet , dat de

voorfte afdeeling der kolonne zich even zoo veel

verder- van de tweede zal verwijderen, als in het

eerst de tweede zich digter op de eerfte heeft

cpgefloten : en dewijl dit bij opvolging met alle de

afdeelingen moet plaats hebben , zal iedere derzel-

ve, zoo dra zij het beletfel voorbij is, zich op den

behoorlijken afftand van de onmiddelijke voorgaan,

de -bevinden.

,i8i. Door op deze aangewezene wijze te werk

te. gaan, zal nimmer eene kolonne kunnen uiteen

gerekt worden. Maar wanneer dezelve eenen heu

vel of berg ontmoet, zal. het gedeelte der kolonne,

dat berg op gaat, deszelfs afftanden des. te meer

je-
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gefloten hebben, naarmate hetzelve verpligt zal

zijn geweest, om den pas, onder het klimmen,

te vertragen of in te korten ; in dier voege , dat,

zoo hetzelve was genoodzaakt geweest, om des-

zelfs voortgang, bij voorbeeld, een zesde gedeelte

te vertragen, iedere afdeeling van dat gedeelte der

kolonne alsdan ook een zesde deel der benoodigde

ruimte zoude ontberen , om zich in bataille te ftel

len , terwijl het gedeelte , dat nog in de vlakte mar-

cheert , of. dat den berg reeds beklommon heeft ,

deszelfs behoorlijke afftanden zoude hebben. Indien

nu de kolonne, onder dusdanige omftandigheden ,

genoodzaakt wierd, om zich met het front naar

eene der zijden in bataille te ftellen , zou iedere

afdeeling, welke zkh in het geval mogt bevinden,

van niet tusfchen zich en de onmiddellijk voor

gaande afdeeling eene ruimte te hebben , gelijk aan

. de uitgeftrektheid van haar front, naarmate het haar

aan grond ontbrak, één of meer rotten achter het

front laten ftaan; hetwelk aan geen de minfte zwa

righeid zou onderhevig wezen, naardien de over

tollige rotten van ieder bataillon één of twee pelo

tons zouden kunnen zamenftellen , welke in re/erve

(of voorraad) achter hun bataillon geplaatst, of

ter verfterking van de deelen der linie, welke de

zelve mogten noodig hebben, zouden kunnen ge

bruikt worden. ■;: --' : ; ■

182. Indien de kolonne, in plaats van front te

maken naar eene der zijden, zich vóór- of achter

waarts in bataille moest formeren, zou, naarmate

zij mindere ruimte inide diepte befloeg,. de linie

D 3 ook
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pok des te fpoediger geformeerd wezen. Het is

derhalve uitgemaakt, dat het hierboven v^stgeiteide

grondbeginsel het voordeel oplevert, van den inarsch

eener kolonne vaardiger en minder vermoeijeud te

maken, zonder bij eenen aanval dezelve aan eenig

gevaar bloot te ftellen.

. • . .' . i

. . 185. Telkens , wanneer het yoorite eener kolonne

van eenen berg of heuvel afdaalt, moet zij den*

^elfden voortgang, dien zij in de vlakte gehad

beeft , behouden.

184. Wanneer de kommandant eener kolonne noo»

ëig oordeelt-, om den pas derzelve te' doen ver»

haasten of vertragen, moet hij den last daartoczen*

den aan de kommaudanten der verfchillende batail»

kms , hun bevelende , om zich ieder naar hun vóór-

Bataillon te voegen, en moet hij zelf langzamerhand

den pas van het aan het hoofd zijnde bataillon doen

vertragen of verhaasten, tot dat de gang van dit

fcatailkm zoodanig is , als hij noodzakelijk oordeelt,

v:l8$.\ Wanneer eene kolonne uit verfeheidene ba

taillons beftaat , moet: haar kommandant altoos een

adjudant aan het achterfte der kolonne laten , ten

eipdQ.,-zofi» het bijblijven aan: hetzelve moeijelijk

mogt vallen, hem desaangaande fpoedig te komen

waarfchouwen. ....,!.. .,,

186. Wanneer eene kolonne, pelotonswrjze mar»

c-rende, door gebrek aaa ruimte tot het doen af»,

..'••o r j. bre
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breken van flechts eenige rotten genoodzaakt wordt,

zullen de pelotons-konimandanten regter- en linker»

rotten doen afbreken. Doch indien het gebrek aan

ruimte zoo groot is , dat het front tot op de helft

moet verminderd worden, zoo moet men aan het

afbreken met fectiën de voorkeur geven. -r

187. Men moet altoos verkiezen, om in ieder ba-:

talllon alle de pelotons te gelijk te doen afbreken.

Maar om de pelotons weder te formeren , is het on*

verfchillig, of die beweging door het geheele ba-

taillon in eens , dan wel bij opvolging door het eéne

peloton na bet andere, gefchiede. In eene kolónne'

van fectiën is het insgelijks verkieslijk ', om ', wan

neer de breedte van den hollen weg (of het défilé),

ih'deszelfs naauwfte gedeelte , vooraf bekendis , als

dan, eer men er in komt, op het kommando van

den bataillons-kommandant , het vereischte aantal

rotten in al' de fectiën te gelijk' te doen afbreken.

Wanneer eehë 'fectie door gebrek aan ruimte ge

noodzaakt ' wordt 'i om den tijdmatigen pas aan te'

nemen, moet zij zorg dragen, van dezelfde fnel-

heid , welke zij in den pas de route had , te behou

den.

182. De fectiën. moeten altoos^ wanneer zij fchuins

marcheren , om van pelotons fectiën of van fectiën

pelotons te formeren, den pas behoorlijkverlengen;

en eveneens moet het gelegen zijn met de rotten ,

welke men doet afbreken of weder opmarcheren.

Verder is het, wanneer men de pelotons bij opvol

ging laat af breken of opmarcheren * van het grootfte

aanbelang, dat geene der afdeelingen den pas^ver-.

D 4 traagt
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traagt of verkort, onderwijl de onmiddellijk voor

gaande afdeeling deze beweging ten uitvoer brengt ,

dewijl de kolonne zich anderzins verlengen zoude.

189. Men heeft hierboven aangetoond, dat eene

kolonne in den pas de route met niet minder dan zes

man in front, de kommandant der fectie daar niet

onder begrepen , kan marcheren , zonder zich te

verlengen. Eene kolonne, welke in den pas de rou

te met drie man in front marcheerde , de komman-

danten der fectign daar niet dnder begrepen, zou

het dubbele van de uitgeftrektheid beflaan, welke zij

in de orde van bataille zou vervullen : en indien zij

onverhoeds wierd aangevallen , zou zij gevaar loo»

pen van geflagen te worden, alvorens zij zich zou

kunnen formeren. Ten gevolge van deze bemerkin

gen, moet men , als men zich in de nabijheid van den,

vijand bevindt, en de weg niet toelaat, om met zes

man in,, front v de kommandant der fectie daar niet

pnder begrepen, te marcheren, altoos verkiezen,

om met 'den tijdmatigen pas en in ggflotene gelede

ren te marcheren ,

^190. Indien eene kolonne eenen zoodanig engen

doorgang ontmoet, dat zij genoodzaakt wordt , om

met één of twee man in front te marcheren, moet dé

Kommandant . der kolonne één of twee gelederen té

gelijk doen doortrekken. De gelederen moeten zoo

digt, als mogelijk, en zonder tijd te verliezen, op

eikander volgen. De fectiën moeten zich weder for

meren , naar gelang zij de engte verlaten : en het voor*

ftö der kolonne 'moet zoo ver voorwaarts rukken, tot

':...; ..".»-. dat
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'dat tusfchen hetzelve en de doorgetrokkene engte

de vereischte ruimte is , om de ganfche kolonne ,

wanneer zij geheel is opgefloten , te bevatten , en

alsdan halt houden en wachten , tot dat het achter»

fte gedeelte mede doorgetrokken is. .;:; ^

Artikel 3. , * '-1- ;

Verandering van directie in kolonne op

heele distantie.

191. Wanneer de bataillons-kommandant van direc

tie wil doen veranderen , zal hij den last daartoe' aan

den kommendant van de voorfte afdeeling der kolon

ne doen geworden, en zich zelven terftond naar de

plaats begeven , alwaar de beweging zal moeten be

ginnen, en, hetzij dat de verandering van directie

naar de zijde van den guide, of naar den tegenover-

geftelden kant moet gefchieden , zich aldaar zoodanig

ftellen , als in (1) Pl. XIV. fig. 1 ,en 2 is afge

beeld, en in dien ftand blijven ftaan, tot dat de

laatfte afdeeling van zijn bataillon tot op zijne hoog

te is gekomen.

19a. De guide van elke afdeeling moet zijne {trek

king zoodanig nemen, dat hij, rakelings langs het

hoofd van het paard van den bataillons.kommandant,

vóór hetzelve moet voorbij komen : en wanneer' hif

aldaar gekomen is, zal de kommandant der afdee

ling, op.de kommando's en naar de grondbegihfe-^

len , in de pelotons -fchool voorgefchreven , van

directie doen veranderen.

193-
1 f ■ ii ■«—————»»•.

k (j) Pl. XIV. fig. 1 en a.

DS
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193. Wanneer de kolonne naar de tegenovergé»

flelde zijde der guides van directie moet veranderen*

moet de bataillons kommandant er zorgvuldig op

letten, dat de guide van iedere afdeeftng , gedurende

de zwenking , noch buiten- noch binneriwaarts jflht*

gere , maar dat hij zich over alle de punten van den

cirkelboog , die door hem moet befchreven. wor

den, beweegt.

■ 194. Telkens , wanneer zich in de nieuwe directie

geen hoog uitltekend of merkbaar, voorwerp .opdoet,

hetwelk tot een gezigtspunt aan den guide vaa het

hoofd der kolonne kan verftrekken , moet de adju

dant zich een weinig te voren op eenen afftand van

dertig of veertig pasien in dezelve ftellen, en de

vootfte guide, zoo dra hij gewend heeft , op den

grond twee punten in het oog nemen, in de regte

lijn , die , brj hem beginnende , tusfchen de beide

hielen van den met het gezigt naar hem toe ftaan-

den adjudant zou doorloopen. Voorts moet deze

guide telkens nieuwe punten in het oog nemen,

naar gelang hij verder vooruit komt.

195. De adjudant- onderofficier moet zorg dragen,

dat de guides zich op den, aan het zwenkingspunt

zich bevindendep , bataillons - kommandant in dier-

voege aanbegeven , dat zij het hoofd van deszelfs

paard rakelings voorbij komen.

. - . * ■
■196. Wanneer de kolonne uit verfcheidene batail

lons beftaat, moet de kommandant van liet tvvée,de

bataillon zich op het zwenkingspunt plaatfeu, zoo

dra
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dra die van het onmiddelijk voorgaande hetzelve ver

laat; en zoo vervolgens, van bataillon tot bataillon.,

tot aan het einde der kolonne : en het is enkel d.e

adjudant alleen van het eerfte bataillon , die zich

dertig of veertig pasfen voorwaarts in de nieuwe dir

rectie moet ftellen, doordien het voorite gedeelte-

van ieder der overige bataillons het voetfpoor van

het voorgaande bataillon moet volgen.

Bemerkingen betrekkelijk de verandering

van directie in kolonne.

 

197 . In de pelotons-fchool heeft men aangetoond ,

hoe vee) er aan gelegen is, dat iedere afdeeling hare

verandering ven directie juist op dezelfde plaats'

als de voorfte, ten uitvoer brengt, en aldaar regt-

hoekig aankomt, — dat het zwenkingspunt altij4

zoodanig wordt vrijgemaakt , dat de met zwenken

bezig zijnde afdeeling nimmer de beweging der

volgende ophoudt , — en dat , van iedere afdeeling ,

de zich aan de zijde der directie bevindende guide

zijnen pas onder het wenden niet verlengt nocli

verkort. Hoe langer nu de kolonne is, hoe nood

zakelijker de Itrikte nakoming dezer grondbeginfelen

zijn zal , omdat eene bijna onmerkbare feil , aan het

hoofd der kolonne begaan , veel beduidend zou

worden , indien zij zich tot aan het einde van eene

lange kolonne uitftrekte ; hetwelk daarom de ba:

laillons kommandanten', de adjudanten en de adju

danten-onderofficiers met de grootfte zorgvuldig

heid- moeten voorkomen.—

/

X98,
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iqü. Wanneer er flechts onderwezen wordt, zal

de bataillons-kommandant , in 'plaats van zich in

perfoon naar het zwenkingspunt te begeven , der.

waarts eenen jalonneur kunnen zenden. Maar wan

neer de kolonne uit verfcheidene bataillons beftaat,

moet hij zelf zich aldaar vervoegen.

Artikel 4.

Vtrandering van directie in de kolonne op

heele distantïén , door de gezwinde

manteuvre.

199. De veranderingen van directie, door middel

der gezwinde i manoeuvre, beftaan daarin, dat men

eene marcherende kolonne fpoedig in eene nieuwe

directie brengt door de afdeelingen daarin te doen

komen uit de flank, in ftee van dezelve, om hare

directie bij opvolging op dezelfde plaats, als de

voorfte afdeeling , te veranderen , verder in de eer-

fte directie te laten doormarcheren.

000. Alzoo , wanneer eene kolonne op heele distan

tie, met den regtervleugel vóór, pelotonswijze mar

cheert, en de bataillons-kommandant haar door de

gezwinde manoeuvre links van directie wil doen

veranderen , zal hij den kommandant van het eerfte

peloton verwittigen , om links te doen wenden , en

te gelijk aan den linker -guide van dit peloton (1)

het punt aanwijzen, waarop hij zich, na gewend te

--•"".. • heb-

Ci) Pi" XIV. fig. 3.
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hebben, voorwaarts moet aanbegeven, of, bij ge

brek aan eenig merkbaar voorwerp , hetwelk tot

punt van directie aan de guide van het hoofd der

kolonne zou kunnen verftrekken , den adjudant

vooruit zenden , om zich dertig of'veertig pasfen

voorwaarts in de nieuwe directie te gaan ftellen.

aoi. Het aan het hoofd marcherende peloton zal,

op het kommando van zijnen kommandant, links

wenden, en de linker -guide van hetzelve zal ver

volgens, op de hierboven in n°. 194 aangewezene

wijze, in de nieuwe directie doormarcheren.

üo2. Nadat ten minfte twee pelotons in de nieuwe

directie zijn gekomen, zal de bataillons-kommandant

kommanderen :

1. Gezwinde man&uvre regts uit de flank.

2. K^Z.00 veef) laatfte pelotons , gezwinde pas.

3. MaRsCH. .- : . ,,. ;~rt - ■

203. Op het kommando m,arscïl zullen alle de

pelotons, behalve degenen, die reeds in de nieuwe

directie gekomen zijn , in den marsch regtsom ma

ken en den gezwinden pas aannemen. De pelotons,

ieder geleid door deszelfs kommandant , die zich

ter zijde van den regeer - guide zal begeven , zul

len aldus uit de flank naar de nieuwe directie mar

cheren , en bij opvolging in de kolonne komen

plaats nemen, tegen derzelver hoofd aanfluitende,

zoo lang als dezelve voorwaarts blijft marcheren:

en ieder peloton zal , zoo dra het in de kolonne

komt , zijne directie nemen evenwijdig met die

van het onmiddelijk voorgaande peloton. .

/

»04.
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'; ; 604. Elke peloton»- komnaiidiftit zal, zoo < dra 1$

ter hoogte komt van dêh linker-güide der pelotons ,

die reeds in de kolonne ftand genomen bebbea/vftotf '

.»• sich zehren bltfven ftil Ihan , z#n peloton voorbij

r .zich laten heen trekken, en zorgen., ,dat de regeer.-

guide, welke hetzelve geleidt, z^jne. ftrekking even-,-

wijdig neemt met het voorgaande peloton: en zoo

dra de linker -guide ter hoogte van den pelotons-

• ,kommandant gekomen is , zal dezaf kommandan?.,

- kommanderen: ... . ... ..
. «». >. ' .'. e :- tisv/

1. Peloton.' "'. ' ' «"

a. Halt. <

3. Front» ; *-c::

4. Marsch.

5. Quides links.

• 205. Deze kommaridoV ziiUeh fjJoedig achter

elkander moeten uitgefproken worden.

Op het tweede, zal het peloton. halt houder»

206. Op het derde , zal hetzelve front maken , en

de pelotons kommandant zal zich dadslijk twee pas-

fen vóór'hat midden plaatfen, en de linker -guide

»ich ten fpoedigfte in de directie der vóór hem

. gaande guides begeven. . :;b ne.

•" "207. Ffet konimando üaïsch'ési. ijp1 het oogen-

'. "fc'fik, wanrteer ifet 'peloton zij'neif 'behoorlijken af-

« 'Hand heeft, worden nltgefprokeh f 'ett alsdan moet

'.: Hetzelve zich ten fpoedigfte Ür beweging ftellen

en den pas aannemen van het vóór* hetzelve mar*

'.'. 'cherende peloton. De linker • guide moet het voet-

fpoor van deni.róór hem gaanden guide volgen.

': . ao8,-
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fis i«iao8i Op het} vijfde kommando , moet het peloton,

indien er eenige openingen tusfchen de rotten mog-

ten omftaan zijn , ongemerkt naar deszelfs linker-

guide aanfluiten, en de directie (leiding) van den-

# zelven volgen. •. .

203. Dq bataillons-kommandant moet de bewe

ging der uit 'de Óank marcherende pelotons nagaan,

en naauwkeurig .zorgen , dat dezelve zoodanig naar

hét hoofd der kolonne oprukken, dat zij, bij hét'

plaais nemen in dezelve , nimmer te veel afllands

hebben. Te dien einde moet ieder peloton, bij het

inmajcheren in de kolonne, wél op het, vóór het

zelve marcherende, peloton aanfluiten.

i'io. De adjudant moet ter hoogte van den voor

den, gujde marcheren, en zorg dragen, dat die

guide naauwkeurig in .de hem aangewezene directie '

doormarcheert, en de onmiddelijke volgende guide

in dezelfde directie blijft.

.2U.« De adjudant -.onderofficier moet, ter hoogte

Vjri de achterfte. pelotons, de beweging volgen.'" . .

&Ï2. Deze beweging zal door eene kolonne, met

dèti1 linkervleugel vóór , op de tegenovergeftelde .

wijze 'uitgevoerd worden.
Ton :;l r. ,'. . : . . •-•.. .. ..": ... -.,

Bemerkingen betrekkelijk de gezwinde manttuvre,

'2ïfr< Het.isJvsmr8éTgrootfte aangelegenheid , darde.•

pcfotóns, bij' het inrukken in de kolonne, nimmer

hunnen affland verliezen : en het is daarom , dat aan

':'l.< . ds-
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dezelve is voorgefchreven , om altijd, onderwijl zij

uit de flank naar de nieuwe directie marcheren,

naar ihet hoofd der kolonne aan te fluiten, en met

den gezwinden pas te marcheren, zonder hetwelk

het verlies der afftanden onvermijdelijk zou zijn.

Het is insgelijks om dezelfde reden , dat men aan

de pelotons -kommandanten heeft voorgefchreven ,

hunne kommando's bij het inkomen in de kolonne

kort op elkander te doen volgen, en dat van marsch.

te 'doen , alvorens' zij guid&s links konimanderen.

214. Men zoude ook, indien men het gepast

vond, in het begin de twee voorfte pelotons, te

gelijker tijd met de volgende , uit de flank kunnen

doen marcheren; aan dezelve eene zoodanige ftrek

king gevende , dat zij regthoekig op de nieuwe di

rectie, welke men wil doen aannemen, in dezelve

moesten inrukken , alwaar zij alsdan front zou

den moeten maken , om vervolgeus in die nieuwe

directie door te marcheren. ^

'215. Indien de bataillons.kommandant de kolonne

alvorens alle de pelotons in de nieuwe directie inge

rukt waren , wilde doen halt houden , zouden alleen

degenen , die daarin reeds mogten gekomen zijn , op

het kommando halt van den bataillons-kornmandant

blijven ftil ftaan. Daarentegen zouden die, welke nog

uit..de flank marcheerde, geen halt houden, maar,

naar achteren aanfluitende , blijven voortmarcheren ,

en zich aldus op eenen afftand van het voorgaande

peloton, gelijk aan de uitgeftrektheid van hun front,

in de nieuwe directie begeven : alwaar zij vervolgens,

■ tj naar

\ . . r .
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naar gelang zij in de kolonne plaats namen , zich in

bataille zouden formeren , bijaldien de voorfte pelo

tons deze beweging hadden verrigt.

Artikel 5.

De kolome doen halt houden.

216. Wanneer de bataillons-kommandant de iri

marsch zijnde kolonne begeert te doen halt houden ,

zal hij kommanderen : %

1. Kolonne.

2. Halt.

217. Op het kommando halt., hetwelk door de

pelofons-kommandanten op het oogenblik, wanneer

zij het hooren uitfpreken, herhaald moet worden,

zal de kolonne Itand houden, en mag zich geene

guide meer verroeren , al ware het ook , dat hij zij

nen behoorlijken afftand niet had, of zich niet in

de directie der voorgaande guides mogt bevinden.

218. Indien de bataillons-kommandant de nu ftil

ftaande kolonne in bataille wil formeren , zal hij zkh

een weinig voorwaarts van den voorften guide bege

ven, en naar denzelven front maken. Deze en de

naast volgende guide moeten dairop de oogen op den

bataillons-kommandant gevestigd houden, ten einde

zich fpoedig naar de directie, welke hij hun zal aan

wijzen, te voegen.

219. Indien de bataillons-kommandant het noodig

II. deel. * E eor
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oordeelt, aan alle de guides der kolonne eene nieu

we directie te geven , zal hij de twee voorfte guides

in de directie plaatfen , welke hij wil doen aanne

men, en onmiddelijk daarna kommanderen:

Guides , op uyp Voorman = rigt u.

S2o. Op dit kommando zullen zich alle de vol

gende guides fnel in de directie der beide voorfte

plaatfen , latende tusfehen elkander naauwkeurtg

eenen geheelen pelotons • aflland blijven. De batail

lons - kommandant zal hen behoorlijk in deze direc

tie bevestigen, en vervolgens kommanderen:

Links (of regis) zz. rigt u.

221. Op dit kommando zal ieder peloton zich rig-

ten, en aanfluiten naar deszelfs guide. De pelotons-

kommandanten zullen zich vervoegen twee pasfea

aan den buitenkant van hunne guides , hunne onder-

hebbende pelotons ten fpoedigfte rigten , dezelve

evenwijdig «ellende met het onmiddellijk voorgaan

de , vervolgens ftaat kommanderen , en zich fnel

haar hunne plaatfen in kolonne begeven.

ai2. Indien de bataillons -kommandant het niet

noodzakelijk oordeelde , om aan de guides der kolon

ne eene geheel nieuwe directie te geven , zoude hij

zich kunnen bepalen, om alleen den ftand te verbe

teren van de zoodanigen , welke te veel naar buiten

of naar binnen mogten ftaan, door te kommanderen:

guide van dat peloton (of van die pelotons} uit-

vtaarts of inwaarts: op welk korcmando de genoem-

• de
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de guides zich in de directie zouden moeten plaat-

fen , zonder dat zich de overige zouden mogen ver

roeren.

223 Indien eindelijk de algemeene guides op de

'flank der kolonne marcheerden, zou de bataillons-

kommandant, na de kolonne te hebben doen halt

houden, zich achter den vaandeldrager moeten be

geven ,. om te onderzoeken , of de voorfte algemee

ne guide en de vaandeldrager juist in de verlengde

lijn der twee voorwaartfche punten , op dewelke

zij zich moeten rigten , ge.plaatst zijn , en hen in

die rigting bevestigen, indien zij er zich niet vol- .

komen in mogten bevinden: de adjudant -onderof

ficier zou op gelijke wijze de directie van den ach-

terften algemeenen guide nazien en verbeteren; en

na dat dit alles verrigt was , zou de bataillons-kom-

mandant moeten kommanderen:

1. Guides in 't alignement.

224, Op dat kommando zal elke guide, aan de

zijde der directie op de flank van een der pelotons

ftaande, zich fnel in de directie der algemeene guides

begeven, en front maken naar het hoofd der kolon

ne. De adjudant , vóór »n met het gezigt naar den

voorften algemeenen guide, en de adjudant- onder

officier ,' achter den achterften algemeenen guide

ftaande, zullen de guides der pelotons ten fpoedigfte

rigten. ...'.;

225. Nadat de bataillons- kommandant de rigting

der guides nagezien en verbeterd heeft, zal zij kom

manderen :

2. Links (of regts) — . rigt u.

E a 226\
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226. Op die kommando zullen alle de pelotons der

kolonne zich elk tegen deszelfs guide aanfluiten , en

ten fpoedigfte door de pelotons-kommandanten gerigc

worden , welke zich ten dezen einde zullen ftellen ie

der twee pasten aan de buitenzijde van zijnen guide.

Bemerking.

227. De hulpmiddelen welke hier boven in 110.5219

zijn aangewezen , om aan de guides eener kolonne

eene geheel nieuwe directie te geven , kunnen , wan

neer dezelve op heele distantiën marcheert , enkel

voor eene kolonne van ten hoogfte één of twee ba-

taillons van dienst wezen. Indien het aantal der

bataillons ' grooter mogt zijn , zou de kommandant

der kolonne het vaandel en de algemeene guides

van ieder bataillon in de directie, welke hij aan de

kolonne zou begeeren te geven , op zoodanig eene

wijze moeten doen komen , als hierna in het hoofd

deel over de evolutiën van linie zal worden verklaard.

Artikel 6.

De kolonne tot op halve distantie , of ganfcbelijk

doen opfluiten*

aa8. Wanneer de bataillons -kommandant het,

zich met pelotons op heele distantiën in kolonne

bevindende bataillon , tot op halve distantie wil doen

opfluiten, zal hij kommanderen: . ,

1. Kolonne »p fectie- distantie, opgerukt,

2. Marscu.

s&p.
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229. Op het kommindo marsch, hetwelk door alle

de pelotons-kommandamen, behalve de voorfte, her

haald moet worden, zal, indien de kolonne fHl ftaat,

het voorfte peloton zich niet verroeren , en deszelfi

kommandant links (of regis) = rigt u kommande-

ren. Maar indien de kolonne in den marsch is, zal

de kommandant van het voorfte peloton, op de waar-

fchuwing van den bataillons - kommandant , de vol

gende kommando's doen :

3. Peloton,

2. Halt.

3. Links (of regts) = rigt V.

230. Op het kommando marsch van den bataillons-

kommandant, zullen alle de pelotons uitgazonderd

het voorfte , zich in beweging ftellen of blijven

voortmarcheren ; en mar gelang ieder derzelve het

onraiddeiyk voorgaande tot op eene fectie- distantie

is genaderd , zal zijn kommandant het , op de hier

boven voorgefchrevene kommando's , doen flil ftaan.

agi. Op het oogenblik wanneer een peloton halt

houdt, zal deszelfs linker- guide, bijaldien de ko

lonne den regter-, en de regter- guide, zoo zij den

linker-vleugel aan het hoofd heeft, zich fnel in de

directie der vóór hem zijnde guides plaatfen , en de

pelotons -kommandant zich buitenwaarts van dezen

guide begeven , en aldaar links (of regts)= rigt u

kommanderen.

152. Zoo dra het peloton gerigt is , zal de pelo-

tons-kommandant ftaat kommanderen , en zich twee

pasfen vóór het midden van hetzelve plaatfen.

E 3 *33'
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233- Men moet zich niet met de rigting der

guides, voor dat dezelve (lil ftaan , bezig houden:

het zal voldoende zijn dat ieder hunner het' voet-

fpoor van zijnen voorman volgt.

234. De bataillons-kommandant moet, zich op

de flank naar den kant der directie onthoudende,

voor de uitvoering der baweging zorg dragen, als

mede , dat de kommandanten der pelotons dezelve

naauwkeurig op eene fectie - distantie van elkander

doen halt houden.

235. De adjudant moet zich eenige pasfen vóór

het voorfte peloton ftellen, naar den aan de zijde

der directie ftaanden guide front maken, en met

zorgvuldigheid den ftand der volgende guides be

vestigen , naar gelang ieder derzelven zich in de

directie begeeft.

236. De adjudant onderofficier moet de beweging

ter hoogte van den achterften guide volgen.

237. Tot het ganfchelijk of het in geflotfhe ko-

lonne doen opfluiten , zal de bataillpns - kommandant

dezelfde kommando's bezigen , als tot het doen op

rukken op fectiën - distantie , mits de bewoording

van kohnne op fectie- distantie door die van in ge-

flotene kolonne vervangende.

238. De pelotons kommandanten moeten zich als

dan gedragen naar al hetgeen hun onmiddelijk hier

boven is voorgefchreven , met uitzondering dat zq

hunuc pelotons niet dan eerst op drie pas en afftands

van
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van het hen voorgaande peloton zullen doen halt

houden : en de rotfluiters zullen , terwijl het peloton

zich rigt, tot op éénen pas van het derde gelid

aaufluiten.

Artikel 7.

In kolotme op fectiên- distantie of in gejlotene

kolonne marcheren.

S39. Eene op fectiën - distantie of ganf chelijk ge-

flotene , stil staande kolonne zal door den bataillons-

komvnandant in beweging gefteld worden door de

zelfde kommando's , welke tot het in den rnarsch

brengen van eene kolonne op heele distantie voor-

gefchreven zijn.

240. De middelen tot het houden der directie ,

zullen dezelfde zijn voor eene kolonne met fectiën.

distantie, of voor eene geïlotene kolonne, als voor

eene kolonne op heele distantie , met uitzondering

der algemeene guides.

-

241. Wanneer de bataillons -kommandant eene,

met fectiën - distantie of eene gcflotene , marcheren

de kolonne wil doen balt houden, zal hij dezelfde

kommando's doen, welke tot het doen halt houden

van eene kolorme met heele distantie voorgefchre-

veu zijn ; en bijaldien hij het vervolgens noodig

oordeelt om aan de guides der kolonne eene geheel

nieuwe directie te geven, zal hij daar toe de hier

boven in n°. at9 aangewezene kommando- woorden

en middelen gebruiken.

E 4 . 242.

»
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24.2. Inde tot op fectiën - distantie of ganfchelijk

opgeflotene kolonnes , moeten de pelotons -komman-

danten de kommando's marsch en malt, even alles

in de kolonnes op heele distantie , herhalen.

Artikel 8.

Verandering van directie in kolonne op fectiên-

distantie.

243. Eene kolonne op" halve of fectiën -distantie,

"in den marsch zijnde, en, of- naar de zijde van den

guide, of naar den tegenovergeftelden kant van di

rectie moetende veranderen, zal die beweging (1)

3iaar dezelfde kommando's en grondbeginfelen ten

uitvoer brengen , als eene kolonne op heele distan

tie; uitgenomen dat in de verandering van directie

jiaar de tegenovergestelde zijde van den guide, de

Jpil van ieder peloton de pasfen , in plaats van zes

duim, éénen voet lang moet maken; zonder hetwelk

Jiet zwenkingspunt niet fpoedig genoeg vrij zou

geraken, vermits de afftand lusfchen de pelotons

de helft kleiner is, dan in eene kolonne op heele

distantie , en derhalve de fpil haren pas in gelijke

reden moet vergrooten ,' om niet den marsch van

het volgende peloton op te houden.

Artikel o.

Verandering van directie in gefloiene''kolonne.

344. Wanneer eene geflotene kolonne van directie

moet

(i) Pi.. XV. fig. 1. ~ ~~ " T
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moet veranderen zal men haar, indien zij in marsch

' ;s doen halt houden : en de beweging zal op de

volgende wijze , uit de flank der afdeelingen gefchic-

den.

245. (1) Wanneer het bataillon (A) den regter-

vleugel aan het hoofd heeft , en zijn kommandant het

zelve in de lijn Qe b) wil ftellen., zal hij aan. den ad

judant den boom O), die veronder fteld wordt het

■ regter-rigtingspunt te zijn, aanwijzen. De adjudant -

zal alsdan aanftonds in de nieuwe directie twee ja-

lonneurs (e d) plaatfen , iets minder' van elkander

verwijderd, dan de uitgeftrektheid van het front der

voorite afdeeling bedraagt , en van welke de eerfte

vóór het regter-rot dier afdeeling ftaan moet: en na

dat dit gefchied is , zal de bataillons-kommandaut

kommandereq :

1. Kolonne, regts uit de flank van directie

veranderen.

2. Bataillon , regts ~ om.

3. Marsch.

2+<, Op het tweede kommando zal de kolonne

regtsom maken , en de kommandant van iedere afdee

ling zich naast den regter-guide derzelve plaatfen.

247. Op het kommando marsch , zullen alle de af

deelingen zich te gelijk in marsch ftellen. De regter-

guide van de aan het hoofd zijnde afdeeling zal va:;

zij-

CO Pi» XV. fis. 2.

E 5
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zijnen eerften pas af aan , zijne (trekking evenwijdig

met de in de nieuwe directie te voren geplaatfte ja-

lonneurs nemen. De kommandant der afdeeling zal

er de beweging niet van volgen , maar dezelve voor

bij zich laten beentrekken , en zoo dra de linker-

guide hem voorbij is, koinmanderen :

i. Peloton (pïdivifie).

2. Halt;

3. Front.

4. Links — rigt u.

248. Op het vierde kommando zal de afdeeling

zich tegen de beide ' jalonneurs begeven , en ten

fpoedigfte door haren kommandant gerigt worden.

549. De regter-guide van elke volgende afdeeling

zal zich fchikken naar de directie van den regter-

guide der afdeeling , die in de orde der kolonne

onmiddeltJk voorafgaat, zoodanig dat hij evenwij

dig met die afdeeling en op den afftand van drie

pasfen van derzelver derde gelid in de nieuwe di

rectie geraakt.

250. Elke 'afdeelings- kommandant zaf, wat hem

zelven betreft, zoo dra hij in de directie komt van

de linker- guides der reeds in de nieuwe directie ge

plaatfte afdeelingen , blijven ftaan , zijne afdeeling

laten voorbij trekken, en om dezelve halt te doen

houden en te rlgten, zich naar hergene hierboven in

n°. 87 en 88 bepaald is, gedragen.

251 (O Indien de bataillons- kommandant, in

. .. - plaats

i 1 J Pl. XV. fig. 2. ~™ ' .'
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plaats van uit de rcgter- flank van directie te doen

veranderen , deze beweging uit de linker flank wil

doen verroten om de kolonne in eene directie te

brengen , welke loodregt is op degene waarin zij zich

bevindt, zal hij aan den adjudant den boom (/),die

veronderfteld wordt het linker-rigtingspunt te zijn,

aanwijzen; en terftond zal de adjudant in deze nieu

we directie twee jalonneurs (g ») ftellen, iets min

der van elkander verwijderd , dan de uitgeflrektheid

van het front der voorfte afdeeling bedraagt , en van

welke de eerfte vóór het linker-vleugelrot dezer af

deeling moet geplaatst worden Nadat dit volbragt

is, zullen de volgende kommando's door den bataü-

lons kommandant gefchieden:

X. Kolonne. links uit de flank van dirxciie

veranderen.

2. Bataillon* links ~ om.

- 3. Marsch.

....

4.52. Op het tweede kommando zullen alle de af-

deelingen linksom maken , en de kommandanten der-

zelve zich naast hunnen linker- guide begeven.

253. Op het kommando marsch zullen alle de af-

deelingen te gelijk aanmarcheren , en door derzelvc

kommandanten geleid worden.

254. De voorfte afdeeling zal terftond met de

eerfte fchrede hare (trekking nemen , halt houden en

gerigt worden op dezelfde wijze als hierboven voor-

gefchreven is, met dit onderfcheid alleen-, dtt de

'' korc-
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kommandant dier afdeeling dezelve zal geleiden , toe

dat de linker -guide ten naaste bij ter hoogte van

den jalonneur (#) gekomen is , en hij haar , een

oogenblik voor dat zij er dadelijk bij is, zal doen

halt houden. Hetzelfde zal ook met iedere der

overige afdcelingen plaats hebben.

255. De batailïons - kommandant zal zich altijd op

de flank plaatfen waaruit de afdeelingen om zich in

de nieuwe directie te begeven, marcheren moeten,

en zorg dragen dat iedere afdeeling, evenwijdig met

de voorfte, en op den bepaalden afftand van de haar

onmiddellijk voorgaande afdeeling, in deze directie

inmarcheert.

256. De adjudant moet zich altoos eenige pasfen

vóór den guide der voorfte afdeeling ftellen, naar

denzelven front maken , en met zorgvuldigheid den

ftand der volgende guides, naarmate dat zij in de

nieuwe directie komen, bepalen.

257. De adjudant onderofficier moet de beweging

ter hoogte van de laatfte afdeeling volgen.

Bemerkingen betrekkelijk de veranderingen van

directie in geflotene kolonne uit de flank der

afdeelingen,
.. :: ' ' • - 1' . •

258» Om deze beweging met gemak ennaauwkeu-

righeid te verrigten , is het noodzakelijk dat de

voorfte afdeeling geheel het front der kolonne vrijftelt

idémasqueert'). Dus moet , indien de beweging uit

de regter flank gefchiedt , de linker-guide dier afdee

ling ten minfte tot op de plaats komen, waar derzel

ver
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ver regter-guide geftaan heeft , opdat iedere der vol

gende afdeelingen op het minst de uitgeftrektheidvan

haar front te marcheren hebbende , om zich in de

nieuwe directie te begeven , en de linkervleugel van

elke derzelve. aldus door het punt gaande , alwaar de

regtervleugel geftaan heeft , de geheele afdeeling zich

op het.kommando halt van haren kommandant, in

eene evenwijdige ftelling met de voorfz. zoude kun

nen bevinden. •

250. Er is geene directie welke men niet door op

deze wijze te. werk te gaan, aan eene geflotene ko-

lonne zou kunnen geven , uit hoe veel bataillons de

zelve ook moge beftaan.

160. (1) Inderdaad zal de kolonne in iedere direc

tie , welke het ook zij , van geheel den halven cirkel

(i , kt /,) kunnen geplaatst worden; terwijl zij,

indien men haar den contra.marsch laat doen , op

den anderen halven cirkel (ot, n, o,) wederom in

zoodanige directie als men verkiest, zal kunnen ge

field worden.

261. Bij gebrek aan den boom (b of/), of aan

eenig ander merkbaar voorwerp , hetwelk de plaats

van denzelven bekleeden kan, moet de bataillons-

kommandant de beide jalonneurs zelfs in de nieuwe

directie ftellen, welke hij wil doen aannemen.

Ar-

( 1 ) Pu XV. fig. a.
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Artikel io.

De contra - march.

262. Door eene kolonne op geheele of halve dis

tantie zal de contra - marscn volgens de , in de pelo

tons ;fchooI voorgefchrevene , kommando's en mid

delen verrigt worden. De bataillons kommandant

zal de benaming van bataillon voor die van peloton in

plaats ftellen; en elke pelotons -kommandant zal bij

het waarfchuwings - kommando peloton, hetwelk het

kommando halt moet vooraf gaan, de benaming

eer/Ie, tweede enz. voegen, volgens het nummer van

zijn peloton.

263. Indien de kolonne ten vollen gefloten is , zal

de contra - marsch door de volgende kommando's en

middelen uitgevoerd worden.

264. Veronderftel dat de kolonne uit divifië'ri be-

fta , en den regtervleugel aan het hoofd '1 ebbe ; als

dan zal de bataillons -kommandant deze komman»

do's doen:

1. Contra -marcheren, ,

2. Bataillon regts uit de flank.

3. Regts z= om.

4. Evene divifün voorwaarts,

5. Marsch.

265. (1) Op het derde kommando zal de geheels

kolonne regtsom maken; de divifie kommandantea

zul-

(jj Pl. XVI. flg. i.
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f.

 

zullen zich naast hunne regter-guides vervoegen,

»n de linker- guide van iedere divifie zal regttom

keert maken. .

266. Op het kommando marsch zullen alleen de

evene divifiën zich uit de regter. flank in marsch

begeven , om de onevene divifiën te démasqueren

(of van vóór derzelver front te marcheren), en de

guides , welke rtgtsom keert gemaakt hebben , ftil

blijven Haan.
/
/

267. Zoo dra het laatfte rot der marcherende divi

fiën bijna den regter guide der nog ftil ftaande voor

bij is, zal de kommandant van het bataillon kom-

manderen :

6, Evene en onevene dmfiên , met rotten liph.

7. Marsch.

268. Op het kommando marsch, hetwelk uitge

broken moet worden op het oogenblik, wanneer de

in den marsch zijnde divifiën de ftil ftaande ten volle

voorbij zijn, (of dezelve geheel vrij gefteld of ge-

démasqueerd hebben), zullen alle de divifiën van het

bataillon te gelijk den contra - marsch doen , op de in

pelotons -fchool voorgefchrevene wijze, en die wel-

ke buiten de kolonne gerukt zijn (of gedebuteerd

hebben), nadat zij buiten dezelve den contra -marsqh

hebben gedaan, blijven voortmarcheren , tot dat zij

hare plaats in de kolonne wederom hebben verkregen.

869. Ieder divifie - kommandant zal, zoo dra zijne

divifie ten naaste bij ter hoogte van derzelver linker-

guide gekomen is, kommanderen:

1. Zo»
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i. Zoo veeljle divifie, of grenadiers.

2. Halt.

3. Front.

270. Voorts zal ieder divifie - kommandant , nadat

zijne divifie front gemaakt heeft , zich twee pasfen

buiten de linker -guide begeven, en het kommando

doen :

4. Regts = RIGt u.

■ 271. Op dit kommando zal de divifie zich ter

hoogte van haren linker-guide begeven. De komman

dant derzelve zal haar loodregt op de lijn der gnides

rigten , nadat zulks volbragt is , ftaat kommanderen ,

en -zich vóór het midden der divifie ftelien : de lin

ker > guide , die in de directie ftaat , zal zich alsdan

op den linkervleugel der divifie vervoegen , gaande

ten dien einde fchielijk voorbij het eerfte gelid, en

door den regter-guide der divifie worden vervangen.

272. De contra - inarsch zal met den linkervleu.

gel aan het hoofd, naar dezelfde grondbëginfelen

gefchieden. In dit geval even als in het vorige ,

zullen! het altijd de evene divifiën zijn , welke uit de

kolonne moeten rukken (of d-éboitereri) , om buiten

dezelve den contra - marsch te doen.

273. Indien de kolonne in plaats van uit divifiërr,

uit pelotons beftond, zouden de evene pelotons uit

de kolonne moeten gaan om buiten dezelve den

contra- marsch je verrigten.

274.
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274. De regier-flankdivifie zal zich gedragen

haar hetgene voor de evetie diviflën , en de linker

flank- divifie naar hetgene voor de onevene divifiëii

is bepaald.

275. De bataillons-kommandantmoet, ftannde op

de flank naar de zijde der directie ^ het oog houden

over de uitvoering der beweging in het algemeen.

276. Nadat de contra-marsch gefchiedis \ moet de

adjudant zich bij de achterfte nu de voorfte en de

adjudant onderofficier zich bij de voorfte nu de ach

terfte geworden , divifie vervoegen»

277. Wanneer dekolonne de geheeie breedte vari

eenen hollen weg beflaat , en het uitrukken der divi

flën alzoo niet uitvoerbaar is, zal zij den. contra-

marsch op de plaats verrigten.

: -

278. De kolonne veronderfteld wordende met di*

9 vifiën te zijn , en den regtervleugel aan het hoofd

hebbende , zal de bataillons-kommandant de volgen

de kommando's doen:

- < .1

1. Contra marcheren»

\ . M ..,.

2. Onevene divifiën regts , eVenc divifien uit

de flank.

g. Regts- eh links- = onf.

4. Met rotten links en regts*

5. Marsch. ''' ■'>-

ft. DEEt. f . fcfo',
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279. Op het derde kommando maken de onevene

divifiën regts , en de evene divifiën links om. De

kommandanten der onevene divifiën" plaatfen zich

naast hunnen regter- vleugelman?, en doen de drie

voorfie regter - rotten achterwaarts déboiteren. De

kommandanten der evene divifiën plaatfen zich naare

hunnen linker - vleugelman , en doen de drie voorfte

linker-rotten achterwaarts déboiteren. Alle de Imker

en »egter - guides maken regtsom keert, en" Wijven

alzoo onbewegelijk flaan , tot op het kommando

jiaat van hunnen divifie - kommandant. .

380. Op het kommando marsch , zwenken de

onevene divifiën met rotten links , achter hunnen

regter- guide om, en marcheren op hunnen linker-

guide aan. De evene divifiën zwenken met rotten

regts, achter hunnen linker-guide om , en marcheren

op hunnen regter -guide aan.

a8i. Iedere divifie - kommandant zal, zoo dra zij

ne divifie ten naaste bij ter hoogte van den guide

op welken zij aanmarcheert , gekomen is, kommaa-

deren: • .--' ...,..... ".

f ':.. . ..,
1. (Zoo veelfié) divifie (of flankeursy

a. Halt.

3. Front.

4. .Regts 5= MGT V.

5. Staat.
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V,

282. Na het derde kommando begeven zich d*

komroandanten der evene divifiën op de regter-flank,

en doen aldaar de beide volgende kommando's.

^ »83. Op het vierde kommando rigten alle de

kommandanten hunne divifiën regts.

284. Op het kommando ftant, begeven zich dé ,

divifie-kommandanten vóór het midden hunner divi

fiën , en de guides hernemen hunne plaatfen, zich

kruifende vóór langs het eerfte gelid.

285. De regter-ftankdivifie rigt zich naar het be*

paalde voor de evene divifiën , en de linker- naar het

bepaalde voor de onevene divifiën.

286. De divifie-kommandanten moeten Zorg dra-

gen van de drie voorite rotten fterk achterwaarts té

doen déboiteren , opdat zij goed om den guide kun

nen omkomen , zonder .denzelven uit zijne plaats te

dringen.

287. De cöntra-marsch op de plaats wordt met

den linkervleugel aan het hoofd naar dezelfde grond* , -

regelen en op dezelfde kommando's uitgevoerd; de

rigting na de beweging, gefchiedt alsdan Jinka.

A B. t I K E l II.

'-' .

In eene ftilftaande ge/lotene pelototu -kolonn»$

met den regter- of linkervleugel aan het

hoofd, de divifiën formeren.

-

288. Wanneer de kolonue , ganfchélijk. gefloten,

F a met

/

't;
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«iet den regcervleugel aan het hoofd Itil flaat , en de

bataillous-komrriandant .Ie divifiën wil doen forme

ren ? zal hij deze kommando's doen:

I. Jbivifi n formeren»

S. Evene pelotons links uit de flank £i).

3. Links.= om.

4. Marsch.

s8ö. Op het derde kommando znllen alle de evene

. pelotons linksom maken, en hunne kommandamen

zich naasc hunne linker - guides plaatfen.

590. De onevene pelotons moeten , z<jo wel als

, . hum e kom mandanten, zich niet verroeren. Maar de

regier en linker- guides dier pelotons zullen ziek

vóór het rot pfaatfen dat »aast hen (laat, alle bei

de front makende naar de regterzïjde, en hunnes

re#rerarm zacht tegen de borst drukkende van den

.... . man van het eerde gelid van dat rat, ten einde de

directie af te bakenen. , -
■ '■.i,i

991. Op het kommando marsch, znllen alleenlijk:

de evene pelotons den marsch aannemen. De kom-

nandanten dier pelotons zullen derzelver beweging

'\ , niet volgen, m?ar hen voorbij zith laten trekuens

«n wanneer zij dezelve bijna vrtjgefteld of ontbloot

( (gedém»squeer>l~) zien, zullen zij kommanderen:

<-- .. :\ I. Pe.

■;|i)?fc. xvivfeg.^.

V'1

. ;v -- ^-»" ■ ■ '
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1. Pifoian,

■ ■

s. Halt;

3. Front.

29a. De kommandanten der evene pelotons zul

len , na die laatfte komtnando gedaan te hebben,

zich wat hen zei ven betreft, naast den linker- vleu-

gelman des eerften gelids van het eerfte peloton

tonner wederzijdfche divifiën piaatfen , en zich

naauwkeurig rigten met het eerfte gelid van dat pe<

loton.

093. De linker- guides der tweede pelotons zullen

zich te geli)ker t|jd vóór een der drie laatfte linker-

Tonen van hunne pelotons begeven, en, naar de

regterzijde front makende, zich naauwkeurig ieder

in de directie der twe» guides van het eerfte peloton

derzelfde divifie flellen.

s

294.. Zoo dra de linker -guide van eenig tweede

peloton zich aldus geplaatst heeft , zal de konman-

dant van hetzelve kommanderen:

Regts = R1Gt V.

295. Het tweede 'peloton zal zich alsdan fn de

ligting van het eerfte begeven. De man van het

eerfte gfelid die regt tegen over de linker- guide

kouu te ftaan , zal , doch niet eer dan bij het

vooruit treden van dat gelid , zijne borst zachtjes

tegen den regterarm van dezen guide aanlluitcn ;

en de kommandant van het tweede peloton zal naar

dien man de rigting van hetzelve bepalen. Voorts

zullen, zoo dra deze iigung behoorlijk gefchied is,

F 3 de
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de kommandanten der tweede pelotons ftaat konj'

manderen, maar zich niet vóór het midden derzelve

plaatfen.

296. Zoo dra de bataillons - kommandant ziet -dat

de divifiën geformeerd zijn, zal hij koinmanderen :

,. ■ Guides = ingerukt.

297. Op dit kommando zullen de guides fchielijk

hunne plaatfen wederom innemen, en ten dien einde

sullen de linker - guides der eerfte pelotons ieder

door het rot van den kommandant van het tweede

peloton gaan , die benevens den vervullings - onder

officier, zich op zijde zal wenden, om den guide

door te laten.

298. Op dit zelfde kommando zullen de kom-

l mandanten der eerfte pelotons, die vóór het midden

hunner pelotons zijn blijven ftaan, zich ieder twee

> . pasfeu vóór het midden va-n deszelfs divifie plaatfen.

«99. Met den linkervleugel aan het hoofd, zal

deze beweging op de tegenovergeftelde wijze gt-

fchieden. De eerfte pelotons zullen alsdan naar het

geen hierboven voor de tweede bepaald is , te werk

gaan, en de guides, vóór het regter- en linker- rot

der tweede pelotons ftaande, naar de linkerzijde

front maken. Op het kommando guides inge

rukt , door den bataillons-kommandant gedaan ,

zullen de regter-guide en de kommandant van ieder

tweede peloton zich in het*rnidden der divifie, in

het eerfte en derde" gelid, ftellen; en de komman

dant der divifie , welke zich ter plaatfe bevindt al-

} waar
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waar de kommandant van het tweede, peloton moet

komen te ftaan , zal zich twee pasfen vóór het

midden der divifie begeven.

300. De bataillons-kommandant moet, zich ont

houdende op de flank naar de zijde der directie,

over de uitvoering der beweging het oog houden.

301. indien de kolonne in plaats van gefloten te

wezen , op heele of halve distantie ftaat , zullen de

kommandanten der tweede pelotons na front ge-

kommandeerd te hebben , zich vóór het midden van

hunne pelotons plaatfen , en zoo de regtervleugel

aan het hoofd is, de kommando's doen:

1. Peloton voorwaarts.

s. Guide regts.

3. Marsch.

 

*

302. De regter- guide van ieder peloton zal zijne

ftrekking zoodanig 4iemen , dat ntf naast den linker-

vleugelman van het eerfte peloton zijner divifie moet

ltomen: en zoo dra het tweede peloton ter hoogte

van het derde gelid des eerften pelotons zijner divi

fie gekomen is, zal zijn kommandant het doen halt

houden en daartoe de volgende kommando's doen ;

1. Peloton,

2. Halt.

3. Regts ~ RIGT u.

303. Op het kommando halt, zullen de komman i

dantea en de linker -guides der tweede pelotons

F 4. zich
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zich zoodanig plaatfen als hierboven, in n°. 29a sQ

353 , voorgcfchreven is.

bemerkingen betrekkelijk de bewegingen tet het

formeren der divifiên buiten den marsch.

304. Dewijl deze beweging kan aangemerkt wor-?

den als de grondflag van al de déploiiementen (ont

vouwingen), moet men er zich op toeleggen ara

haar zeer naauwkeurig te doeu volvoeren.

305. Indien de manfehappen bij liet uit de flank

marcheren van het tweede peloton , niet in acht

riemen . van naauwkeurig in elkanders voetltappen

te treden , zullen er op het kommando halt j

openingen tusfehen de rotten plaats hebben.

306. Indien de pelotons'kommandant zijn pelo

ton te vroeg doet halt houden, zal het hem aan

plaats ontbreken om hetzelve te doen inrukken, en.

?.ullen de rotten welke niet ontbloot fgcddmas~

queerd) zijn, of die geen vrij front hebben, ge

noodzaakt wezen, ten einde zich te kunnen plaat

fen ? pip, de aadere naar buiten te dringen.

307. Indien hij hetzelve te laat doet ftilftaan,

za.\ het peloton naderhand onder het rigten, regts*

aan moeten fluiten ; en bij het déploijement eener

kolonne", zouden door den eenen of andereu dezer

misflagen. de volgend? pelotons worden misleid,

308. .Telkens wanneer de guide eener afdeeling

zich, tot het afhaksr.en der directie, vóór dezelve

-
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begeeft , moet hij de grootfte oplettendheid aan

wenden om zich zoodanig te plaatfen , dat, hij regt

tegen over een der drie buitenfte rotten zijner af

deeling , nadat dezelve zich gerigt heeft , moet

komen te ftaat. Want indien hij te veel afftands

nam , zoo dat geen een rot zijner afdeeling op de

hoogte van hem geraakte , zou de kommandant

dier afdeeling geen vast punt hebben om. derzelver

rigting te bepalen.

VIERDE AFDEELING.

Verfcheidene v/ijzen om van de orde in kohmnt

in die van bataille over te gaan.

Eerste artikel.

Wijze om de lijn van bataille te bepalen.

309. De lijn van bataille kan op driederlei wy-

?en bepaald worden.

310 Ten ifte. Door het flellen van twee jalon-

neurs in de rigting welke men aan de lijn begeert

te geven.

311. Ten ade. Door zich te plaatfen op het

punt waartegen men eenen der beide vleugels van

de linie wil doen aanOuiten, en voorts een twee

de punt naar den kant van den tegenovergeftelden

vleugel , tot het bepalen van de lijn van bataille

te verkiezen.

V 5 3j«
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312. Ten 3de, Door eerst de twee rigtingspun-

ten voor de beide vleugels te kiezen , en daarna

door tusfchenpunten , de regte lijn tusfchen die bei

de punten , welke fomtijds buiten het bereik of

ongenaakbaar kunnen wezen, te bepalen.

3*3. In het eerfte geval zal de adjudant, wel

ke belast is met het vestigen van de lijn van ba-

taille , de twee jalonneurs veertig of vijftig pasfen

van elkander, in de hem aangewezene rigting ftel-

len, en zullen dezelve den grondflag van het al«

gemeene alignement of het algemeene rigtfnoer uit

maken.

314. In het tweede geval zal men aan den ad

judant het fteun- of aanfluitingspunt, werwaarts hij

zich begeven moet, en het rigtingspunt ,. hetwelk

hij naar den kant van den tegenovergeftelden ;,vleu-

gel moet nemen , aanwijzen. Dé adjudant zal zich

terftond naar het fteunpunt vervoegen , en twee

jalonneurs, iets minder dan het front van de eer-

fte afdeeling der kolonne is uitgeftrekt , van elkan

der verwijderd , in de hem aangewezene rigting

flellen. De eerfte dezer jalonneurs moet aan het

fteunpunt geplaatst worden.

315. In het derde geval als de rigtingspunten

der twee vleugels opgegeven zijn , zal men de reg

te lijn tusfchen deze beide punten op de volgende

wijs bepalen.

316". (1) Men zal daartoe twee jalonneurs of

adjudanten-onderofficiers (s) en (V) gebruiken. . 317-

(1) Pl. XVI. fig. 3.
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317. Indien de twee opgegevene punten, regts

de toren (d) en links de boom (e) zijn , zal de "

eene jalonneur (a) blijven flil ftaan * terwijl de an

dere (ê) zich op eenigen afitand regts van den-

zelven begevende , zich op den jalonneur (a) en

den boom (cj zal rigten.

318. Alsdan zullen de beide jalonneurs zich in

beweging flellen, en zoo ve.el als eene z.wenkings-

beweging links , Waarvan de boom (c) de fpil uit

maakt, verrigten. De jalonneur \b) die gedurende

den geheelen tijd dier beweging aan den jalon

neur (a) ondergefchikt zal zijn, moet altoos met

denielven en den boom (c) gerigt blijven.

319. De jalonneur (a) zal gedurende zijnen

marsch , geftadig naar den jalonneur (£) zien , ten

einde op hetzelfde oogenblik, wanneer tdeze den

toren (d) voor hem dekt r te blijven ftaan.

320. Indien de jalonneur (p) zich naauwkeurig

gevoegd heeft naar de beweging van den jalon-

. neur (s) , zoodanig dat deze voor hem den

boom (c) verbergt op hetzelfde oogenblik waarin

hij van. zijnen kant den toren (d) voor denzelven

dekt,t zoo zullen zij beide zich bevinden in de

lijn (c dj , en de tusfchenpunten ontdekt wezen.

331. De beide jalonneurs zullen, na te hebben

(til gehouden , rlaar elkander front maken ; en in

dien er in de uitvoering eenige 'onnaauwkeurigheid

zijn mogt , zal de jalonneur (s) zulks op de vol

gende wijs, zeer fpoedig kunnen verhelpen.

• .. 322.
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3«2. Veronderftel dat de jalonneur (.a) den to

ren <d) buiten de rigting te zijner linkerzijde mogt

bemerken, zoo zaï hij een weinig links aanhouden;

»n de jalonneur (>) die alcros gehouden is, ora

jnet den jalonneur Ka) en den boom (p < gerig re

'blijven , zal alsdan de beweging vau den jaloa»

near («: volgen, en weldra den toren (d) voor

het oog van denzelven dekken.

323. Indien daarentegen de jalonneur '4) den

toren (</) te zijner regterhand gewaar wordt, zal

hij een weinig regtsaan houden , tot dat de jaion*

ïieur (*) die zijne beweging volgt, denzelven vooï

hem dekt.

324. Nadat deze beide tusfehenpuntes aldus ge.

vonden zijn , zal 4e lijn van bataille bepaald wezen.

* ARtIKElS.

Onderfcheidene wijzen om de kolonne op hecfo

distantie , met den regter- of linkervleugel

aan het hoofd, op de lijn van bataille '

in front te formeren.

Ten #te. Links (of regts)

— 2*. Te regter- (of linker-) zijde

— 3de. Voorwaarts

— 4de. Front achterwaarts -

in bataille.

Ten ifte. Eene kolonne op Aeele distantie ,

met den regtervleugel aan het hoofd,

links in bataille. v

325. Man veranderfidt dat de kolonne halt ge-

y, . hou>
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houden nebbe ; alsdan zal de bataillons-komman*

dant, na op de hiervoor bepaalde wijze, de ftel

ling der guidts nagezien en behoorlijk te hebben

gevestigd, kommanderen:

I. Links in bataillt,

'%, Marsc». " .

326. Op het eerfte kommando zal de regter-

guide van het voorfte peloton zich fchielljk in de

directie van de linker- gnides der kolonne begeven,

met het gezigt naar dezelve toegekeerd, en zich

zoodanig plaatfen dat hij tegenover een der drie

eerfte regter- vleugelrotten van zijn peloton moet

komen , nadat hetzelve zich in bataille gefteld heeft;

en de adjudant moet hierop acht geven.

387. Op het kommando marsch , hetwelk fchlelijk

door de pelotons-kommandanten herhaald moet wor

den , zal de iinker-vleugelman des eerften gelid* vao

ieder peloton linksom maken, en zijne borst zacht

tegen den regterarm van zijnen guide aan drukken.

De pelotons zullen links zwenken , volgens het

grondbegiBfel der zwenkingen op de plaats, en over-

eenkomftig met hetgeen in n". 164 der pelotons-

fcbool is voorgefchreven Ieder pelotons- kom man-

dam aal front naar zyn peloton maken, om over de

«invoering <ier beweging het qpg te houden, ea zoo

dra de regtgrvleugel van he.t peloton de l|jn van

bataille tot op twee pasten na.beieiks heeft, kom-

mawieren: ., „ » ,

ii -Peloton,

i, ' Halt

Sa».
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V

328. Nadat het peloton halt gehouden heeft, zal

de kommandant van hetzelve zich op de lijn flellen,

naast den linker -vleugelman van bet te zijner'reg-

terhand ftaande peloton , zich zelven naauwkeurig

rigten, en vervolgens koramanderen :

3. Regts = rkIt u.

S2j. Op dit kommando zal het peloton zich

tusfchen zijnen kommandant en den linker- vleugel-

N ; man van zijn eerfte gelid komen invoegen, en de

pelotons - kommandant hetzelve naar dien linlrer-

vleugelman rigten. De man van den regtervleugel

des voorften pelotons , welke te {laan komt tegen

over den regter-guide van dat pelotpn, die zich in

de directie van de linker -guides der kolonne ver

voegd heeft , zal zijne borst zachtjes tegen den lin

kerarm van dien guide aandrukken.

330. Ieder pelotons .kommandant zal, nadat hij

zijn peloton gerigt heeft, staat kommanderen,

en vervolgens zal de bataiilons .kommandant het

kommando doen: • •

Guides — ingerukt.

331. Op dit kommando zullen de guides hunne

plaatfen in de orde van bataille wederom innemen,

gaande ten dien einde leder door het rot van den

naastbij hem zijnde pelotons -kommandant , die,

benevens zijn vervullings - onderofficier , toe her.

doorlaten van den guide , door wending van het lig-

^ chaam , plaats zal maken. De bataiilons - kommandant

zal zich naar den regtervleugel begeven , om de rig-

ting na te zien, en dezelve indien het nopdig is,

door de pelotons - komuiandauten doen verbeteren.

i 1 . .
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33a, Wanneer dé pelotons zich in bataille ftel.

len , ' moeten de rotiluiters zich naauwkeurig twee

pasfen achter het achterfte gelid plaatfen, hetwelk

op eene voldoende wijze derzelver rigting zal be

palen.

l

>

333. Nadat het bataillon volmaakt gerigt is zul

len, indien hetzelve een gedeelte eener linie van

verfcheidene bataillons uitmaakt , de bataillons-kom-

mandant, adjudant en adjudant-onderofficier zich op

hunne plaatfen , in de orde van bataille voor hen

beftemd, vervoegen; maar indien er flechts onder

wezen wordt , zullen zij zich overal waar hunne

tegenwoordigheid vereischt wordt , kunnen begeven.

Deze grondregel zal in het algemeen , na alle for-

inatien in bataille, in acht genomen worden.

334. Indien de kolonne den linkervleugel aan het

hoofd had, zou hij zich regts in bataille forme

ren. Naar dezelfde grondbeginfelen , zou alsdan

de linkerguide van het- achterfte peloton , op het

eerfte kommando , hetzelfde verrigten , hetwelk hier

boven in n°. 326 aan den regter-guide van het

voorfte peloton voorgefchreven is.

Invtrfte. (Omkeering.)

335* Waneeer de bataillons-kommandant, welke

fomwijlen de noodzakelijkheid moet veronderftellen,

van front te maken naar de tegenovergeftelde zijde

der directie , die formatie door de kortfte beweging

wil ten - uitvoer brengen , zal hij bijaldien de ko*

lerme

■

-
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lonne den regtervleugel aan het hoofd heeft * koni

jnanderen t '■'

I. Bij inverjïe, regts in bataille»

& Bataillon , guides regts,

336. Op het eerfte kommando zal de adjudant

Zich een weinig vóór en met het gezigt naar den

regter guide der eerfte afdeeling, en de adjudant

onderofficier zich op gelijke wijze een weinig achter

den regter- guide der Jaatfte afdeeling ftellen ; de

linker guide def eerfte afdeeling zal zich te gelijker

tijd op de directie van de regter- gnides der koloanë

vervoegen, en zich aldaar met het front naar de

zelve, zoodanig plaatfen, als hierboveu, in na. 32$;

'- voorgefchreven is.

337. Op het tweede kommando zullen de adju

dant en adjudant -onderofficier, zoo fchielijk moge

lijk, de regter -guides der koloane rigten.

JjgS. De bataillons-kommandant zal vervolgens

kommanderen :

3. Marsch.

339. Op dit kommando zal de regter -vleUgel-

man van het eerfte gelid van iedere afdeeling regts-

om maken , en zijne borst zacht tegen den linkerarm

van den guide der afdeeling aandrukken: voorts zal

, hec bataillon zich, naar de voorgefchrevene grond-

beginfelen, regts in bataille formeren, en de batail-

- lons kommandant , nadat zulks gefchied is , kominau-

v : . deren:

Guides = INGERUKt.'

i ■, * Ten
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Ten 2dfe. Koïonne op hcele distantie , met den reg*

tervleugel aan het hoofd, te regterzijde in'

bataille.

340. (1) Wanneer eene kolonne op heek .dis

tantie, met den regtervleugel aan het hoofd, zich

te regterzijde in bataille 'moet formeren, zal de ba-

taillons-kommandant een weinig" te voren aan deri

adjudant het punt, waartegen hij zijnen rejjtervleu-

gel wil aanleunen, gelijk mede het Unker-rigtings-

punt, aanwijzen; en de adjudant zal alsdan terftond

twee jalonneurs met zich nemen , en dezelve- op

de navolgende wijs , in de hem aangewezene di-

. fectie plaatfen. ■ . - , -

341. De eerfte zal op het fteunpunt geplaatst

worden, en de plaats aanduiden waartegen dé reg-

ter-vleugelman des eerften gelids van het voorfte

peloton zal moeteu aanfluiten : de tweede zal daar

entegen de plaats aanwijzen, alwaar een der drie

laatfte rotten van den linkervleugel deszelfden pe«

lotons zal moeten te ftaan komen; en beide 'zul

len zij zoodanig gefield worden dat zij met den

'iegterfchouder naar het bataillon , als het gefor

ceerd* is, komen te ftaan. '

342. Wanneer het hoofd der kolonne bijna op

xle hoogte van liet punt gekomen is, waar de ba-

taillons-kommandant zijnen regtervleugel wfl ' aan

hechten , zal hij kommanderen :,..'■■

1. Te regterzijde in bataille.

2. Bataillon rr: guides 'regts.

. ■ ' 1 -~ „ ;- -2 343»

CO ***. xvu. fis. 1.

II. DBEh. G
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* 343- Op het tweede kommando zal de rigting

regts genomen worden : de regter guide der aan het

hoofd zijnde afdeeling zal toe aan het punt, waar

deze afd;eling regts moet wendiu , regt vóór zich

oh marcheren.

344. De volgende guides zullen elk in het voet-

fpoor van den vóór hem gaanden guide marcheren.

. ♦

345. Zoo dra de voorfte afdeeling tot bijna op d&

boogte van den eerften jalonneur gentderd is , zal

de kommandant derzelve kommanderen:

I. Wendt regts.

l

En wanneer zij zich juist ter hoogte van die»

falonneur bevindt, daarop laten volgen:

2. Marsch.

346. Op het kommando marsch , zal de afdeeling

regts wenden, volgens het grondbeginfel der zwen

kingen naar de zijde der guides , en de regter-guide

gijne ftrekking zoodanig nemen, dat hij den naast

hem (taanden man juist tegenover den regter- jalon

neur doet komen. De kommandant der afdeeling zal

iwee pasfen vóór het midden derzelve marcheren.

f < S47- Wanneer de afdeeling tegtn de beide jalon-

neurs gekomen is , zal derzelver kommandant hav

Commanderen : . »

I. Peloton

m. Halt.

* V. „I? &"£** —- 8IGT v*
r -

f4».
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34.8. Op het' tweede kommando zal de afdeeling

blijven ftil ftaan.

349. Op het derde kommando zal -dezelve zich

rigten. De twee manfchappen die tegenover de

jalonneurs ftaan, zullen zicli zachtjes tegen derzeivef

regterarm aanfluiten; de linker- guide zal weder in

het opfluitend gelid gaan , en de kommandant der

afdeeling zal , zich naar den regtervleugel van zijn

eerfte gelid begevende , de rigting van hetzelve naaf

de twee manfchappen , welke tegenover de jalon

neurs ftaan, tot ftand brengen; al hetwelk insgeiijks

bij alle de achtervolgende formatié'n zal in acht ge

nomen worden.

350. De tweede afdeeling zal regt vooruit blijven

doormarcheren: en wanneer zij tegenover den lin

kervleugel der eerfte gekomen is, zal zij op het

kommando van haren kommandant , op de hierboven

voorgefchrevene wijze tegts wenden, en zich ver

volgens naar de lijn van-batailie begeven; zullende

de regter-guide zijnen marsch zoodanig inrigten , dat

hij naast den linker -vleugelman der eerfte afdeeling

komt te ftaan , en de kommandant twee pasfen \66t

bet midden zijner afdeeling marcheren.

-

351. Wanneer de tweede -afdeeling de lijn van

bataille op twee pasfen na bereikt heeft , zal haar

kommandant haar op de hierboven voorgefchrevene

kommando -woorden doen ftil ftaan, zich fpoedig

naast den linker vleugelman van de eerfte afdeeling

begeven, en zich naauwkeurig met het eerfte gelid

dezer afdeeling rigten.

«a
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352. De linker-guide zal zich te gelijker tijd vóór

een der drie linker- vleugelrotten ztfner afdeeling

vervoegen, en naar de regte'rzijde front makende,

zich naauwkeurig' in de rigting der beide jalonneur*

van de eerfte afdeeling ftellen.

353. De kommandint der tweede afdeeling za!

alsdan kommanderen :

Regts = RIGt V.

354. Hierop zal de tweede afdeeling zich in de

ljjn begeven, en de kommandant haar rigten op den

man van het eerfte gelid , die tegen den linker-guide

van zijn peloton aangefloten ftaat.

355. De volgende afdeelingen zullen 6p deze

wijze, de eene na de andere, zich in de lijn van

bataille komen ftellen , door zich te gedragen naar

hetgeen voor de tweede afdeeling is bepaald ge

worden: en zoo dra het geheele bataillon er zich

naauwkeurig in geplaatst heeft, zal de kommandane

van hetzelve kommanderen:

Guides — INGEHUKt.

356. Op dit kommando zullen de guides weder

naar hunne plaatfen van bataille keeren , en de vóór

de eerfte afdeeling ftaande jalonneurs zich terug

trekken. Hetzelfde zal na alle formatiën in batailla

plaats grijpen; en de guides zullen altoos door het

rot gaan van den pelotons - kommandant , welke het

naast bij hen ftaat.

i. *

357. De bataillons-kommandant moet de formatie

nagaan, door zich vóór langs de lijn. van bataille

ge
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gefladig verder zijdwaarts , en altijd ter hoogte van

de afdeeling te begeven welke gereed is , om tot het

inrukken in die lijn, de wending te doen; als kun

nende hij van daar het best den misflag, voort

vloeiende uit een kommando dat te vroeg of te laat

aan de voorgaande afdeeling gedaan is, bemerken

en doen verhelpen.

358. De adjudant moet met de grootfte zorg

vuldigheid de rigting der guides , naar gelang zij

zich in de lijn van bataille begeven , behoorlijk be

palen, en ten dien einde zich op die lijn eenige

pasfen achter dezelve ftellen : zullende deze grond

regel in het algemeen voor alle de voorgefchreve-

ne ftrmatiën gelden.

359. Eene kolonne den linkervleugel aan het

hoofd hebbende , zal zich te linkerzijde in bataille

formeren, door- middel der tegenovergeftelde kom-

mahdo's en bewegingen. De afdeelings-komman-

danten zullen alsdan tot het rigten hunner afdee-

lingen, zich op den linkervleugel derzelve ftellen-,-

en op het kommando van guides = ingerukt,

zich naar hunue plaatfen van bataille vervoegen.

Hetzelfde zal telkens plaats grijpen wanneer eene

kolonne , met den linkervleugel aan het hoofd , zich

in bataille moet formeren.

Bemerkingen betrekkelijk het te regter- (of te lin~

ker-~) zijde in bataille formeren.

,360. Ten einde deze beweging met meerder ■

regelmatigheid zoude kunnen uitgevoerd worden,

zal het dienftig zijn de lijn van bataille zoodanig

\ O 3 .te
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te bepalen , dat ieder peloton na volbragte wending»

tfer. minfte vier pasfen te doen hebbe om op dezel

ve te geraken.

361. In het eerfle onderrigt zal men de lijn van

bataille in eene rigting bepalen , geheel of ten naas

te bij evenwijdig met degene waarin de kolonne mar

cheert : maar wanneer de pelotons kommandanten

en de guides het werktuigelijke zamenftel van deze

beweging behoorlijk verftaan, zal de bataillons-kom-

mandant meer gewoonlijk fchuinfche rigtingen kiezen,

ten einde de bataillons te gewennen om zich zonder

onderlcheid in allerlei rigtingen te formeren.

362. Wanneer de rigting der lijn van bataille met

de ftrekking van den marsch der kolonne (d e~) eenen

* merkbaren hoek maakt, zal de bataillons komman-

dant alvorens de beweging te beginnen , aan den gui-

de der voorfte afdeeling een punt (f) voorwaarts,

in eene met de lijn van bataille ten naaste bij evenwij

dige rigting , aanwijzen (1), en zal deze guide zich

dadelijk op dit punt aanbegeven , en de afdeeling op

het kommando of wel op de waarfchnwing, Jiaar

dat de verandering van directe zulks vordert , van

haten kommandant zich naar de ftrekking van dien

guide voegen. Voorts zal iedere der volgende afdee-

lingen dezelfde beweging uitvoeren, zoo dra zij ter

pJaatfe komt. waar de voorfte dezelve venïgt heeft ;

en door dit. middel zullen alle de afcleelingen der ko- '

lonne als zij ieder aan het punt komen , alwaar zij

wenden moeten om zjeh naar de lijn van bataille te

be-

(O Pi» XVll.fig. 1, T
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begeven , na volbraate wending ten naaste bij eveo

veel pasfen te doen hebben om in die lijn te geraken,

3Ó3. De kommandanten der afdeelingen moetea

Wanneer zij zich op de lijn van bataille plaatfin , aU

toos in acht nemen van het kommando rict„u niet

eer- te doen, dan nadat de' guidevan hun peloton

door den adjudant in de rigting bevestigd is : en de-

ze grondregel moetin het al-tmeen bij alle forma»

tien bij opvolging worden nagekomen.

Ten 3de. Kolonne opheele distantie, met den regter

vleugel aan het hoofd, voorwaarts in bataille.

364. Wanneer veronderfleld wordt dat de kolon*

ne, met den regtervleugel aan het hoofd, achten de

lijn waarop de bataillonskomroandant haar in biitaille

wil formeren, te regterzijde opkomt, zal hij eenigen

tijd te voren aan den adjudant het punt, waartegen

hij zijnen regtervleugel begeert aan te fleunen , be

nevens het.rigtingspunt van den linke) vleugel aanwij

zen; en de -adjudant zal terflórld hierop tweejalon>

neurs met zich nemen , en dezelve in de hem aan

gewezene directie plaatfen , zoodanig als bij de for

matie te regterzijde in bataille, 'in n>. ^41, voorge»

fchreven is.

365. Zoo dra het hoofd der kolonne de twee op

de lijn van bataille geftelde jalonneurs rot op omtrent

den pelotons-affland is genaderd, zal de bataillons-

kommandant de kolonne doen halt houden, en aan

den' kommandant der voorfle afdeeling gelasten, om

dezelve roerend aan die twee jalonneius te plaatfen:

Q 4 -- e»
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e» nadat zulks gefchied is, zal de bataillons-kom,-

mandaat de navolgende kommando's doen: jj ,-3

»; < j ■'■!• Voorwaarts in bataille, -.

''''- ( 's» Bataillon = guides REGTsr ; -' -' \

"5.' Met Pelofons , half links.

^ ..;4?, Marsch, ..

«-£.™T jgfi, (1) Op het kommando marsch , zullen alle

de pelotons., uitgezonderd datgene hetwelk reeds ia

de lijn van bataille ftaat, links zwenken, om eene

vaste of niet van de plaats komende fpil ; en zoo dra

de bataillons-kommandant oordeelt dat zij , in verge-

, . lijking der (trekking van de Ign- van bataille, genoeg

gezwonken hebben, zal hij komnjandaren :

t.'u.j i." Voorwaarts. .; ■..<-:, '

'■ v:;; '2.. Marsch.

r -4.j-ü :;-,,.- . . f '■<'■■ f "vj ! *

167.. Op het kommando van marsch , zal de reg- t

lerguide van het naast bij de Hjn van bataille zijnde

peloton, met wenden ophoudende, zich regt voor

uit begeven.

. 368. Op betzelfde kommando zal de regter-guidts

w. yan bet volgende peloton, insgelijks met zwenken

pphoudende , zich regt- vooruit begeven , en het rot .

van het voorgaande peloton, dat zich vlak tegen-

si ever hem bevindt , volgen , tot op het oogenblik ,

wanneer dat peloton de wending regts doet, ora

regthoekig op de lijn van- bataille aan te rukken'; als-

■' - ♦ - - ' dan

"lil P*'XVII. *«'»•



rjkn zal die jguide ophouden, het rot hetwelk vóór

hein was verder te volgen, en regt vooruit, blijven

yooftmarcheren.

■369. De regter-guide van ieder der volgende pe-

f{ .lotons zal hetzelfde nakomen , wat. zoo ,even aan

' dien van het tweede is voorgefchreven, ., " t

370. Iedere pelotons -kommandant zal,'z6ó dra

de regterrguide van zijn peloton regt tegenover het

linker - vleugelrot van het peloton komt, dat onmid

dellijk vóór het zijne in de lijn van bataille moet

' inrukken, kommanderen:,
1

I. Wendt, regis,

a. Marsch.

'\- 371. Deze beide ltommando's zullen op dezelfde

- .wijze uitgevoerd worden als hierboven , bij het for^

; meren te regierzijde in bataille , voorgefchreven is. .

37a. tedere pelstonskommandant zal zijn peloton

op twee pasfen afltands van de lijn van' bataille doèil'

halt houden. De linker- guide van hetzelve 2al zich'

'1 alsdan terftond op deze lijn, vlak' tegen over eender >

. drie linker - vleugelrotten van zijn peloton plaatfen*.

'>'.> en de adjudant hem behoorlijk in de rigting bevestig

r gen; en nadat dit verrigt is, en de: pelotons:- kpm-1

Bandant zich naast den linker-vleugelman van het

te zijner regterhand ftaande peloton geplaatst heeft,

zal deze kommandant kommanderen :

ILefts = RIGT U.
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373. Zoo dra de f rmatie ten vo'le is «erdiied,

zal de bataillons-kommaniiant kommanderui:

Guidcs = INGeRUKT. .

374. Met den linkervleugel aan het hoofd, zal

deze formatie door de tegenov^rgeftdde komman-

do's en middelen verrigt word.n.

375. De bataillqns kommandanten adjudant moe

ten bij deze formatiën het2;'. Ifde werk, wat hun in

het voorgaande artikel voorgefenreveó is, verri^tcs.

Bemerkingen betrikkeliik deformatie van tene ko-

lonne op heek distantie// voorwaarts in bataille.

376. De juistheid dezer bewegfng hangt af van de.

Iigting, welke de pelotons zullen hebben op het 00-

genblik , wanneer de bataillons kommandant voor

waarts = marsch kommandeert. Hij zal het wa

re tijdftip tot het doen van dit laatfte kommando moe

ten beramen, door. in aanmerking te nemen, dat

zoo de rigting der lijn van bataille met de ftrekking

der kolonne geheel of ten naaste bij eenen regten

hoek maakt, de pelotons het achtfte gedeelte van

eenen cirkel moeten zwenken, en dat hoe fcherper

de hoek is , dien deze beide ftrekkingen maken,

hoe verder de pelotons zullen moeten zwenken ,

alvorens zij regtuit beginnen te marcheren.

377. , liet is van zeer veel aanbelang dat ieder pelo

ton, in het aanmarcheren naar de lijn van bataille(i),

juist

(1) Pl- XVII. fy. a.
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Juist de wending doet op het punt O), regt tegen -:

over de plaats , alwaar zijn kommandant op die lijn

zal moeten komen te ftaan. Indien een peloton te;

vroeg wendde , zou het zich gedeeltelijk bedekt zietv

dpor datgene, hetwelk zich vóór hetzelve op de lijrv

van batail'.e geformeerd heeft, en verpligt wezen- om*'

door den fchuinfchen marsch zich te ontblootenof'

zijn front vrij te.nïaken. Indien het daarentegeniei

laat wendde, zou het den; vleugel van het peloton,

daartegen het zich moet aanfluiten, voorbij raken,

en tot het verbeteren van dien misflag genoodzaakt'

zljn^, om bij het voortrukken naar 'de lijn, fchuiits/

te marcheren : en in' beide deze gevallen zou de mis--

flag van een peloton , door het volgende te mislei

den , zich trapswijze tot aan het laatfte kunnen

üitftrekken.

378. De guide van ieder peloton moet zorg dra

gen, van op zoodanige wijze te wenden, dat zijn

peloton' regt op de lijn van bataille komt.

379. Indien de hoek, welken de lijn van bataille. \

met de oorfpronkelijke ftrekking der kolonne maakt ,

zoo fcherp mogt zijn dat de afdeelingen tegenover,

de plaats komende , welke zij in de lijn van bataille

beflaan moeten, zich bijna evenwijdig met die lijn

bevonden te wezen, zouden de koramandanten der»-

zelve niet kommanderen wendt regts (of links), maar.

alleen hunne afdeelingen op twee pasfen van de lijn

doen halt houden , en in die ftelling het kommando

doen : regts (of links) = rigt u,

; 380. Bijaldien daarentegen de hoek, welken de'

-hjti

.< ,,

\
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lijn van bataille met de aanvankelijke directie der

kolonne maakt , merkelijk grooter dan een regie

hoek mogt zijn, zou de formatie niet door de be

weging van voorwaarts in bataille , inaar door die

van te regter- (of te linker-) zijde in bataille,

en volgens de grondbeginfelen , welke ten aanzien"

dezer formatie voorgefchreven zijn , moeten ge-

fchiedenf ( • '

381. Indien een der pelotons eenbeletfel, waar.,

door hetzelve verhinderd werd in front te blijven,

yoortmarcheren , . mogt ontmoeten, zou het in den

marsch regts - (of links- ) ' om moeten maken , en

het onmiddellijk voorgaande peloton uit de flank

volgen : en nadat het dit beletfel voorbij was , zou

het op het kommando van zijnen kommandant wei

derom moeten opmarcheren.

Ten 4de. Kolonne op heele distantie, met den reg«

tervlcugel aan het hoofd , front acAterwaarts

in bataille,

382. Wanneer de kolonne veronderfteld wordt,

niet den regtervleugel aan het hoofd, vóór het reg

ter- gedeelte der lijn op welke de bataillons-komman-

dant haar in bataille wil ftellen , naar dezelve. op te

rukken, zal die kommandant eenige opgenblikken te

voren aan den adjudant het punt, alwaar hij zijnen

regtervleugel wil aanleunen , en het rigtlngspunt voor

den linkervleugel aanwijzen: en de adjudant zal als

dan terftond met twee jalonneurs vooruit gaan , en

dezelve in de hem opgegeveue rigting plaatfen, op

zoo
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zoodanige wijze als bij de formatie te regterzijde irt

lataille voorgefchreven is.

383. Wanneer het hoofd der kolonne gekomen is

tot op omtrent eenen pelotons- afftand van de beide

. op delijngeplaatftejalonneurs, zaldebataillons-kom-

mandant de kolonne doen halt houden , en aan den kom

mandant dervoorfte afdeeling gelasten om dezelve niet

verkeerd front, achter tegen de twee jalonneurs aan

; te plaatfen. Die afdeeling maakt alsdan regtsom, en

zwenkt daarna met rotten links , op het kommando van

haren kommandant; trekt voorts over de lijn van ba-

taille heen en zwenkt , zoo dra haar eerfle rot dezel

ve twee pasfen voorbij ts , nog eenmaal met rotten links,

om zich achter de twee jalonneurs te ftellen : en na

dat zij aldaar gekomen is, zal haar kommandant haar

doen halthouden tnfront maken , en haar regts rigten.

384. In deze ftelling maakt de voorfte afdeeling froi.t

naar de kolonne , en zoo dra zij behoorlijk geplaatst

is , zal de bataillons-kommandant kommanderen :

1. Front achterwaarts in bataille.

a. . Bataillon regts uit de flank.

3.. Regts = om.

4. Marsch.

385. Op het derde kommando zullen alle de pelo-

/ . tops, uitgezonderd het reeds op de lijn van bataille

geplaatfte , regtsom maken , en de koinmandanten

derzelve zich naast hunne regter-guides vervoegen.

386. CO OP het kommando marsch, moeten alle

de pelotons die regtsom hebben gemaakt, zich in

; be-

CO Pu XVIII. fig. I.
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beweging ftellen. De linker-guide (e) van het pelo«" .

ton, hetwelk het naast bij de lijn van bataille is, zal

zich fpoedig naar "die lijn begeven om dezelve te

gaan afbakenen. HIJ zal zich .op dezelve zoodanig

ftellen, als hierboven ten aanzien der trapswijze for-

matiën voorgefchreven is, en aldus aan zijnen pelo

tons - komraandant ten naaste bij het punt aanwijzen,

alwaar dezelve door de lijn van bataille moet gaan,

om haar twee pasfen ta overfchrijden en vervolgens

met rotten links te doen zwenken , zoodanig dat hij

aan zijn peloton eene ftrekking evenwijdig met die

lijn geeft, gelijk in (ƒ).

387. Zoo' dra het voorfte rot van dit peloton nabij

het linker- vleugelrot van het reeds op de lijn van

bataille geformeerde peloton gekomen is , zal de

kommaudant van hetzelve kommanderen :

I. Peloton.

. " s. Halt.

3. Front.

4. Regts = iUGT u.

388. Het eerfte kommando moet op twee pasfen

van de plaats, alwaar 'het peloton halt moet houden,

gefchiedeh.

389. Op het tweede kommando zal het peloton

ftil houden , en indien er openingen tusfehen de rot

ten mogten ontdaan zijn , zullen dezelve fpoedig tot

op hunnen behoorlijken afftand weder opfluiten.

390. Terftond na het derde kommando zal de pe-

lottffis-komaiandant zich naast den linker-vleugelman

van
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▼an het te zijner regterhand ftaande peloton plaatfen ,

en zich met het eerde gelid van dat peloton rigten,

. 391. Het vierde kommando zal op dezelfde wijze ,

als hierboven in n°. 354 is voorgefchreven, worden,

ten uitvo'er gebragt.

392. Alle de volgende pelotons zullen zich op de

zelfde, zoo even verklaarde wijze in de lijn van ba-»

.taille vervoegen, en zich ieder regelen naar datgene ,

hetwelk zich vóór hetzelve op die liin moet bege

ven. De linker, guides (O zullen zich van hunne

pelotons verwijderen , naar gelang dezelve de HJd,

van bataille , op omtrent twaalf pasfen na bereiken,

»n zich aldaar zoodanig plaatfet^ dat zij tegenover

een der drie liiiker -vleugelrotten van hun peloton,

nadat hetzelve zich in flagorde geformeerd heeft,

komen te liaan.

393. Als de formatie volvoerd is , kommandeert

de bataillons-kommandant:

Guides — ingirtjkt.

394. Met den linkervleugel aan het hoofd, worde

deze formatie door omkeering der hiervoor vermeld*

.middelen ten uitvoer ge.bragt.

395. De bataillons-kommandant en de adjudant

moeten bij deze formaten dezelfde werkzaamhe

den , welke hun bij de formatie te regterzijde in

bataille zijn opgelegd , waarnemen.

Bemerking betrekkelijk de wijze , om eene kólonn»

op htele distantie met het front achterwaarts in

> bataille te formeren.

596. Wanneer de pelotons aich naar de lijn van

ba
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bataille begeven moeten de kommandanteti, Welke

hen geleiden , den marsch derzelve zoodanig beflie-

ren, dat zij die lijn over trekken een weinig achter

hunnen guidé ,' en dus moet iedere güide zich vroeg

tijdig genoeg van zijn peloton weg begeven, om \ al

vorens hetzelve te zijner hoogte komt , reeds naauw»

keurig in de figting te ztin gevestigd;

A R t 1 K Ê l 3. ' ;

Formaticin bataille, uit twee bewegingen zamengeftetdi

.397. Wanneer eene kolonne , met den regtervleu-

gel aan het hoofd , achter de lijn van bataille aan

komt, en langs die lijn doormarcheert, en de batail-

lons-kommandant het noodig oordeelt om haar in ba-

taille te formeren eer dat, bij voorbeeld, de drie

laatfte pelotons nog in de nieuwe directie gekomen

zijn , zal hij de kolonne doen halt houden , en na

de rigting der guides van de reeds in de directie zijn

de pelotons gevestigd te hebben, kommanderen:

I. Links in bataille.

a. Drie laatfte pelotons voorwaarts in batuitte.

398. Op het tweede kommando zal iedere kom-

tnandant der drie laatfte pelotons kommanderen :

1. Guides regts.

2. Met pelttins half links.

De bataillons - kommandant zal vervolgens kotn-

Sianderen :

3. Marsch.

299' Op het kommando marsch , door d»n bataillons-

;. kom-
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kommandant gedaan , en vaardig door de komman-

danten der pelotons herhaald, zullen de vijf eerfte

pelotons zich links in bataille , en de drie laatfte zich

vtirivaarts in bataille formeren, volgens de midde

len welke voor deze beide formatiën voorgefchre-

ven zijn. Iedere kommandant van de drie laatfte pe

lotons zal zoo dra zijn peloton ver genoeg gezwon-

ken heeft, voorwaarts en marsch kommanderen.

400. Indien de kolonne in plaats van achter de

lijn van bataille aan te komen, vóór dezelve aan

kwam, zou de bataillons-kommandant moeten kom

manderen :

I w Links in bataille*

$.. Drie laatftepelotons front achterwaarts

in bataille.

401; Op het tweede kommando zou alsdan de

kommandant van ieder laatfte peloton moeten kom

manderen: ten ifte peloton regts uit de flank; ten ad»

■ regts z=z om.

Daarna zou de bataillons-kommandant komman-*

Üeren: . •

3. Marsch.

402. Óp dit kommando marsch, van den batail-

lons- kommandant, hetwelk door de pelotons- kom-

mandanten met vaardigheid herhaald wordt, zulle*

de vijf eerfte pelotons zich links in bataille , en do

drie laatfte zich front achterwaarts in bataille moeten

formeren, volgens de middelen die voor deze'beidö

ftrmatiën voorgefchreven zijn.

403. Deze onderfeheidene bewegingen zouden

II. deel, H door
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door eene kolonne , met den linkervleugel aan het

hoofd, volgens dezelfde grondregelen moeten uitge

voerd worden.

Artikel 4.

Verfcheidene mjzen om eene kolonne op halve

dijlantie en met den regter- of linkervleu

gel aan het hoofd, op de lijn van batail-

le in front te formeren.

Ten lfte Links of regts in bataille , de distan-

tiën van voren nemende.

— ade Te regter- of linkerzijde in bataille.

_ 3de Voorwaarts in bataille om front te maken

naar den kant werwaarts de kolonne been

marcheert.

— 4de Het front achterwaarts in bataille om

front te maken naar de tegenover gefielde

zijde van die , waarheen de kolonne mar

cheert.

Ten ine Kolonne op halve distantie, met den

regtervleugel aan het hoofd , links in batail

le , door de afjlanden van voren te

nemen.

404. Men veronderftelle dat de kolonne voort-

marchere langs de lijn , waarop men haar in bataille

wil formeren. Alsdan zal de bataillons komman-

dant , wanneer het laatfte peloton aan het punt ge

komen is , waartegen hy den linkervleugel wil aan-

. . . ttui
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tuiten , de kolonne doen halt houden , en komman-

deren :

Of hiele distantie voorwaarts opent u.

405. Hij zal tevens aan den kommandant van het

voorfte peloton gelasten , om hetzelve te doen voor-

uk marcheren , en deze kommandant zal daartoe

aanflonds kommandereri:

1. Peloton voorwaarts»

2. Guides links,

3. Marsch.

40$. De kommandant van hec tweede peloton

zal , wanneer hij bemerkt dat hij ten naaste bij zij'

ne distantie verkregen heeft, kommanderen: pelo

ton voorwaarts, guides links, en vervolgens zoo dra

hij dezelve volkomen heeft, marsch, hetwelk traps-

wljze van peloton tot peloton, tot aan het einde

der kolonne, zal gefchieden; moetende ieder pelo-

ton daarbij zorg dragen, van den pas van het on

middellijk voorgaande aan te nemen.

407. Indien de bataillons- kommandant de ko

lonne links in bataille wil formeren , zal hij dezel

ve op het oogenblik, wanneer het achterfte pelo

ton deszelfs behoorlijken afftand heeft, doen halt

houden.

408. Deze bewegingen zullen even eens door

eene geflotene kolonne uitgevoerd worden; en in-r

dien de kolonne den linkervleugel aan het hoofd

had , zouden dezelve door de tegenovergeftelde

middelen gefchieden.

H * 409»
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409. De bataillons -kommandant moet zorg dra*

gen dat elk peloton den marsch aanneemt op het

oogenblik, wanneer het zijnen vollen afftand ver

krijgt.

410. De adjudant moet . zich onthouden aan

het hoofd der kolohne, en den marsch van den

voorften guide befturen.

411. De adjudant - onderofficier moet zich ont

houden ter hoogte van den achterften guide.

Ten 2de Kolonne op halve distantie, met den

regter- of linkervleugel aan het hoofd, te

regter- of te linkerzijde in bataille.

412. Deze beweging zal uitgevoerd worden op

dezelfde wijze als voor eene kolonne op heele

distantie bepaald is.

Ten $** Kolonne op halve distantie , voorwaarts

. in bataille.

•

• 41 3; Deze beweging kan niet zoó als bij eëne

kolonne op heele distantie , door de pelotons irt

front uitgevoerd worden , omdat de ruimte tusfchen

dezelve, tot, het doen der achtfte cirkelszwenking

niet grost genoeg is. Het zal derhalve noodzake

lijk wezen om, op de hierboven ontvouwde wij

ze, eerst de heele distantiën te doen nemen; ten

zij men mogt verkiezen om te laten 'opfluiten, ea

uit de geflotene koloime te dèploijeren.

.Ten

\
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Ten 4de Kolonne op halve distantie , het front

' - achterwaarts in iataille.

414. Deze beweging zal op dezelfde wijs, als

bepaald is voor eene kolonne op heele distantie ?

verrigt worden.

'5 ' ' ~

Artikel 5.

Déphijement (ontvouwing) der geflotene kolonne.

415. Vermits de hierboven aangewezene midde

len , om in geflotene kolonne van directie te veran

deren , eene gemakkelijke wijze aan de hand geven

om eene kolonne in elke rigting naar welgevallen te

plaatfen, zoo zullen de déploijeraenten altoos regt-

hoekig gefchieden, door eerst te beginnen met de

kolonne loodregt te ftellen op de lijn van bataille,

waarop men haar déploijeren wil.

416. Eene geflotene kolonne zal zich dus in ba-

taille knnnen formeren: :.:..: ..1

Ten ifte Met het front voorwaarts, door het 6ê-

t . ploijement.

f— ade Met het front achterwaarts, door den

• contra- marsch en het déploijement.

-— - 3de Met het front naar de regter- of linker-

: flank , door eene verandering van direc

tie in geflotene kolonne en het déploije-
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417. Nadat de lijn van bataille bepaald is , zal de

adjudant vooraf op dezelve twee jalonneurs ftellen ,

iets minder dan het front van eene der afdeelingen

der kolonne is uitgeftrekt, van elkander verwij

derd. Men zal de kolonne op deze beide jalonneurs

doen aanmarcheren , ten minfte op twee pasfen aan

deze zijde van dezelve doen halt houden, en haar

dan evenwijdig met de lijn van bataille ftellen, bij

aldien, zij niet reeds zoodanig ftaan mogt.

41S. (1) In het hierna volgende voorbeeld , zal

men een voorfte bataillon (s) veronderftellen van

eene divifie Kolonne , met den regtervleugel aan het

hoofd, hetwelk evenwijdig met de door de beide

jalonneurs (d e) bepaalde lijn van bataille geplaatst

is , en op de tweede divifie moet déploijeren.

419. Deze veronderftelling bevat alle mogelijke

gevallen in zich.

De bataillons-kommandant zal alsdan kommanderen:

l« Kalonne , op de tweede divifie déploijeren ,

2. Bataillon regis- en links- tss. gm.

3. Marsch. . . a --

/

429. Op liet eerde kommando zal iedere divifie-

kommandant zijne divifie waarfchnwen , dat z\j regu-

of linksom zal moeten maken , en de kommaadant

der

Wl I M

CO Pu XVIII. fig. *
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der tweede divifie aan dezelve de waarfchuwlng

doen van zich niet ie verroeren.

421. Op het tweede kommando zullen de divi-

fiën, welke in de orde van bataille te regterzijde

van de benoemde divifie moeten komen te ftaan,

nameiyk de regter- flank en de eerfte divifie, regts-

om maken, en de kommandanten dier beide divifiëu

zich naast hunne regter -guides begeven. Daarentegen

zullen degenen welke te linkerzijde van de benoem

de divifie moeten komen , dat is te zeggen , de der

de , vierde en linker - flankdivifie linksom maken , en

derzetver kommandanten zich naast hunne linker-gui-

des vervoegen. De kommandant van de regter- flank

divifie moet aanftonds twee punten op den grond in

het oog nemen, om zijne directie te verzekeren.

422. Op het kommando marsch, zullen alle de

divifiëa welke zich naar eene der flanken gewend

hebben, aantreden, en moet de kommandant der

regter-flankdivifie daarbij in acht nemen van naauw-

keurig regt voor zich uit te marcheren, en vooral

vermijden van aan den buitenkant der lijn van bataille

te (komen.

423. De regter -guides (A) van de divifiën die

regtsom, gelijk ook de linker -guides (*) dergenen

welke linksom gemaakt hebben, moeten gedurende

den marsch uit de flank, naauwkeurig den afftand

van drie pasfen onderhouden waarop zij van de di

vifie die de hunne in de orde van ikolonne onmid

dellijk voorgaat, moeten gefchelden wezen, en met

elkander op gelijke hoogte marcheren,

424. Iedere divifie - kommandant zal foor zich

H 4 »el
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selven, op Jet kommando halt, hetwelk aan da

divifie , die onmiddellijk vóór de zijne moet halt

i honden, gedaan wordt, blijven ftil ftaan, zijne di

vifie voorbij zich laten heentrekfeen , en uit den af-

ftand tusfchen zich zelven en den guide die haar

leidt, gelijk mede uit de opening welke tusfchen de

• rotten plaats heeft, het ware tljdfh'p bepalen om haar

te doen halt houden. Door middel van deze twee

ledige oplettendheid, zullende divifie . kommandan-

ten in ftaat gefield worden , om den afftand met

naauwkeurigheid te beoordeelen.

425. De kommandanten der eerfte en derde divi

fie , naast hunne guides ftaande, moeten den marsen

van hunne divifiën niet volgen , maar zullen dezelve

yoorbij zich laten heentrekken: en de kommandant

der eerfte divifie zal de distantie, gelijk hiervoor

aangewezen is , beoordeeld en genoegzaam bevonden

hebbende, kommanderen:

1. Eerfte divifie*, : *

: , . s. Halt, .

3. Front.

En zich aanftonds vóór het midden zijner divifie

• ftellen.

426. Zoo dra de kommandant der tweede divi

fie zich op het punt ziet, van door de eerfte

qntbloot (gedemaskeerd) te worden, zal hij kom-

, ; .oaqderen:

1. Divifie voorwaarts.

f fl« Guide links,

3. MARsCHV . : . ,'iJi.V
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427. Op het kommando marsch , hetwelk meet

gedaan worden op het oogenblik wanneer het front

der tweede divifie geheel vrij wordt, zal dezelve

zich naar den lijn van bataille begeven , en wanneer

zij tegen de op de lijn ftaanrfe jalonneurs (d e).ge

naderd is , zal haar kommandant aan haar de kom-

raando's doen: '

4. Divifie.

$. Halt.

428. Op het kommando halt , zal de tweede

divifie ftil houden, en de vervullings - onderofficier

van het vierde peloton zich, in (*»), tusfchen de

twee jalonneurs plaatfen, regtsom maken, en door

den adjudant naauwkeurig op de lijn. van bataille ge

vestigd worden ; en de kommandant der tweede

divifie, zich dadelijk naar den linkervleugel zijner

divifie begevende, zal kommanderen;

j&. Links = rigt v.

439. De kommandant der divifie en die van het

vierde peloton zullen elk het peloton rigten, het

welk de oogen naar hem gewend heeft, en vervol

gens flaat kommanderen.

430. In dien tusfchen tijd zal de regter-flank-

divifie de eerfte divifie. gedémasqueerd hebben , ea

alsdan zal aanftonds haar kommandant, die op het

kommando halt, gedaan aan de eerfte divifie, i»

blijven ililitaan , kommanderen;

1. Flankcurs,

2. Halt.

j. ^Front.

H 5 4Si.



i» Bataillons-fchooh IV<k afdeEuare. ,

431. Op het kommando front , zal de regter-guf-

de van elk peloton zich op de lijn van bataille ver

voegen, links front maken en zich in de rigting der

twee, vóór de tweede divifie gefielde, jalonneurs

plaatfen.

432. ' Zoo dra de kommandant der eerfte divifie

(*) bemerkt, dat de regter - flankdivifie ten naaste

fey vóór ztfne divifie weg is , zal hij kommanderen :

1. Divifie voorwaarts,

s. Ouide links.

3. Marsch.

Dit laatfle kommando moet hij uitfpreken op het

oogenblik wanneer het geheele front zijner divifie

vrij wordt.

433. De eerfte diviGe marcheert alsdan naar de

lijn van bataille, en zoo dra zij dezelve op twee

pasfen na bereikt heeft, kommandeert haar komman-

«Uüt:

4. Divifie.

5. Halt.
f' > . -..

.: 4 . -■: r.o.; ; -■ v ? .

434. Na dat de | kommandant der eerfte divifie dit

laatfle kommando gedaan heeft, zal hij zich mast

den regter -vleugelman der tweede divifie vervoegen.

De regter -guide van elk der twee pelotons van de

eerfte divifie zal zich te gelijker, tijd op de lijn van

bataille begeven , links front maken , en zich in de

ligting der twee, vóór de tweede divifie gefielde,

j*-
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jalonneurs plaatfen. Vervolgens zal de komm'andanc

der eerfte divifie kommanderea:

6* Links =. rigt u.

435. De kommandant der divifie en die van het

tweede peloton zullen elk het peloton rigten, het

welk de oogen naar hen gewend heeft , en daama

ftaat koramanderen.

436. Zoo dra de kommandant «!er regter-. flank-

divifle ziet dat de eerfte divifie in het alignement

Is , zal hij (zonder naar het kommando ftaat van

derzelver kommandant te wachten) zich naast dea

regter- vleugelman van de eerfte divifie vervoegen,

en links = bigt u kommanderen. De regter -flank-

divifie zal op dezelve wijze, als ten aanzien der

eerfte diyifie is voorgefchreven , gerigt worden.

437. Het déploijement van den linkervlengel zal

volgens dezelfde grondbeginfelen gefchieden.

438. De kommandant , namelijk van de derde

divifie, die om zijne divifie langs zich heen te zien

voorbij trekken , ter hoogte van de linker - flank der

tweede is blijven ftaan , zal tiafir doen ftii houden ,

op zoodanige wijze, als voor den kommandant der

eerfte bepaald is, en zich alsdan vaardig vóór het

midden zijner divifie begevende , kommanderen;

1. Divifie voorwaarts*

2. Guide regts,

3. Marsch.

«f.
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439. Op het kommando marsch, begeeft zich da

derde divifie naar de lijn van bataille , en wanneer

zij tot op twee pasten van deze lijn genaderd is,

Commandeert derzelver kommandant :

4. Divifie.

5. Halt.

440. Na dit laatfte kommando gedaan te hebben ,

zal de kommandant der derde divifie zich naast den

linker -vleugel man van de tweede begeven. Te ge

lijkertijd zal de linker- guide van ieder peloton dier

derde divifie zich op de lijn van bataille vervoegen,

regts front maken , en zich in de rigting der beide ,

vóór de tweede divifie gefielde, jalonnenrs phutfen.

De kommandant van deze laatstgeiaelde divifie zal

tot in het tweede gelid te rug gaan , wanneer die

van de derde zich op zijne plaats komt begeven.

441. Vervolgens zal de kommandant van d©. derde;

-• • divifie kommanderen 1

6. Regts — rigt u,

443. De kommandant der divifie en die van het

zesde peloton zullen elk het peloton rigten, dat de

oogen naar hen gewend heeft, en dwuraflaat kom-

t. jnandereï».

' 44j. De, vierde en de linker- flankdivifie zullen

allei nakomen, wat voor de derde divifie bepaald. is.

444. Nadat het déploijement volvoerd is, zal do

kommandant van het bataillon kommanderen.: t

. Guides = ingerukt»
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44$. Op die komttiando zullen de kommandanten

van de eerfre en tweede divifie, zoo als ook de

kommandant der regeer- flankdivifie en de guides,

zich weder naar hunne plaatfen van bataille begeven.

De kommandant der derde divifie zal zich op z\jd©

wenden , om dien van de tweede door te laten.

De jalonneurs zullen zich van vóór het front weg

begeven.

446. De bataillons- kommandant moet gedurende

de uitvoering der beweging, voor de nakoming der

grondbeginfelen zorgen, en voornamelijk acht geven

dat de divifiën , in het déploijeren , niet te vroeg of

te laat halt houden. Hij moet met vaardigheid, maat

zonder getier, den misflag van een te vroeg of te

laat gedaan kommando verhelpen , en voorkomen dat

deze feil verder dan tot de divifie , in welke dezelve

heeft plaats gegrepen , zich uitbreide.

447. De adjudant moet telkens wanneer hetde'-

ploijement (cemraalis , of) uit het midden gefchiedt,

bij opvolging de rigting der guides van de regter-

divifiën bevestigen. Maar zoo menigmaal als het

déploijement op de voorfle of op de achterfte divifie

der kolonne verrigt wordt , moet hij de rigting van

alle de guides , den eenen na den anderen nazien en

Verberen.

448. De adjudant- onderofficier moet altoos wan

neer uit het midden gedéploijeerd wordt, de rigting

der guides van de linker -divifiën verzorgen.

Ovtr-
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Overzigt der algemeens grondbeginfeUti , en he*

merkingen betrekkelijk het déploijement.

449. Op welke divifie men ook moge déploije-

ien, altoos maken alle degenen } welke in de orde

Van bataille te regterzijde van de benoemde divifie

móeten komen , regtsom , en die welke links van

dezelve behooren te ftaan , linksom.

450. Alle de divifiën moeten regthoekig déploije-

ren, te gelijker hoogte marcheren, en den aflland

onderhouden naar de zijde van de lijn van bataille.

451. ledere divifie moet op het oogenblik wan

neer haar front vrij wordt, zich naar de lijn van

bataille begeven , en zich aldaar rigten naar den

kant van de tot rigtfnoer benoemde divifie, welke

voor zich zelve zich altoos links moet rigten wan

neer de kolonne den regter- , en regts wanneer zij

den linkervleugel aan het hoofd heeft.

452. De divifie - kommandanten moeten bij het

dépleijeren , acht geven dat de bepaalde grondregels

voor den inarsch uit de flank wel worden nageko

men : en indien er opening tusfehen de rotten mogt

ontftaan wezen , hetwelk echter niet anders dan op

eenen moeijelijk te betredenen bodem behoort te ge-

fchieden , moeten zij dezelve bij het kommando halt,

weder op hunnen behoorlijken afftand doen opfluiten.

453. Wanneer een divifie - kommandant dit kom:

aaiido te vroeg of te laat deed, sou dé divifie ver.

pligt
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Jjligt wezen , om als zij zich naar de lijn van betaille

begeeft, fchuins regts of links te marcheren, en

haar misflag zoude bovendien de volgende divifte

kunnen misleiden.

454. Bij de divifiën welke uit dé linker -flank dé-

ploijeren , is het altoos de linker -guide van het eve-

ne en onevene peloton van elke harer, welke zich op

het kommando halt , aan de divlfie , als zij twee

pasfeu van de lijn van bataille is, gedaan, op die lijn

moet ftellen, om de rigting af te bakenen; terwijl

het integendeel bij de divifiën welke regts uit de

flank déploijeren, de regier» guide van elk peloton

is, die zich tot het afbakenen naar de lijn van

bataille moet begeven."6k

455. Ten einde het rigten der divifie, op wel

ke gedéploijeerd wordt zoo veel te gemakkelijker te

maken , moet de adjudant altoos op het oogenblik

wanneer die divifie op de lijn van bataille komt,

den in het midden van haar ftaanden vervullings-

onderofficier naauwkeurig op die lijn, tusfchen de

twee te voren reeds op dezelve gefielde jalonneurs,

plaatfen.

456. Alle deze grondregelen zijn insgelijks toe-

pasfelijk op eene kolonne welke geheel regts of

geheel liuks déploijeert,

rijr-
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\ Marsch in Batailk*

i EERstE ARtIKEl*

'r* Voorwaarts in batailh marcheren.

457. Wanneer het bataillon naauwkeurig gerigt

is, en veronderfteld wordt het rigtings - batailloü

uitte maken, zal de bataillons-kofflmandant, het

in bataille willende doen marcheren , daarvan den

adjudant verwittigen , en zich zelven omtrent veer

tig pasfen achter het vaandelrot .begeven, front ma

kende naar het bataillon.

458. t)e adjudant zal zich op gelijken afftand vóór'

het vaandelrot plaatfen, en front maken naar den

batailions - kommandant , die denzelven door met

zijnen degen te wenken , tegenover den vaandeldra

ger (1) zod na mogelijk in eerie op de lijn van ba-

taille loodregte'rigtjng ftellen, en vervolgens over

deszelfs hoofd en dat van dien vaandeldrager in

het veld een voorwaartsch rigtingspunt in het oog

zal nemen, bijaldien de grond daartoe een merk

baar voorwerp oplevert , hetwelk zich naauwkeurigr

. la

1 » > > " ' ' »

{1) Vu XIX. fig. 1.
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in de verlengde lijn van die beide eerfte punten be

vindt.

459. . De bataillons- kommandant zal zich voorts

omtrent zestig pasfen achterwaarts begeven , en twee

jalonneurs (a en b) in de verlenging van de door

den vaandeldrager en adjud-ant bepaald wordende

fegte lijn ftelleh. De jalonneurs zullen achterwaarts

front maken. De eerfte (a) zal geplaatst Worden

op omtrent vijf en twintig pasfen achter het derde

gelid van het bataillon, en de tweede (b) op gelij

ken afftand van den eerften.

46b'. De vaandeldrager zal zoo dia de adjudant

behoorlijk op de loodlijn geplaatst is , twee punten

op den grond in het oog nemen in de regte lijn,

die bij hem beginnende, tusfchdn de hielen van

dien officier zou doorgaan: van welke beide punten

het eerfte vijftien of twintig pasfen van den vaandel

drager moet verwijderd wezen.

. 461. Nadat deze voorbereidingen gemaakt zijn,

zal de bataillons - kommandant kommandereu:-

'. ■ ■ ' .

1. Bataillon voorwaarts,

462. Op dit kommando zal het eerfte gelid de

vaandelwacht zich in den gewonen pas zes pasfen

vooruit begeven, en het tweede gelid dier wacht in

deszelfs plaats treden. De twee algemeene guides

(ƒ £) zullen te gelijker tijd zich ter hoogte van dat

eerfte gelid vervoegen, de eene (ƒ) regt tegenover

den kommandant van het regtervleugelpeloton en

II. oexl. I <je

/
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de andere Ce?) regt tegenover den rotfluiter, welke

eanfluit op den linkervleugel van het bataillon.

463. De adjudant moet in acht oenen van. den

vaandeldrager naauwkenrig tusfchen zich en den onv

derofficier van het vaandelrot , die* denzelven in het

«erfte gelid vervangen heeft , te vestigen , en zich

vervolgens naar de plaats , welke bet» hierna, ia

n*. 471, zal worden aangewezen, begeven.

464. De adjudant - onderofficier zal zich eenige

pasfen zijdwaar» regts- of links van het gelid de»

vaandeldragers (lellen.

465. De bataillons -koiamandant zal vervolgen»

kommanderen :

2. Marsc».

466*. Op dit koomando zal Bet bataillon vaardig

aantreden. De vaandeldrager welke met het hou

den van den pa» en der directie belast [is , moet

met de uiterfte bezorgdheid de grootte en tijdmaat

van den gewonen pas in acht nemen , in de verlen

ging marcheren der berde punten , welke hij tusfcbeir

zich en den adjudant op den grond heeft in het oog

genomen, en door de middelen die in ne. 79 der

pelotons - fehool voorgefchreven z\jn , bij opvolging

andere punten in het oog nemen , naar mate dar hij

verder vooruit komt. De twee aan zijne regter- en

linkerhand geplaatfte onderofficiers moeten met hem

gelijken pas houden , zonder het hoofd of de fchou»

ders te verdraaijen : en de vaandeldrager zal ztyo

vaandel tegen de heup dragen.

i

4*7.
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467. De beide algemeene guides moeten met het

vaandelgelid in gelijken pas marcheren , én volkomen

of althans ten naaste bij met dit gelid op dezelfde

hoogte blijven , zonder zich om elkander te bekom»

meren.

468. De drie onderofficiers die het tweede gelid

der vaandel wacht uitmaken, en in het midden van

het bataillon geplaatst zjjn, moeten wel gerigc ei

arm aan arm , met het hoofd regtuït en zonder de

IJJn hunner fchouders te verdraatjen , ' mareHeren.:

De middelfte van hen moet het voetfpoor van den

vaandeldrager naauwkeurig volgen, en met'denzel-

ven geleken pas honden, doch zonder Immer anders

dan op het kommando of de waarfchuwing van den

bataillons - kömraandant , den pas té verlengen 'of te

verkorten, al ware het ook dat hij zich meêr of

minder dan zes pasfen van het vaandelgelid mogt

verwijderd bevinden.

4S9. De kommandant (i) van het ■ vijfde p^lotöH.

moet met de drie onderofficiers van het midden arm

aan arm óp dezelfde lijn marcheren , en het hoofd

regtüit houden.

470. De kommandanten van het vierde en zesde

peloton , welke met de drie in het midden van het

bataillon geplaatfte onderofficiers der vaandelwacht

Bet figtfnöer van hét bataillon moéten uitmaken;

moeten daarom met den vaandeldrager in eenea

volmaakt gelijken pas marcheren , en zich op hec

regthoekig houden hunner fchouders itèt zorgvut

digheid toeleggen. Ten dien 'einde mciétêirzl(f het

hoofd regtnit houden , flechts , nu en dan hec oog

ilaan op de drie onderofficiers, welke zich in hes

1 » nii-
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. . .«midden van het bataillo» bevinden, en wanneer zij

bemerken dat dezelve meer vóór komen of terug

blijven, dan zij , den pas ongevoeligerwijze verlen

gen of verkorten , in dier voege dat zij eerst na ver

loop van verfcheidene pasfen ' weder in de rigting

geraken , ten einde rukken of plotfelijke veranderin-

: "; gen, die noodwendig golving zonden doen ontdaan,

... te vermijden.

471. De adjudant (e) z'ch onmoudende twaalf

of vijftien pasfen regts van den kommandant des

vierden pelotons , moet zorg dragen dat deze kom

mandant en die van het zesde peloton op de hoogte

blijven van de drie in het midden van het bataillon

, . marcherende onderofficieren; en ten dien einde zal

bij wanneer zulks noodig is, dezelve waarfchuwen

» . om den pas te verlengen of te verkorten , hetwelk

1 dan ten naaste bij ;op de zoo even verklaarde wijze

zal worden ten uitvoer gebragt.

. 472. De kommandanten der overige pelotons

, moeten in de verlenging van dit rigtfnoer blijven,

en ten dien einde naar het midden zien , zonder ech

ter het hoofd te veel te draaljen noch de (trekking

hunner fchouders te veranderen.

t' ' . '

475. De pelotons -kommandanten moeten ieder

den marsch van het , naar den kant van het midden ,

naast hen zijnde peloton gadeflaan , en beletten dat

t de foldaten hem voorbü geraken. ZIJ moeten nim-

. Sier de misflagen verbeteren , noch den pas doen

verkorten of verlengen , dan wanneer eene in het

oog loopende noodzakelijkheid zulks vordert; dewijl

. . sene al te bezorgde aaauwkeurigheid , om kleine ge-

."•.... .. brs-
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^ breken te' verhelden ,' altijd grootere veroorzaakt ,-

én de kalmte', ftilteen gelijkheid van den pas ftoort»

welker handhaving in het bataillon van zoo veel aan

belang is.

474. De foldaten moeten sItijd het hoofd regttiit

houden , den elleboog van hunnen nevenman naar de

zijde van het midden zachtjes aanroeren, altoos aan

de drukking die van den vleugel komt, weerftand

bieden, en de grootfte oplettendheid aanwenden: om

hunne fchouders regthoekig te houden, en een wei-

nigje achter de lijn der pelotons -kommandanten te\

bleven , ten einde den grondflag der rigting nimmer

' \j voor dezelven te verbergen. Voorts moeten zij van

,1 ; tijd tot tijd hei oog op het vaandelgelid of op eenen

« der algemeene guides flaan , om met dezelven gefta-

. dig in gelijken pas te marcheren.

" 475« (O MTen z^ gedurende den marsen, de

door de beide jalonneurs (s en b) bepaalde lijn ver

lengen , door naar gelang het bataillon voorwaarts

veld wint eenen derden jalonneur (j), op omtrent

vijf en twintig pasfen achter, .den eerflen O) te.

doen plaatfen. Alsdan zal, de- jalonneur (ê) zijne

plaats verlaten , en zich op gelijken afftand achter

dien derden (») ftellén. De jalonneur (a) zal op

zijne beurt hetzelfde verrigtenj en zoo zal dit, zöo

lang het bataillon voorwaarts blijft marcheren, gefta-

dig op denzelfden voet worden voortgezet. De el

kander dus opvolgende jalonneurs moeten achter

waarts front maken , en in, acht nemen van zich

naauw-

(0 Pt- XIX- fc »•

13
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naauwkenrig ia de directie van de reeds geplaatftc

jalpnneurs te ftellen. Een officier of onderofficier,

ten dien einde uitgekozen , en welke ziel? altijd vijf

tien of twintig pasfen achter den jalonneur moet

©nthouden, die het verst van het bataillon af flaat ,

zal dezelve tyaarfchuwen wanneer zij hunne plaatfen

moeten verlaten , hen vervolgens naar gelang zij zich

in de rigting ftellen behoorlijk in dezelve bevestigen ,

en hen altijd op het voorwaartsch punt rigten , het

welk hem door den bataillons ■ kommandant moet

aangewezen zijn.

476. De bataillons - kommandant zal zich dpor-

gaans vijftien of twintig pasfen achter het midden

van zijn bataillon ophouden , en zich aldaar' zooda

nig plaatfen , dat hij de lijn der jalonneurs niet yoor

den adjudant- onderofficier (ft) 'bedekt. Indien h$

uit de zwaaijing van het bataillon , of uit de kentee-

kenen die hierna in n». 486 en 487 zullen verklaard

worden, oordeelt dat de ftrekking welke de vaan.?

deldrager volgt niet loodregt is, zal hij ten fpoedig-

fte kommanderen: rpuat vMn directie, verder regtt,

(of links). ,.,:.

. 477. Op dit kommandp zal de adjudant- onder

officier fch ielijk dertig of veertig pasfen yóór het

vaandelgelid begeven , aldaar blijven Maan , front

raaken naar den bataillons - kommandant , en zich

te' de directie ftellen , welke deze laatfte hem door

eenen wenk met deszelfs degen zal aanwijzen. Ver

volgens ?al de in het midden van het bataillon ge-

plaat
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plaatfte onderofficier zich op de waarfchuwing van

den bataillons-kommandant, op den. adjudant -on

derofficier aan begeven, door ten dien einde den te-

genovergeftelden fchouden vóór te brengen : en de

beide onderofficiers , welke zich aan zijne regter- en

linkerzijde bevinden , zullen zich naar zijne directie

voegen.

478. Insgelijks zal ook de vaandeldrager zich op

den adjudant aan begeven, door het voorbrengen

van den tegenovergeftelden fchouder: en de adju

dant-onderofficier zal denzelven te gelijker tijd zoo

lang regts of links aan doen houden, tot dat door

(denzelven voor hem den onderofficier van deszelfs

rot naauwkeurig gedekt wordt.

479. De twee algemeene guides zullen zich naat

de nieuwe directie van het vaandelgelid voegen.

480. De officier of onderofficier , belast om het

opzigt te houden over de opvolgende verplaatfing

der achter het midden' van het bataillon ftaande

jalonneurs, zal dezelve ten fpoedigfte in <ie nieu

we directie ftellen , en daartoe den vaandeldrager

roet den onderofficier van hetzelfde rot, die in

het midden van het bataillon geplaatst is , ten

rigtfnoer nemen; ook zal de nieuwe directie der

jalonneurs door den bataillons-kommandant ge

keurd en verheterd worden.

481. De adjudant zoodanig geplaatst als hier

boven in n°. 471 i» voorgefchteven , moet er voor-i

1-4 Z°V
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zorgen dat het vierde en vijfde peloton , en achter

volgers al de overige , .echter' zonder overijling of

wanorde zich fchikken naar de nieuwe directie

van het midden , en . er zich voorts op toeleggen ,

om dit rigtfnocr van ;het bataillon op de lijn van

directie , die door den' vaandeldrager gevolgd wordt ,

volkomen loodregt te doen blijven.

482. ' Hë moet dikwerf acht geven op denmarsch

der, beide vleugels van het' bataillon : en wanneer hij

bemerkt dat de pelotons - kommandanten verzuimen,

>vaïf zich naar het rigtfnoer te rigten, moet hij de

zelve 'desaangaande waarfchuwën, door het kom-

riiando : kommandant . van dat peloton (of van die

pelotons') in 't alignement , zortder zich echter met

eene je \groote. nauwgezetheid met het. verbeteren

van geringe afwijkingen op te houden.

-,483.., De adjudant- onderofficier, die zich gedu

rende, den marsch meesttijds op zijde van het vaan-.

del -gejid .onthoud r- moet zich dikwerf .vijftien of

twintig..:.pasfen vóór.,dat. gelid begeven, en aldaar

ter, p&atfc.achterwaarts. fjont makende „ zich naauw-

jteurj$ in, de verlenging .flellen van de lijn der ach-

fér. het.midden van het^bataijlon ftaaude jalonneurs,.

ten einde na. te gaan,; of de vaandeldrager juist in

deze verlenging. marci^re. 5 en hij moet wanneer

het noodig is, de directie van dezenjlaatften ver

beteren , die daarna dadelijk op den grond twee

nieuwe, punten tusfehen ,zich en den adjudant -on

derofficier moet, in,het,»og nemen, <

•"•. , U .

484.
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484. Alle de grondregels van den marsch m'

bataille zijn dezelfde vóór een ondergefchikt als voor

een rigtings -bztaillon. Doch wanneer het bataiïïon

veronderfteld wordt ondergefchikt te wezen , zal meri'

achter deszelfs midden geene jalonneurs plaatven.'

"Bemerkingen betrekkelijk den .marsch in bataille, -\

485. Indien niet de officieren , onderofficieren en

foldaten in de exercitiën in het klein behoorlijk in

de grondregels van de houding- des' ligchaamsj ge

lijk mede in de grootte en tijdmaat van den pas ,

zijn bedreven gemaakt, zal de marsch van het ba-

taillon golvend, onzeker en zonder eenheid wezen.

■ ■■ ê

486. Indien de vaandeldrager in plaats van regt-

hoekig vooruit te marcheren, eene fchuinfche di

rectie hield, zou het bataillon zwaaijen, en zou

er gedrang in den eenen vleugel, en daarentegen

opening tussen de rotten in den anderen ont-

ftaan : en deze onvolkomenheden , des te merkbaar

der» hoe meer de directie zich van de loodlijn.

verwijderde , zouden, bij het midden eenen aanvang

nemen.' ';'--' '' '~'r / j.

4S7. (1) Indien bij voorbeeld, de vaandeldrager,

door het voorwaarts draaijen van' den linkerfchou- '

der, eene meer of min fchuinfche ftrekking regts

van de loodlijn hield, zou de regtervleugel van het'

"- . . ;-■•■:-. ba-

(i) Pl. XX. fig. 1.

15



J58 ÊatallloM-fchtol. V* afpeeun^»

bataillon genoodzaakt zijn den pas te verkorten , ei

de linkervleugel, dien te verlengen; 4e rigting zou

de verloren geraken ; en er zou gedrang in het reg*

ter-halve bataillon , en opening tusfchen de rotten

in het linker- halve bataillon ontftaan. Dezelfde

Iritwerkfelen zouden plaats hebbeu in den tegenge-

ftelden zin, indien de vaandeldrager door het vóór

brengen van den regterfchouder , eene fchumfche

rigting volgde, welke rinks van de loodlijn was.

488. Dezelfde uitwerkfelen «ouden insgelijks

plaats vinden , bijaldien de grondflag der rigting-

niet op de lijn van directie, die door het midden

van hel bnaillon gevolgd wordt , regthoekig was.

Jndien bij voorbeeld de kommandant van het vier

de peloton, in fteê van zich gerigt te houden met

de drie in het midden geplaatfte onderofficiers der

vaandelwacht , zich achter, en de kommandant van

het zesde peloton zich vóór dat gelid bevond, zou

de linkervleugel van het bataillon t#r*ket verlen

gen , en de regtervleugel tot het verkorten van den

pas genoodzaakt zijn»

489. Het is "derhalve van het grootfle belang»

dat de vaandeldrager zijne (trekking regthoekig

voorwaarts neemt, en de grondflag der rigting al-

tyd loodregt ftaat op de lijn, welke door denzel-

ven gevolgd wordt.»

490. Nadat er eenige pasfen gedaan zijn zal de

bataillons -kommandant, uit die hierboven bijgebrag-

te kenteekenen gemakkelijk kunnen beoordeelen , of

de
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de directie die door den vaandeldrager gehoede»

wordt loodregt Is.

491. Insgelijks zal de adjudant die zijne plaat*

heeft twaalf of vijftien pasfen regts van den kom-

jnandaiit des vierden pelotons,, zeer gemakkelijk

kunnen' befpeuren of de kommandanten van het

vierde en zesde peloton, met betrekking tot de

drie onderofficiers yan het midden, vóór of achter

zijn, door waar te nemen of de kommandanten der

yleugelpelotons verpligt zijn , om hunne pasfen te

yerlengen of te verkorten. Door hier op te letten

zal hij ligtelijk het rigtfnoer altijd loodregt kunnen

houden op. de lijn van directie, welke door deq

vaandeldrager gevolgd wordt, en aldus de golvinj

in het bataillon kunnen voorkomen.

492. Zoo er openingen geboren worden, zoo de

rotten op elkander dringen, zoo er eindelijk eenige

wanorde ontftaat , moet men zoo fpoedig, als im«

nier mogelijk, maar koelbloedig, bedaard, met de

weinigfte woorden en het minfle geraas , daarin

voorzien. -

• » . *

493. In den marsch in bataillc dienen de al&t

meene guides om'voor de vleugelpelotons den pas,

waarmede- het midden van het bataillon marcheert ,

aan te geven en om het gemakkelijker te maken ,

de vleugels indien dezelve te ver achter mogten

zijn, in de figtiug van het midden te hertellen.

Het is diensvolgens noodzakelijk dat zij met het

vaandelgclid denzelfden pas houden, en geheel of

„—. .. ten
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tan naaste bij, op 'gelijke 'Hoogte met hetzelve raar^

cheren : hetgeen Kun door nu en dan de oogen naar

dat gelid te wenden gemakkelijk zal vallen.

494. Indien in eene linie van verfcheidene ba-

tailjons, de vaandeldrager van een bataillon (1), in.

plaats van de loodlijn (o p) te volgen, regts van

deze loodlijn ïn der fchuinfche rigting (c A)' afge

vallen was, en het bataillon zich naar deze ver

keerde directie gevoegd had , zou het niet genoeg

zaam wezen het bataillon tot in (e) gekomen zijn- .

de, te herftellen op eene lijn (fg) [evenwijdig met

de aanvankelijke lijn van batailie (k /); maar zou

men daarenboven hetzelve door den fchuinfchen,

marsch links, vervolgens de ruimte (m ri) weder

moeten doen terug nemen, ten einde het midden

van het bataillqn op nieuw in de loodlijn (• p) .te

brengen , zonder .hetwelk de tusfehenwijdte (^) tus-

fchen .dit bataillon en datgefie (V), hetwelk zich

aan zijnen linkervleugel bevindt, zich zoude heb.

ben vergroot ,.. terwijl .de tusfclïenruimte op zijnen

regtervleugel zich in gelijke reden vernaauwd zou.

.hebben.

495. Wanneer .een bataillon uit , den pas ge

raakt, moet zijn kommandant' het daarvan verwit-,

tigen door het kommando in den , pas. . Hierop

moeten de pelotons - kommandanten en de foldaten

terftond de oogen naar het vaandelgelid , of naar

eenen. der algemeene guides wenden, en deszelfs

pas ten fpoediglle aannemeu. '

' . 496V

CU Vl. XX. fig. 2.
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V

496. Het is eindelijk voor den marscn in linie

Van het hoogfte aanbelang, dat men de bataillons

gewenne om met even veel geregeldheid als gemak

de hierboven, in n°. 477 en volgende, tot het

verbeteren der directie, voorgefchrevene bewegin-

gen te volvoeren , en dat de bataillons -komman-

danten zich op het zorgvuldigfte oefenen , óm hun

ne oogmaat zoodanig te vormen , dat zij met juist-

heid kunnen beoordeelen , welke directie aan hun

bataillon moet gegeven worden.

A R' * I K E l 2.
.., » • -'■-*

'Voorbijtógt langs een belet/el in h,et avanceren

of retireren.

497. Bij- het avanceren van een bataillon in ba-

taille zal, wanneer een peloton of eene divifie het

bewijs moet doen van den voorbijtógt langs ee.-„

nen hinderpaal, de bataillons kommandant de waar-

febuwing doen: dat peloton (of die' pelotons ,) af

gebroken.

498. De kommandant van ieder der benoemde

pelotons zal daarop twee pasfen vooruit rrederi, en

zich naar zijn peloton wendende , kommanderen,

bijaldien hetzelve een gedeelte van het régter- hal

ve bataillon uitmaakt:

1. {Zoo veel/Ie) peloton.

2. Links uit de flank , met roften regts.

3. Marsch.

499. (1) Op het kommando vtarsch, zal het pe-

... Io-

(U Pu XXI. fig. 1.



iJpï BatailUm-fchoih V* afdekl!^

loton in den marsch linksom maken, met rotten

regts zwenken, en de drie regter- rotten van zijn*

ÖDker-uevenpeloton, op eenen afftand van een of

twee pasfen volgens en dewijl het peloton niet vrflf-

Op zich zelf marcheert , zal deszelfs kommandant

niet het voorfte rot leiden, maar naast zijnen ver-

vullings- onderofficier marcheren, die in het eerftaf

gelid is overgegaan.

500. Indien het peloton éeri gedeelte véi het

linker -halve bataillon uitmaakt , zal hetregtsom mi-

ien, met rotten links zwenken, en de drie lin

ker- rotten van zijn' regter •nevenpeloten volgen.

De pelotons -kommandant zal in dit geval, marche

rende naast zijnen vervulling» -onderofficier , het

'cerfte rot geleiden.

501. Wanneer men acht dat men het fteletfeï

Iroorbij is, zal de bataillons - kommandant de waar-

fchuwing doen: dat peloton (of die pelotons') , op

marcheren. ,

De pelotons - kommandant zal daarop komman-

deren :

1. Opmarcheren»

2. Marsch.

500. Op het kommando martch , Zal het peloto»

den ge zwinden pas aannemen, en zuilen de ronen

bij opvolging opmarcheren, zich gedragende oref-

eenkdmftig met hetgeen in n*. 137 der pelotoni-

fchool is voorgefchreven. De pelotons - komman

dant zal niet eerder dan met het laaifte rot , weder

op zijne plaats van bataille treden, indien zijn pelo

ton links uit de flank gemarcheerd heeft.
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Bemerkingen betrekkelijk den voorbijtogt langt

eene hindernis» ..

503. In het regter - halve bataillon zal de Iinkef-

guide van het peloton, hetwelk zich onmiddellijk

aan de regterzijde bevindt van datgene of diegenen,

welke moeten afbreken , zich op de linker flank

van zijn peloton in het eerfte gelid plaatfen* en tu»-

fche - zich en den regtervleugel van het peloton,

achter hetwelk de afgebrokene volgen , de voor de*

zelve benoodigde ruimte , om weder te kunnen op

marcheren , onderhouden; en in het linktr- halve

bataillon zal de kommandant van het peloton, dat

zich onmiddllijk te linkerzijde van datgene of die

genen bevindt, welke voor den hinderpaal moeten

wijken , hetzelve nakomen, wat zoo even aan de

linker guides 'der pelotons van het regter -halve

bataillon voorgefchreven is.

504. Wanneer het peloton van hetwelk de vaan*

delwacht een deel uitmaakt, genoodzaakt wordtaf

te breken , zal op het oogenblik als hetzelve regts»

éf linksom maakt , het vaandelgelid inrukken ; en de

adjudant -onderofficiers zal om den pas én de direc

tie aan te geven, zich zes pasfen vóór het peloton

plaatfen , achter hetwelk het vaandelpeloton mar

cheert, en den pas van het bataillon aannemen.

505. Zoo dra' het vaandelpeloton weder opge

marcheerd is , zal het eerfte gelid der vaandelwacht

zich fchieüjk zes pasfen vóór het bataillon begeven ,

en den pas aannemen van den adjudant -onderoffi

cier.



144 Bataillons -fchool. V^ afoeeling.

cier; dewelke zieh aanftonds daarna , vijftien .of

twintig fchreden ver, vóór den vaandeldrager ver

voegt , en aldaar front maakt naar den achter het

midden zich ontftoudenden bataillons - kommandant ,

door wien hij in de loodlijn gerigt zal worden: en

nadat zulk is gefchied , zal de vaandeldrager dadelijk

op den grpnd tusfchen zich en den adjudant - on

derofficier twee punten in. het oog nemen. t

4 506. Wanneer meer dan twee zich naast elkander

Bevinderide pelotons in het geval zijn , van voor een

beletfel te moeten afbreken, zullen zij zich op het

öaburig peloton naar den kant van het midden , in

kolonne begeven , op zoodanige wijze als hieronder

• verklaard zal worden.

* 1

.. 507.. Veronderftel dat het beletfel de vier lin

ker -pelotons bedekke: alsdan zal de bataillons - kom

mandant , wanneer het bataijlon iets verder dan tot

op eenen pelotons -afftand van hetzelve genaderd

jfs, kommanderen:

(1) 1. Vier linker pelotons, afgebroken.

2» Regts uit de flank achterwaarts z= xn

■ :.. , . .• KOlONNe.

3. Gezwinden pas = marsch.

508. Op het tweede kommaudo zullen de kom-

Siandanten der vier linker -pelotons zich ieder vóór

,. het midden van deszelfs peloton ftellen,en hetzelve

, . nopens de beweging welke het te verrigten heeft,

waarfchuwen.

. 50£.

CO Pt. XXI. fig. a.

/
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509. Op het kommando marseh , zullen de be#

noemde pelotons in den marseh regtsom maken. Ie

dere pelotons - kommandant zal terftond daarop het

voorfte van zijn peloton naar achteren doen uitfprin-

gen (diboiteren), en vervolgens het peloton uit de

flank met den gezwinden pas , achter het vierde*

peloton geleiden ; zich daarbij gedragende naar het

geen met betrekking tot da gezwinde manoeuvre bc

x- . paald is. Naar gelang de pelotons achter het vierde

komen, zullen hunne kommandant en dezelve doen

halt houden, front maken en voorts met den gewo

nen pas weder doen aantreden, om het onmiddellijk

vooraf gaande op pelotons 'afftand te volgen. De

vier linker -pelotons zullen aldus in /koloine , op

heele diftantïe , het vierde peloton volgen s en wan

neer het laatfte peloton dezer kolonne het beletfel

voorbij is , zal de bataillons - kommandant komman*

deren:

ï. Vier linker -pelotons voorwadris op

marcheren.

510. Óp dit kommando, zal de kommandant van

ieder dezer pelotons kommanderen : 1. guides regts;

e. met ^pelotons half links.

De bataillons - kommandant zal vervolgens kom-

«anderen:

3. Gezwinden pas === MAJftSCH.

511. Op het kommando marseh, door de kom-

jaandanten der vier Hnker - pelotons herhaald , zal ie

der dezer pelotons een achtfte cirkels -zwenking link»

doen, eazica voorül naar de lijn vau bataille bege-

IJ. duel. K vaa
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ven op het kommando voorwaarts = marsch, het

welk de pelotons kommandant zoo dra hij oordeelt

dat zijn peloton genoeg ge^iwonken heeft, aan het

zelve doen zal. Ieder peloton zai zich op de lijn

vervoegen, volgens de grondregels voor de forma

tie viorwaarts in bataille verordend ; en zoo dra

het op dezelve komt zal de pelotons kommandant

op zijne plaats van bataille gaan en kommanderenr

in den pas, op welk kommando het peloton den

pas van den vaandeldrager , of bijaldien het vaan

del niet opgemarcheerd mogt zijn, van den adju

dant zal aannemen.

512. In het retireren zullen de onderfcheidene

voorbijtogten langs hinderpalen naar dezelfde grond-

beginfelen, alsof het bataillon avanceerde, worden

ten uitvoer gebragt.

$13. Indien in het geval wanneer een bataillon,

hetwelk voorwaarts in bataille marcheert, moet re

tireren , een of twee pelotons een beletfel ontmoet

hebbende, in de flank achter het bataillon aangehaakt

zijn, en de grond hun het weder opmarcheren niet

veroorlooft, zullen zij te gelijker tijd met het batail

lon halt houden, maar niet regtsom keert maken.

De drie rotten van het bataillon achter welke deze

pelotons zich bevinden , zullen op de waarfchuwing

van den naast bij hen zijnde rotfluitér ,' regts- of

linksom maken, als het peloton regtsom keert maakt,

en vervolgens met rotten zwenken, om wanneer het

bataillon met verkeerd front zich weder in marsch

tegeeft, uit de flank achter de drie naburige rotten

op
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bp te fluiteil. Zij zullen door de aangehaakte rotten

gevolgd worden j dewelke zich zullen gedragen over-

eenkomltig met hetgeen in nV 660 , ten aanzien van

het retireren door den hollen weg (défilé), zal wor

den voorgefchreven.

514* Door middel dezer beweging zullen dé

pelotons , welke in het avanceren zich in de flank

achter het derde gelid bevonden, zich in het reti

reren in dezelfde orde geplaatst vinden achter het

eerite gelid, dat nu het derde geworden is.

515., .Indien in dezelfde veronderfteiling van een

Voorwaarts in bataille marcherend bataillon , hetwelk

Verpligt is te retireren, en ten dien einde halt te

houden en regtsom keert te maken, zich pelotons irt

kolonne achter het derde gelid bevonden, zouden

deze pelotons te gelijk met het bataillon moeten halt

houden, regtsom keert maken $ en zich met verkeerd

front te gelijker tijd als hetzelve, wederom inmarsch

begeven , en aldus in het retireren het derde ^ nu het

eerfte gelid geworden $ voorop gaan. Voorts zou

den zij en zoo verte als de grond zulks toeliet , zich

door den fchuinfehen marsch wederom in linie ftel

len, op het korhmando van den bataillons- komman-

dant: (zoo veel) linker-» (of regter-) pelotons op*

marcheren.

ft * - . ••■ Ar*
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Artikel 3.

Verandering van directie in den marsch

in bataille.

516. Wanneer een bataillon (a) met den gewo

nen pas marcheert , zal de bataillons-kommandant,

hetzelve te regterzijde van directie willende doen

veranderen , kommanderen :

y

I. Regts van directie veranderen,

Marsch.

517. (1) °P het kommando marsch, zal de be

weging eenen aanvang nemen. Het vaandelgelid zal

de pasfen éénen voet groot maken, en zich boogs

wijze naar de regterzijde begeven , door daarbij

in acht te nemen van den linkerfchouder flechts

zeer onmerkbaar voorwaarts te draaljen. De adju

dant-onderofficier zal zich vóór den vaandeldrager

plaatfen, naar denzelven front maken, en deszelfs

marsch zoodanig beltieren dat hij denzelven eenen

cirkelboog doet befchrijven , die noch te groot noch

te klein is: ook moet hij er op toezien dat dezelve

den pas flechts éénen voet groot maakt.

518. Deregter algemeene guide (O "l niets aa~

ders doen dan, als eene'fpil op zijne plaats blijven

de, omdraaljen (pivoteren'), ■■ ''' '

519. De linker algemeene guide (#) zal in eenen

boog

(1) Pu XXII. fig. 1 en Bi
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boog marcheren met den pas van twee voet , ea

zich op den vaandeldrager en regter algemeenen

guide rigifen. ..-..-

520; De onderofficier 00 in het Midden van het

bataillón geplaatst, zal den pas flechts éénen voet

groot maken, en regts zwenken door hét ongevoe

lig voorbrengen van den linkerfoh ouder. Het batail

lon zal zich regelen naar de .beweging van het mid

den. Ten dien einde zullen- de kommandanten van

het vierde en zesde peloton hunnen marseh , gelijk

mede, de rigdng hunner fchouders, met oplettend

heid regelen naar de drie in het midden geplaatfte

onderofficiers , en de overige pelotons kommandan

ten naar dit rigtfnoer de rigting hunner fchouders

en de maat hunner pasfen bepalen.

; afrMïT : - / i - - ;

521* De foldaten moeten hunne oplettendheid ver

dubbelen om niet de pelotons - kommandanten voor

bij -te komen.

;:■;., ::.r..- . ■■!, 'i '

522. In den linkervleugel van het bataillon,

moet de pas des te grooter gemaakt worden , naar

mate men verder van het midden is verwüderd. De

rotfluiter (e) , welke op dezen vleugel aanfluit moet

de pasfen twee voet groot maken.

523. In 'den regtervleugel zal men den pas des

te 'kleiner maken , hoe verder men van het midden

verwijderd is. De pelotons - kommandant (ƒ) welke

op dezen vleugel aanfluit' zal flechts als eene fpil

omwenden daarbij in acht nemende van* in gevalle

hij gedrukt mogt worden, een weiuig gronds toe"

te geven. ' -r - -

Kg V. . '.- 524-
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, 584. De bataillons-kommandant moet er met de

grootfte zorgvuldigheid acht op geven dat de cirkel-

boog , welken het midden van het bataiüon be-

fchrijft , noch te grom noch te ;klein zij , — dat de

pelotons-kommandanten onder het zwenken , ep

den vereischten afftand van elkander blyven,— en

dat het midden zijne zwenking niet te plotfelijk ver-

rigte , maar zoodanig dat de vleugels zich naar des-

zelfs marsen kunnen voegen : hij moet er zich op

toeleggen om. de gebreken voor te komen , gelijk

mede óm er zonder veel geruchts in te voorzien,

ën zorgen dat ér noch opening , noch gedrang tus-

fchen 'dé rotten plaats grijpe.

525. De adjudant vóór het midden van het ba-

taillon geplaatst, moet zijne zorg .tot dezelfde pun

ten, als de bataillons-kommandant, uitftrekken.

526. Wanneer de bataillons - kommandant den

marsch regtuit weder wil doen aannemen, zal hij

köttiman'der.en :

..•o',\ti.' Voorwaarts.

J 'I ! .1" ••. J " ' '• .

2. Marsph.

527. , Op het kommar.do marsch , zal het vaandels

, gelid, geIJ)k(.ook,dp algemesne'guides. en het batail-

lon de» marsch regruit (1) weder aannemen. De

adjudant -pnderofficier zal zich tetftond vijftien of

twintig pasfefl voorwaattjj begeven, en front maken

naar

" ! - "-■.,.. -. . .— . ,l.;JJ.yWWT»

CO Pl. XXII. fig. 3, i '>
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naar den achter het mfdden zich onthoudenden ba-

taillons - kommandanr , die door middel van met zij

nen degen te wenken, denzelven op de Ioodregte

directie zM plaatfen, welke door den onderofficier

van het midden des bataillons moet gevolgd worden.

De adjudant - onderofficier zal daarop dadelijk den

vaandeldrager , bijaldien het noodig is , regts of

links doen aanrukken , tot zoo lang dat dezelve,

zich regt tegenover zijn rot bevindt.

528. De adjudant moet zich beijveren om aan

het vierde en vijfde peloton eene rigting te geven,

die loodregt is op de lijn , welke door den onderoffi

cier van het midden gevolgd wordt, en de oterige

pelotons -kommandanten moeten zonder overhaas

ting, zich daarnaar regelen.

Artikel 4.

Schuinsche marsch van een bataillon.

529. Als het bataillon in front marcheert zal

de kommandant van hetzelve kommanderen:

1. Schuins regts, .... .

2. Marsch.

539. Op het eerfle kommando za! de adjudant

onderofficier zich tegenover den vaandeldrager be

geven.

531. Op het kommando marsch , zal het geheele

bataillon den fcbuinfchen marsch regts aannemen.

K 4 532.
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§32. Om den marsch in front weder aan te ne

men, zal de bataillons -kommandant kommanderen \

' 1. Voorwaarts*

\ ...

2. Marsch.

533' Op het kommando marsch, zal het bataillon

den marsch in front weder aannemen.

534. (O Zoo wel in den. fchuinfehen marsch

als in den marsch in front, moet het bataillon zich

evenwijdig met deszelfs aanvankelijke rigting bewe

gen , diensvolgens moet het bataillon indien het

van dê lijn (s z) uitgaat, op de lijn (# x) aanko

men, die met (s z) evenwijdig is.

535. De adjudant moet zorg dragen van het

ligtfnoer of den.grondflag der rigting in deze even*

wijdige lijn te houden,

536. De bataillons -kommandant moet er oplet

ten dat er tusfehen de rotten geene opening noch

gedrang ontfta ; ook moet hij er zich op toeleggen

om het bataillon evenwijdig met deszelfs aanvani

kelijke rigting te doen blijven.

537. De adjudant -onderofficier die zich tegen

over den vaandeldrager onthoudt, moet denzelven

tegenover den onderofficier van het midden van

het bataillon doen blijven.

*• '

538. Als het bataillon den marsch in front we

der

(1) Pl. XX. fig. 3.
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der aanneemt, zal de adjudant - onderofficier zich

vijftien of twintig pasfen vóór den vaandeldrager

vervoegen , en front maken naar den batajllons-

kommandant , die door met zijnen degen te wen

ken , denzelven in de directie zal ftellen , welke

door den vaandeldrager moet gevolgd 'Worden ; en

deze laatfte zal aanftonds daarop tusfchen zich

zelven en den adjudant - onderofficier op den grond

twee punten in het oog nemen.

Artikel. 5.

Het Bataillon, voorwaarts marcherende , doen

halt houden, en hetzelve rigten,

- . . *

539- De kommandant van het bataillon , willen

de hetzelve doen halt houden, zal kommande-

ren:

1, Bataillon.

2. Halt.

540. Op aet kommando halt, zal het bataillon

ftil houden. Het vaandelgelid en de algemeene gui-

des zullen vóór het front blijven ftaan , ten zij dat

de bataillons-kommandant aan dezelve kommandere :

vaandel en guides = ingerukt ; hetwelk alleenig

dan , wanneer hij den marsch voorwaarts niet wil

doen hervanen , noch het gehe'ele bataillon op

nieuw wil doen rigten, zal plaats hebben.

541. Wanneer de bataillons-kommandant de

rigting niet geheel wil doen vernieuwen , zal hij

zulks noodig oordéelende , dezelve kunnen doen

K 5 ver
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verbeteren» In dit ,geval zal hij komreanderen:

pelotons -kommandanten verbetert de rigting. De

pelotons - kommandanten zullen terftond daarop' de,

oogen naar het midden wenden, zich weder met

het rigtfnoer, op het verzorgen van welks: goede»

rigting de adjudant moer bedacht wezen, gelijk

ftellen, en hunne onderhebbende pelotons op het

fpoedigfte rigten. De adjudant zal de pelotons-

kommandanten , welke zich niet juist in de rigting

van het rigtfnoer mogten herfteld hebben, waar-

fchuwen door het kommande : kornmandant van

dat peloton (of van die pelotons) , achter of vóór.

542, (1) Wanneer de bataillons -kommandant

eerie geheele nieuwe rigting , hetzij evenwijdig ,

heizij fchuins aan het bataillon wil geven, zal hij

zich op eenige pasfen afftands buitenwaarts van

een der algemeene guides vervoegen, aan dezelve

gelijk mede aan den vaandeldrager,- de waarfchuf

wing doen van naar hem front te maken, en daar

op door met zijnen degen te wenken, dezelve ten

fpoedigfte in de rigting plaatfen , die hij 'door het

bataillon wil doen aannemen. De vaandeldrager zal

zijn vaandel- regt op en neer tusfchen de beide oo

gen houden, en de twee onder-officieren van het

vaandelgelid zullen weder op hunne plaatfen van

bataille treden.

543. Indien de nieuwe directie noodzakelijk

maakte, dat een of meer pelotons van een' der

vleu-

CO Pl. x*x- H■ 2.
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vleugels van het bataillon achter bet vorige front

kwamen, zou de bataillons-koniHiandant eerst de

ze pelotons achteruit doen gaan, liet.zij met den

pas achterwaarts, hetzij door dezelve regtsom keert

te laten maken, naar mate de Ujn/van.rigticg min

of meer achter deren vleugel viel , en :daarna. den

vaandeldrager en de algemeene guides op dezelfde

wijze plaatfen , als zoo : even vefkkard is.<

544. Nadat deze toebereiding gemaakt is »- zal

de bataillons-kommandant kommanderen:

•■-' * 1. -Güidès == op 't alignement.

*v2.- 5+5. Op dit kommando zal de regüer- guide van

Ieder peloton van het regie*-.* en de linker - guide

van ieder peleton van het linker-halve bataillon zich

' ' In de rïgting **n den vaandeldrager en de twee

algemeene guides "begeven , naar dan vaandeldrager

front maken, en zich op den afftand, die gelijk is

aan het front1 van zijn peloton, vau den-onmiddel»

UJk vóór hem (taanden guide plaatfetf.,

''-'- ' ■■54^. 'De pelotons -kotomandantén: van het regter-

* Tialve bataillon zullen op den linkervleugel gaan van

hunne onderhebberide pelotons , üitjgezohderd de

iommahdant vaii het vierde 'peloton , dié op den

regtervleugel van hetzelve zal bïïfven , mits zich

plaatfende in het tweede gelid,

547. De adjudant moet indien het noodig is, ten

fpoedigfte de plaatfmg der guides van het regter-,en

de adjudant- onderofficier op gelijke wijze die dec

guides van het linker-halve bataillon verbeteren: eu

-
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nadat dit door den bataillons -kommandant nagezie*

. es goedgekeurd' is , -zal dezelve kommanderen :

a. Naar het midden == rijst u.

5+8. Op dit kommando zullen de pelotons zich

te gelijk en met den: gewonen pas in-beweging ftel-

-~ len, om zioh tegen de iguides aan, te- begeven : eu

, zoo ,dra zij. aldaar gekomen zijn zal iedere pelotons-

kommandant naar de voorgefehrevene grondregels

ajijn eigen, en de adjudant van het vaandelpejoton

rigten. ,-,..;.: .',..,<»i :i.: .; :c~:ir.- ;:.

54J. Indien het alignement fchuinscli U , moeten

de pelotons - kommandanten zorg dragea van de

rigting hunner pelotons daarnaar te voegen, onder»

■ wijl zij dezelve naar de lijn der guides geleiden.

550. Nadat het bataillon gerigt is, zal de kom-

aandant van hetzelve kommanderen: -t- -■...,

.~ v 3» Vaandel en guides =: ingerukt»

\ 551. Op dit kbmmaudo zalleü de vaandeldrager ,

. . de algemeeue guide.s en de guides der pelotons, ge-

HJk, mede de pelotons-kommatidanten van het regter-

kalvft batailloiv,.weder op bunne plaatfen van ba-

taille- reden, qn zal de vaandeldrager- zij a vaandel

v.W8derum tegen de regterheup deunen.

>- "

A R-
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A-y. :-- ARtIKEl. 6, '

ci'-.' ■■■ :: ".'■: ■ " '■'■■ - n

Marschjn het retireren.

: 552. Als de kofnmandant van het bataillon het

zelve heeft doen halt houden, en vervolgens wil

laten retireren , zal hij het kommando doen:

' .1. Front achterwaartse

. - . 2. - Bataillon, regtsom= keert.

553- Op het oogenblik wanneer het bataillon

dit kornmando ren uitvoer brengt , moeten het

vaandelgelid en de aigemeene guides , indien de

zelve vóór het frorr^ftaan, wederom1 inrukken op

hunne plaatfen van bataille. De vaandeldrager zal

in het derde , nu het eerfte gelid , over gaan. De

beide onderofficiers van zijn rot zullen, ten einde

hem door te laten , zich op zijde wenden. De

bataillons - kommandant zal te gelijker tijd zich

achter het eerfte gelid , nu het derde geworden ,

begeven; en de adjudant en adjudant • onderofficier

zullen zich vóór het derde, nu het eerfte gelid,

plaatfenj ./,..,.

554. Indien hét een rigtings- bataillon is zullen

de jalonneurs op dezelfde wijze als bij het' avance»

ren, geplaatst worden, uitgezonderd dat zij front

naar het bataillon maken. De bataillons -komman

dant, zich omtrent yeertig pasten achter het vaan-

delrot plaatfende, zal dezelve zoodanig ftellen, bij

aldien zij niet reeds behoorlijk geplaatst mogten we

zen; ofwel zoo zij zulks reeds zijn mogten, zal de

of-
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officier of onderofficier, belast om over dé opvol»

gende verplaatfing derzelve het opzigt te houden *

dezelve regtsom keert' te doen maken , op het oo-

genblik. wanneer deze beweging door liet batail*

Ion 'wordt ten uitvoer gebragt.

555. Indien het een ondergefdhikt bataillon Is,

zal de bataillons-kommandant zich op dezelfde

wijze plaatfen, als zoo even is verklaard, en zal

de adjudant zich omtrent veertig pasfen vóór het

opfluitende gelief, regt tegeuover den vaandeldrager

begeven, en aldaar op de loodiijn door den batail .

lons - kommandant gevestigd worden > in zoodanigef

voege , als met betrekking tot den marech voor

waarts in bataille is bepaald.

556. Na het maken dezer toebereidfeleri , zal

de kommandant van het batiillon kommanderen:

a. Bataillon = voorwaarts.

55?. Op dit kommando zullen de vaandeldrager

en de beide onderofficiers van het derde gelid der

vaandelwtcht acht gewone pasfen vooruit treden,

en door het tweede gelid dier wacht vervangen

worden. De twee algemeene guides zullen zich op

dezelfde hoogte als het yaandelgeljd flellen , de

vervulling» - onderofficieren zich in het opfluitende

gelid vervoegen, en de pelotons -kommairdaDten in

het derde, nu het eerfte, gelid gaan. De drie naasc

bij bet midden van het bataillon zich bevindende,

rotfluiters zullen zich achter het vaandelgelid naast

elkander plaatfen ten einde tot rigtfnoer voor fret

opfluitende gelid te verftrekken.

55*'
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558. De bataillons -Commandant zal vervolgens

kommanderen : v-

4. MaR-Sch. ■ '

559. Het bataillon zal met verkeerd front naar

- derelfde grondregels als met regt front, marcheren.

Indien het een rigtings - bataillon is, zal de vaanidel-

drager zijne ftrekking nemen op de jalonneurs , wel

ke zich uit zich zelve , naar mate het bataillon hen

nadert, in opvolgende orde achter den verst afftaan-

den jalonneur zullen ftelleh , terwijl de met het op-

zigt over de jalonneurs belaste officier zorg dragen

moet , van dezelve naauwkeurig in de rigting te

\ bevestigen. Doch zoo het een ondergefcbikt ba

taillon is , zal de vaandeldrager zich op de loodlijn

houden door middel van de punten, welke hij op

den grond in het oog neemt. Voorts moet van'de

drie naast elkander marcherende rotfluiters degene,

welke zich achter den mndeldrager bevindt, naauw

keurig deszelfs voetftappen volgen.

560. De bataillons-kommandant. en de adjudant,

onderofficier moet hetzelfde werk , als bij den

marsch voorwaarts, verrigten.

561. De adjudant moet zich buitenwaarts van

de rotfluiters des vierden pelotons plaatfende , er

zich op toeleggen om de rotfluiters van den grond-

flag der rigting loodregt op de lijn der directie te

doen blijven; en naar dezen grondflag moeten de

overige rotfluiters zich rigten.: ■<:.

Ar-
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Artikel. 7.

• Het retirerende, bataillon doen halt houden*

en hetzelve in front herftellen*

562. De kommandant van het bataillon, hetzel

ve hebbende doen halt houden, zal wanneer hy

het in front wil herftellen, kommanderen:

1. In front herjlellen»

2. Bataillon , regtsom = keert.

563. Op dit Commando zullen het vaandelgelid ,

de algemeene guides, de pelotons - kommandanten en

de vervullings-onderofficieren hunne plaatfen van ba-

taille weder innemen, en zal de vaandeldrager we.

derom overgaan in het eerfte gelid.

564. Indien de bataillons - kommandant vervol

gens de rigüng van geheel het bataillon wil doen

"hernieuwen , zal hij kommanderen :

3. Vaqndel en generale -guides op V alignement*

565. Op dit kommando zullen de vaandeldrager

en de beide algemeene guides zich vóór het front

begeven, en front maken naar den op den regter-

of linkervleugel zich onthoudende bataillons -kom

mandant, die dezelve behoorujk zal ftellen in de

rlgting welke hy aan de linie wil geven , en ver

volgens kommanderen:

4. Guides = in 't alignement.

5t Naar het midden ~ rigt u;

>;Sr 't Ar.
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, ,:.. ., ... , A R T I K Eli .8* , '

' Mét'een bataillón alt de flank marcheren* ' '"

..j".: ./.. :,., c'. , .. , ;... .:. ,. . ;t

?566i De bataillons-kommandan.t moet fomtijds het)

bataillón oefen en in het rnarqueren van den pas,.ënj

het ook nu en . dan , met den gezwinden pas doen

marcheren *. wanneer het in. de, tydmaat,van.den

gewonen .pas eene behoorlijke vastheid heeft^, Ins

gelijks moet hij het oefenen in het marcheren uit

de flank ; en hij zal ten dezen einde kommande»

ren; ,

I. Bataillón regts-(of links-') uit de flank.

. .^,Regts- (of links-) .== om.

<z, Bataillón voorwaart's* . ,.

4. MaRsCHi • ,.' • < , ./

567. Op het tweede kommando zullen de pelo

tons - lcoinmandanten en vervullings - onderoffleief.en

" zich plaatfen, zoo als in.ri*'. 120 der pelotons-*

fchool voorgefchreven is".

568. De beide rotfluiters welke op detulinker-

vleugel .van het batailloin ,aanfluiten, zulltyj zich

plaatfen, die uit het eerfte geljd als de pelotons-

. kommandanten, die uit het derde als de vervul

lings - onderofficieren.

' " 569. Wanneer het bataillón links uit de flank moet

marcheren , moeten de pelotons- kommandanten zich

niet naar hun linker-vleugelrot begeven. In dit geval

zullen de beide rotfluiters , die op den linkervleugel

van het bataillón aanfluiten , hetzelve geleiden.

II. deel. L 570.
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570. Het zij het bataillon regts- of links- uit de

flank marcheren , de adjudant moet zich altoos plaat,

fen op de hoogte van het voorfte rot , en de adju

dant-onderofficier op de hoogte van het vaandel,

beide omtrent zes pasfen op zrjde van het eerfte gelidj;

' 571. Op het vierde kommando zal het bataillon

zich vaardig in beweging ftellen. De vóór het voor-

fle rot van den regier- (of linker ) vleugel marche-

. • rende onderofficier moet de uitertte oplettendheid

sanwenden , om de grootte en tijdmaat van den pas

naauwkeurig te onderhouden, en zich zoodanig,

dat hij niet fiiagert, regt vooruit te bewegen.

57a. De adjudant moet gefladig in denzelfden pas

marcheren , als de fpits of het hoofd van het ba

taillon , en de adjudant- onderofficier altoos den pas

van den adjudant houden. Aldus zullen zij den

pas aan het bataillon aangeven.

573. De pelotons -kommandanten en rotfluiters

moeten er zorgvuldig het oog op houden, dat de

rotten niet achter blijven noch opdringen , en dat

dezelve hunnen afftand niet dan op eene onmerk

bare wijze herftellen , bijaldien dezelve mogt ver

loren gegaan zijn,

574. De bataillons-kommandant moet zorgen dat

deze grondregelen nagekomen worden.

575< Wanneer de bataillons-kommandant met

rotten wil doen zwenken, zal hij kommanderen:

I. Met rotten rcgtsx (of links').

" a. Marsch,

57*
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J

576. De rotten zullen het eene na het andere *

op dezelfde plaats als het voorfte rot, zwenken,.

en daarbij de grondregelen volgen , welke in n9 126

der pelotons - fchool voorgefchreven zijn.

577* De bataillons»korafnandant moet in dit on

derwijs dikwerf bij afwisfeling, nu eens regts dan

eens links' doen zwenken , in dier voege dat er

zich in het front van het bataillon gedeelten op

doen, die naar den tenen, en andere, welke naar den

tegenovergeflelden kant zwenken, zonder dat de

pas of de affiand tusfehen de rotten eenigerlei Ver

andering ondergaat.

578. Deze les is eene der beste welke men aan

eèn bataillon geven kan om hetzelve volkomen be»

dreven te maken in de tijdmaat van den pas.

Artikel 9.

Het bataillön met rotten ter regtër- of linker-

1 zijde in bataille formeren.

579. Wanneer het bataillon links uit de flank mar

cheert , en rtet rotten' ter linkerzijde moet opmarche

ren, zal, nadat de bataïïlons-kommandant de lijn

van bataille bepaald heeft, de adjudant op dezelve

twee jalonneurs, zoo ver van elkander als het front

vari een pVfoton is" uitgeftrekt, en in dier voege

plaatfen dat zij met den linker fchouder naar het

bataillon flaan, als hetzelve zich geformeerd heeft.

580. Zoo dra het voorfte van het bataillon byn*

La ge-



g»Komea is fot de hoogte Van den eerftett Jalbnöëur,

zil de barailkmsJiommandaiit de kottniandö's doenï'

I. Met rotten -ter linkerzijde /» hataille. .-j

-?:■■ ^.Peht»ns-kó^M'ahddnt't^'biJi''üw' yhSrflt

ï.ïj ■'j')'' linker - nót.. ■.■ ; '-'">-■ --:/'* -J

13 :;.i. :,:../ -~:i ; ': . - ."j.')."' - '- ' . :•?

i_u ^.'MA^scHi".}■.' r : i - \ -.rj - ..; f : ,'

5J1. Op het tweede kommando zullen alle dé'

pelotons- kommandantên'zich naar hun voorftë lin-

*'*- -ker vleugelrot begeren, en zich naast den mari des

eerften gelids van dit, rot plaatfen. De beide rot-

flqiters welke zich aan den linkervleugel vaa het

bataillon bevinden , zullen weder hunne plaatfen 11e-

men in' het eerfte en derde gelid. ' , ■

.: : .':...'., ..:■.. . j . 1.>: (!*■,:■■ -. ; .. - ^

582. Op het ftommando marsch, zal de op den

/ linkervleugel .^rai^-het .batatilqn Ju het eerfte gelid

geplaatfte rotfluiter links wenden, zich naar den

»erften op de 'lijn vambataille ftaanden jalon.neur be«

geven, en zijne borst legeft deszelfs linkerarm aan

drukken. Het bataillon zal zich bij opvolging met

y*, 'totten te linkerzijde in bataille fornreren , door zich

'te gedragen naar hetgeen in de pelotons - fchool

,~::: Töorgefchreven is; en iedere pelotons -kommandant

5)- zat zich te gelijker tijd, als de man uit het eerfle

gelid van zijn voorlle linker -vleugelrot, op de lijn

„.. van bataille begeven, en zich aan de linkerzijde

van denzelven plaatfen.

f

':..: 5<3- De regter-guide van ieder peloton, behalve

het achtfte , zal zich in de rigting der jalonneurs

ftellen, tegenover het regter-rot van zijn peloton,

ï is



,. . in■ het oagenhJik , wacneen dit ■ rot ,op de lijn ge-

raakt.

584. £00 dra de opmarsch voleindigd is zal de

^araillóns'-Komraandant kommanderen:ÏJataÜlons -Rominandaht
f i . . i ■- iV.'ln S'1> ï -' -

r'j'.:-:r:;-j'i:iG«w'afer.F=>? INGERUKt-.■ .:.-. . - ■■■ ft v ', }

S'^' ' 585- Op dit kommando rullende pelotons - konf-

mandanten enguides op hunne plaatfen vah-batatlfe

gaan , en de beide jalonneurs zich van vóór het

front begeven/'

586. Deze beweging zal- wanneer het bataillon

regts uit de flank marcheert, door.de tegenoverge.

ftelde middelen worden - ten uitvoer gebragt. Doch

-invdit geval zal de bataillons - kómroanda'nt niet-. het

-tweede, hierboven voorgefchreevene kommando doen;

-vermits de. pelotons - kommandaéten zich dan ree'ds ■

naast hun eerfte rëgtcr - vleugehot ■ bevinden. , 'rr.

587» De t.wee jalonneurs'welke men bevorens

op de lijn' van bataille'moet feilen, moeten' óp de-

zelve zoodanig worden geplaatst dat zij den 'reg-

terfchouder naar - het bataillon houden* , wanneer

hetzelve opgemarcheerd iSiV-^ '. .V- .:.■

588. De linker -guide vah'^eder peloton , uitge

nomen van 'dat op»- den regtervleugel zal, zoo dra

het laatfte rot van zijn peloton op de lijn komt ,

zich in de' rïgting der 'jalonneurs begeven, èrf zich

vóór dit rot plaatfen. ' - :Ji' ''. v-*

- 589. -Da bataillons -kommandtnt moet- over den

trapswijzen opmarsch van ,het, bataillon het opzigt

L 3 hou-%
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kouden, en daartoe vóór langs de lijn van bataille

geftadig de beweging volgen.

590. De adjudant moet de guides, den eeneji

na den anderen , behoorlijk in de rigting bevestigen ,

en ten dien einde zorg dragen dat de manichapperj

van het eerfte gelid, wanneer zij zich op de lijn

plaatfen, niet dezelve oyerfchrijdeiw

. . : - . f

Artikel 10.

Doortrekken der linten.

Beweging der eerfte linie in retraite.

$91. Als een bataillon dat tot de eerfte linie ver-

onderfteld wordt te behooren , retireert (j)» en

den doortogt der liniën moet ten uitvoer brengen,

zal , wanneer het de tweede linie op omtrent twin-

tig pasfen na bereikt heeft, de bataillons - komvnan-

dant, zonder hetzelve te laten halt houden . kom-

manderen ?

I. Bataillon linkf uit de flank.

a. Met pelotons , met rotten regts..

3. Marsch.

592. Op het komnundo marsch , zal het bataillon

in den marsch linksom maken; en terftond daarop

Zal het voorde rot van ieder peloton uitfchuiven

(diboiteren) en regts zwenken. Het vaandelgelid ea

de

<m »— » . "-' i.'^iMy 11 ——■*«—■—mmy—»

(1) Pu XXIII. fig. i.



Bataillons-fchool. V* afdeelinc. 167

de algemeene guides zullen weder op hunne plaatfea

treden; en de vervullings- onderofficier wu ieder pe

loton, vóór het voorfte rot van hetzelve geplaatst,

zal, benevens de pelotons- kommandant die zich

naast hem bevindt, zich op de opening, welke in

de tweede linie tegen hen over Is , aanbegeven.

593. De tusfchenwijdten (intervallet) tusfchen

de uit de flauk marcherende pelotons moeten «ven

als de rigting links gehouden worden. ."t

.■ ■ - - „f

594. De bataillons- kommandant zal, nadat hij

de tweede linie omtrent honderd pasfen voorbij is,

kömmanderen: '
- ■ . - . - . . .* ' *

1. (1) Bataillon. ■:■ r.-:ci'.

2. Halt.

5. Front. .

4, Links ~ RiGt u. --., -; . ,

k. Links in batailh.
ö / , . ...

6. Marsch.

595. Op het tweede kommando dat door de pe-

, lotons-kommandanten moet herhaald worden ,, zal

het bataiüon halt houden. -.,■.' .

59<*. Op het derde zullen de pelotons- komman-

danten, ftaande naast hunne regter - guides , zich

vóór het midden van hunne onderbebbende pelown*

be-

O) Pi- XXIII. fig. ».

L4
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r "Begeven; en debataillons-koaimandant zal , geplaatst

vóót den linker - gtiide van het eerfte peloton , 'alvo-

retis zijn vierde 'kommando te doen, de rigting der

: . :giiides nazien en verbeteren.

. 597- .'Op h?t vierde1 kommaado hetwelk eerst

gedaan moet worden nadat dé bataillons- komman-

n0"HB»nt de linker •'.gmdes'der kolonne naifnwkeurig. in

.':-vadtf:^igtingr:wai"rSif-'ffli"haar In' bauittté1 wil forme

ren , gevestigd *eeft , :zal iedere; gdbtpus-ltam-

, mandant zich gedragen naar hetgeen hierboven, in

n*. 221, yoorgercbrevcri is.

L'

598. Op het oogenblik wanneer het eerfte,pe{o-

ton de tweede linie is doorgetrokken, zal de ba

taillons- kommandant, ziek . pteatfcude) achter den

kommandant dezes pelotons , denz§lygjieen, rigtings-

punt voorwaarts in het veld aanwezen,, bijaldien de

. grond er een oplevert, en de kommandarit van het

eerftc peloton terftörid ' daarop tos'fche.np\inten in

het oog nemen; of .andere- zal de adjudant zich

fchielijk dertig of veertig pas.fen v^.1' dc^cn pelo»

tons -kommandant begeven, die daarop dadelijk twee

pffhfen'öpden gro'nd tusfclien zich en dtn adjudant,

feit brj2op'volg^ng :trfkët7s'"riiê'uwê' punten', naar 'mate

hij verder voorwaarts komt', in het b'ó:g zat rrernen.

'. £$^ .Dé batailloni-ftoramaudajit tóöcVop'dè hand

having der.' orde eji ac onderhouding ' dér afflahden

tujsfchen de pelotons 'acht geven eri zorgen', dat

het eerfte peloton niet van de directie , welke het

fióït VSIgën ^afvyij6r.'""i «—'-—'—>. • *

600. De adjudant (4) r zich éeni'gè pasfën te' lin

ker



Batalllons-fckooh V* ■ft:RBBRli»e. \ i6ef

kerzijde Vah den : kowmandani des Sétftéh pelotons ,

en 'de adjudant- onderoffiêter' (*>■;■ fcïcfr: op gelijke

wpê aan 'de regteTZijde'van ;:(ferr^oifimarBanr van

het acntfte oriAóüdëiide i■ moeten* iorg dragen dat

<je voorfte 'tQtten.jvafl alle de ipelQ^uMe-OAnaaste ,

bij op gelijke- bopgtenmarcnefeil«-. .^;: r.mc.^

- Beweging"der jivfede Unie bij fyih&Mr-irfkkqi

der HWi&MAMUfi <V: ■<. ;:3*

6or. Indien het bataillon vffQ9desftel<j jwordt tot

de tweede linie te behooren, en d^fectiën op de

plaats moet verdubbelen (doubleren), om aan de

eerfte linie den doortogt te verretrien7 , zal de batail-

lons-kommandant, -vroeg genoeg-■óiftiniet:de bewe

ging derzelve op te houden, komj^^ereo:

. .-- —. V. ï, ' Qiy-&etiën verdvkbcltmA q

■■ 's. tweede fectiën, repP'tift'defonk. -

■ -'--'' 4. MAfesCH." ' ..■< .■:.5 .:<< -''<<■

:!-- ■: ■'.i:o::'c-\t.;j '~, :. .'■ »,» ::2 ,::::" .i.'^ül ..

602. Op het eerfte komw^do ,z»Uen alle de pe

lotons - komniaBiIanten zidi vaardig> vóór b»j: mjdden

--h honaer onderhelibende pelotons- begewen; ,-.;,,

603. Op 'liet tweede zuHetfzlj fctóe eerfte fectie

waarfchuwen*van te blijven ftaatf/' énhunte twee-

t.,^e *t.4e^v^re^m.?al^jgg:mi|^ _ .

-> ■ ^°4»r-r> : - -■'s! rJ vc v :.: -■ " ':;oo i;:»! :i. .; -;:T£

/lli'.'L.^.i.S JI..U !■■'.'.. ■■-/'' ,,-i ifl?-s'??<-'^Mie:*'

(1) Pl. XXIII. fig. 3; »-?3?15 o{ '* ■'■j- -' -'»

' t-.-a l 5
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f04. Op het derde kommando zal de cweade fec-

tie van ieder peloton regtsom maken, en de pelotons -

... kom mandaat dadelijk daarop de eerfte regter-vleu-

gelrotlten naar achteren doen uitfchuiven(öW<?te«f;)^

""•'.• €05. Op het vierde zal de tweede fectie van elk

peloton zich een' pas achter het laatfte gelid van ds

eerde Hellen, en halt houden op het kommando van

ita kommandant der tweede fcctie , die het navol

gende zal kommanderent

I. Sectie. '

2. Halt.
. 1

3. Front. . . . 'h ,. .. ,

4» Links =z RIGT u.

-.•.»

'a'itft

g. Staat. . >...:

606. Op het kommando flaat , zullen de officieren

en onderofficieren van ieder peloton zich sp de

vleugels der fectiën begeven ,. om dezelve aan te

fleuuen, en zich zoodanig verdeelen dat er een op

den regter- en een op den linkervleugel van iedere

fectie flaat , en dat wel in de navolgende orde : de

pelotons - kommandant op den regteryleugel der

' "'"eerfte fectie, de fectie -kommandant op den linker

vleugel derzelfdê fectie, de regter -guide op den

-; regter- en de llnker-guide op den linkervleugel der

tweede fectie, in het eerfte gelid.

6*07. Deze plaatfing der officieren en onderofficie

ren heeft ten oogmerk om voor te komen dat de

eerfte linie, 'zoo zij in wanorde mogt doortrekken ,

de tweede mede fleept. .-• ,. ...:;)

•v 1 *>»»
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:. fjoS. Wanneer het bataillon der eerfte linie wordt

j^ronderfteld ■ door de tusfchenraimten te zijn doo>

getrokken, zal de bataillons-kommandant der twee»

de linie kommanderen: ' '-:■■ -

j. Herfielt de pelotons.

fl. Tweede Jectiên , links uit de flank*

g. Links ~ ou.

• 4. Marsch

600. Op het kommando marsch, zuflen de tweede,

s ■■- fectiën links nit de flank marcheren; en zöo dr»

aÖ een vrij front verkregen hebben , (gedémasqueeri

■■> .zijn,) zullen hare kommandauten* de kommando**

I. Sectie. ■.:■-: .s. .. ,.

' t. Halt;

3. Front.

.,4. 2?<£tt = fRIGt u.

610. Op het oogenblik wanneer de tweede fectlê

van ieder peloton zich in marsch begeeft, zullen do

fectie-kommandant en de guides hunne plaatfen vaa

bataille weder innemen. u

- 611. Deze beweging van het doortrekken der

liniën, die tot hiertoe enkel als eene beweging in het

retireren is befchouwd, kan insgelijks aanvallender-

wijze gebezigd worden om, door verfche troe

pen uit de tweede linie , die der eerfte welke gele

den mogten hebben , te herftellen.

■r

61a.



1biua..-S.la j&tJmtt$i$ê*/iY.zq\ öet .bataillon tan, de

CBBeide'Mnie in.bafaittejdvanceten^öi leende' dat.ujc

<totsdrftfi.linie' to.mdotta, ei de bataillotns - komnian-

dant tijdig genoeg, om niet:de. feèweging, op te hou

den welke het bataillon uit de eerde linie doen moet,

kommanderen: '} '.''•"• \ "'. ^.'^ '.*'.- •*

2. Twetde fectiên 3n-%A^sck. • 2

613. Op het tweede kommando zal de tweede

f^se-ifecik yn%;i£dCT lipton den paj wrqwefl.'.en zoo

tjb 1.4ro de eerfte fecue haaryoQrbii^e^^kep;jis,r<?huin»

V»wf*gW marcheren. -am., achter da eerfla »-. deza fectie

l'obriM . verdubbelen., Dege bewegingen:zullen .op de

waarfchuwing van den, als rotfiuiter .geplaatftea

fectie - kommandant worden uitgevoerd. De officie

ren en onderofficieren zullen zich op de vleugels

der fectiën, zoodanig als hie.rboye.q iq^n0. 606 is

verklaard geworden, verdeden^ en het bataillon zal

in deze orde voorwaarts blijven doormarcheren.

614. De op den' linkervleugel" 'der eerfte fectiën

^jepraa.tfte fectie^kcanniandanten zu\!e#, in. het reg-

<firr MivebataiJ^n^fqctjën-afftand. houden tusfchen

aaeh' en den kommandant van het peloton, hetwelk

zich links van hen bevindt. >'. .- ,-v ':"

7:'l6|5.. .De. fectie 7'kqmmandant,;; geplaatst op den

^jnkervlcugel der eerfte fectie , vanrfret yaandelpelo-

^qn j zal de. voetftappen van den vaandeldrager vol

den , dien de adjudant- onderofficier ,rac<et zorg dra

gen , van zoo verregts te doen aanhouden , dat de

zelve zich regt fggenqyer dezen officier bevindt.

.riö 616".
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• 6i5. t)e rtëlotöns-kamrnarfdantêh in hetlinker-

Haive bataillon zullen éenen' ffectich - afftand höfeden

tusfchén . zich en' den fectie : körrimant , dTé03zich

op den linkervleugel der eerfte fectie van InuWn

regter-nevenpeloton onthoudt.

;r ..'> tl v •.;.. : . O-' - 't: .' li :.: ' ' ' c S

'.1617. Het tweede en derdrgelid der vaandelwacht

zullen Tnet'de fedie, van welke zij een gedeelte! uit

maken, van achteren ©pfluiten ; maar het .vaandelge-

lid en de algemeene guides zullen vóór het front

blijven. .i: .'ir/.i.j —: '.'-.•\ .'• - «« 2

-~6i8. Als de. ko'rhmandarit .vari'hetfbataillotI'uit de

Sérfte linie' ziet' dat het bat'ailioft "uit 'de tweedêMinie

tot op omtrent twintig pasfen van hem genaderd" is ,

aal Jiij kommandereh: •:" . •M±rz:n.:.: .. ..' ; . .{isb

1. Bataillön t regts uit de flank.

«z. Regts = om. ,, . \, ,, k|

3. Met pelotons t met rotten regts.

, ' 4. lVÏarsch.

i.ratrif..i

•.W'A.*\»

; 619. Het bataillon uit dé eerfte linie zal döör ttët

uit/ de tweede heen trekken , op den afftandJ.^ellfe

voorgefchréven zal worden halt houden, »nT.éicli

voorts in bataille formeren, in dier voege als. hier

boven is verklaard.

620. Zoodra de eerfte linie door het tweede is

heen getrokken, zal dé korrïmandant van 6ct,pa'

taillon der tweede linie kommanderen:

1. Herfltlt de pelotons.

2. Tweede fectie — marsch.

;.r:o.fofoq

.r.-;i

da. 9

621,
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6n. Op het kommando martck, zullen de twse-

4e fectiën lchuinsch links marcheren, en de fectie-

kommandant en guides hunne plaatfen van bataille

veder innemen. De eerfte fecciën zullen intusfchea

Vooruit blijven doormarcheren.

tfaa. Zoo ra» de tweede fectiën een vrij front

verkregen kebben, (gedimasqueerd zijn,) zal de

kommandant van teder derzelve konmanderen:

2. Voorwaarts.

fl. Gezwinden pas 5: marsch.

693. De tweede fectiën zullen zich daarop op de

UJn begeven , en van zich zelven den pas en de

rigting weder aannemen.

624. De kommandant van het bataillon Dit da

tweede linie kan zijn bataillon , zoo dra dat uit de

eerfte linie hetzelve is doorgetrokken, doen halt

houden ; en alsdan zullen de tweede fectiën op het

kommando van den bataillons - kommandant : Twee-

de fectiën opmarcheren , hare plaatfen fchielijk we

der innemen : of anders kan de kommandant van

dit bataillon hetzelve nog eenigen tijd laten avan

ceren 9 alvorens hij het halt doet houden. ^

Algcmccnc bemerkingen nopens het doortrekken

der liniën.

62$. Men heeft hierboven veronderfteld dat

pelotons in den terugtogt regts uit de flank marche

ren. Doch de kommandant van het bataillon der

"eerfte linie zou -deze beweging insgelijks links uit

de



BitiaiJlofls-fchool. K** AFUïtólKö. 175

46 flank der pelotons kunnen doen verrigten; en

in dit geval zouden de pelotons den afftand en de

rigting regts houden, en zich regts weder in ba-

taille moeten formeren. t

626. Tot het uitvoeren in deze fchool van de

hierboven verklaarde onderfcheidene bewegingen,

zal de bataillons - kommandant nu eens veronderftel-

ien dat het bataillon tot de eerfte, dan weder, dat

het tot de tweede linie behoort.

Artikel it.

Front - verandering.

6if. Wanneer het bataillon in bataille fteat zal

de bataillons - kommandant , hetzelve van front wil

lende doen veranderen , altijd twee jalonneurs , iets

minder dan een' pelotons -afftand van elkander in de.

nieuwe rigting en vóór het peloton fteïlen dat tot

rigtfnoer of tot grondflag der rigting moet ver-

» (trekken.

1

628. Men zal hier veronderstellen dat de batail

lons -kommandant voorwaarts op het eerfte peloton

wil doen van front veranderen. In dit geval zal hij

op de zoo even verklaarde wijze , vóór dat peloton

twee jalonneurs plaatfen^ en den pelotons- komman

dant gelasten, hetzelve achter en tegen hen aan te

ftellen. Nadat dit gefchied is , zal door den batail

lons - kommandant gekommandeerd worden:



"'- ; %' Voorwaarts i\ van front ytmnfareu ^ tp

cl* n:< lt;zti\$M* tenfle peloton» nï <'■-% '-.-■ - .-,';

-Sri i.' £ fö %{et pelotons =r -bAxp: rEgts. -M

3. Marsch.

-'■-' ■■■ ^i PoorWitartsV ,-'-'-'. ; '-■<" '-■ -'■■' << V - -

.-

5. Marsch.

. Q.Guiées regts. . ..,',;_( ... ,..:..

6ep. Op het tweede kommando zurieri de pelo»

tons-kommandanten vóór het midden hunner pelo

tons treden. -'»* J v .'. . ■. j. A

630. Op hef derde zullen de pelotons de zwen

king regts om eene vaste fpil aanvangen: en zoo

dra de bataillons - kommandant oordeelt -dat zij ge

noeg gezwpnken hebben, zal hJU..,de drje Iaatfteder

. bovenftaande kommando's doen. »„i„

631. Op het vijfde kommando zijllen de pelotons

ophouden te zwenken, en zich rëg't' vooruit be

geven. ' ''

632. Op het zesde zullen zij de voeling regts ne

men. De regter - guide van ieder derzelve zal het

rot yolgen, dat zich in het onmiddellijk voorgaan

de peloton tegenover hem bevindt, en in de voet*

flappen van dit rot marcheren, tot dat het peloton,

van hetwelk het een gedee.lte uitmaakt, ter hoogte

gekomen zijade van de plaats, alwaar het zich op

de lijn moet begeven , regts wendt. Alsdan zal deze

guide regt voor zich uit blijven doormarcheren.

633.

CO Pt" XXIv. fis« 1.
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633 Zoo dra de regtervleugel van het tweede

peloton op de 'hoogte der ," linkerzijde van het eerfte

gekomen fs ,, zal de kom,maridant van het tweede

peloton kommandereni ".fc»\ -'..*'. '« ..,». ,2

i. Wendt regts.

2. Marsch.

634. Op. het kommando marsch, zal tiet tweede

peloton wenden volgens het.grondbeginfej der ver

anderingen van directie naar de zijde van den gui-

de , in dier voege , dat toet reg't op de .^Jn van ba-

taille komt, .op twee pasten van deze lijn halt hou

den , op het kommando van deszelfs kommandant ,

en gerigt worden op de wijze , welke voor de

trapswijze formatiën is aangewezen. /

635. Alle de overige pelotons zullen naar het

geen hier omtrent het tweede bepaald is, te werk

6$6. Nadat de formering gefchiedt is, zal de

bataillons - kommandant komnranderen :

Guides = ingerukt.

637. Om op het eerfte. peloton achterwaarts van

. ftont te doen veranderen , zal de bataillonsrkomman-

dant, na dit peloton in de nieuwe. rigting ,te hebben

doen ftellen , ea twee jalonneurs vóór het regter- en

, linker -vleugelrot geplaatst te hebben , komman-

deren:

II. deEl. U ., , . *. Vfc*-
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I. Achterwaarts van front veranderen ,

op *t eerfie peloton.

* %. Bataillon, regtsom. z=. keert..

3. Met pelotons = half links (r).

4. Marsch.

5. Voorwaarts.

6. Marsch.

7. Guides links.

638. Op het tweede kommando zullen alle de

pelotons, uitgenomen het eerfte, restsom keert

maken.

*' ,

639. O p het derde zullen de kommandanten der

pelotons, welke regesom keert gemaakt hebben,

zich achter het midden hunner pelotons , twee

pasfen van het eerfte gelid, nu het derde gewor

den , begeven. ^

640. Op het vierde zullen deze pelotons , om

eene vaste fpil en met achterwaarts front , links be

ginnen te zwenken.

641. Op het zesde kommando zullen zij mei

zwenken ophouden, en zich regt vooruit begeven,

naar de nieuwe lijn vfen bataille.

649. Op het zevende zullen zij allen ds voeling

links

(1) Pl. XXIV. fig. a.
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links nemen, en zal dó guide , geplaatst op den

regtervleugel van ieder derzelve, nu de linkervleu

gel geworden, te werk gaan naar hetgeen hierbo

ven, in n°. <32, voorgefchreven is.

643» Zoo dra de regtervleugel , nu de linker ge

worden , van het tweede peloton ter hoogte van de

lhiker-flank van het, reeds op' dé nieuwe lijn gerig-

te , eerfte peloton gekomen is , zal de kommandaat

Van het tweede peloton kommanderen» -

i. Werft ttnks.

2. Marsch.

644. Het tweede peloton zal links wonden, vol

gens het grondbeginfel der veranderingen van di

rectie naar de zijde van den guide , zich voor»

vooruit begeven, en op het komraando vdn zijnen!

kommandant ter hoogte van het opfliiitende gelid

des eerften pelotons, halt houden; Deze komman

dant van het tweede pelotoa zal hetzelve .vervol

gens regtsom keert doen maken i en het rigten op

dezelfde wijze, welke reeds bij de trapswijze fop

. meringen is ontvouwd geworden;

645. Alle de overige pelotons zullen hetzelfde 4

Wat zoo even opzigtelijk hét tweede bdj>aald is*

verrigten.

646. Nadat de formering volbragt is , zal de ba-

taillons- kommandant kommandexsn:

Gtiidts = ingerukt.

In % Hn
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647. De bataillons-kommandaut zal op het lin

ker -vleugelpeloton van het bataillon, naar dezelf

de grondbegiufelen; vóór en achterwaarts doen van

front veranderen.

648. De bataillous-kommandant moet op de uit

voering der beweging, over het geheel genomen,

het oog houden. .,,,... ~ „

649. De adjudant moet de rigting der güides ,

naar gelang zij zich in de lijn van- bataille ftellen,

behoorlijk bepalen , en ten dien einde te werk gaan

overeenkomftig met hetgeen bij de trapswijze for

meringen is voorgefchreven. . .
■- ■

650. De bataillons-kommandant zal eveneens op

het peloton van het midden, of op elk ander pelo

ton van het bataillon , dat hij daartoe uitkiest , en

onder eiken hoek naar welgevallen , kunnen doen

van front veranderen, In dit geval zal de eene

.vleugel voorwaarts en de andere achterwaarts van

front veranderen , door zich , naar hetgeen hierbo

ven is voorgefchreven, te gedragen.

651. Indien bij voorbeeld , de bataillons-kom

mandant eene front -verandering op het vijfde pelo

ton wil doen uitvoeren, en de linkervleugel zich'

voor-, de regtervleugel- zich achterwaarts moet be-

, geven, zal hij -in de nieuwe rigting-twee jalonrréurs

vóór het vijfde peloton plaatfen, en. aan,den kom-

mandant dezes pelotons last geven, van hetzelve

te-
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tegen deze twee jalosmeurs aan behoorlijk te

aftellen. ■ ,,'. '-

652. Nadat het vijfde peloton aldus in de nieu-

■we rigting is gevestigd, zal het vierde zich, 'op

het kommando van zijnen kommandant, in dezelve

begeven, en de regier-.guide van dit vierde zich

terftond vóór het regter -rot 'van zijn peloton plaat-

fe.n , in de rigting der beide vóór het vijfde pelo

ton geftelde jaïonneurs.' Wijders zal de bataillons-

. kommandant, na den ftand van dezen guide nage-

zien en, bijaldien het noodig is, verbeterd te heb

ben , kommanderen :

. I.; Van front veranderen , op 't vijfde pelo

ton , den linkervleugel voorwaarts. -

-A . •-.-; :■. :: - :!■■■'■ ■--■ ■'- ■ - - '■ '"

1') : 2, (O Regtet--pehtons , rsgtsom — KEERT.

3. Met pelottns = half ejegts.

4. Marsch. - „-«r

5. 'Voorwaarts.

6. Marsch.

7. , Quidcs regts. '-

CO Pu xxv. fig. 1.

M 3
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'6$%. Op het tweede kommando zullen alle da

pelotons, te regterzijde van het vierde ftaande,

regtsom keert maken.

4I54. De beweging zal naar de hierboven voor*

gefchrevene grondbeginfelen uitgevoerd worden. .' •

655. Wanneer gelijk in dit voorbeeld, de be

weging 'eentraal oQ op een der tusfchen de

vleugels geplaatst peloton moet - gefchieden , zaL

de adjudant de rigting van de guides der regter-,

en de adjudant - onderofficier die van de guides der

linker - pelotons , naar gelang zij zich op de lijn

yan bataille fteJlen, nazien en bepalen.

" Bemerkingen betrekkelijk de front -Veranderingen,

656. Wanneer de nieuwe rigting ten naaste by

«fbodregt is op die van het bataillon , moeten de

pelotons omftreeks. een achtfte cirkels -zwenking

doen, alvorens zij zich voorwaarts begeven. Maar

wanneer deze twee lijnen fchuins tegen elkander

ftaan, moeten, hoe kleiner de hoek Asf welken zij

maken, ook de pelotons des te minder zwenken,

vóór' dat dezelve voorwaarts, marcheren : en als de

hoek zeer fcherp is , moet de bataillons - komman-

dant de pelotons naauwelijks laten uitfchuiven (</£»

Ifofiteren).

£57. D* juistheid der beweging hangt veel af

yan liet geoefend oog (coup cFoeil) van den batail-

}pn§ konrmaudant, cjnj jujat het oogenblik te tref-

f?"a
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fen, waarin hij voorwaarts , marsch moet kom»

mandereu.

658. Indien de nieuwe lijn een' zeer fcherpen

hoek maakt met dengenen , waarin het bataillon

zich geplaatst bevindt , zullen de pelotons ten naas

te bij regt op deze lijn komen, zonder dat de pe

lotons -kommandanten noodig hebben het kom-

mando wendt regts (of links") te doen, wanneer

dezelve regt tegenover hunne plaats geraken.

Artikel 12.

Retirerend door den nollen weg trekken (het

défilé pasferen) van den regter- of linker.^ .

vleugel af aan.

659. Wanneer het bataillon zich in dagorde

of orde van bataille bevindt, zal de kommandant

van hetzelve , veronderftellende dat er een holle

weg (défilé) achter den linkervleugel zij , het k©m-

mando doen:

Achterwaarts , pasfeert het défilé% van den

regtervleugel af aan. \

fi) De kommandant van het regter- vleugelpe

loton zal daarop dadelijk kommanderen: "V

.«.• .; ...» x. Flan-

(I) Pl. XXV. fig. S. j

.. M4

V
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' ï.' Flankeurs (of eerfte peloton) regts uit

de flank.

''.. ".$'. "Regis — om.

- ;''■ 3. MARSCHjr:.

, . <Sfo. Op het kommando marsch, zal het eerfte

- jjelQton. den marsch aannemen. Het voorfle rot zal

regts zwenken en naar. achteren marcheren, totdat

he»zelve het opfïuitende gelid vier pasfen voorbij

-is, vervolgens, nog. eens, regts zwenken, en zich

dan regt vóór zich uit naar den linkervleugel bege-

jvjen. Alie de overige ronen vanr dit peloton zul

len bij opvolgfng. op. dezelfde plaats, als bet voor-

fte, komen zwenken,,. v- ' '.,

£$iv-Het tweede pejptón moet op zijne benrc

zich in beweging (lellen, op het- kommando van

zijnen kommandant , die hetzelve zal doen rejts-

"■■ om 'maken, zoo dra het' Voorïte' 'tpi van het eerfte

tJeFöton 'op zijne ndogtë is gekomen, en vervolgens

aan hetzelve het kommando marsch zal doen, in

dier voege, dat het voorite rot van net. tweede pe

loton' hti hatfie rót'van'het eérfté onmi'tfdellijk op

volgt, zojder zich nogtaris aaïi deszeifs pas te ver

binden. . Hei. eerfte rolvan het tweede peloton zal

' regts zwenken, op de plaats waar het zich bevindt ,

en alle ' de 'overige' rbttëri zullen bij opvolging op

v\^eze|fde plaats als her vóorfte , komen zwenken.

_. .Jfe*~Pe~ Yolieude^ p^^ns jzuUen ifder_ojj.z.ür

»e beurt verrigten al hetgeen hier in opzigt tot

het tweede is voorgefchreven.

6Ö3,
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" " 663.' Hit vóorfte rot vin her eerde peloton zal,

ZOO dr» het tegenover de engte (défilé), welke

. échter den linkervleugel van bet bataillon veronder-

fteld wordt , gekomen is, ro.swijze links zwen

ken, om zich in de engte te begeven, en alle de

volgende fotterr zullen elk op dezelfde plaats, als

het aan het hoofd zijnde, z.wetiftên.

664. De pelotons zullen in dier voege uit de

flank door derf hoÖen weg trekken: en iedere pe

lotons -komrrta'ndamt zal, zoo ras zijn peloton uü

de engte kooit, hetzelve op de kommando's, in

nfl. 136 en volgende der pelotons - fchool voorge-

fchreven, doen fbfmeren.

665. Ook zal men fomtijds den hollen weg ach

ter den regtervleugel onderftellen ; en als dan zal

de 'bataillons^ kommandant het kommando doen :

.7-.. ... :.. ;.:- . :.J «i-:..: *.>.. :fi">

... Achterwaarts , pasfeert het défilé, van den

l'. 'r 'linkervleugel af aan', . . ..;. t . .,..,

666. Het linkervleugel -peloton1 zal 'térftond daÜr

op de beweging beginnen, en brj opvolging ieder

. der volgende pelotons , zich gedragende overeen-

komftig hetgene zoo even, .ooi -met den regter-

vleugfcl vooruit door den hollen weg te trekken ,

. . . bepaald is. De pelotons -kommandanten zullen zich

bij hun voorfte linkervleugel • rpp vervoegen.

Bemerkingen betrekkelijk het retireren door

den hollen weg.

4J67. Indien. de breedte van den hollen weg het

M 5 for-
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formeren der pelotons of fectiën veroorlooft , moet

de kommandant van het eerfte peloton, zoo dra

bet zelve in de engte gekomen is, deze beweging

doen uitvoeren.

668. Alle de volgende pelotons moeten ieder , op

het kommando van zijnen kommandant , deze bewe

ging op dezelfde plaats, als liet eerfte, verrigten.

669. Zeo dra hetf eerfte peloton de engte is

doorgetrokken, kan men, indien de doortogt regts

gefchiedt , hetzelve links doen wenden , om de ko-

lonne naar dien kant uit te breiden , en haar links

in bataille te formeren , of ook hetzelve regts doen

wenden , om de kolonne te regterzijde in bataille

te doen opmarcheren. > .'• v

' v ... I . . . 1 I. ". ' j ' '

670. Indien, de geringe breedte van den hollen

weg niet toelaat , dat de pelotons of fectiën gefor

meerd 'worden , zal het bataillon uit de flank blij

ven marcheren : en zoo ras het vooffte rot buiten

de engte komt, zal men hetzelve link? kunnen doen

zwenken, en dusdanig het bataillon uit de flank

doen doormarcheren , en door eene wending linksom

in bataille formeren ; óf het voorfte rot regts doen

zwenken , en vervolgens het bataillon met rotten

te regterzijde in bataille formeren, of wel het pe

loton doen formeren , en het links of regts doen

wenden, zoodanig als hierboven .is.verklaard.

.' . .• .... Ul^

"ft* >

Ar-
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Artikel 13^

Kolonne van aanval (d'attaque),.

671. Deze beweging welke beftaat in een ba

taillon in eene dubbele kolonne achter de twee pe

lotons van het midden zamen te trekken, zal qp

de Volgende wijze worden uitgevoerd.

, De batailloas-kommandant zal kojnmanderen :

• 1. Kolonne d'attaque.
1; . • .

. y 2. (1) Met regier- en linker -pelotans of*

"'t foidden •= in kolonns.

: , . . 3< Bataillon links en regts == om.

4. Gtzwinden pas = marsch.

672. Qjr het 'tweede kommando zullen alle de

pelotons - kömuiandanten , uitgenomen die van het

vierde en vijfde peloton, zich vóór het midden

hunner onderhebbende pelotons ftellen, en dezelve

verwittigen , dat zij links- of regtsom zullen moe

ten makem De kommandanten van het vierde en

vijfde peloton zullen op hunne plaatfen blijvenftaan.

673. Op het derde kommando zullen het vierde

ea vijfde peloton zicb niet bewegen; doch alle de

overige pelotons , die van het regter - halve bataillon

linksom, die van het linker- halve bataillon restsom

, ma-

ae..».i-' '.. . . i, .1 ...» .«' >«■>.. "'ij '.'."i i il.) ^^—^*

(O ?«;. xxvi. fig. 1.



i88 Batailïom-fchool. V<k aföeeling.

maken. De pelotons -kommandanten zullen aanftonds

daarop de drie eerfte rotten van hunne pelotons naar

achteren doen uinreden {debatteren). De linker-

guide van ieder der regter-, en de regter-gnide

van ieder der linker -pelotons zal zich vóór den

man in het eerfte gelid van zijn voorfte rot plaat-

* fen , en iedere pelotons -kömmandant ter zijde van

zijnen guide , om denzelvén te geleiden,

674. Op het kommando marsch, zal de beweging

een begin nemen. De kömmandant van het vijfde^

peloton zal zich fchielijk op den linkervleugel van

«~ zijn peloton begeven, doch die vatf het vierde on-

. bewegeiigk blüyen:ftaan: en deze beide pelotons

zullen, bijaldien het noodig is, zich, op de waar-

fchuwing hunner wederzijdfche kommandantea , het

eene naar het andere rigten.

675. Het vierde en vijfde peloton, die het hoofd

. . der kolonne moeten uitmaken, zullen zich riet be

wegen. Doch alle de overige zullen in den gezwin-

den pas aantreden, ten einde zich ieder op halve

gelqtons -afftand achter het peloton van hun half ba.

. ; aaUloa te vervoegen , zoodanig dat, in het regter -

halve bataillon ,, het vierde peloton vóór het derde,

iet derde vóór bet tweede, en zoo vervolgens,

en, in het linker -halve bataillon, het vijfde vóór

Ü3t zesde, dit vóór het zevende, en zoo voorts,

komt te ftaaa. ■■- ; r,.;v

678, De pelotons welke in ieder half bataillon

óp dezelfde hoogte komen te,ftaan , zullen bij het

plaats nemen in de kolonne, tegen elkander aanflui-

7 tenven ten dren einde zal elke kömmandant van een

der regter -pelotons kommanderea :

I. P<r-
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1. peloton. , -.. >•

2. Halt.

3. Front.

4. Links = rigt tr.

677. De köramandanten der linker- peloton» zul

len dezelfde koramando's .doen, met uitzondering

"van het vierde, waarvoor zij dat van regts = rigtu

zullen in plaats Hellen.

678. Iedere pelotons -kommandnnt zal, na het

koramando links (of regts") rr: rigt u gedaan tè

hebben , zich vervoegen op den buitenften vleugel'

van zijn peloton: die, namelijk van het regter-halva

bataillon op den regter-, en die van het linker-hal-

ve bataillon op den linkervleugel. De twéé onder

ling vereenigde pelotons zullen K.ich naar elkander

rigten; en het 'midden van beiden zal aangewezen

worden door den vervullings onderofficier van het

linkerpcloton , die zorg moet dragen , van zich

aaauwkeurig achter dengenen, welke vóór hem ftaat,

te plaatfen. De linker- guides van de linker-pelo-

tons plaatfen zich op den linkervleugel hunner pe

lotons, achter de pelotons- kommandanten, in het

derde gelid.

679. De fiankpelotons zullen de beweging van

het halve bataillon, van hetwelk zij een gedeelte

uitmaken, voigen, en naar hetgeen hierboven ig

voorgefchreven te work gaan.

680. Zoo nogtans de hoofdofficier bij liet forme

ren der koloiwe, eene der beide flank • divifiën aan

het
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het hoofd derzelve begeerde te brengen , zal hij daar*

toe last geven aan den kommandant derzelve, dié

ten gevolge daarvan zijne drie voorfte rotten voor

waarts zou doe», déboiteren, en zijne divifie op1

halve pelotons - afftand vóór de twee voorfte pelo

tons zou doen komen , op dezelfde wijze als onmid

dellijk hierboven voorgefchreven is. De andere

flankdivifie zal alsdan vereenigd blijven, en zich op

gelijke wijze en afftand achter de kolonne plaatfeii-

68 1. De tamboers zullen zich achter de kolonne

vervoegen.

582. Wanneer de bataillons - kommandant eené

kolonne d'attaque begeert, om. achtervolgens daar

uit terftond een quarré te kunnen formeren, zal

hij in plaats der, in n'. 671, voorgefchrevene

kommando's , de volgende doen :

Ii Kolonne d?attaque op pelotons • dis

tantie.

*

2. Met regier- en linker - pelotons 9 op het

• v. midden = in kolonne.

3. Bataillon , links en regts — om*

44 Gezwinden pas Sas marsch.

De pelotons -kommandanten zullen alsdan op eeriö

pelotons-, in plaats van fectie - distantie in de ko*

lome inrukken.

683. De bataillons- kommandant vervolgens Hét

quar«
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»jtiarré willende doen formeren, zal hiertoe kom-

manderen :

I. Pelotons regts en links z-Mnkfi

2. Formeert het quarrC ■.„ ;

3. Gezwinden pas — marsch.

684. Op het eerfte kommando zullen de pelotons-

kommandanten zich twee pasfen v<5ór het midden

hunner pelotons begeven.

685. Op het tweede kommando zullen de kora-

mandanten van het vierde en vijfde peloton, dezel

ve waarfchuwen van onbewegelijk te blijven ftil

ftaan;die der regeer -pelotons waarfchuwen dezelve *

dat zij regts, en die der linker -pelotons, dat zij

links moeten zwenken \ en de kommandanten der

achterfte pelotons waarfchuwen dezelve, dat zij

vooruit moeten marcheren.

6S6. Op het kommaudo marsch, blijven het vier

de en vijfde peloton ftaan, alle de regter - pelotons

zwenken regts, en alle de linker -pelotons zwenken

links in bataille, uitgezonderd de achterfte, welke

_^ tot aan hunne voorftaande pelotons zullen opfluiten,

alwaar hunne kommandanten hen zullen doen halc

■ houden , en regtsora keert maken ; het kom

mando regtsom keert wordt hier als bij het vuur

achterwaarts uitgevoerd. De fappeurs , tamboers en

muzikanten begeven zich gedurende de zwenking

der pelotons, langs den regtervleugel der achterfte,

in het quarré. De kommandanten der pelotons , het

kommando ftaat na de loting gedaan hebbende, be-

ge.
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geven zichj die der regeer -pelotons op den reg-

ter., en die der linker -pelotons op den linker

vleugel hunner pelotons in het eerfte gelid.

687. Óm de kolonne te herftellen , zal de ba-'

taillons - kommandant kommanderen:

1. Herftelt de kolonne.

2. Pelotons , achterwaarts regts en links jra

rigt u.

688. Op het tweede kommando maken de regter-

vleugellieden der rogter- pelotons linksom, en de

linker - vleugellieden der linker -pelotons regtsom.

De pelotons - kommandanten rigtea hunne pelotons

achterwaarts pp deze vleugellieden. Het vierde en

vijfde peloton blijft onbewegelijk ftil flaan. De

kommandanten der beide achterfte pelotons herwin-

nen eene pelotons -distantie achterwaarts , doen

hunne pelotons aldaar halt houden , in front her*

ftellen en rigten.

689. Indien de rigting óp het midden door deze

beweging min of meê'r was verloren, zoude meo

dezelve eerst in den marsen moeten herftellen.

Déploijement (ontvouwing) van de kolonne

d*attaque. .

690. Wanneer de bataillons - kommandant deze

kolonne wil déploijeren - zal hij twee jalonneurs

▼óór het regter- en linkervleugel -rot van de beide

voorfte pelotons ftellen , en kommanderen :

i.<0
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I. (1) Itolonne déploijeren.

a. Bataillon regts- en links- ss om.

3. Gezwinden pas = marsch.

691. Op het komman do marsch, zal de kolonne

Zich , volgens de grondregelen, in opzigt tot het

déploijement der geflotene kolonnes voorgefchre-

ven, op de beide voorfte pelotons, die ftil bleven

ftaan , déploijeren , en de kommandant van het vijf-

de peloton zich op den regtervleugel van zijn pelo

ton vervoegen.

692. De kommandant van het vierde peloton zal

tot in het tweede gelid terug gaan , zoo dra de kom

mandant van het derde, op de lijn komende, zich

tot het rigten van zijn peloton , op den linkervleu

gel van hetzelve begeeft.

693. Zoo ras het déploijement voleindigd is, zal

door den bataillons- kommandant gekommandeerd

worden :

Guidts = INGeRUKT.'

694. Indien de bataillons -kommandant noodig oor

deelde om onder het uitvoeren van het déploijement,

het vuren te doen beginnen, zou hij aan de kom-

inandanten der twee aan het hoofd ftaande pelotons

last geven van het twee • gelederen ■ vuur te doen

aanvangen.

695. De kommandanten der twee voorfte pelotons

zou-

, CO P'. XXVLfig.s.
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zouden alsdan, op het kommando /laaf, aan het

derde en zesde na dat van rigt u gedaan , de voor

het twee -gelederen -vuur bepaalde kommando 's

doen, en de kommandanten der twee laatstgenoemde

pelotons hetzelfde , ten aanzien van het tweede en

zevende , en zoo vervolgens , in apht nemen.

696. Op het kommando twee -gelederen -vuur,

aan de tvyee yoorlte pelotons gedaan, zouden de

voor deze pelotons geplaatste jalonneurs terug tre

den , en ook de guide van ieder peloton , welke zich

tot het afbakenen op de lijn van bataille gefteld

heeft , zou op het kommando twee - gelederen - vuur ,

aan zijn peloton gedaan , zich weder op zijne plaats

pegeven.

697. De pelotons -kommandanten en vervullings

onderofficiers zouden , gedurende het vuren , zich

op de piaatfeb vervoegen, welke hun hierboven, in

n"« 35, aangewezen zijn.

bemerkingen betrekkelijk het dépkijement der

kolonne van attaque.

698. Dewijl deze kolonne nimmer. anders dan ba-

jtaillonswijze moet geformeerd worden , maakt hare

jjeringe diepte het overtollig, haar tot: het dépkuje»

iea geheel te doen opfluiten. [ >■

Artikel 14.

HerzameUng,

* 699. Terwijl het bataïllon zich in erde van bataille

bevindt ? zal de kommanda'nt van hetzelve den af- of

"-' - l werlé-j

'

i
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werkmarsch doen flaan; en op dit- teeken zal het

bataillon uit elkander gaan en zich verftrooijen.

700. Wanneer de bataillons-kommandant het

weder Wil verzamelen , zal hij twee jalonneürs en

den vaandeldrager in de rigting , welke hij door

hetzelve wil doen aannemen , plaatfeii , en vervol

gens den vaandelmarsch doen liaan.

701.- Iedere pelotons - kommandant zal daarop zij

ne officieren , onderofficieren en foldaten weder

vergaderen, omtrent zes pasfen achter de plaats,>,

welke hij in de lijn van bataille beflaan moet.'

702. De bataillons-kommandant zal het vaandel-

peloton ten fpoedigfte tegen de beide jaloilneufs

aan doen ftellen ; en ieder peloton zal terftoild daar

na, op het kommando van zijnen kommandant, in

de rigting rukken van het vaandel - peloton , en daar

in volgens de voorgefchrevene grondbeginfelen wor

den gevestigd.

Bataillom onderwijs , afgedeeld in les/en , zoodanig

als hetzelve bij de bataiHous - exercitïên her*

haald moet v/orden.

EERsTE LEs.

Teh ifte. Het openen der gelederen» .

— ade. Handgrepen en de lading in vier tempo's i

—- 3de. Het fluiten der gelederen.

— 4de. De gezwinde lading, en de onderfchei-

deije vuren vóór- en achterwaarts.

*' Na twee.
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-. TwEede les.

Ten itt« Met pelotons regts of links in kolonne.

— ade. Lalng achtereen, in kolonne met den tijd-

matigen pas marcheren , terwijl de voorfte guide zijne

ftrekking neemt naar punten , door hem op den

grond in het^oog genomen; van directie veranderen

naar de zijde van den guide , ars mede naar den te-

genovergeftelden kant; in den marsch, uit de pelo

tons fectiën , en uit de fectiën wederom de pelotons

formeren.

Ten 3de. Den contra-marsch doen en dezelfde

bewegingen herhalen.

Ten 4de. Door de gezwinde manoeuvre, van direc

tie veranderen.

Ten 5de. De pas de route (lange wegs pas) aanne

men , uit de pelotons de fectiën formeren , in opvol

gende orde de onderlcheidene bewegingen verrigten ,

die in het artikel aangaande de kolonne op weg zijir

voorgefchreven , om het front der afdeelingen tot op

yier man te verminderen; de rotten naar dezelfde

.grondbeginfeleh weder doen opmarcheren, en de

pelotons formeren.

Ten 6de. De kolonne. doen halt houden, en haar

links , of regts , in batatlle formeren.

Ten 7de Nu en dan de kolonne bij omkeering (m-

verfie) , links of regts , in batailh formeren.

.'derde les.

T^en ift?. Met pelotons regts of links achter

waarts in kolonne. .

Ten 2de. De kolonne , voorwaarts en front ach-

terwaarts in bataille formeren.

Ten
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Ten s* De kolonne , te regter- of te Unker*

zijde, in bataille formeren.

Ten 4de. Uit de flank marcheren, en in den

marsch de pelotons of fectiën formeren.

Ten 5de. De kolonne , achter of vóór de lijn van

bataille opkomende , langs deze lijn laten doormar»

cheren, en haar links of regts ia bataille formeren.

Ten 6de. Op het uiteinde van den regter- of

linkervleugel, vóór- en achterwaarts, regthoekig en

fchuins , van front veranderen. > -

Ten 7de. Op het midden , met den linker- of

regtervieugel voorwaarts , regthoekig en fchuins,

van front veranderen.
"V

VIeRde lES.

.'. Ten ifte. In orde van bataille zijnde , zich vóór-

of achterwaarts , op het regter. of linker - peloton

des bataiïlons, of wel op het peloton van het mid

den, met den regter- of linkervleugel vóór, met

divifiën of pelotons in kolonne zamentrekken Qloif-

ertfï).

• Ten ade. .Eene geflotene kolonne uit derzelver

flank , regts of links , van directie doen veranderen.

Ten 3^. Eene. geflotene kolonne doen contra

marcheren.

Ten 4de. ' ïn geflotene kolonne marcheren.

— 5de. De distantiën van voren nemen.

— öde. Tot op fectie - afftand opfliliten , en vati

directie varandeven; geheel opftuiten, de kolonnfe

doen halt houden , de divifiën op de plaats forme

ren, en déploijeren.
• Nj Ten
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..Ten 7de. De kolonae van attaque formeren ,- eH

haar déploijeren.

V IJ f. D È lÉs.

f Ten ifte; Lang achtereen, vóór- en achterwaarts

in bataille marcheren, en de onderfcheidene voor-

hijtogten langs een beletfel doen verrigten.

...Ten 2de. In bataille verfcheidene malen van di

rectie veranderen.

Ten 3de. Dikwerf en lang achtereen fchuiiis

'marcheren.

t Ten 4de. Het doortrekken der liniën , als batail-

lon uit de eerfte, en als bataillon uit de tweede linie.

Ten 5de. Regts of links uit de flank marcheren *

met rotten van directie veranderen , en zich met

rotten te regter- of te linkerzijde in bataille formeren.

Ten 6de. Den hollen weg (défilé) retirerend of

ia den terugtogt doortrekken (pas/eren).

Ten 7de. Den, afmarsch doen liaan, en daarna

tiet bataillon weder verzamelen.

Bemerkingen betrekkelijk deze verdeeling der

bataillons -fchool in lesfen.

. Naardien de eerfte les , die de ladingen en vu

ren, de tweede, welke den marsch in kolonne en

alles wat daartoe betrekkelijk is , en de vijfde , dïe

den marsch in bataille en de onderfcheidene bewe

gingen , welke daaruit voortvloeijen , behelst , de

wezenlijke deelen van dit onderrigt uitmaken ; zoo

zijn zij ook degenen waarmede men zich , bij de

bataillons - exerciiiën , meest moet bezig houden.

1 • ' De
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De bataillons welke de tweede en vijfde les naar

eisen volvoeren, zullen binnen kort zoo ver ko-i

men dat zij de jderde en vierde les volmaaktelijk

ten uitvoer brengen.

Men zal het geweer in den arm kunnen laten

dragen , in den marsch uit de flank , in den

marsch met pelotons of divifiën , gelijk mede in

den marsch in kolonne met den tijdmatigen pas.

Ook zal men fomwijlen, wanneer de bataillons

wel geoefend zijn, het geweer , in den marsch in

bataille, kunnen laten in den arm dragen.

Men zal in het bataillons - onderwijs , hetzij in

den marsch in bataille, hetzij in kolonne, hetzij

in de opmarfchen , geen gebruik van dengezwinden

pas maken, zoo lang de bataillons in de tijdmaat

van den gewonen pas niet volkomen vast en gron*

dig bedreven zijn.

Men zal in deze fchool geen. gebruik maken van

den pas buiten de tijdmaat , dan om zich in de be

wegingen, tot de kolonne op weg betrekkelijk, te

oefenen.
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Evoluticn van linie of enkelvoudige bewegingen

der liniën.

Dewijl de bataillons-fchool de grondbeginfelen en

verklaring bevat van alle de bewegingen die een enkel

bataillon in ieder mogelijk geval doen kan; zoo blijft

er alleen nog over, deze grondbeginfelen op eene li

nie van verfcheidene bataillons toepasfeMjk te maken.

Men zal in dit onderrigt eene linie van acht batail

lons veronderflellen. Doch de in hetzelve voorge-

fchrevene regelen zullen even eens op een regiment,

op eene brigade, of op ieder ander, welk aantal ba

taillons ook, kunnen toegepast worden.

' De bataillons-fchool is in vijf afdeeling&n gefplitst.

Men zal ook hier dezelfde verdeeling volgen. .

Telkens , wanneer eene of verfcheidene te zamen

vereenigde brigaden in linie moeten manoeuvreren,

zal elk bataillon met zijn nummer , na de plaats ,

welke het in linie beflaat, aangeduid worden. Het

regter-bataillon zal eerjIe, het daarna komende twee~

de , het volgende derde , en zoo voorts tot aan het

bataillon, hetwelk op den linkervleugel der linie ftaat ,

worden genoemd.

Plaatftng van den kommandant en chef en van de

brigaden- en regimeras - kommandanten , zto

in linie, als in kolonne.

In bataille zal de kommandant en chef geen vaste

III. deel. A plaats
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plaats hebben, maar zich allerwegen, waar hij zijne

tegenwoordigheid noodzakelijk oordeelt, kunnen be

geven.

In kolonne zal hij, om haar na zijne bedoelingen

aan te voeren, zich doorgaans aan het hoofd derzel-

ve onthouden.

In de evolutiën zal hij zich gewoonlijk déir, waar

hij best de uitvoering der beweging over het geheel

beftieren kan , vervoegen.

Intusfchen zal, in ieder geval, de kommandant en

chef zich overal elders , alwaar hij zijne tegenwoor

digheid noodzakelijk keurt, kunnen begeven; mits als

dan in acht nemende, van zijne plaats door eenen.

officier, welken hij met de uitvoering van zijne beve

len belast, te doen vervullen.

In bataille zullen de brigaden:kommandanten zich

ieder omtrent vijftig pasfen achter het midden van

hunne brigade plaatfen.

In kolonne zullen zij zich op de flank aan de zij

de, waar langs de directie moet genomen worden,

ieder op de hoogte van het midden hunner brigade en

twaalf of vijftien pasfen buitenwaarts van de lijn der

guide?, flellen.

In bataille zullen de kolonels zich omtrent dertig

pasfen , elk achter het midden van hun regiment,

plaatfen.

In kolonne zullen zij zich flellen , even eens als

de brigaden-kommandanten, ieder ter hoogte van het

midden van hun regiment.

De brigaden- en regiments-kommandanten moeten,

hetzii in bataille , hetzij in kolonne, of in de onder-

fcheidene bewegingen 9 een waakzaam oog houden

over
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over de naaiiwkéurige en geregelde uitvoering van al

hetgeen gekommandeerd wordt; en zij kunnen zich

diensvOlgéris ,. ieder tot zoo ver als hunne brigade of

hun regiment zich uitftrekt , overal heen begeven ,

waar zij hunne tegenwoordigheid noodzakelijk achten.

De plaatfing der bataillons-kommandanten, adjudan

ten en adjudanten-onderofficiers, hetzij ia bataille, of

in kolonne, is' in de bataillons-lchool bepaald.

Algemeens voorfchriften vooi' de kommando's.

Wanneer alle de bataillons der linie eene zelfde be«

weging moeten verrigten , zal de kommandant en c/te/t

aan het digtst bij hem zijnde 'bataillon , de tot deze

beweging betrekkelijke kommando's doen, welke ter-'

Itond daarop door den kommandant van dit bataillon

zullen herhaald worden.

ledere bataillOns-kommandant moet altoos met de

gfootfte fnelheid alle de algemeene kommando's her

halen, welke hij hoort doen aan zijn neveu-baraillou te

regter- of te linkerzijde, ingevolge van den kant,

van waar het kommando begint, ten zij dat de kom»

mahdant en chef hem eenea tegengeftelden last gegeven

of gezonden hebbe.

Nadat de bataillons-kommandanten de algemeene

kommando's, op de zoo even voorgefchrevcne wij

ze/, herliaald hebben , zullen zij terftond daarop,

zonder zich naar elkander1 te regelen , de voorberei*

dende bewegingen kommanderen en doeri volbrengen ,

welke liv hun bataillon de uitvoering der algemeene

beweging moeten voorafgaan. De regiments- er! bri-

gaden-kommandanten moeten op de fpoedige witvoc-

A a ring
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ring dezer voorbereidende bewegingen, ieder in hun

regiment en brigade , acht geven , en er voor zor

gen, dat de bataillons -komniandanten te dezen aanzien

geenen misflag begaan.

De kommandant en chef zal altijd het kommando

doen , hetwelk de uitvoering der algemeene beweging

moet bepalen.

De adjudanten en adjudanten-onderoffieiers, ftaande

achter den regter- en linkervleugel van hun bataillon

in linie , moeten de algemeene kommando's , hetzij

van waarfchuwing, hetzij van uitvoering, telkens her

halen, wanneer de uitgeftrektheid van het front der

bataillons, de wind of het geraas der vuurmonden

het gemakkelijk doen verftaan dezer kommando's van

het eene bataillon tot het andere zou kunnen be

letten.

In geval een bataillons-kommandant door het on

middellijk naast hem zijnde bataillon eene beweging

mogt zien uitvoeren , waartoe hij het algemeene kom

mando niet gehoord had, zou hij dadelijk door zijn

bataillon dezelfde beweging moeten doen verrjgten.

Wanneer vreemde regimenten zich met inlandfche

in linie bevinden, moeten de bataillons-kommandanten

der vreemde natie eerst de algemeene kommando's in

de landstaal herhalen , en daarna in hunne moedertaal

dezelfde kommando's doen.

Wanneer de linie eane beweging om derzelver mid

den moet verrigten, zal de kommandant en chef z\c)\

op het punt begeven , dat hij tot het midden der be

weging kiest, en aan den kommandant van ieder der

regter- en linker- nevenbataillons het bevel geven of

zenden, van hst algemeene kommando, betrekkelijk.



Linie-etolutiin. inleiding. 5

de beweging welke ieder gedeelte der linie verrjgten

moet , te doen , in dier voege als hierna verklaard zal

worden.

In kolonne zal de herhaling der kommando's naar

dezelfde grondregels gefchieden.

Telkens wanneer men eene linie in verfcheidene

kolonnes breekt, zal de hoogfte officier in rang of

de oudfte van aanftelling. in iedere kolonne dezelve

kommanderen , en bij haar de werkzaamheden van den

kommandant en chef waarnemen.

Formatie der regimenten in Bataille vóór

hun kwartier.

Wanneer een regiment zich vóór zijn kwartier in

bataille moet formeren, zal de regiments-kommandant

de kompagnie van het midden des eenen of anderen

bataillons eenige pasfen doen vooruit komen, haar

behoorlijk itj de rigting ftellen, welke hij aan het re

giment begeert te geven , en twee jalonneurs vóór

deze kompagnie doen plaaifen. Te gelijker tijd zal

hij den kommandant van het andere bataillon waar-

fchuwen , om de kompagnie van het midden van des-

zelfs bataillon in dezelfde rigting te ftellen.

■ Nadat deze twee kompagni'én aldus van elkander

op eenen afftand , die de tusfchenwijdte (intervalle')

tusfchen twee naast elkander ftaande bataillons groo-

ter is dan de lengte van het front eens bataillons, in

dezelfde rigting geplaatst zijn , zal de regiments-kom

mandant eene zeer korte roffel doen flaan, op welker

eindiging de' kompagniën van ieder bataillon zich bij

opvolging , en op het kommando van hare wederzijd-

A 3 fche
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fche kommandanten , in de rigting van de kompagnie

van het midden haars bataillons zullen begeven : en

de bataillons-kommandanten moeten er voor zorgen,

dat de guides van de beide bataillons zich juist op

dezelfde lijn plaatfen.

Nadat de bataillons geformeerd zijn, zal de kom»

mandant;van het regiment, indien hetzelve moet man

oeuvreren , aan de adjudanten-onderofficiers last ge

ven van de bataillons af te deelen ; hetwelk ten fpoe-

digfte zal worden ten uitvoer gebragt, beginnende

van den regtervleugel van.ieder derzelve.

Men zal de pelotons , zoo veel als zich doen laat,

gelijk maken. De onderofficieren , die de vaandelwacht

van ieder bataillon moeten uitmaken , zullen zich op

den linkervleugel van het vierde peloton gaan forme

ren , en mede onder het aantal rotten van dit pelo

ton , hetwelk daarom aan foldaten drie rotten minder

moet bevatten dan -de overige , geteld worden.

De ruimte of tusfchenftand (intervalle) tusfchen de

bataillonê? zal van veertig voeten zijn.

Zamenfielling eri' marsch van het detachement tot

het afhalen der Vaandels.

Als het appel wordt geflagen om het -regiment te

doen onder het geweer komen, zal, bijaldien de vaan

dels mede moeten uitrukken, 'na den rooster, eene

der beide ftank-kompagniën , of, zoo dezelve gede'-

tacheerd zijn, eene fufilier-kompagnie, zich op rnarsch

begeven, om ïn de navolgende orde, de vaandels te

gaan afhalen.

De
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De tamboer-majoor, de tamboers van het bataillon,

tot hetwelk het detachement behoort, gevolgd door

de muzikanten;

Het détathement, gerangfchikt in kolonne met pe

lotons , met het geweer in den arm ;

De vaandeldrager tusfchen de béide pelotons.

Het detachement zal in deze orde, zonder het ge

luid van trom of muzijk , marcheren : en wanneer

hetzelve gekomen is aan de woning van den rëgiments-

kommandant , zal het zich regt tegenover de deur

in orde vin bataille fcharen, en zullen de tamboers

benevens de muzikanten zich op den regtervleugel

van het detachement ftellen. *

Zoo dra het detachement in orde van bataille fiaat,

zal de vaandeldrager het vaandel gaan halen, verge

zeld Van defi eerften luitenant en e'enen fergeaht van

het detachement.

Als vervolgens de vaandeldrager- met het vaandel

buiten komt, gevolgd door den eerften luitenant en.

den lergeant, zal hij vóór de deur blijven ftaan.

Zoo ras het vaandel buiten komt, zal de komman-

dant van het detachement voor hetzelve het geweer

öoen prefenteren, en zullen de tamboers den vaan-

delmarsch flaan.

Na drie of vier herhalingen (réprifef) , zal de

kommandant het roeren der trom doen ophouden,

voorts het geweer doen fchouderen , en het detache

ment met fectiën doen inzwenken.

De vaandeldrager zal zich daarop tusfchen de beide

pelotons flellen, en de eerfte luitenant met den fer-

gtant hunne plaatfen weder innemen.

De kommandant van ha detachement zal voorts

A 4 het
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hetzelve, in dezelfde orde als lier'^oven, doen terug

marcheren , om zich onder het liaan der trom naar

de vergaderplaats van het regiment te begeven.

Eerbewijzingcn, welke aan de vaandels moeten

betoond worden.

Bij de aankomst der vaandels zal de regiments-kom-

mandant de geweren doen fchouderen. De tamboers

zielen met flaan ophouden, en even als het deta

chement, zich met den gezwinden pas weder naar

hunne plaatfen van bataille vervoegen , gaande ten dien

einde achter langs het regiment : en de bataillons-

kommandantcn zullen zich zes pasfen vóór Ijet mid

del fte rot van .hun bataillon plaatren.

De vaandeldrager zal met den gezwinden pas , vóór

langs het front, op eenen afftand van tien 'pasfen,

voorbij marcheren , en vóór het midden van het eerfte

bataillon halt houden, en naar hetzelve front maken.

De kommandant van dit bataillon zal alsdan het ge

weer doen prefentcren , en zelf vervolgens met den

degen faluërcn ; en terftond hierop zal de vaandeldra

ger zich in het midden van het bataillon vervoegen,

en de bataillons-kommandant het geweer doen op

fckouder nemen.

De vaandels zullen in de boven vermelde orde naar

de woning van den regiments-kommandant worden te»

rug gebragt.

EER
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EERSTE A F D E E LI N G.

EERstE ARtIKEl.

I

De gelederen openen.

i. Wanneer de kommandant en chef de gelederen

begeert te doen openen, zal hij kommanderen:

i. Geeft acht tot het openen der gelederen.

2. Terftond nadat dit kommando herhaald is , zul

len .de bataillons-kommandanten kommanderen: Gele

deren , achterwaarts , opent u , hetwelk zoodanig al%

in de bataillons-fchool voorgefclïreven is, uitgevoerd

zal worden.. Hierna zal de kommandant en chef\am-

manderen : \

2. Marsch.

3. Op dit met vaardigheid herhaalde kommando,

zullen de twee achierfte gelederen achteruit treden,

en daarbij naar het voorgefchrevene in de bataillons-

fchool te werk g»an,

4. Ieder bataillon zal deze beweging zoodanig, als-

'of het geheel op zich zelve ftond, ten uitvoer bren

gen; en men zal daarom geenszins de twee achterfle

gelederen van de onderfcheidene bataillons der linie

naar elkander zoeken te rigten.

Artikel 2.

Handgrepen.

^ 5. De handgrepen zullen nimmer in linie verrigt

i .. A 5 wor
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worden , wanneer dezelve uit meer dan één regiment

beltaat. Wanneer de kommandant van een regiment

verkiest de handgrepen te laten doen, zal ieder kom

mando, zoo als het in de pelotons- en bataillons-

fcholcn is voorgefchreven , door de bataillons-kom-

mandanten van den regter- naar den linkervleugel

beurtelings worden overgenomen.

,. a R T I K e l 3.

Loding en vuren.

6. In linie zal men geen andere dan de gezwinde

lading doen.

7. Als de kommandant en chef de geweren wil doen

laden, zal hij het kommando doen:

I. Geeft acht om te laden.

Voorts zal hij , nadat dit kommando is herhaald gé»

worden, kommanderen:

3. Laadt de geweren.

8. Dit kommando , dat dad T'k herald moet

wordm, /al zoodanig als in de bata l'ons-fchool is

voorgefchreven , wordenden uitvoer gebragt.

9. Wanneer de kommandant en chef de vuren on

der het flil ftaan op de plaats wil doen verrigten,

aal hij kommanderen:

I. Bataillons- (of half-lataillons-') (of pelo»

tons-) yuur.
s

Ea



' Lime-evohitiên. IPe afdeeling. , n

En vervolgens, nadat dit kommando herhaald is:

2. Chargeert.

io. Het bataillons-vuur zal bij de onevene bataillons

beginnen; en de kommandant van ieder dezer bataillons

gal, na het kommando chargeert herhaald te hebben,

terftond daarop de kommando's doen welke ter verrigting

van dit vuur, in de bataillons-fchool bepaald zijn.

ii. De kommandanten der evene bataillons moeten

hun eerfte kommando niet eer doen , dan wanneer zij

zien dat er eenige geweren ij} het - onevene bataillon ,

hetwelk het naast aan hunne regterzijde ftaat, gefchou-

derd zijn : de kommandanten der onevene bataillons moe

ten op hunne beurt denzelfden regel ten aanzien van

het evene bataillon, hetwelk onmiddellijk links van b#n

ftaat, in acht nemen; en op deze wijze moet het vuur

bij afwisfeling worden voortgezet.

1.2. Het halve-bataillons-vuur zal in ieder bataillon

op gelijke wijze als in de bataillons-fchool voorgefchre-

ven is , verrigt worden ; en iedere hataiïïons-kommandant

zal, na het kommando chargeert herhaald te hebben,

de kommando's doen , welke voor de uitvoering van dit

vuur bepaald zijn, zonder zich hierin naar zijn neven»

bataillon te rigten.

13.. Het pelotons-vuur zal zoodanig als in de ba

taillons-fchool bepaald is, gefchieden. De kommandan--

ten der onevene pelotons moeten terftond nadat de kom

mandant van hun bataillon gekommandeerd heeft char*

geert , hun eerfte kommando doen,

14!



12 Limt-tvolutiin. Ifte afdeeung.

14. Het twee-gelederen-vuur zal in volgender voege

worden ten uitvoer gebragt. De kommandant en chef

zal daartoe kommanderen :

1. Twee-gelederen-vuur.

Nadat dit kommando herhaald is, .zullen de bataillons-

kommandanten dadelijk kommanderen : I. Bataillon ;

2. vAARdIG.

Vervolgens zal de kommandant en chef het kommando

doen :

2. Chargeert.

15. Op dit kommando, door de bataillons-kom-

mandanten herhaald, zal hec twee- gelederen. vuur

beginnen , en uitgevoerd worden zoodanig als in de

bataillons - fchool is voorgefchreven.

16. De kommandant en chef zal alle de vuren op

eene zeer korte roffel doen eiudigen, die door de tam

boers van elk bataillon , zoo ras zij tot hen komt ,

herhaald moet worden : en de kommandant van ieder

bataillon zal t zoo dra hetzelve de geweren geladen

heeft, het teeken doen geven van den flag op de trom,

om de pelotons - kommandanten en vervullings - onder

officieren weder op de-rzelver 'plaatfeh van bataille te

. doen inrukken.

17. Als de kommandant en chef de vuren achter

waarts wil doen verrigten , zal hij kommanderen :

1. Vuur achterwaarts.

Ter-
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Terftond nadat dit kommando herhaald is, zullen de

bataillons-kommandanten kommanderen : 1 . Bataillon ;

2. Regtsom sz keert.

18. De kommandant en chef zal vervolgens de on-

derfcheidene vuren op dezelfde kommando's en gelijke

wijze als hierboven is voorgefchreveny doen verrigten.

19. Wanneer de kommandant en chef het achter-

waartfche vuur heeft doen eindigen en weder de linie

wil in front herftellen, zal hij kommanderen: '

1 . In front herftellen.

Nadat de bataillons-kommandanten dit kommando

herhaald hebben , zullen zij terftond daarop kommande

ren: 1. Bataillon; 2. Regtsom = keert.

20. Ah de kommandant en chef de linie wil laten

rusten j zal hij het kommando 'doen:

1. Geeft acht, om te rusten.

Nadat dit kommando herhaald is , zal de kommandant

en chef kommanderen : .

2. Zet af 't geweer , (of in (den) arm 't ge-

weer~).

En nadat dit kommando is herhaald en uitgevoerd ,

z*l hij het kommando doen:

3. Rust (of op de plaats rust).

Welk
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/

Welk komman-do zoodanig als iri de' bataillons»

fchool voorgefchreven is, uitgevoerd zal worden.

21. Als de kommandant en chef het rusten wil

doen' ophouden, zal hij eene zeer korte roffel doen

flaan, welke door alle de tamboers van de linie op

het oogenblik dat zij dezelve hooren, moet herhaald

worden. ' , „ , .

a2. Nadat de roffel geëindigd is zullen de bataillons-

konunandanten kommanderen Bataillon, en zullen

daarop de foldaten de onbewegelijke houding weder

aannemen.

' 2'3- Vervolgens zal de kommandant en chef kom

manderen :

Op fchouder 't geweerd

Bij het herhalen van welk kommando de linie het

geweer zal op fchouder brengen.

TWEEDE AFDEELING.

Onderfcheidene wijzen om van de orde van batailis

tot de orde in koleime over te gaan.

Eerste artikel.

Regts of links in kolonne.

24. Wanneer de kommandant en chef de linie pelo

tons
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ronswijze , door zwenking , begeert in kolonne te ftel»

lcn, zal hij kommanderen :

1. Met pelotons regts (of links') in kolonne.

En nadat dit kommando herhaald is , zal hij verder

kominanderen :

z. Marsch.

35. Op dit ten fpoedigfte herhaalde kommando

zal de linie, naar de in de bttaillons - fchool voor.

gefchrevece grondbeginfeis , zich door zwenking in

kolonne ftellen.

2.6. In de bataillons-fchool is bepaald dat, als de

pelotons zich in kolonne gefield hebben, geen guide

zich, na het kommando Staat van zijnen pelotons-

kommandant , meer moet verroeren, al ware het ook

dat hij zich niet in de directie der voorbaande guides

mogt bevinden. Deze regel zal mede van. het cene.

bataillon tot het andere im de kolonnes, die uit ver-

fcheidene. bataillons beftaan, ia acht genomen wor

den. Derhalve moet de guide der aan het hoofd! van

een bataillon zijnde afdeeling zich , na; het kommando

Staat van zijnen pelotons -kommandant, niet meer

bewegen, al ware het ook dat hij niet in de directie

mogt wezen der guides van het onmiddellijk voorgaan

de bataillon. Dan eerst ,. wanneer de kolonne zich in

beweging ftelt, moeten de guides welke niet in de

directie zijn, zich allengskens in dezelve begeven,

en daartoe hunne ftrekking zoodanig nemen dat zij

elk het voetfpoor van den voorbaanden guide volgen.

a7.
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27. Indien echter de kommandant en chef de kolon

ne onmiddellijk weder in bataille wilde ftellen, zou

hij moeten zorg dragen van vooraf de plaatfing der

gnides door een der middelen , die hierna , in n°. 89

en volgende , of n°. 94 en volgende zullen opgegeven

worden, te verbeteren.

Artikel 2.

Achterwaarts in kolonne , regts (of links).

f

a8. Wanneer de kommandant en chef de linie door

zwenking met pelotons achterwaarts in kolonne wil

ftellen, zal hij kommanderen:

ï. Met pelotons regts (pi links) achterwaarts

in kolonne.

En nadat de bataillons-kommandanten dit kommando

herhaald hebben, zullen zij dadelijk daarop laten vol

gen : 1 . Bataillon regts (of links) uit de flank ;

2. Regts (of links) = om.

Vervolgens zal de kommandant en chef kommande

ren :

2. Marsch.

29. Op dit fchielijk herhaald wordende kommando

zal ieder bataillon zich zoodanig . als in de bataüious»

fchool voorgefchreven is , in kolonne pellen.

Ar
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Artikel 3.

Rtgti in kolome * om. naar den linkervleugel

te marcheren.

30. Om deze beweging te doen verrigten, zal dé

kommandant en chef kommanderen :

I. Met pelotons regts in kolonne, em naar de

linkerzijde te marcheren.

31, Nadat dit kommando herhaald is, zal de kom

mandant van het regter-vleugelbataillon de beweging

doen lieginnen , die zoodanig als in de bataillons-fchool

is voorgefchreven , zal worden ten uitvoer gebragt.

34. De kommandanten der volgende bataillons zullen:

"de beweging, elk op zijne beurt, doen aanvangen.

33. De bataillons-kommandanten moeten het oogen*

blik, wanneer zij hun eerfte peloton moeten doen aan-

marcheren, zoodanig beramen* dat zij tusfchen hunne

voorfte afdeeling en 'de achterfte van het bataillon, het*

welk hen in de kolonne moet voorafgaan, eene pelo

tons- distantie, met nog twintig pasfen daarenboven,

open laten,

34. De kommandant en chef zal naar dezelfde grond-

beginfelen de bataillons links in kolonne doen ftellen,

om naar de regterzijde te marcheren.

III. PEEL.
Aft-
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Artikel 4.'

De linie in gejlotene kolonne formeren.

35. Men veronderftelt dat de kommandant en chef

de linie in eene geflotene divifie- kolonne (1), met den

regtervleugel vóór, op de tweede divifie van het vierde

bataillon wil formeren. Deze veronderftelling fluit alk

mogelijke gevallen in zich.

j6. De kommandant en chef zich naar het vierde

bataillon begevende , zal kommanderen :

I. Met diviftën in gejlotene kolonne.

37. Nadat dit kommando herhaald is , zal de kon>

mandant en -chef last zenden aan den kommandant van

J het vijfde bataillon, van het volgende kommando te

doen , hetwelk door alle de kommandanten der links van

denzelven ftaande bataillons ten fpoedigfte herhaald moet

worden : /

Op 't vierde bataillon , achterwaarts in kolonne.

38. Te zelfder tijd zal de kommandant en chef aaa

den kommandant des derden bataillons den last doen ge-

'worden van het navolgende kommando te doen, hetgeen

fchielijk door den kommandant van ieder bataillon dat

zich aan deszelfs regterzijde bevindt, moet herhaald

worden:

Op V vierde bataillon , voorwaarts in kolonne»

39-

CO Pi» xxvw. ..-.- --. .
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Jo;. Nadat de last van den kommandant en chef aan

de kommandanten van het derde en vijfde bataillon is

bvergebragt , zal hij aan dien van het vierde gelasten

Van te kommandéren t

. Op dé tweede divifie., den regtervleugel vddr^ in

kolonue.

40. Zoo dra de kommandant des vierden bataillons

dit kommando gedaan heeft j zal hij daarop dadelijk la

ten volgen: 1. Bataillon links en regts uit dé flank ;

Ü: Links- en regts- = uMj

41. De kommandanten van het vijfde, zesde, zeven

de en aehtfte bataillon, het hierboven in n°. 37 voor-

gefchrevene Kommando gedaan hebbende, zullen tentend '

hierop, ieder aan zijn bataillon, het navolgende komman-

deren: 1. Bataillon regts uit de flank ; 2. Regts = om.

De drie régter ^ vleugelrotten van elke divifie zullen ach

terwaarts uitfchuiven \dêhoitereri)i.

4a. De kommandanteri van het defdê, tweede eii

eerfte bataillon zullen, nadat zij het hierboven in n°. 38'

voorgefchrevéne kommando gedaan hebben, daarop da-

aelijk, ieder aan zijn bataillon, 6e volgende doen: 1. Ba

taillon links uit de flank; a. Links == om. De drie

iinker-vieugelrotten eiker divifie zuüen voorwaarts uitruk-

Jscn (déboiteren).

43. Nadat de bataillons -kommandanten déze onder-

ïcheldefle kofnmando's gedaan hebben j zal de koinmafl»

lijtnt en chef kommandererï :

ÊIarsch (of gezwindén pas = marsch).

. .

"ti &
44.

1

V
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' 44. Op die fchielijk herhaalde kommando zal het

, vierde bataillon zich in geflocene kolonne zamen

trekken, door zich na hetgeen in de bataillons-

fchool is voorgefchreven , te gedragen.

45. Het vijfde, zesde, zevende en achtfte batail

lon zullen het volgande verrigten. De voorfte divifie

van elk dezer- bataillons, door den adjudant geleid,

zal zich van haren eerden pas af aan achterwaarts

en volgens de kortfte lijn, naar de plaats begeven

welke zij in de kolonne befhan moet. Zij zal met

den pas van éénen voet marcheren, tot dat de ove

rige divifiën van haar bataillon op hare hoogte zijn

gekomen , als wanneer zij den pas van twee voec

zal aannemen ; en ieder bataillon zal , aldus op zich

zelf in geflotene kolonne geformeerd, zich naar de

plaats begeven alwaar hetzelve in de kolonne moet

inrukken. Op twaalf of vijftien pasfen van dit purit

gekomen zijnde, zal de voorfte divifie van ieder ba

taillon hare (trekking zoodanig nemen, dat zij zich

regthoekig en op zes pasfen afftands achter de laatfte

divifie van het voorgaande bataillon in de kolonne

kan vervoegen. De overige divifiën zullen evenwij

dig met de eerfte marcheren, en bij opvolging, op

drie pasfen afftands achter elkander, in de kolonne

rukken. Zoo dra de divifie -kommandanten op de

hoogte van de linker -guides der kolonne gekomen

zijn , zullen zij , wat hun zelven betreft , halt hou.

den, hunne onderhoorjge divifiën laten voorbij trek

ken, en zich, om dezelven te doen hak houden, te

doen front maken en te rigten, gedragen naar hetg

geen in de bataillons - fchool is voorgefchreven.

. ■-■

46. Het derde, tweede en eerfte bataillon zullen

het
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het navolgende ten uitvoer brengen. De Hnkfer-di-

vifie van ieder dezer bataillons zal , door den adju

dant geleid, zich van haren eerften pas aan, voor

waarts en, volgens de kortfte lijn, naar het punt

begeven, alwaar zij in de kolonne moet inrukken.

Zij zal, tot dat de overige divifiën van haar batail-

Ion ter harer hoogte zijn gekomen, met den pas van

éénen voet marcheren, en daarna den pas van twee

voet aannemen ; en ieder bataillon zal , a'dus op zich

zelf in geflotene kolonne geformeerd, zich naar het

punt alwaar het in de kolonne komen moet, vervoe

gen. Dit punt tot op twaalf of vijftien pasfen gena

derd zijnde, zal de linker -divifie van ieder bataillon

zoodanig aanmarcheren , dat zij regihoekig en op zes

pasfen afftands vóór de voorite divifie van het ba

taillon, hetwelk zij onmiddellijk moet vóórgaan, in

de kolonne komt: en de overige divifiën zullen zich

evenwijdig met de linker -divifie bewegen, en zich

bij opvolging en drie pasfen vóór elkander in de ko

lonne begeven. Iedere divifie -kommandant zal, zoo

dra de linker -guide zijner divifie bijna op de hoogte

van de Iinker-guides der kolonne gekomen is? zijne

divifie doen halt houden , doen front maken en haar

rigten, overeenkomftig met hetgeen in de bataillons*

fchool is voorgefchreven. De linker -guide van elke

divifie zal achterwaarts front maken.

47. De bataillons -kommandanten moeten, gedu

rende de uitvoering der beweging, de grootst moge

lijke orde in hunne onderhebbende bataillons onder

houden, er voor zorgen dat de divifiën op gelijke

hoogte en op drie pasfen afftands van elkander mar

cheren, zich voegende na dagene, welke het eeifet

B 3 in
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in de kolonne moet inrukken, en toezien dat deze!'?

ven zich regthoekig in de kolonne begeven en even

wijdig met degenen die reeds plaats in dezelve heb

ben genomen.

48. De adjudanten moeten er acht op geven dat

de divifle, welke van hun bataillon het eeret in de

kolonne moet plaats nemen, in dezelve op zes pasten

afïtands achter of vóór het bataillon, hetwelk haar,

of dat zij in de orde van kolonne onmiddellijk moet

voorgaan , inmarcheert; en zij moeten de rigting der

guides van hun bataillon, na gelang dat iedere di*

vide in de kolonne plaats neemt, met zorgvuldigheid

nazien en behoorlijk bepalen,

49. De kommandant en chef, of degene dien hij

met de uitvoering zijner bevelen belast heeft, zal

zich voorwaarts vsn. den linker - guide der rigtings-

divifie ftellen, om over het formeren der kolonne

het oog te houden, en te zorgen dat de linker-

guides zich naauwkeurig pp den voorften derzelven

rigten.

50. Pe kommandant van ieder der bataillons ,

welke zich in de kolonne vóór de rigtings- divifie.

moeten ftellen, zal, nadat zijn bataillon in dezelve

heeft plaats genomen, kommanderen: Guides regtsom

= KEERt.

$T. Op dit kommando z*llen de Iinker-guides van.

bet bataillon zich wederom in front herftelien.

53. Men zal eene linie, naar dezelfde grondbeginfe-

Irs, ia »ene gi.flotcne kolonne wet den linkervleugel

aan
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anti het hoofd, zamen trekken, door op de bataillons.

die links van hetgene ftaan , van hetwelk de rigtings-

divifie een gedeelte uitmaakt , alles wat hierboven ten

aanzien der bataillons welke zich regts van hetzelve be

vinden, is voorgefchreven, en zoo om^ekesid toepasfe-

"lijk te maken.

*•53. Men |zal de linie , na dezelfde grondbeginfelen ,

cp elke andere divifie en elk ander bataillon naar welge

vallen, kunnen in kolonne formeren.

• 54. Indien in Ftee van eene divifie uit het binnenfte

der linie tot rigtings-diviiie te nemen, de kommandant

gn chef de linie op de regter- of .linker -vleugeldivifie

derzelve in kolonne wilde zamen trekken , zou deze

beweging op de volgende Wijze worden ten uitvoer ge-

bragt.

55. Men veronderflelt dat de kommandant en chef

tot rigtings-divfie b'egeere aan te nemen de flankeurs

van het regter - vleugelbataillon der linie. Alsdan^ zal hij

zich naar dat bataillon begeven en kommanderen :

I. Met dmfiên in geflotene kolonne.

56. Nadat dit komraando herhaald is, zal hij aan

den kommandant van het tweede bataillon bevel zenden

van het navolgende kommando te doen , dat door den

kommandant van ieder der bataillons, die links van

denzelven ftaan, herhaald moet worden: Op *t eerfte

bataillon achterwaarts (of voorwaarts) in kolonne.

57. Nadat het bevel Van den kommsmdant en chef

c / * B 4 ^
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Han den kommandant des tweeden bataillous is overga*

bragt, zal de eerstgemelde kommandant aan dien van

het eerfte bataillon last geven van te kommanderen: Op

'de regter-flankdivifte achterwaarts (of voorwaarts') in

kolonne,

58. De bataillons -kommandanten het hun hier voor.

gefcbrevene kommando gedaan hebbende, zullen terftond

daarop kommanderen: I. Bataillon regts uit de flank )

», Regts =s om. *

Vervolgens zal de kommandant en chef kommande

ren;

<

3. Marsch, .

59- Op dit zeer fnel herhaalde kommando, zal

. de algemeene beweging een begin nemen.

60. Indien eindelijk de kommandant en chef'rot rig-.

. tingsrdivifie wilde aannemen de linker-vleugcldivifie der

linie, zou hij zich naar het bataillon van hetwelk zij

een gedeelte uitmaakt, begeven, en kommanderen;

I. Met divifien in geflotene kojonne,

I

61, En nadat dit kommando herhaald was, zou hij

pan den kommandant des zevenden bataillons bevel zen-»

den van het navolgende kommando te doen, hetwelk

door de kommandanten der bataillons die regts van den-*

zdven Haan, herhaald moet worden;

Op *t achtfte bataillon achterwaarts (of voorwaarts^

■ in W.MWi

Voorts
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Voorts zou hij aan den kommandant van het achtfte

bataillon last geven van te kommanderen : Op de linker-

fiankdivifie achterwaarts (of voorwaarts) in kolonne.

62. De beweging zal naar de hierboven voorge-

fchrevene grondbeginfelen uitgevoerd worden."»

Bemerkingen betrekkelijk de beweging om eene linie

in eene geflotene kolonne zamen te trekken.

63. Deze wijze om eene linie in kolonne te forme

ren, heeft het dubbel voordeel van de bataillons, gedu

rende de uitvoering der beweging, in al hunne kracht

te behouden, dewijl ieder derzelven een afzonderlijk lig*

chaam uitmaakt, en tevens den kleinst mogelijken tijd té

yereifchen, vermits elk bataillon zich volgens de kortfte

lijn naar de plaats vervoegt welke het in de kolonne

beflaan moet.

DERDE 4FDEELING.

Eerste artikel.

In kolonne op heele distantie marcheren.

64. Als de kommandant en chef ds kolonne begeert

te doen marcheren, zal hij aan den kommandant van

het aan het hoofd zijnde bataillon de directie, die door

den eerften guide moet gehouden worden, aanwijzen,

$n de bataillons -kommandant dadelijk aan dezen guide

j: . B 5 de
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de middelen aan de hand geven, van welke dezelve ge

bruik moet maken om de ftrekking van zijnen marsch

te verzekeren, overeenkomftig met de grondregels welka

in n°. I12, H3 en 114 der bataillons-fchool zijn vast-

gefteld,

65. Nadat deze toebereiding gemaakt is, zal door

den kommandant en chef gekommandeerd worden :

I. KoJonne voorwaarts»

De bataillons-kommandanten dft kommando herhaald

hebbende, zullen er onmiddellijk op laten volgen: Guides

links, indien de kolonne den regter-, en Guides regtst

300 zij den linkervleugel aan hut hoofd heeft.

Vervolgens zal de kommandant en chef kommanderens

2. s Marsch.

66. Op dit koöimando, dat met de grootfte fnef»

beid' herhaald moet worden, zal de kolonne zich in

beweging ftellen.

67. De guide der voorde afdeeling zal zich in de

liem aangewezene directie houden door de middelen

wel!;e in de bataillons-fchool zijn voorgefchreven ,

en de volgende guides zullen, zonder zich om de

a'gemeene directie te bekommeren, ieder het voet»

fpoor van den onmiddellijk voorgaanden guide volgen.

681 De adjudant vzn het voorfte bataillon moet es

scht op geven, dat de guide der voorfte afdeeling zich

niet van. de directie , welke door hem moet gehouden wor

den verwijdere; en de adjudant van ieder volgend ba

tauV
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tnillon, dat de guide der voorfte afdeeling van hetzelve

tusfehen zich en den gulde der achterfte afdeeling van

het voorgaande bataillon eene ruimte onderhoude, die

aan de uitgeftrefctheid van het front zijner afdeeling,

met nog daarenboven de tusfehenwijdte van twintig pas-

fen, waarop de bataillons van elkander moeten gefcheit

den wezen, gelijk ia.

69. Wanneer eene kolonne langs eene gegevene lijn

zich moet uithreiden of verder moet doormarcheren , om.

zich op dezelve links (of regts') in batajlle te formeren,

zal de kommandant en chef altijd deze lijn op eene van

de wijzen, in n°. 143 en 144 der bataillons-fchool voort

gefchreven, doen afbakenen.

7Q. Indien in dit geval de kolonne vóór of achter" de.

lijn komt aanmarcheren zal de kommandant en chef

van te voren twee aides-de-camp of twee officieren te.

paard afvaardigen, om tusfehen de door hem uitgekoze»

ne regter- en linker-rigtingspunten tusfehenpunten te zoe-t

ken. Nadat deze tusfehenpunten gevonden zijn, zal een

yan hen beiden zich op de lijn fteUen ter plaat fe waar

het hoofd der kolonne moet aankomen, en de kolonne

zelve zich gedragen naar hetgeen in n". 123 en volgen

de, of in xf. 131 en volgende der bataillons-fchool

yoorgefchreven is.

71. De middelen om tusfehen twee gegevene rigtings-

punten tusfehenpunten te vinden, zijn in n°. 316 en

volgende yan de bataillons-fchool verklaard.

Ar.
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Artikel a.

Kolonne op weg.

. 72. Indien de kolonne ftil ftaat en de kommandant

en chef haar met den pas de route (of langen wegs pas)

wil. doen marcheren, zal hij de kommando's doen,

welke, om haar in den tijdmatigen pas te doen marche

ren , voorgefchreven zijn , met dit onderfcheid alleen ,

dat het kommando marsch door dat van pas de route,

hetwelk de bataillons - kommandanten herhalen moeten,

voorafgegaan zal worden.

73. Indien de kolonne met den tijdmatigen pas mar

cheert en de kommandant en chef haar den pas de route

wil doen aannemen, zal hij kommanderen : ?

1. Pas de route.

a. Marschv

74. Naardien alle de grondbeginfrlen betrekkelijk den

marsch der kolonnes op weg, in de bataillons - fchool

ontvouwd zijn , blijft er alleen hier nog bij te voegen ,

dat, wanneer eene kolonne van onderfcheidene bataillons

eenen hollen weg (défilé") ontmoet., 'waardoor zij ge

noodzaakt wordt het front der afdeelingen te verkleinen,

deze beweging door geen bataillon eerder moet verrigt

worden , dan wanneer het op dezelfde plaats komt t

waar het voorgaande bataillon die heeft uitgevoerd,

vermits de kolonnes op weg haar front nimmer moeten

vérkleinen dan wanneer het gebrek aan ruimte zulks

► V vor»
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vordert. Alzoo zal, bij voorbeeld, als eerie kolonne,

welke uit pelotons geformeerd is, eenen hollen weg,

die alleen het marcheren in fectiën toelaat , komt t*

ontmoeten , de kommandant van het voorfte bataillon

alle de pelotons van hetzelve te gelijk doen afbreken,

wanneer hij op het punt ftaat van den hollen weg in

te rukken , doch de kommandant van het volgende

bataillon niet eerder de kommando's van den voorgaanden

kommandant herhalen, dan wanneer zijn bataillon op

dezelfde plaats gekomen is; en zoo insgelijks met de

overigen.

► » » ' A
» * (' v

, Artikel 3. ' :f

Verandering van directie in kolonne op heek

distantie.

75. Wanneer de kommandant en chef van directie wH

.doen veranderen, zal hij een weinig te voren aan den

kommandant van het voorfte bataillon der kolonne daar

toe last geven en denzelven het punt waar deze bewe

ging uitgevoerd moet worden , aanwijzen , of aldaar eenen

aide-de-camp doen plaatfen.

76. ' De verandering van directie zal naar de in n°. 191

en volgende der bataillons-fchool voorgefchrevene grohd-

beginfelen gefchieden. ' ■; / ':

77. Deze voorfchriften zullen voor de manoeuvrerende

kolonnes van kracht wezen, zelfs wanneer dezelve met

den pas de route marcheerden. Doch in de kolonnes op

weg,
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weg, zullen <te veranderingen van directie alken Op de

waarfchuwing der afdeelings-kommandanten géfchieden,

naarmate dat de kronkelingen vnn den weg het verei»

fcheu , en volgens de regels welke in n". 163 der ba.

taillons-ichool voorgefchreven zijn.

A R T I K'É l 4»

f; Verandering van directie door de gezii>fndé

iKanoturret

?8* Als de kommandant en chef de kolonne, welke

veronderftcld wordt met déii regtervlëugcl aan het hoofd

te marcheren, door de gezwinde manoeuvre links vari

directie Wil doen Veranderen, zal hij aan den komman;

dant van het voorfte bataillon het punt aanwijzen, al*

waar de voorfte afdeeling der kolonne deze beweging

inoet verrigten, gelijk mede het Voorwaartfche gezigts*

punt, waarop de aan het hoofd zijnde guidc zich ver*

volgens moet aan begeven ; en wanneer ten minfte ilê

twee voorfte afdeelingen der kolonne in de nieuwe di*

rectie gekomen zijn, zal de kommandant en ehe/koni^

manderen :

lt Gezwinde manoeuvre règts uit dê flankt

1<). Nadat de bataillons.kommaridanten dit kolfifnaft»

do herhaald hebben, zal die van het voorfte bataillon

terflond daarop Komfhandereri! (.Zoo véél) iaatflc pelo*

tofis regts uit de flankid
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De komrnandant van elk der volgende bataillona zal

het kommando doen:

f

Batailhn regts uit de flank.

Voorts zal de kommandant en cfo/ kommanderen:

a. Gezwinden pas == maS.SC H4

8d. Op dit fchielijk herhaald wordende komman»

do, zal de beweging' na de grondbeginfelen, die ix»

n°. 203 en volgende der bataillons-fchool Toorge»

fchreven zijn , worden ten uitvoer gebragt.

81. De bataillons-kommandanten moeten er acht op

geven, dat de afdeelingen hunner vvederzijdfche bataillon*

Haar het punt aanhouden alwaar de voorfte der kolonne

van directie heeft veranderd , zoodanig dat dezelven , bij

het plaats nemen in de kolonne, haren behoorlijken af-

ftand hebben.

82. De voorfte afdeeling vart ieder bataillon moet op

twintig pasfen afftands achter de laatfte afdeeling van het

voorgaande bataillon in de kolonrte rukken, opdat zij,

na in dezelve te hebben plaats genomen, deze tusfchen-

wijdte (interval/e) , met nog de, uitgeftrektheid van haar

front daarenboven, van het onmiddellijk voorgaande ba>

jaillon afgefcheiden zij.

83. Indien de kommandant en chef ds kolonne, alvo*

rens zij geheel in de nieuwe directie gekomen was , wilde

doen halt houden, zouden de kommandanten derbatail-

lous, welke nog niet in dezelve mogten gekomen zijn,

-' .V de
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de kommando's, Kolonne, Halt, van den kommandant

en chef niet moeten herhalen; maar deze bataillons zou

den alsdan moeten blijven voortmarcheren , en de ba-

taillons-kommandanten de afdeelingen naar achteren moe

ten doen aanhouden, zoo dat. zij dezelven ieder op den

vereischten afftand van de onmiddellijk voorgaande afdee»

ling der kolonne deden inrukken.

84. Indien in het oogenblik wanneer de kommandant

en chef de kolonne doet halt houden, flechts van een

enkel bataillon één of eenige pelotons nog niet in de

nieuwe directie mogten wezen, zouden deze pelotons,

in weerwil van het kommandö Halt, hetwelk de

bataillons -kommandant herhalen moet, om degenen te

doen halt houden welke reeds in de kolonne hebben

plaats genomen , blijven doormarcheren en dadelijk

naar achteren aanhouden , ten einde hunnen afftand

weder te bekomen, gelijk zoo even verklaard gewor*

den is.

85. De kommandant en chef eindelijk , zal, wanneer

hij het noodig oordeelt, om den marsch der kolonne

volgens de nieuwe directie met meer juistheid te verzeke

ren , de -algemeene guides in deze directie kunnen doen

komen, naarmate dat het voorfte, het vaandel- en het

achterfte peloton van ieder bataillon plaats in de kolonne

neemt. De algemeene guides van het voorfte bataillon

moeten met zorgvuldigheid in de lijn welke de kolonne

te volgen heeft, gehouden worden.

A.R-
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AüïttEl $1

JÖe kolonne op heek distantie doen halt houden,

8<j. t)e kommandant en chef de koïoiiiie wilieticU

doen halt houden, zal kommanderen :

1 . Kolonne^.

En nadat dit kommando herhaald is , da-afop laten

Volgen i

fi» Hal*s

87. t)it kommando moet, Van het voorfte tot aaü.

het achterfte der kolonne , met de grootfte fnelheid

herhaald worden»

88. Wanneer de kommandant en chef, nadat de

kolonne halt gehouden heeft , dezelve links (of regis')

ifi bataille wil formeren , zal hij eerst de directie def

güides op dé volgende wijze verzekeren.

89» Indien de algemeene guides zich op de flank

bevinden, zal de kommandant en chef zich vooreerst

fechter den vaandeldtager van het vobrfte bataillon der

kolonne begeven, nagaan, of deze vaandeldrager en

tle algemeene guidéj Welke denzelven voorafgaat, in

de verlenging der lijn ftaan , die door de beide voor-

Waartfche punten loopt , waarop »ij zich in den

«arsch hebben moeten rigten , en hunne ftelling ,,

Jsoo die niet juist m^gt zijn, verbeteren: voorts zal

hij zich vóór den voorften algémeenen guide vervoe

gen , naar denzelven front maken, en, indien dit

lil. dieu C iiood
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noodzakelijk is , de rigting van den vaandeldrager

des volgenden bataillons doen verbeteren.- Overigens

moeten de adjudanten zorg dragen, van de rigting

der algemeene guides van hun bataillon ten fpoedig*

fte met die der onmiddellijk voorafgaande vaandeldra

gers te doen overeenflemmen, en nadat zulks is ge-

fchied, zal de kommandant en chef kommanderen:

3. Guides in 't alignement. '<-

po. Op dit fchieliik herhaalde kommando, zullen

de linker - guides , indien de kolonne den regter-, en

de regter -guides, zoo zij den linkervleugel aan hec

hoofd heeft, van alle derzelver afdeelingen zich ten

fpoedigfte in de rigting der vaandels begeven, en

front maken na het hoofd der kolonne. De adju

dant van ieder bataillon zal, flaande eenige pasfen

vóór, en met het gezigt naar, den guide der voor»

fte afdeeling zijns bataillons, de directie der guides

van het voorde halve bataillon behoorlijk bepalen,

en de adjudant - onderofficier op gelijke wijze achter,

en met het gezigt na den guide der laatfte afdee

ling van zijn bataillon ftaande, de directie regelen

van de guides van bet achterfte halve bataillon.

91. De guides der afdeelingen moeten , als zij

zich in de directie van de vaandels der kolonne be

geven, zich ieder naauwkeurig op de naast vooraf

gaande vaandelftokken en niet op de guides, welke

vóór hen ftaan, rigten; en zij moeten telken male

de grootfte oplettendheid aanwenden om zich , juist

op den afftand hunner wederzïjdfche afdeelingen ,

achter elkander te plaatfen. De vaandeldragers moe

ten er op bedacht wezen om de vaandels volkomen

loodregt vóór het midden van het ligchaam te houden.

92.
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92. Nadat de guides der afdeelingen in de direo

tie gevestigd zijn, zal de kommandant en chef kom»

mandercn :

4* Links (of rcgff) == Rlöt Ü«

93. Op dit vaardig herhaalde kommando , zat

iedere afdeeling der kolonne zich fchielijk tegen lij

nen guide aanfluiten en ten fpoedigfte door haren

kommandant worden gerigt. Indien de nieuwe di*

. * rectie zoodanig zijn mogt , dat eene afdeeling, ver-

fcheideue pasfen moest doen om daarin te geraken,

zou dezelve, op het kommando van haren komman»

dant, zich uit de flank derwaans begeven.

944 Indien de algemeene guides zich niet op de

flank der kolonne bevinden, zal de kommandant in

chef zich vijftien of twintig pasfen vóór het hoofd

der kolonne vervoegen en, zich met verkeerd front

in de directie flellende, welke hij door de guides

wil doen aannemen , achterwaarts van de kolonne

het tweede punt uitzoeken, waardoor deze directie

bepaald wordt*

95. Vervolgens zal de kommandant en chef kom-

fflanderen :

I. Vaandels en generale guides op 't alignement,

$>& Op dit kommando zullen alle de vaandeldra-"

gers en algemeene guides der kolonne zich fchielijk

op de flank begeveh. Die van het voorfte bataillon

lullen de oogen gevestigd houden op den komman

dant en chef, welke hen . door wenken met zijnen

degen, ten fpoedigtle in de regte lijn zal (lellen,

Ca die,



36 Linicnolutiln. lilde afdeeLWC.

die , bij hem beginnende , op het achterwaaitfche

punt, dat hij uitgekozen heeft, uitloopt; die van

het volgende bataillon zullen zich op de algemeene

guides van het voorfte bataillon rigten , en die van

alle de overige bataillons zullen zich rigten op de

vaandelftokken welke hen voorafgaan. De adjudanten

en adjudanten -onderofficiers moeten de directie der

algemeene guides van hunne wederzijdfche bataillons

ten fpoedigfte bevestigen.

97. Zoo dra de kommandant en chef ziet dat

alle de vaandels der kolonne naauwkeurig in de di

rectie gevestigd zijn, zal hij kommanderen:

I. Guides in 't alignement.

98. En nadat dit komraando herhaald en uitge

voerd is, zoodanig als hierboven in n?. 90 en 91 is

voorgefchreven , zal hij het kommando doen: Links

(of regts) = rigt u.

Bemerking , tot deze beweging betrekkelijke

99. De kommandant en chef zal, wanneer de di

rectie der kolonne, over het geheel genomen, ten

naaste bij aan zijn oogmerk voldoet, het doen ko

men der algemeene guides op de flank kunnen nala

ten, en zich alleen kunnen bepalen tot het doenyer-

beteren van den ftand der pelotons-guides , welke te

veel naar buiten of naar binnen ftaan , op het kom

mando guides op uw' voorman rigt u.

Op dit kommando zullen de adjudanten en adju

danten-onderofficiers ten fpoedigfte de guides, welke

niet
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niet in de directie mogten zijn , binnen* of buiten-

waarts doen aanfchuiven.

Artikel 6.

De kolonne tot op fectiên-afftand of ten

volle doen oprukken.

100. Wanneer de kolonne op heele distantie mar

cheert en de kommaridant en chef haar tot op fec-

tiën-distantie of ganfchelijk wil doen opfluitcn, zal

hij kommanderen:

1. Kolonne op fectte-distantie opgerukt , (of:

In gejlotene kolonne opgerukt').

Verder zal de kommandant en chef, nadat dit

kommando herhaald is , kommanderen : . »

a, Marsch (of gexwinden pas = marsch).

101. De kommandant van de voorfte afdeeling

der kolonne zal dezelve, op de waarfchuwing van

den kommandant en chef, doen halt houden; en de

volgende afdeelingen zullen, om ieder achter de .on

middellijk voorgaande afdeeling tot op fectiën- dis

tantie of ganfchelijk op te fluiten , in den gewonen

pas blijven voortmarcheren of den gezwinden pas

aannemen en door hare kommandantefi tot flaan ge-

bragt en gerigt worden , zoodanig als in de batail-

lons-fchool is voorgefchreven.

102. Indien de kolonne, in plaats van in bewe

ging te zijn , ltil ftond , zou de kommandant en

C, 3 , cheft
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£/&<ƒ, wanneer bg haar tot op tcctiün- afftand of ge

heel en al wilde doen opfluiten, dezelfde komman.

do's doen alsof zij zich in marsen bevond. De

voorfte afdeeling dsr kolonne zou zich alsdan niet

verroeren en de volgende afdeelingen zouden , op

het kommando marsch (of gezwinden pas =

Marsch), aantreden, om ieder achter de onmid

dellijk voorgaande afdeeling op te fluiten, en zich

daarbij gedragen na hetgeen in de bataillons-fchool

voorgefchreven is.

103. Wanneer de kolonne tot op fectiën-distan-

tie moet opfluiten , zal de voorfte afdeeling van

ieder bataillon op eenen pelotons- afftand van het

achterfte des onmiddellijk voorgaanden bataillons halt

houden; doch zoo zij tot in geflotene kolonne op

rukt, zal deze tusichenwijdte (jntenalle) flechts zes

pasfen bedragen.

De adjudant van het voorfte bataillon zal zich

vóór, en met het gezigt naar, den guide der voor

fte afdeeling plaatfen, om de directie der volgende

guides van zijn bataillon , naarmate dat dezelve

op halve distantie of in geflotene kolonne opfluiten,

behoorlijk te bepalen; en de adjudant van ieder der

volgende bataillons zal zich achter zijne guides ftel

len , om dezelve in de directie der voorgaande gui

des, na gelang dat deze opgerukt zijn, te beves*

Ar»
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Artikel 7.

In kolonne op fectiên-distantie , of in ge/lotene

kolonne marcheren.

104. Wanneer de kommandant en chef eene ftil

ftaande kolonne, die tot op fectiën-afftand of ten

volle gefloten is, wil doen marcheren, zal hij de

zelfde kommando's doen, welke hierboven tot het

doen marcheren van eene kolonne op heele distantie

voorgefchreven zijn.

105. De opgegevene wijzen om eene kolonne op

heele distantie te rigten , zullen insgelijks voor eene

op halve distantie of ganfchelijk geflotene kolonne

gelden; met dit onderfcheid alleen, dat die, om de

algemeene guides op de flank te doen komen, enkel

bij de kolonnes op heele distantie zal plaats grijpen.

106. De tot op fectiën- distantie of ganfchelijk

geflotene kolonne zal men op dezelfde kommando's

alsof zij op heele distantie marcheerde, doen halt

houden.

107. Nadat de tot op halve distantie of ganfche

lijk geflotene kolonne halt gehouden heeft, zal de

kommandant en chef, indien hij aan de guides eene

geheel nieuwe directie wil geven , alleen de beide

guides van het hoofd der kolonne in de directie

plaatfen, welke hij begeert te doen aannemen, en

vervolgens kommanderen:

C 4 1.
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\, Guides op uw* voorman rigt u,

2, Links (of regts) == riot u.

10?. Op het eerfte kommando zullen alle de gui

des der kolonne zich fchielijk op den (chef de file of)

voorften van hen rigten, en de adjudant en adjudant

onderofficier van ieder bataillon hen ten fpoedigfte

in deze rigting bevestigen. ,

199. Het tweede kommando zal zoodanig als hier»

i; "- * boven in n°. 03 voorgefchreven is, worden ten uit»

voer gebragt.

Artikel 8.

Verandering van directie in kolonne op

Jectien • distantie,

jio. Wanneer eene kolonne op halven afftand

marcheert en van directie moet veranderen , zal zij

deze beweging op dezelfde wijze verrigten als ten

jtanzien van eene kolonne op heele distantie bepaald j

js , en ef geen ander onderfcheid plaats vinden dan

alleen dat, hetwelk in n°. 243 der bataillons-fchool

is aangewezen , met betrekking tot de grootte van

den pas der fpillen, wanneer de afdeelingen van di.

reetje veranderen naar de tegeaovergelteide zijde van

den guide.

Ar-
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Artikel 9.

Verandering van directie in. ge/lotene kolonne,

in. De veranderingen van directie in geflotene

kolonne zullen ,. overeenkomftig met de in de batail-

lons-fchool voorgefchrevene grondregels, uit de flank

der kolonne gefchieden.

na. Men onderftelle eene geflotene kolonne met

«Jen regtervleugel aan het hoofd , en die links van

directie moet veranderen. In dit geval zal, wanneer

het hoofd der kolonne aan het zwenkingspunt ge

komen is, de kommandant en chef de kolonne doen

Jhalt houden en ten 1'poedigfte in de nieuwe direc

tie, waarin de voorfte afdeeling zich begeven» moet ,

twee jalonneurs ftellen, op de wijze welke in n°. 245

der bataillons-fchool is opgegeven. Voorts zal hij,

nadat dit volbragt is, kommanderen ;

1. Kolonne, regis uil de flank van directie

'■■ ■ veranderen.

Zoo dra dit kommando herhaald is, zal door iede-

ren bataillons-kouimandant gekommandeerd worden:

Bataillon, regis = om. .

En daarna zal de kommandant en chef het kom

mando doen :

2. Marsch (of gaswinden pas = marsch).

113. Op het kommando marsch, za! de, kolonne

aich regts uit de flank in de nieuwe directie bege.

C 5 ven,
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ven, door zich na de in de bataillons -fchool voor»

gefchrevene grondbeginftlen te gedragen.

114. De bataillons -koramandan ten moeten er, ge

durende de uitvoering der beweging, acht op ge

ven , dat de rotten zich niet openen , dat de afdee-

Hngen zich regthoekig op de nieuwe directie ver»

voegen en dat de tusfchenwijdte van zes pasten,

waarop de bataillons van elkander moeten gefcheidea

wezen, bewaard blijve.

115. De adjudant van het voorfte bataillon moet

zich eenige pasten vóór, en met het gezigt naar,

den linker- guide van de voorfte afdeeling der ko

lonne plaatfen om de directie der guides van zijn

bataillon te verzekeren ; en de adjudant van ieder

der volgende bataillons moet zich achter de linker»

guides van zijn bataillon ftellen , zoo dra zij in de

nieuwe directie geraken, en hen naauwkeurig in de

directie der voorgaande guides bevestigen.

116. Om eene geflptene kolonne regts van direc.

tie te doen veranderen , zal men het tegenovergeftel.

de verrigten, en de kolonne zich links uit de flank

in de nieuwe directie begeven.

117. Nadat de kolonne hare verandering van di

rectie voleindigd heeft, zal de kommandant en chef

baar wederom kunnen doen aanmarcheren.

«.

Artikel 10.

Contra-marsch.

iiiS. Om door de kolonne, als zij zich op heele

of
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of halve distantie en met den regtervleugel aan het

hoofd bevindt, den contra -marsch te doen verrig.

ten, zal de koinmandant en chef komaiauderen:

I. Contra marcheren.

Nadat de bataillons-kommandanten dit kommando

herhaald hebben, zullen zij terftond laten volgen:

X. Bataillon regts uit de flank; 2. Regts = om;

3. Met rotten links.

De kommandant en chef zal wijders kommanderen :

3. Marsch.

1 19. Op dit fehielljk herhaalde kommando , zullen

alle de afdeelingen der kolonne den contra- marsch

zoodanig doen, als in de bataillons-fchool voorge»

fchreven is.

iag. Wanneer door eene geflotene kolonne, met

dén regtervleugel aan het hoofd, de contra- marsch

moet gedaan worden, zal de kommandant en chef

kommanderen, even als boven:

I. Contra marcheren.

En terllond nadat de bataillons-kommandanten dit

kommando herhaald hebben , zullen zij op hetzel

ve laten volgen: 1. Bataillon regts uit de flank;

2. Regts = om; 3. Evene divifiën (of wel evene

pelotons) voorwaarts. •.

Voorts zal de kommandant en chef kommanderen:

a, Marsch.

131.
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121. Op dit fchielijk herhaalde kommando, zullen

de evene divifiën aanmarcheren , 019 buiten de ko

lonne te rukken (te diboiteren); en zoo dra zij de

onevene ontbloot hebben , zullen de bataillons - kom-

mandanten kommanderen : 1. Evene en onevene divi»

fiën, met rotten links; 2. Maksch. Waarop alsdan

de contra - marsch zoodanig zal verrigt worden. als

in de bataillons -fchool verklaard is. De flank. divi

fiën zullen zich na hetgeen, dat aldaar in n°. 274

ia voorgefchreven , gedragen.

122. Wanneer de geflotene kolonne geene ruimte

heeft tot het uitrukken der divifiën of pelotons , zal

zij den contra -marsch op de plaats verrigten; de

kommandant en chef zal de bataillons- kommandan«

ten hiervan doen verwittigen en vervolgens komman*

deren :

1. Contra marcheren.

Zoo dra de bataillons-kommandanten dit komman*

do herhaald hebben, zullen zij daarop laten volgen;

I. Onevene pelotons (of divifiën) regts t evene pelo

tons (of divifiën) links uit de flank; 2. Regts- en

links- = om; 3. Met rotten links en regts.

Voorts zal de kommandant en chef kommanderen:

2. Marsch.

123. Op' dit fchielijk herhaalde kommando, zal de

contra -marsch gefchieden, zoo als dezelve in n°. 277

en volgende der bataillons -fchool is voorgefchreven.

Ar
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Artikel ii.

In eene ftil flaande pelotons-kolonne de divifiën

formeren.

124. Indieh eene kolonne van pelotons ftil ftaat ,

met den regtervleugel aan het hoofd, zal de kom

mandant en chef, wanneer hij de divifiën wil forme

ren, het kommando doen:

I. Divifiën formeren.

Nadat de bataillons - kommandanten dit komman-

do herhaald hebben, zullen zij daarop dadelijk la

ten volgent 1. Evenc pelotons links uit de flank;

a. Links = om»

Verder zal de kommandant en chef kommanderen :

a. Marscii.

105. Op dit fchielijk herhaald wordende kom*

mando, zal de beweging zoodanig, als inde batail

lons -fchool is voorgefehreven , worden t»n uitvoer

gebragt.

I36. Iedere bataillons -kommandant zal komman-

deren : Guides = ingerukt, zoo dra de divifiën vart

zijn Éataillon geformeerd zijn.

FIER.
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VIERDE A F D B Ê L I N G*

Eerste artikel.

Wijze om de lijn van bataille te bepalené

ia?. De onderfcheidene wijzen om de lijn van

bntaüle te bepalen, zijn in de batailloas-fchool ver*

klaard.

Artikel sti
*

Onderfcheidene 'wijzen om uit de orde in kolonné

tot de orde van bataille over te gaan,

Ifle. Links (e/ regts) : .;.:.■.:.

ftde. Te regter- (o/ linker*) zijde I

3de. Voorwaarts )in bataille*

4de. Front achterwaarts

5de. Déployement

ia8. Dewijl deze onderfcheidene formatiên in dtf

bataillons-fchool verklaard ziui, blijft er alleen nog

over , de aldaar ontwikkelde grondbeginfelen op

eene kolonne van verfcheidene bataillons , op heele

en halve distantie , toe te pasfen , en voorts alle*

wat tot de déploijementen betrekkelijk is, te ont

vouwen.

Ten
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Ten ifte. Eene kolonne op heele distantie links

(of regts) in bataiik.

109. Wanneer de kommandant en chef de kolon*

ne, die veronderfteld wordt den regtervleugel aan

het hoofd te hebben , links in bataille wil forme

ren, moet hij eerst de directie van de linker -guides

der kolonne, door een der hierboven in n°. 89, 94

en 99 opgegevene middelen, verzekeren.

I30. Nadat deze directie van de linker - guides

frehoorlijk geregeld is, zal de kommandant en chef

Commanderen :

I. Links in bataiUt.

f

131. Zoo dra de bataillons-kommandanten dit

kommando herhaald hebben , zal de regter-guide

van het voorfte peloton van ieder bataillon der ko

lonne zich in de directie van de linker- guides der

kolonne begeven , en zich daarbij gedragen na

hetgeen in n°. 326 der bataillons-fchool voorgefchre*

ven is.

De kommandant en- chef zal vervolgens komman-

deren :

a. Marscix.

132. Op die fchlelijk herhaalde kommando, zal de

linie zich links in bataille formeren.

Nadat de linie geformeerd is zal de kommarrfiant

4n chef kommanderen :

3«
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3. Guides (of vaandels en guides") =r ingê*

RUKT» *

133. Óp dit kommando zullen dê giiides zicil

.weder op hunne plaatfen van bataille vervoegen*

gelijk mede de vaandeldrager ., bijaldien dezelve

si* vóór het front bevinden»

134. Wanneer de kolonne den linkervleugel aan

liet hoofd nad, zou zij zich, naar dezelfde grond*

feegiafelen, regtr in bataille formeren*

Inverfie. (Omkeering)*

135. .Indien de omftandigheden vereischteti dat

sene kolonne met den regtervleugel aan het hoofd

zich ten fpoedigfle regis in bataille moest fornie-

ren, zou de kommandant en chef, zonder zich met

het verbeteren der directie van de regter guides der

kolonne op te houden, het kommando doent

1» Bij inverfie, regis in lataille.

136. Op dit kommando moeten dé adjudant êfl

adjudant. onderofficier , gelijk mede de linker -guidë

des voorften pelotons van ieder bataillon , zich ge

dragen naar hetgeen in n°. 336 der bataillons.fchool

Vborgefchreven is.

])e bataiiloDs. kommandantcn het hierboven ver>

melde kommando herhaald hebbende, zullen daarop

dadelijk laten voleen I Bataillon \ gutde regts} en de

adjudanten en adjudanten-ondtfroificiefs zullen i 7.öo
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fpöedig als immer mogelijk, de directie verbeteren

van de regter-guides hunner wederzijdfche bataillons,

zonder zich bezig te houden met de algemeens di

rectie der kolonne.

Voorts zal de kommandant en chef kommanderen :

si Marschj

137. Op dit met vaardigheid herhaald wordetHe

kommando, zal de kolonne zich regts in bataille

formeren, op zoodanig eene wijze, als in de batail

lonsi.fchöol voorgefchreven is.

Ën terftond nadat de Unie geformeerd is, zal dé

kommandant en chef kommanderen:

3* Guides ±z ingerukt*

1.38. Indien de kolonne den linkervleugel aan het

hoofd had en het noodig was haar gezwind links in

bataille te formeren, zou deze beweging naar de-

»effdê groridbeginlelen worden ten uitvoer gebragt.

lAlgemecne voorfchrifteh voor de trapswijze of

op elkander volgende formeringeni

139. Men begrijpt onder deze benaming alle dë

formeringen waarin de verfchilléndê afdeelingën eerier

kolonne, de eene na de andere, óp dé lijn van ba

taille geraken. Zoodanige zijn dé forniatiën te rég

iefzijde', te linkerzijde , voorwaarts , en front ach

terwaarts in bataille, gelijk mede het déploijetriehé

der geflotene kolonnes* In deze onderfcheidcne föf-«

111. DeEL. 1) )u<i>
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mering moet meu de navolgende algenieene regels ia

acht nemen.

140. De adjudant van ieder bataillon moet zich

altijd eerder dan zijn batailloa in de lijn van bataifle

begeven , en zich in dezelve op de plaats ftellen viraar-

tegen de regter- of linkervleugel van zijn .batailloa

moet aanleunen; daarbij in acht nemende, van tus»

fchen zich en den vleugel van het naaste bataillon

' eene tusfehenwijdte van twintig pasfen open te laten.

141. Zoo dra de afdeelïng van ieder bataillon,

van welke de vaandelwacht een gedeelte uitmaakt,

op de lijn van bataille komt , moet de vaandeldrager

uit het gelid gaan, zich regt vóór zijn rot in de

rigting van de reeds in deze lijn gevestigde guides

ftellen en naar dezelve front maken; daarbij in acht

- nemende van zijn vaandel regt op en neer vóór het

midden van het ljgchaam te houden.

142. Nadat er in de lijn van bataille twee vaan

dels behoorlijk geplaatst zijn, moeten de bataillons-

kommandanten de guides hunner wederzijdfche ba-

taillons, zoo dra de laatfte afdeeling van hun batail

lon op deze lijn gekomen en in dezelve gevestigd

is, op het kommando Guides 55:. ingerukt, vv.eder

op hunne plaats doen gaan. Doch de vaandeldra

gers moeten vóór het front bleven ftaan, tot dat de

kommandant en chef , nadat de geheele linie gefor

meerd is, hen op het kommando Vaandels s= inge»

kijkt , weder op hunne plaats doet treden.

143. De adjudanten moeten met de gróotfle zot*-

-.,» Ci -'. ... ' ivul
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vnk'igheiu' de beide eerlte guides van hun bataillon

in de lijn van baraille bevestigen, door, zoo dra er

in deze lijn twee vaandels behoorlijk geplaatst zijn ,

dezelve tot grondfiag der rigting aan te nemen, eri

voorts met gelijke naauwkeurigheid de directie det

volgende guides , gelijk mede van den vaandeldrager,.

xoo dra ieder derzelve in de lijn van bataille komt,

verzekeren.

Ten 2ie. Rolonne op heelc distantie- te regier'

(of linker-) zijde in bataille.

144. Indien de kolonne veronderfteld wordt defi

regtervleugel aan het hoofd te hebben» zal de kom-

mandant en chef, wanneer hij haar te regterzijde in

bataille wil formeren , van te voren aan eenea aide.

de-camp, of aan den adjudant van het voorite ba

taillon , het punt waartegen hij den regtervleugel der

linie begeert aan te fteunen, gelijk mede het rigtings*

punt van den linkervleugel, aanwijzen; en terPcond

daarop zal de aide -de -camp of adjudant met twee

jalonneurs vooruit gaan, zich fchielijk op het fteun-

punt begeven, en daar de beide jalonneurs zoodanig

plaatfen, als in n°. 341 der bataillons-fchool voor-

gefchrevcn is.

145. Indien de rigting der lijn van bataille niet

geheel, of ten naaste bij, evenwijdig met de directie

der kolonne mogt wezen, zou de kommandiint en

, chef moeten zorgen om een weinig te voren rfan den

marsen der voorite afdeeljn-g eeue ten nzaste bij met

i Da dks
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die lijn evenwijdige ftrekking te geven , op de wij

ze , welke in n°. 362 der batailtons-fchool is voor-

gefchreven, en dien marsch zoodanig in te rigten ,

dat de genoemde afdeeling, na regts te hebben ge

wend, ten minfte vier pasfen zou moeten doen om

in deze lijn te geraken.

146. Nadat de voorfte afdeeling eene directie ge*

nomen heeft, met de lijn,- waarop de kolonne zich

in bataille moet formeren, ten naaste bij evenwijdig,

zal de kommandant en chef, wanneer hij de bewe

ging wil doen aanvangen, kommanderen:

f.

Te rcgterzijde in bataille.

147. Nadat de bataillons -kommandanten dit kotiï-

mando herhaald hebben, zal die van het voorfte bn-

taillon alléén dadelijk daarop kommanderen: Batail

lon, guides regts.

148. De voorfte afdeeling der kolonue zal, ter

hoogte van den op het ftennpunt geplaatften jalon-

neur gekomen zijnde, regts wenden, en de formatie

in bataille zoodanig als in de bataillons - fchool h

voorgefclrreven , worden ten uitvoer gebragt.

149. Als de fpits van het tweede bataillon achter

den regtervleugel der linie is gekomen, zal de kom

mandant van dat bataillon het kommando doen : Ba-

taillon, guides regts: en de kommandanten der vol'

gende bataillons zullen ieder hetzelfde kommandy

uitfpreken , wanneer hun bataillon op dezelfde plaats

gekomen is.

150. De adjudant van het tweede bataillon moet,

zoo
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zoo dra hij ziet dat de laatfte afdeeling van het eer-

fte regts wendt, ten einde zich op de lijn van ba.

taille te begeven, fchielijk vooruit gaan, om zich in

deze lijn op twintig pasfen afftands van den linker

vleugel des eerften bataillons te gaan plaatfen , en

zich rigten op de guides van dit bataillon.

151. De voorfte afdeeling van het tweede bami'Ion

zal , zoo dra zij regt tegen over deszelfs op de lijn

van bataillc geplaatften adjudant komt , regts wen

den, en op twee pasfen afllands van deze lijn, op

het kommancio van haren kommandant, halt houder).

De linker- guides dezer afdeeling zullen zich dadelijk

voorwaarts begeven, regts front maken, zich naauw*

keurig in de rigting flellen van de guides van het

eerfte bataillon en in dezelve door den adjudant be

vestigd worden : en nadat dit volbragt is , zal de

l. kommandant der afdeeling kommandereu: Regis =

rigt u.

15a. De vootfte afdeeling van ieder der volgende

bataillons zal op dezelfde wijze op de lijn van ba-

taille geplaatst wordeu, als zoo even bepaald is voor

die van het tweede bataillon.

153. Nadat de linie geformeerd en naauwkeurig

in Je rigting gevestigd is, zal de kommandant en

chef kommanderen :

Vaandels = ingerukt.

154. Op dit kommando zullen de vaandeldragers

weder op derzélver plaatfen van bataille inrukken.

155. De kommandant en chef welke zich aan het

D 3 tteun-
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\-

fteunpunt moet bevinden , zal zorgen , dat de vaan

dels der beide regter-vleugelbataillons zich juist in

de rigting ftellen , welke hij voor de lyn van batail-

le bepaald heeft.

i

156. De bataillons-kommandanten moeten zich,

gedurende het formeren hunner wederzijdfche batail-

lons in bataille, gedragen na hetgeen in n°. 357

der bataillons - ichool voorgefchreven is.

v 15^. De adjudanten moeten insgelijks, gedurende-

liet formeren hunner aanhoorige bataillons in batail

le, naar hetgeen in n°. 358 der bataillons -fehool is

voorgefchreven, te werk gaan.

158. Indien de kolonne den linkervleugel aan het

Jioofd had, zou zij zich naar dezelfde grondheginfe»

Jen te linkerzijde in bataille formeren. . -

Ten 3de. Kolonne op heele distantie, voorwaarts

in bataille.

*59« CO 1° de veronderflelling dat eene kolonne

Op heele distantie , met den regtervleugel aan het

lioof'd, achter het regtereinde der lijn, waarop de

kommnndant en chef haar in bataille wil formeren,

aanrukt, zal hij een weinig te voren aan eenen aide-

de-camp, of aan den adjudant van het voorlle ba-

tail-

(0 Pu xxvm. fig, *,
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taillon, het punt, waartegen hij zijnen regtervleugel

begeert aan te fleunen, gelijk mede het linker.rigiings-

punt, aanwijzen: en dadelijk daarop zal de aide-de-

camp of adjudant zich met twee jalonneurs vooruit

' begeven en dezelve in de hem aangewezene rigting

plaatfen, op gelijke wijze als in n°r 341 der batail-

lons-fchool is verklaard.

160. Zoo dra de fpits der kolonne de twee in de

lijn van bataille geplaatfte jalonneurs tot op omtrent

eenen pelotons.afftand genaderd is, zal de komman-

dant en chef de kolonne doen halt houden, en ter-

ftond aan den kommandant der voorfte afdeeling ge

lasten van deze afdeeling tegen de beide jalonneurs

aan te ftellen : en nadat zulks is gefchied , zal de

kommandant en chef het kommando doen :

1. Voorwaarts in bataille.

Zoo ras dit kommando herhaald is, zal de kom

mandant van het voorfte bataillon der kolonne kom-

manderen: 1. Bataillon, guides regts ; 2. Met pelo

tons half links.

De kommandant van ieder der overige bataillons

der kolonne zal kommanderen: Bataillon, hoofd der

kolonne links.

Voorts zal de kommandant en chef hierop laten,

volgen het kommando:

2. MarseH (of gezwinden pas = marsch).

161. Op dit fchielijk herhaald wordende komman»

do, zal het voorfte bataillon der kolonne zien voor»

* ' D 4 waarts
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waans in bataille ftellen op de wijze die in n". 36Ö

en volgende der bataillons-fchool is verklaard.

162. De overige bataillotos zullen zich volgens da

ftrekking der hoeklijn in kolonne bataill'njwtfze naar

de lijn van bataille vervoegen , en te dien einde zal

de voorfte afdeeling van ieder derzelve door eene

lirkfi.he zwenkings- beweging buiten de kolonne uit-. .

rukken (dihoi'eren), en vervolgens zich overhoeks

(diagonaal') voorwaarts aan begeven,

163. Iedere bataülons - kommandant zal zijn batait-.

Jon doen halt houden zoo dra de fpits van hetzelve

omtrent pekomen is tot, op eenen pelotons- afftand

van deszelfs adjudant, die zich zoodanig als. hierna

verklaard zal worden, eerder dan hetzelve op de lijn

van bataille heeft begeven. Op hetzelfde oasenblik

Zullen de beide guides der voorfte afdeeling zich op

de lijn van bataille vervoegen: de adjudant zal de

zelve aldaar naauwkeurig plaatfen.; en terftond daarop

„ ' zaf de voorfte afdeeling zich , op het kommando van

haren kommandant, tegen dese beide guides aan be-.

geveji ; na het volbrengen van hetwelk ,

164, De bataillons-koDimandant zal kommandere.a j

1. Voorwaarts in bataille; 2. Guides regfs ; 3. Met

pelotons half links ; 4. Mansch , en vervolgens ,

Voorwaarts = marsch,

'165, Zoo dra de linie geformeerd is , zal de

Commandant en chef {commanderen : Vaapjieh = in-i

GERUKt,

l66% pe juistheid in de uitvoering desser bewegiug

bang?
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hangt af van de ftrekking die door de bataillons ge

houden wordt , terwijl dezelve zich overhoeks naar

de liin van bataille begeven Om deze ftrekking des

te naauwkeuriger te regelen , moeten de kommandant

en 'chef, de bataillons kommandanten en de adjudan

ten de navolgende voorfchriften in acht nemen.

167. (1) Alvorens de beweging te doen begin

nen , zal de kommandant en chef aan twee aides-de-

camp , of aan twee officieren te paard (a en b., ge-,

lasten , van de punten te bepalen alwaar de verfchil-

lende bataillons der kolonne zich op de lijn van ba-

taille moeten vervoegen ; hetwelk op de volgende

wijze zal worden ten uitvoer gebragt.

168. De officier (s) zal zich fchielijk twintig

pasfen verder dan op bataillons - afftand , van den

zich op het fteunpunt bevindenden kommandant en

chef ftellen en naar denzelven front maken. De kom

mandant en chef zal denzelven , door met zijnen de

gen te wenken, op het linker-rigtingspunt rigten;

en te zelfder tijd zal (£) zich op gelijken afftand

achter (a; vervoegen , regts front maken , en op (0)

en den kommandant en chef zich zelven rigten.

169. Nadat de beide officieren (a en V) aldus op

de lijn van bataille gevestigd zijn, zal de komman

dant en chef de beweging doen aanvangen. Het

tweede

(0 Pu xxvin. 'ff, 1.

DS
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tweede bataillon ,zal op den officier {et) , «1 het

derde op (£) aannlarcheren. Zoo dra de adjudant

vn'11 het tweede bataillon op de lijn komt, zal (a)

zi'ch fchielijk weg begeven, om zich twintig pasfen

verder dan op bataillons-afftand , achter (b) te

plaatfeü, en zich op dezen laatftén en het regter-

vuandel rigten. De kommandant van het vierde ba-

taUlon zal terftond daarop zijn bataillon op den of

ficier (0) aan geleiden ; en de officier (b) zal op

zyne beurt, zoo dra de adjudant van het derde ba

taillon in de Inn van bataille komt, zijne plaats ver

laten, zich twintig pasfen verder dan op bataillons-

afltand, achter (#) begeven, en zich op dezen laat

ftèn en de vaandels van den regtervleugel rigten. De

kommandant van het vijfde bataillon zal alsdan da

delijk zijn bataillon op den officier (lj) doen aan-

marcheren: en in dezer voege zullen de beide aides-

de-camp hunne plaatfen beurtelings verlaten , onr

zich- op eenen alftand , welke de ruimte tusfehen

twee naast elkander ftaande bataillons grooter is,

dan de uitgeftrekthcid van het front van een derzei-

ve, achter elkander te (tellen, zoo dra de adjudant

van het bataillon, dat zich op den eenen of andere»

van hen beiden aan begeeft, de plaats van denz el

ven komt beflaan. Zij moeten de grootst mogelijke

oplettendheid aanwenden , van tusfehen zich noch te■

veel noch te weinig ruimte te laten, en van zichr

naauwkeurig op de lijn van bataille te ftellen.

<~«

170. De kommandant en chef, of de officier dien

lij met zijne bevelea belast , moet zich , evea als bij

" het
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bet formeren te regtérsijde in batailk , zoo dra. de

beweging eenen aanvtfng neemt, op her fteunpunt.

ftdlcn en aldaar dezelfde diealtea verrigten.

171. De bataillons-kommandanten moeten zich ter

hoogte hunner voorfte afdeeling 'aan den kant van

den guide onthouden, onderwijl hun bataillon zich

ua.ar de lijn van bataille begeeft; en wanneer hetzel

ve zich vervolgens op deze lijn begint te formeren ,.

de werkzaamheden waarnemen welke bun in n°. 357

der bataillons-fchool aangewezen zijn.

1 72. De adjudanten moeten , als de fpïts van hun

bataillon tot op omtrent honderd pasfen afftands van

de lijn van bataille gekomen is, zich fchielijk voor

uit begeven, om zich in deze lijn, op de plaats van

den aide-de-camp te vervoegen, en verder, geduren

de het formeren van hun bataillon in bataille,' de

verrigtingen, welke hun in h°. 358 der bataallons-

fchool voorgefebreven zijn, waarnemen.

173. Eene kolonne, die, met den linkervleugel

aan het hoofd, achter het linkereinde der lijn van

bataille aanrukte , zou zkh voorwaarts in bataille

moeten formeren naar dezelfde grondregels en op eene

tegenovergestelde wijze.

Ten 4d«. Kolonne op heele distantie, met den-

regtervleugel aan het hoofd , het front

achterwaarts in bataille,

174. Als eene kolonne op heele distantie, met

den
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den regtervleugel aan het hoofd , verondertleld wordt

vóór het regtereinde van de lijn, waarop de kom

mandant en chef haar in bataille wil formeren, op

te komen, zal hij een weinig te voren aan eenen

aide-de-camp of aan den adjudant van het voorfte

bataillon, het punt waartegen hij zijnen regtervleu

gel begeert aan te fleunen, gelijk mede het linker-

rigtingspunt aanwijzen: en deze aide-de-camp of

adjudant zal terftond hierop zich met twee jalon-

neurs vooruit begeven, en dezelve, op gelijke wij

ze als, in n". 341 der bataillons-fchool is verklaard,

in de hem aangewezene rigting ftellen.

175. Wanneer het hoofd der kolonne omtrent tot

op pelotons - affland van de beide op de lijn van ba-

taille gevestigde jalonneurs gekomen is , zal de kom-

mandant en chef de kolonne doen halt houden, en

dadelijk aan den kommandant der voorfte afdeeling

last geven van deze afdeeling met het front achter

waarts , achter en tegen de twee jalonneurs te ftel

len ; hetwelk zoodanig als in n°. 383 der bataillons-

fchool voorgefchreven is, uitgevoerd zal worden.

176. Na het maken dezer tóebereiding zal de

kommandant en chef kommanderen :

1. Front achterwaarts in bataille.

(1) En zoo dra de bataillons-kommandanten dit

kom-

(1) Pt. XXVIII. fig. u
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kommando herhaald hebbén , zal die van het voorfte

bataillon dadelijk daarop laten volgen: i. Bataillon,

regts uit de flank; 2. Regts =± om.

De kommandant van ieder der volgende bataillon»

sal kommanderen : Bataillon , hoofd der kolonne regts.

Voorts zal de kommandant en chef kommanderen j

2. Marsch (of gezwinden pas = marsch).

177. Op dit fchielijk herhaalde kommando, zal

het eerfte bataillon der kolonne zich op de voorfte

,' afdeeling met het front achterwaarts in bataille for«

meren, op dezelfde wijze als in n°. 386 en volgende

der bataillons-fchool voorgefchreven is.

. . - . ►

178. De volgende bataillons zullen zich overhoeks ,

ieder bataillon op zich zelf, in kolonne naar de lijn

van bataille begeven; en te dien einde zal de voor

fte afdeeling van elk derzelve , door eene zwenkings

beweging regts uit de kolonne rukken (déioi/eren),

en voorts, even als bij het formeren voorwaarts in

iataille, overhoeks op de lijn van bataille aanmar-

dieren.

179. Elke bataillons -kommandant zal zijn bataillon

doen halt houden zoo dra de fpits van hetzelve ge

komen is tot op omtrent eenen pelotons - ai'ftand van

deszelfs adjudant, welke zich reeds vooraf , zoodanig

als bij het formeren voorwaans in bataille is voor

gefchreven , op de lijn geplaatst heeft. In hetzelfde

oogenblik zullen de twee guides der voorfte afdee

ling zich op de lijn van bataille vervoegen, op welke

zij door den adjudant naauwkeurig zullen gefteld

worden; en terftond hierop zal de voorfte afdeeling,
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■ op het kommando v»n haren kommandant, zich met

het front achterwaarts tegen deze twee guides aaa

begeven: en nadat zulks .gefchied is, zal de batail-

lons-la j.mandant de kommando's doen welks tot het

formeren niet het front' achterwaarts in bataille, in

n°, 384 der bataillons-ïchool voorgefchreven zijn.

180. Nadat de linie geformeerd is, zal de kom-

mandarit en chef kommafidtfen:

Vaandels szz ingerukt. >

181. De kommandant en chef zal aan twee aides'

de- camp, of twee officieren te paard, gelasten, om

bij deze formering, op de hierboven in n°. 168 en

volgende verklaarde wijze , de punten te bepalen al

waar de verfchillende bataillons der kolonne zich op

de lijn van bataille moeten vervoegen.

182. De kommandant en chef of degene, dien hij

met zijne bevelen belast , moet zich , even als bij

bet formeren te regterzijde in bataille , gedurende

de uitvoering der beweging, op het Iteunpunt plaat-

fen en aldaar zijne zorg tot hetzelfde einde aanwenden.

183. De bataillons-kommandanten zullen , terwijl

luin bataillon zich naar de lijn van bataille begeeft,

Zich.- onthouden ter hoogte hunner voorfte afdeeling

aan de tegenovcrgellelde zijde van den guide , ten

einde de trekking van den marsch van hetzelve te

regelen, en wanneer vervolgens hun bataillon zich

op de lijn van bataille begint te formeren, de werk

zaamheden vervullen welke hun bij het forraere«

"Voorwaarts in bataille vöórgefchrevetl zijn.

t* „ 184.
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*IS44 De adjudanten moeten bij deze formatie al

hetgeen wat hun bij het formeren voorwaarts in ba*

taille is voorgefchreven , vérrigten.

185. Eene kolonne, die met den linkervleugel aan

Jjet hoofd vóór het linkereinde der lijn van bataille

»ankomt, zal zich met het front achterwaarts, naar

dezelfde grondbeginl'elen en op eene tegenovergeftel-

de wijze, in bataille ftellen.

Artikel 3.

Formati&n die door de verbinding van twee

bewegingen gefchieden.

186. Het is tot het formeren eener kolonne in

bataille fomwijlen noodzakelijk, om, gelijk zoo aan-

ftonds verklaard zal' worden y de vereeniging vaji

twee bewegingen te gebruiken.

187. Wanneer, bij voorbeeld, eene kolonne op

heele distantie zich op eene van hare binnenfle af-

deelingen in bataille moet formeren, zal, indien de

linie het front naar voren moet bekomen, het ge-

, heele gedeelte der kolonne dat de tot grondflag der

. rigting beftemde afdeeling voorafgaat, den contra-

marsch doen, en zich vervolgens op deze afdeeling

met het front achterwaarts in bataille formeren,*

terwijl integendeel het ganfche gedeelte der kolonne,

,dat achter de benoemde afdeeling volgt, zich op de-,

ze afdeeling voor-waart s in bataille zal fcharen.

188.
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188. In dit geval moet de kommandant en chef

altijd, tot rigtings-afdeeling, de achterfte van een

bataillon nemen.

189. (O Aldus zal, wanneer het eene kolonnd

Van pelotons op heele distantie met den regtervleu-

gel aan het hoofd is, en de kommandant en chef

haar op het vierde bataillon in bataille wil forme

ren , hij de kolonne , zoo zij zich in marsch be

vindt, doen halr houden, zich in perfoon naar liet

achtfte peloton van dat bataillon vervoegen en twee

jalonneurs flellen vóór het regter- en linker-vleugel-

rot van dit peloton , hetwelk tot grondflag der rig.*

ting moet verftrekken.

190. De kommandant en chtf zal aan dert kom

mandant van het vierde bataillon gelasten, van den

contra marsch te doen uitvoeren, en hetzelfde bevel

aan de kommandanten van de drie bataillons zen

den, welke het vierde voorafgaan. Het achtfte pe*

loton van dit vierde zal echter niet den contra-rnafsch

verrigten.

191. Onderwïil deze beweging wordt uitgevoerd,

zal de kommandant en chef het eerfte peloton des

vijfden bataillons in de rigting van het achtfte pelo

ton van het vierde , en op twintig pasfen afftands

van deszelfs linkervleugel, doen ftellen4

■ .—. 1 . 111 1 in

(O Pi-. XXlX. fa. 1.
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I^i 4 Zoo dra de vier vöorfts bataillons der köiontiei

biet uitzondering das achttien pelotons van het vierde $

den contra-marsen völbragt hebben , zal de kömraandanf

en chef last zenden aan den kommandant van het derde

bataillon tot het doen van de navolgende kommando's j

die door de koinmandanten van het tweede en eerfte ba-

taillori zullen herhaald Worden j Ij Front achterwaarts

in bataille; 2* Bataillon , hoofd det kolonne links 4

. 193; Re kommandant en chef moet te gelijker tijd

öan den kommandant van het zesde batailbn het bevel

doen toekomen van de navolgende kommando's te doen$

welke door de komma'idanten des zevenden en achtfteii

bataillons zullen herhaald worden: I. Voorwaarts in ba*

iatlle; 2. Bataillon * hoofd der koiónne links i

1 J944 De kommandant en chef zal zelf aan den kom

mandant van het vierde bataillon last geven van te kom-

tnanderen : 1. Front achterwaarts in bata'lle; 2. Ba~

taillon, links uit de flank • 3. Links = om.

Ën aaft dtn kothmandarit van het vijfde tiataillon Idstj

Van te kommanderen : 1 . Voorwaarts in bataille ; 2; Ba*

iaillon, guides regts ; 3. Met pelotons haf links.

fcn vervolgens zal de kommandant en chef komman-

deren :

Marsch.

*95« Op d'fc ftïielijk herhaalde kommanddj ïi[

dé algemeene beweging eeren aanvang nemen! eii

11a dé , tot het förme-en voorwaarts in bataille eii

front achterwaarts in bataille , voorgefchrevene grond-*

beginfelen gefebiedén.
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196". Het achtfte peloton van het vierde bataillon

en het eerfte peloton van het vijfde, welke vooraf

reeds op de lijn van batai'le zijn gefteld, zulle» zich

niet bewegen, en den grondflag der algemeene rigting

uitmaken.

197. Wanneer in dezelfde veronderflelling, de linie

in plaats van voorwaarts, achterwaarts front moet ma

ken , zal de kommandant en chef tot grondflag der rig-

ting het eerfte peloton van het vij file bataillon aannamen,

door dit peloton den contra - marsch laten doen en twee

jalonneurs vóór deszelfs regter- en linker -vleugelrot ftel-

len.

198. Hij zal aan de kommandanten van de drie eerfte

bataillons der kolonne . het bevel zenden van derzelver

wederziidfche bataillons te doen contra-marcheren, ea

daartoe zelf aan den kommandant van het vierde bataiï'

Ion last geven.

109. Nad&t de vier voorfte bataillons den contra-

marsch gedaan hebben zal de kommandant en chef het

achtfte peloton van het vierde bataillon in de rigting van

het eerfte peloton van het vijfde , op twintig pasfen af-

ftands van den regtervleugel van hetzelve doen Hellen.

200. Zoo dra deze toebereiding is tot ftand gebragt

zal de kommandant en chef last zenden aan den kom

mandant van het derde bataillon tot het doen der navol

gende kommando's , die door de kommandanten van het

tweede en eerfte bataillon zullen herhaald worden :

1. Voorwaarts in bataille; 2,. Bataillon, hoofd der ka

lmus regts.

aof.
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fiót. De kommandant en chef moet te geliiker tijd

%an den kommandant van het zesde bataillon het bevel

afvaardigen van de navolgende kommando's te doen,

welke doof de kommandanten des zevenden en achtften

fcataillons zullen herhaald worden: i. Front achterwaarts

in bataille; 2. Bataillon, hoofd der kolonne r gts.

Hij zelf zal aan den kommandant van het vierde ba

taillon last geven van te kommanderen: i. Voorwaarts

in bataille ; a. Guides links ; 3. Met pelotons half

regts.

En aan dien van het vijfde tot het doen der komman-

do's: 1. Front achterwaarts in bataille; 2. Bataillon %

-gts uit de flank ; 3. Regts ss om.

Wijders zal de kommandant en ^/kommanderen:

Marsch.

202. Op dit fchielijk herhaalde kommando, zal de

tlgeneene beweging eenen aanvang nemen en raar

:.' de, tot het formeren votrwaarts in bmtaillc en front

achterwaarts in bataille, voorgefchrevene grondbe-

ginfelen worden ten uitvoer gebragt, ;' -

203. Het reeds vooraf op de lijn van bataille ge-

plaatfle eerrte peloton van het vijfde en achtfte pe

loton van het vierde bataillon zullen zich niet bewe

gen , en den grondflag der algemeene rigting tiitma'

ken. . .

1104. Wanneer ee«e kolonne met den regtervleugel

aan het hoofd, die achter de lijn van bataille aankomt

**n langs déze lijn verder doormarcheert, zich in bataiÜa

E a moet
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moet fcharen alvorens de geheele kolonne in de nieuwe

directie gekomen is, zal het formeren op de navolgende

wijze gefchieden.

205. (1) Nadat de kommandant en chef de kolonne

op het oogenblik, wanneer het vierde peloton, bijvoor

beeld , van het vierde bataillon in de nieuwe directie

gekomen is, heeft doen halt houden, — nadat hij voorts

de rigting der algenieene guides, die zich volgens de

hierboven vastgeftelde grondbeginfelen in het gedeelte der

kol <nne dat in de nieuwe directie is, op de flank moe

ten bevinden, onderzocht en verbeterd heeft, — en na

dat hij, op de hierboven in nQ. 89 en volgende voor-

gefchrevene wijze, de kolonne in deze directie heeft be

vestigd, zal hij ten fpoedigfte den kommandant van het

bataillon der kolonne, hetwelk het naast bij de nieuwe

directie is, (dat is, in dit voorbeeld, het vijfde batail

lon,) door eenen aide-de-camp laten waarfchuwen dat

dit bataillon links moet uitzwenken {diboiteren) , om

zich voorwaarts in bataille te formeren; en zoo dra hij

oordeelt dat deze last aan denzelven is overgebragt, zal

hij het kommando doen:

I. Links in bataille.

ac6. De kommandanten van de vier eerfte bataillons

der kolonne zullen dit kommando herhalen, en de kom

mandant yan het vierde bataillon, van hetwelk flechtt

de helft in de nieuwe directie gekomen is, zal daarop

da-

CO Pt- XXIX. fig. 2.
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dadelijk laten volgen : Fier laatfie pelotons voorwaarts in

bataille. '•

De kommandant des vijfden bataillons van de bewe

ging die zijn bataillon venijten. moet, verwittigd zijn

de, zal de volgende kommaudo's doen, die door de

kommandanten van de drie Liatfte bataillons der kolonne

zullen herhaald worden:

1. Voorwaarts in bataille.

2. Bataillon, hoofd der kolonne linh.

Vervolgens zal de kommandant en chef kommanderen :

3. Marsch.

207. Op dit kotumando, dat met vaardigheid her

haald moet worden, zal de formatie worden ten uit

voer gebragt.

208. Wanneer de kolonne , in plaats van achter de

lijn van bataille, vóór dezelve mogt komen aanrukken,

zou de formatie op de volgende wijze gefchieden.

209. (1) De kommandant en chef HA, na de kolon

ne te hebben doen halt houden en na de rigting der

guides welke in de nieuwe directie gekomen zijn, geves-'

tigd te hebben, den kommandant des vijfden bataillons

doen verwittigen dat deszelfs bataillon regts moet uit

rukken (d£boitererï) , om zich met het front achter

waarts

(O pi» xxix. fig. 3.

E 3
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*waarts in bataille te ftellen , en zal daarna het kommau-

do doen:

I. Links in bataille.

Nadat dit kommando door de kommandahten van de

• vier voorfte bataillons der kolenne herhaald is , zal die

van het vierde daarop onmiddellijk laten volgen: Vier

laatfle pelotons front achterwaarts in bataille.

De kommandattt des vijfden bataillons zal, na van de

beweging die zijn bataillon moet uitvoeren, verwittigd

te zijn, het navolgende kommando doen, hetwelk door

de kummandanten van de drie laatfte bataillons der ko-

. lonne herhaald zal worden:

I. Front achterwaarts in bataille.

9. Bataillon, hoofd der kolome regts*

Voorts zal de kommandant en chef kommanderen :

3. MaRsch.

En op dit fchielijk herhaald wordende kommando,

1 zal de formatie worden ten*nitvoer gebragt.

sio. Alle deze verfchiilende bewegingen zullen, door

eene kolonne met den linkervleugel aan het hoofd, na

dczilfde grondbeginlelen en ep eene tegenovergefteldie.

wijze verrigt worden.

Bemerkingen betrekkelijk deze beweging*

*li. Indien het voorfte van het vijfde bataillon zicfc

dig«



Linie-evolutiën. IVde afdeeling. ?I

digter dan ten minfte vijftig pasftn bij de lijn van ba-

taille mogt bevinden op, het oogenbHk, wanneer de

kommandant en chef de kolonne die achter deze lijn

aankomt, doet halt houden, zou dit bata'.lon zich,

door eene aclitfte cirkelszwenking voorwaarts in bataille

formeren, in plaats van met het bataillon in kolonne

overhoeks uit te rukken, gelijk ten aanzien der volgende

bataillons is bepaald. Indien integendeel de kolonne

vóór de lijn van bataille aankwam , zou het vijfde ba

taillon, in hetzelfde geval, zich regts uit de flank op

deze lijn begeven, in ftee van overhoeks uit de kolonne

te rukken.

Artikel 4.

Onderfcheidene wijzen cm eene kolonne op halve distan

tie, met den' regter- of linkervleugel aan het hoofd',

in bataille te formeren.

De kolonnes op halve distantie kunnen, eveneens als

die op heele distantie, geformeerd worden:

Ten jfte. Links* (of regts-) \

a*. Te regter- (of te linker-) zijdeL bata;Ue<

— 3de. Voorwaarts (

_— 4de. Front achterwaarts J

212. Ten tfte. Om eene kolonne op halven afïtand

links (of regts) in bataille te formeren, is het onver

mijdelijk vooraf heele dstantien tusfehen de afdeelingen te

doen aannemen , hetwelk door het voorfte der kolonne

op de navolgende wijze zal worden ten uitvoer gebragt.

E 4 2t3.
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«rj. Indien eene kolonne niet den regrervlengel aan

jiet hoofd, ver ndcrfteld wordt langs dé rigdng, waarin

de kommandant en chef haar links in bataille begeert te

fthnren, voort te marcheren, sal hij de kolonne, zoo

dra hare lnatfte afdeeling op het punt waartegen hij deu

"linkervleugel der linie wil aanleunen, gekomen is, doen

balt houden en vervolgens kommanderen j

Op heele distantie voorwaarts = opent y.

Nadat dit kommando herhaald is, zal de kommandant

der voorite afdeeling , op de waarfchuwing van den

kommandant en chef, kommanderen: i, Peloton voor

waarts; a. Quide links; 3. Marsch,

ai 4, De volgende afdeelingen zullen zich bij opvol*

ging in beweging ftellen, door daarbij te werk te gaaa

pa, hetgeen i11 de bataillons-fchoQl vqorgefchreven is,

• at5. De bataillons-kommandanten moeten zorg dra.t

gen/ dat de voorfte afdeeling van hun bataillon zich niet

eerder in beweging fte't dan nadat de achterfte afdeeling

yan het onmiddellijk voorgaande bataillon aan dezelve,

behalve de uitg^ftrektheid van haar front, ook de twin-.

tig pasten tusichenwijdte heeft gegeven, waarop de ba--

{aillons in linie van elkander moeten verwijderd wezen.

ai6. Indien de kommandant en chef de kolonne

onmiddellijk iiuJts. 'm bataille wil formeren, zal hij de*

zelve, op. het ppgenblik wanneer hij bemerkt of oordeelt

d#t de achterfte afdeeling haren afftand heeft» doen halt

h,Q.uden, en alsdan, zoo hij het noodig acht, de rigting;

&ï guid.es p.p, de hierboven. YQ.argefchjevene wijze, b.e-.

-.
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hoorlijk bepalen ca vervolgens de kolonne links in ba*

taille fcharen,

317. De kommandant en chef zal, alvorens de be

weging te beginnen, aan den adjudant van het voorfte

balaillon het rigting«punt voorwaarts aanwijzen, en de»

7e adjudant moet er zorgvuldig op letten dat de voorfle

guidc zich, zonder afwijking, op het hem voorwaarts

aangewezene, punt aan begeeft,

ai 8. Indien de kolonne, in plaats van halve distan

tie te hebben, gefloten was, en de kommandant en chef

dezelve de nuodige distantiën wilde doen aannemen

om haar vervolgens links in bataille te formeren , zou

hy het hierboven voorgefchrevene ko'mmando doen en

de beweging na dezelfde grondbeginfelen uitgevoerd

worden,

Ten 2da. Kolonne op halve distantie te regter» (pï

linker-zijde) in bataille,

$19, De kolonnes op halve distantie zullen zich /*

fegter- (of te linker-) zijde in bataille formeren op de

zelfde komrqando's en op gelijke wijze als die op heele

distantie»

Ten 3de. Kolonne op halve distantie voorwaarts in

bataille,

9,20. Wanneer de kommandant en chef eene kolonne

fip halve distantie- foeeit doen halt houden, zaj hij, de-

E 5 «dra
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zelve voorwaarts in bataille willende formeren, eerst

door het voorfte bataillon geheele distantiën tusfclien de

pelotons doen aannemen en hetzelve daarop dadelijk doen

halt houden, en voorts na het volbrengen hiervan de

kommando's doen, welke voorgefchr-ven zijn om eene

kolonne op heele distantie voorwaarts in bataille te for

ceren.

aai. Elk bataillon der kolonne zal hetzelfde verrigten

wat ten aanzien eener kolonne op heele distantie verklaard

|s. De kommandanten der bataillons, welke overhoeks

uit de kolonne rukken, moeten in acht nemen van de

voorfte afdeeling onder het uitrukken (jieboiteren) meer

te doen zwenken, en van in het marcheren naar de lijn

van bataille, de op elkander volgende afdeelingen zich.

op geheele distantie te doen openen , opdat , wanneer

dezelve nabij de lijn komen , zij de noodige ruimte

hebben om hare achtfte cirkelszwenking te kunnen vol

voeren.

De kommandant en chef zou , in plaats van het voor-

fte bataillon- zich op geheele distantiën te doen openen,

hetzelve ganfchelij'k kunnen doen opfluiten en het wij

ders op de voorfte afdeeling doen déploijeren, onderwijl

de volgende bataillons zijdwaarts uitrukten (ddboitcsr-

den), en zich overhoeks naar de lijn van bataille bega

ven.

Ten 4de. Kolonne op halve distantie, het front

achterwaarts in bataille,

222. Eene kolonne op halven afftand zal zich met

het
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het front achterwaarts in batailie fcharen op de kom-

mando's en door de middelen, die voor eene kolonne op

heele distantie voorgefchreven zijn.

auj. Het zal, ter volvoering dezer beweging, niet

nnodig wezen , van de afdeelingen zich op gehede distan-

tiën te doen openen.

r Artikel 5.
1 ,

Geflotene kolonnes»

224. Eene geflotene kolonne kan, {uit welk getal ba-

taillons zij ook befta, door het déploijeren in bataille

geformeerd worden, met het front, ten ifte. voorwaarts,

ten 2de. achterwaarts, ten 3de. links, tan 4de. regts,

zoodanig als hieronder verklaard zal worden*

Ten iffe. Het front voorwaarts.

aaj. Men veronderftelle dat eene kolonne van acht

bataillons , den regtervleugel aan het hoofd hebbende ,

in pelotons op heele distantie marchere. Zoo in dit

geval, de kommandant en chef haar door het ddploije-

ment met het front voorwaarts in bataille wil formeren ,

zal hij vooraf twee aides-de-camp of twee officieren te

paard tot zich doen komen, en aan dezelve de regter-

en linker - rigtingspunten van de lijn, waarop hij de ko

lonne begeert te déploijeren , aanwijzen ; terwijl hij voorts

tot op fectiën-distantie zal doen oprukken.

t 116.
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0.16. De beide aides-de-camp zullen zich terftond op

weg begeven om tusfchen de twee gegevene rigtingspun- .

ten tusfchenpunten te gaan zoeken; en na deze punten

gevonden te hebben, zal een van hen blijven ter plaatfe

waar hij is, terwijl de andere zich in de lijn op het

punt , werwaarts het hoofd der kolonne zich begeven

moet, gaat ftellen.

Bij gebrek aan uitftekende voorwerpen die tot regter-

en linker- rigtingspunten zouden kunnen dienen, zal de

kommandant en chef van te voren twee aides-de-camp,

omtrent het front eens bataillons van elkander verwij

derd, op de door hem' uitgekozene lijn van bataille doen

ftellen , en zullen deze beide aides-de-camp den grondüag

der algemeene rigting uitmaken. Een van hen zal op

het punt geplaatst worden waar het hoofd der kolonne

moet aankomen , en zij zullen front maken naar 'elkan

der.

237. Wanneer de fpits der kolonne de lijn van ba-

taille nadert, zal de kommandant en chef geheel doen

opfluiten , en het voorfte peloton op twee pasfen afïtands

van den op deze lijn geplaatften aide-de-camp doen halt

houden.

2ü8. Zoo dra de kolonne geheel gefloten is zal de

kommandant en chef At divifiën op de plaats doen for

meren en daarna op nieuw doen opfluiten, ten zij hij

door bijzondere omftandigheden tot het doen déploijeren

met pelotons genoodzaakt worde.

229. Naardien de déploijementcn altijd regthoekig

moeten gefchieden, zul de kommandant en chef de ko-

* lonne
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lonne loodregt op de lijn van bataille ftellen, bijaldien

zij er niet reeds zoodanig op liaan mogt, op dezelfd*

wijze als voor het veranderen van directie in gellotene

kolonne bepaald is.

33°« (O De kommandant en chef zal vervolgens twee

jalonneurs op de lijn van bataille, tegenover het regter-

en linker-vleugelrot der voorfte divifie doen plaatfen en

dezelve naauwkeuriglljk in die lijn bevestigen.

231. Na het tot ftand brengen dezer toebereidfelen ,

kan de kommandant en chef, op elk bataillon der ko«

lonns naar welgevallen, in volgender voege met geflote-

ne bataillons doen déploijeren.

. 43a. Men zal hier veronderftellen dat het déploije-

ment op het vierde bataillon moet gelchieden. Deze

veronderftellmg fluit alle mogelijke gevallen in zich.

5*33. Wanneer de kommandant en chef de beweging

wenscht te doen aanvangen, zal hij kommanderen :

I. Kolonne , met geflotene bataillons, of 't vierde

bataillon , déploijeren,

434. Nadat dit kommando herhaald is, zal de kom-

mndant van het benoemde bataillon, zijn bataillon waar-

ichuWen van zich niet te bewegen, en de komman

dant

CO **<« XXX. fig. 1 en s.
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dant van ieder der vóór hetzelve . voorafgaande bfttail-

lons kommanderen: t. Bataillon regts uit de flank',

a. Regts = om.

235. De kommandant van ieder der bataillons, die

op het benoemde bataillon volgen, zal zich dwars door

de kolonne heen begeven, rijdende te dien einde doof

de tusfchenruimte waarop zijn bataillon van het onmid

dellijk voorgaande verwijderd is, om zich op de reg-

terflank van zijn bataillon te vervoegen , en zal ter-

ftond kommanderen: 1. Bataillon links uit de flank;

3. Links = om.

236. Zoo dra de kommandant en chef het baraillotl

op hetwelk het déploijement gefchieden moet , benoemd

heeft, zal een aide-de-camp zich fpoedig op weg bege

ven, om zich een weinig verder dan het punt alwaaf

het regter-vleugdbataillon moet komen te ftaan, in dl

lijn van bataille te vervoegen. Deze aide-de-camp zal

naai. het linker-rigtingspunt front maken en zich naattw-

keurig rigten op de twee vóór het hoofd der kolonne

ftaande jalonneurs.

Vervolgens zal de kommandant en chef kommande.

ren»

2. Marsch.

237. Op dit fchielijk herhaald wordende komman-

do zal de beweging beginnen. De bataillons zullen

uit de flank op gelijke hoogten marcheren, doorzie'»

- - . • ieder te tehtkken naar het bataillon dat hun in te

orde van kolonne onmiddellijk voorafgaat eü t»sfchen
e.
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elkander de wijdte (jntervalle) van zes pasfen te

onderhouden.

238. De kommandant van de voorfte divifie der

kolonne die naast zijnen regterguide (laat, zal zijne

(trekking een weinig verder achterwaarts nemen dan

op den aide-de-camp, die op de lijn aan gene zij

de van Wt punt, werwaarts zijn bataillon zich ba.

geven moet, geplaatst is.

239. In het oogenblik wanneer de beweging be«

gint, zullen de adjudanten van het derde en vijfde

bataillon zich fchieüjk van dezelve afzonderen, om

zich ieder op het punt waar hun bataillon moet halt

houden f te vervoegen, en zij zullen, behalve de

tiitgeftrektheid van het front eener divifie, nog de

wijdte van zes pasfen nemen, waarop, na het déploije»

ment, de afzonderlijke kolonnes van elkander moetao

afgefcheiden wezen.

240. Zoo dra het voorfte rot dezer 'batailfons ter

hoogte van derzelver adjudant gekomen ïs, zal de

batailfons- kommandant kommanderen : 1. Derde (o?

vijfde*) batailltn ; 2. Halt ; 3. Front.

241. Indien er tusfchen de rotten openingen mog.

ten entftaan wezen, zouden zij, op het kommando

halt, op hunnen behoorlijken afihnd moeten opflui»

ten, en zou de bataillons -kommandant het kommando

front niec moeten doen dan nadat dezelve hunnen

afftand wederom bekomen hadden.

242. Op het kommando halt ± aan ieder dezer

bataillons gedaan, zullen op hunne beurt de adju-

danten vsn het tweede en zesde bataillon zich op

wtg
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Wég begeven , om elk het punt , alwaar zijn batait.

Ion moet halt houden, te gaan aanwijzen. De adju

danten van het eerfte en zevende bataillon zuüen

hetzelfde doen op het kommando halt , hetwelk aan

het tweede en zesde bataillon gedaan worde ; en zoo

voorts.

243. De kommandant van het vierde bataillon

zal, wanneer hy ziet dat hetzelve ten naaste bij

ontbloot is, kommanderen: 1, Bataillon voorwaarts i

2. Guides links; 3. Marsch.

244. Op het kofnmando M*rsch, hetwelk doof

den kommandant van het vierde bataillon, op het

öogenblik wanneer hij b.-ipeurt dat hetzelve ontbloot

Is , gedaan zal wofden , zal dit bataillon zich naaf

de lijn ~van bataille begeven; én wanneer deszolfr

voorfte divifie tot têgeh de twee op dèzé tijn ge.

Helde jalonneurs gekomen is, zat de kommandant

van het bataillon hetzelve doen halt houden. De

adjudant zal terftond daarop den vervullings - onder

officier, die in het midden der voorfte afdeeling

ftaai, in de rigting regt tegenover zijn rot ftellen en

denzelven op de twee bevorens geplaatfte jalonneur9

naauwkeuriglijk rigten ! en nacat zulks gefchied is f

zal de bataillons- kommandant kommanderen i Links ,

rigt u.

1145. Op dit kommando zal de voorfte divifie van

het vierde bntaillon zich rigten. De linker- guide

van elke volgende divifie zal zich op zijnen behoor

lijken afftand van den voorgaanden guide én naauw-

keurig schier den voorften ftellen, en dé divificö

zul>en zich links rigten. Voorts zulten de divifie*

feuHJ-
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kommandanten zich twee pasfen buiten hunnen Ito-

. ker- guide. begeven, om de rigting hunner diviiie nft

te zien, en byaldien 'het nqpdïg is, te verbeteren.

246. Zoo dra de kommandant van het derde

bataillon ziet dat hetzelve ontbloot is, zal hij kom.

manderen: f. Bataillon, voerwaarts ; 2. Guides links l

3. Marsch.

24?. Op het komhiandó Marscu, aan het derde

bataillon' gedaan, zal hetzelve zich naar de lijn van

bntaille begeven , en op het kommando van deszelfs

kommandant halt houden op twee pasfen afftsuds vau

deze lijn, welke door den adjudant, die zich eenigft

oogenblikken te voren, op eenen afftand van zes pas*

fen van den regtervleugel des vierden bataillons, ia

dezelve geplaatst heeft , aangewezen wordt. De

regter- en linker. guide, en de vervulling.» -onder*

©fficier van het midden der^voorfte div fie van dit

b«taillon, zullen zich terftond daama op de lijn van

bataille vervoegen , front maken naar de vóór het

vierde bataillon (taande jalonneurs, en door den adju-

da.u naauwkeurig in de rigting bevestigd worden i

en nadat zulks verrigr is, zal de bataillons- komman

dant kommanderen: Links =t rigt u.

248. Op dit kommando zal de voorrte divifie zich

tot tegen hare guides aan begeven, en de linker-guide

van elke volgende divifie zich op zijnen behoorlij

ken afftand en regt achter den voorren guide plaat»

fen, en zullen de divifiën zich ten ipoèdiglie links

rigten,

III. deel. t B49.
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249. Het tweede en eerfte bataillon zullen op

hunne beurt alles, wat zoo even ten aanzien van het

derde is voorgefclireven, ten uitvoer brengen.

aso. Het déploijement zal aan den linkervleugel

na dezelfde grondbeginfelen gefchieden. Zoo dra

het vijfde bataillon Front gemaakt heeft, zal de

konimandarft van hetzelve kommanderen: 1. Batail

lon, voorwaarts; 2. Guides regts ; 3. Marsch.

ft

051. Op het kommando marsch, aan het vijfde

bataillon gedaan , zal hetzelve zich naar de lijn van

bataille vervoegen , en op het kommando van deszelfs

kommandant halt houden , op twee pasfin afftands

van deze lijn , welke door den adjudant , die zich

een weinig tijds te voren óp zes pasten afftands

van den linkervleugel des vierden bataillons, inde-

zelve gefield heeft, aangewezen wordt. De regter-

en linker -guide en de vervullings- onderofficier van

het midden der voorfte divifie van dit bataillon zul«

Jen zich terflond daarna op de lijn van bataille be.

geven, front maken naar de vóór het vierde bataillon •

ftaande jalonneurs, en door den adjudant naauwkeu'

r!g in de rigting bevestigd worden: en nadat zulks

gefchied is, zal de bataillons -kommandant komman,

deren: Regts ~ rigt u.

252. Het z^sde, zevende en achtfte bataillon zul

ten op hunne beurt al hetzelfde verrigten, wat zoo

even ten aanzien ,van het vijfde voorgefchreven . is.

253. Wanneer het; déploijement volbragt is, zal

de kommandant en chef kommanderen : Guides, in

gerukt.

25+.
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2544 Op dit kommando zullen de gUulei, ftaande

voor elke afzonderlijke kolonne, alsmede de twes

jalonneurs, die vóór het vierde bataillon ftaan, zich

Weder »p hunne plaatfen begeven.

255. (1) De kommandant en chef zal daarop het

bataillon en de divifie. bepalen op welke hij wil doeij

déploijeren , namate dat hij zich voorftelt zijne

linie meer of min naar de regter- of linkerzijde uit

te breiden.

a5ö. Men zal hier aannemen dat dit de tweede

divifie van het vierde bataillon zij.

257. De kommandant en chef zal zich naar dit

bataillon vervoegen, twee jalonneurs vóór tegen het

regter- en linker -vleugelrot der eerfte divifie doea

[tellen, en vervolgens kommanderen :

I. Kolohncs , op de tweede divifie van st vierde

bataillon , déploijeren.

258. Nadat dit kommando herhaald is, Zal dé

kommandant van het vierde bataillon de benoemd*

»Hv'fie wnarfchuwen van zich niet te bewegen en.

onmiddellijk daarop komman. leren : 1. Bataillon, regts

en links uit de flank; 2. Regts- en links» = om»

059» De kommandanten der bataillons die zich

regts

(O Pi" XXX. fig. 3 en 4.
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regts van het vierde bevinden , zullen kommanderen:

i. Bataillon, regts uit de flank; 2. Regts = om.

260. De kommandanten van de bataillons welke

links van het vierde ftaan, zullen de kommando'*

doen: 1. Bataillon, links uit de flank; 2. Links =

OM.

ara. Nadat de bataillons aldus zijdwaarts front

gemaakt hebben, zullen de bataillons-kommandanten

zich, op omtrent acht of tien pasfen afftands, op de

regterflauk hunner onderhebbende bataillons plaat-

fen : en te dien einde 'zullen de kommandanten der

bataillons , welke linksom hebben gemaakt , zich

door de tusfchenwijdten {intervalles') der bataillons

begeven, om zich op de flank aan den buitenkant

der lijn van bataille te vervoegen.

262. Zoo dra de kommandant en chef het batail-

lon , op hetwelk het déploijement volbragt moet

worden, benoemd heeft, zal een aide- de-camp of

een officier te paard zich fchielijk naar den regter-

en een ander naar den linkervleugel op weg bege

ven, ten einde zich ieder aan gene zijde der plaats

te ftellen waar hij acht dat het uiteinde der linie na

het déploijement zich zal bevinden; en zullen zij, na

aldaar gekomen te wezen, naar elkander front maken

en zich naauwkeurig tusfchen de regter- en linker»

rigtingspunten plaatfen , op -de wijze , welke ia

n°. 322 en volgende der bataillons -fcliool voorge-

fchreven is.

«65.
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463. Zoo dra de kommandant en chef ziet dat de

aides-de-camp zich aldus op den regter- en linker

vleugel geplaatst hebben, zal hij kommanderen:

Marsch (of gezwinde» pas = marsch).

264. Op dit fchielijk herhaald wordende kom-

mando, zal het déploijement eenen aanvang nemen.

De kommandant der voorfte divifie van het regter-

vleugelbataillon der linie, ftaande naast zijnen regter»

guide, zal zijne (trekking nemen een weinigje meer

achterwaarts dan op den aan den regtervieugel ge*

plaatften aide-de-camp, ten einde het doorfnijden

der lijn van bataille voor te komen: en de voorfte

divifie van ieder der overige bataillons, welke regt»

uit de flank déploijeren, zal het voetfpoor van die

des regter - vleugelbataillons volgen,

265. De kommandant der voorfle divifie van het

linker- vleugelbataillon der linie, ftaande naast den

linker. guide zijner divifie, zal zijne ftrekkiug insge-

lijks een weinigje meer achterwaans dan op den aan

den linkervleugel geplaatften aide-de-camp nemen.

266. Het vierde bataillorT zal het eerst déploije-

ten , en daarbij te werk gaan na hetgeen in de ba- .

taillons- fchool voorgefchreven is.

267. De kommandant van het derde bataillon

ziende dat de regter -flankdivifie van het vierde halt

houdt, zal, zoo dra zijn bataillon de tusfchen wijdte

van twintig pasfen , waarop het van het vierde moet

afgefcheiden wezen, bekomen heeft, de kommando's

F 3 doen:
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doen: i. Linker-flwkdivifie; 2. Halt, en de kom-

mandant der divifie kommanderen: Front,

268. De vierde, derde, tweede, eerfte en regter-

flankdivifie zullen blijven doormarcheren , en ieder

op hare beurt, -op de kommando's harer wederzijde

fche kommandanten halt houden, in dier voege, als

in de bataillons-i'chool voorgefchreven is.

269. De kommandant van het tweede bataillon

ziende dat de regter -flankdivifie van bet derde halt

houdt, zal insgelijks, wanneer zijn bataillon de tus-

fchenwijdte van twintig pasfen bekomen heeft, kom*

manderen: 1. Linker -flankdivifie; 2. Halt, en de

divifie-kommandant daarop laten volgen: Front.

270. De kommandant van het eerfte bataillon

zal, op zijne beurt, dezelfde kommando's doen.

271. Zoo dra de linker-flankdivifie van ieder de

zer bataillons ontbloot is , zal haar kommandant

kommanderen: 1. Divifie, voorwaarts; 2. Guides

links; 3. Marsch,

272. Op het kommando Marsch, zal de linker-

flankdivifie zich naar de lijn van bataille vervoegen.»

en op het kommando van haren kommandant halt

houden, op twee pasfen van den adjudant, die zich

ten oogenblik te voren heeft vooruit begeven om

Zich op deze lijn te gaan plaatfen,

073. Zoo ras de linker- flankdivifie haft gehou

den heeft, zuilen de regter- en linker -guides en de

V»r-
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vervullings- onderofficier van het midden dezar divi.

fie zich op de lijn van bataille vervoegen, front ma

ken naar den guide van het links van hen ftaande

bataillon , en door den adjudant in de rigting beves

tigd worden : en nadat zulks volbragt is , zal de

kommandant der divifie kommanderen : Links =

RIGT U.

De vierde, derde, tweede, eerde en regter-flnnk-

divifie van ieder bataillon, zullen zich na elkander

op de lijn van bataille begeven , en daarbij te werk

gaan na hetgeen in de bataillons-fchool voorge-

fchreven is.

S74. De bataillons die links uit de flank mar

cheren , zullen zich na dezelfde grondbeginfds dé-

ploijeren.

275, De kommandant van het vijfde bataillon

zal, namelijk ziende dat de linker - flankdivifie van

het vierde halt houdt , zoo dra zijn bataillon de tus-

fchenwljdte van twintig pasfen bekomen heeft, de

kommando's doen: 1. Regter-flankdivifie; a. Halt,

en de divifie - kommandant vervolgens kommanderen:

Front.

27Ó. Nadat de regter- flankdivifie front gemaakt

heeft, zullen de regter- en linker. guides en de ver-

vullings - onderofficier van het midden dezer div fie

zich op de lijn van bataille ftellen, front maken naar

de guides van het regts van hen ftaande bataillon,

en door den adjudant van hun bataillon in de ril

ling bevestigd worden: en nadat zulks gefchied is,

gal de kommandant der divifie kommanderen: Regtt

= riot u.

F 4 *77.
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277. De eerfte, tweede, derde, vierde en linker

flankdivifie van het vijfde bataillon zullen zich naar

de grondbeglnfeten déploijeren , welke in de batail-

Jons-fchool voorgefchreven zijn. -

278. De kommandanten van het zesde, zevend»

en a hrfre bara llon zullen, ieder o? zijne beurt, do

regeer- flankdivifie van hun bataillon doen haït hou.

den , in dier voe^a-, als zoo even voor den komman

dant van het vijfde bepaald is, en de volgende divi-

(k« zullen zich na het in de bataillons-fchool voor.

gefchrevene gedragen,

279. Wanneer de linie gedéploljeerd is, zal de

kommandant en chef kommanderen;

Vaandels 55 ingerukt,

280. De kommandant en chef moet zorg dragen

dat de guides en vaandels van hef vierde bataillon

en van het regter- en linker- nevenbataillon , zich

liaauwkeurig/ïn de rigting {lellen.

281. De baraillons-kommandanten moeten, na de

voorfte o£ achterfte divifie van hun bataillon op de

hierboven voorgefchrevene wijze te hebben doen halt

houden , het déploijement der overige divifiën vol»

gen; en in gevalle een divifie- kommandant den mis-

flag begaan mogt hebben van zijne divifie te vroeg

of te laat te hebben doen halt houden, moeten zij

dien door de volgende divifie herftellen , en voorko

men dat dezelve zich verder uitbreide,

sta.



Llnie-evolulïên. IVd» apdeiling. tg

282. De adjudanten der bataillons , welke op

derzelver achterfle divifie déploijeren, moeten deze

divifie , wanneer dezelve aan de lijn van bataille

komt, eenige pasten vooraf gaan, ten einde aan den

kommandant der divifie het oogenblik wanneer hij

dezelve moet doen halt houden , aan te wijzen.

a8s- Indien de kolonne flechts uit twee , of

zelfs zoo zij uit vier bataillons beftond , zou de

kommandant en chef het doen déploijeren met ba

taillons in geflotene kolonnes kunnen nalaten : en in

dat geval zou het déploijement naar de grondbegin.

felen , welke in de bataillons-fchool aangewezen zijn ,

met inachtneming van het navolgende , uitgevoerd

worden.

284. Men veronderftelle eene kolonne van vier

bataillons , met den regtervleugel aan het hoofd ,

welke zich op de linker-flankdivifie van het tweede

bataillon moet déploijeren (ontvouwen).

485. De kommandant en chef zal alsdan twee

jalor.neurs vóór de voorfte divifie der kolonne ftellen

en kommanderen:

I. Kolonne , op de linker-flankdivifie van 't

tweede bataillon xtéploijeren.

286. Nadat dit kommando herhaald is, zal de

kommandant van het tweede baiaillon de benoemde *

divifie waarfchuwen van zich niet te bewegen, en

F 5 . voorts
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voorts de kommando's doen: i. Bataillon , regts uit

Je flank; 2. Regts = om.

287. De kompiandant van het eerfte bataillon zal

dezelfde kommando's doen als dje van het tweede.

a88. De kommandanten van het derde en vierde

bataillon zullen zich dwars door de kolonne heen

begeven, om zich op de regterflank van hunne we.

derzijdfche bataillons te vervoegen, en dadelijk daar

op kommanderen: 1. Bataillon, links uit de flank;

a. Links = om.

289, Zoo dra de kommandant en chef de rigtings-

divifie benoemd heeft , zal zich een aide-de-camp

naar den regtervleugel begeven om zich aan gindfeue

zijde van het punt, waar het uiteinde van den reg

tervleugel der linie moet aanfluiten , te vervoegen,

en zich aldaar rigten op de vóór het hoofd der ko

lonne ftaande jalonneurs.

290. Nadat deze aide-de-camp zich dusdanig

geplaatst hetft, zal de kommandant et; chef komman-

deren :

Marsch (of gezwinde» pas = marsch).

291. Op dit fcTiïelijk herhaalde kommando, zul

het déploijement aanvangen. Het tweede bataillon

zal na de in de bataillons - fchool voorgefchrevene

grondbeginfelen déploijeren ; en de kommandant van

het eerfte bataillon zal zijne linker -divifie doen halt

houden, zoo dra zich tusfehen dezelve en de voer 'i
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divifie van het cweede eeae wijdte van twintig pasfen

bevindt.

297. De kommandanten van het derde en vierde

bataillon zullen hunne .voorfte divifie na dezelfde

• grondbeginfelen doen halt houden.

393. De divifie van elk bataillon , die het éérst

déplóijeert, zal zoodanig, als hierboven verklaard is,

op de lijn van bataille gefield worden , en de overige

divifiën zullen na de in de bataillons-rchool voor*

gefchrevene grondbeginfelen te werk gaan.

294. De kommandant en chef zal dezelfde werk

zaamheden waarnemen, welke hem hierboven voor»-

gefchreven zijn.

295. De bataillóns- kommandanten moeten zich ,

gedurende het déploijement , ieder in zijn bataillon,

na hetgeen hun hierboven in n°. 281 voorgefchre-

ven is, gedragen.

296. De adjudanten moeten de bezigheden, wel

ke hun hierboven zijn aangewezen, waarnemen: en

de kommandant en chef zal , zoo dra het déploije

ment voleindigd is, het koinmando doen:

Vaandels = ingerukt.

297. Deze onderfcheidene déploijementen zullen

door eene kolonne, met den linkervleugel aan het

Jioofd, na dezelfde grondbeginfelen en op eene te-

.genQvergeftel.de wijze gefchieden',

Ten
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Ten zie. Het front achterwaarts.

298. Wanneer de kommandant en chef de kolonne

begeert te déploijeren met het front achterwaarts,

zal hij begfnnen met te laten contra marcheren, en

daarna doen déploijeren op de kommando's eu vol

gens de wijze die zoo even , om met het front voor

waarts te déploijeren, voorgefchreven zijn.

Ten 3de. Het front links.

299.. Eene geflotene kolonne zal zich insgelijks ,

door het déploijement , met het front naar de lin

kerzijde kunnen in bataille formeren; en te dien.

einde zal de kommandant en chef haar eerst uit hare

regterflauk links van directie doen veranderen, en

baar vervolgens, op de hierboven bepaalde komman-

do's, en aldaar voorgefchrevene wijze, doen déploi

jeren.

Ten 4de. Het front regts.

300. Eene geflotene kolonne kan zich ook, door

het déploijement, met het front naar de regterzijde

in bataille formeren. Te dezen einde zal, namelijk,

de kommandant en chef haar eerst uit hare linker

flank regts van directie doen veranderen , en - haar

vervolgens doen déploijeren op de kommando's en

volgens de wijze, welke hierboven voorgefchreven

zijn.

301. Indien de kommandant en chef, na met ba-

taillons in geflotene kolonne te hebben doen déploi

jeren, in deze orde wilde doen voorwaarts marche

ren}
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ren, zou hij eerst de geflotene rigtings-kolonne of

het rigtings- bataillon moeten benoemen, en daarna

het kommando doen:

I. Bataillon, voorwaarts.

Nadat de bataillons-kommandanten dit kommando

herhaald hebben , zullen zij daarop dadelijk laten

volgen: Bataillon, guides in 't midden.

De adjudant -onderofficier van ieder bataillon zal

sich zes pasten vóór den in het midden der voorfte

divifie van zijn bataillon ftaanden pelotons-komman-

dant plaatfen, en de divifie -kommandanten zullen

zich op hunne plaatfen van bataille begeven. '

De kommandant en chef zal vervolgens komman-

deren :

a. Marsch.

302. Op dit fchielijk herhaald wordende kom

mando, zullen de geflotene kolonnes zich voorwaarts

begeven, en de divifiën ieder de voeling nemen naar

de zijde van den pelotons -kommandant, die in het

midden derzelve geplaatst is. De pelotons-komman-

dant der voorfte divifie van elk bataillon zal in de

voetftappen van deszelfs adjudant -onderofficier tre

den, en de overige zullen het voetfpoor van den

eerften naauwkeurig volgen.

303. De adjudanten- onderofficieren moeten zich

regtbockig vooruit1 begeven, en daarbij, zonder 'zich

aan elkander te doren, de grootte en tijdmaat van

den
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den pas met da uiterfte zorgvuldigheid in acht ne^

men.
*

304. De bataillons-kommandanten die zich achter

het midden hunner wederzijdfche kolonnes bevinden ,

moeten dezelve regthoekig vooruit doen aanmar-

clieren.

30$. De adjudanten welke zich op de flank hun*

ner bataillons , aan de tegenovergeftelde zijde der

directie en ter hoogte van de eerfte divifie onthou

den , moeten zorg dragen dat de bataillons ten naas*

te bij ter zelfder hoogte marcheren.

V IJ F D E A F D E E L I N G.

Eerste artikel*

Marsch in batailh.

3»6. Men veronderflelle eene naauwkeurtg gerigte

linie van acht bataillons; zoo zal de kommandant

en chef, wanneer hij dezelve wil doen in bataille-

marcheren , het kommando doen :

1. De rigting op 't vierde (of vijfde) ba»

taillon.

307. (1) Nadat dit kommando herhaald is , zul

len

' (1) Pu XXXI. fig. 1.
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len de kommandant en adjudant van elk batallltm

der linie zich vóór en achter het vaandelrot van

hun bataillon ftellen, in dier voege, als in n°. 457

en 458 der bataillons-fchool is voorgefchreven.

308. De kommandant van het rigtings- bataillon

zal, na zijnen adjudant in de loodlijn bevestigd tn

hebben, fpoedig twee jalonneurs achter zijn bataillon

ftellen , op dezelfde wijze als 'in n°. 455 der batail.

lons-fchool bepaald is.

509. De kommandant en chef zal de rigting de

zer jalonneurs onderzoeken, en aan eenen aide-de-

camp last geven van , gedurende den marsch in ba*-

taille , ove^ de » op elkander volgende verplaatfingen

derzelve het opzigt te houden; .welke aide-de-camp

zich terftond daarop achter de jalonneurs zal ver

voegen.

. 310. De kommandant en chef de rigting der ja

lonneurs nagezien en, bijaldien het noodig is, ver

beterd hebbende , zal zich vóór het rigtings-bataillon

begeven en het kommando doen :

2. Bataillon , voorwaarts.

311. Zoo dra dit kommando herhaald wordt, zal

het vaandelgelid van ieder bataillon zes gewone pas-

fen vooruit gaan , en zullen de beide algerr.eene

guides zich met dat gelid op gelijke hoogte ftellen.

De adjudant- onderofficier van het bataillon zal de

; zei-
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**lve hierin vestigen, en zich voorts aan den tegen>

•vergeftelden kant van bet rigtings -bataillon, en op

»es of acht pasfen af'ftands, op de flank des vaan

deldragers plaatfen.

312. Bij deze ftelling zal men zich niet bezig

houden met de vaandels en algemeene guides der

verfchillende bataillons op elkander te rigten , maar

zal het voldoende wezen , dat dezelve bij elk

bataillon aan het zoo even voorgeichrevene beant

woorden.

313. Nadat deze toebereidfelen gemaakt zyn, zal

de. kommandant en chef kommanderen :

3. Marsch.

314. ^p dit kommindo, hetwelk met de grootftè

fnelbeid herhaald moet worden, zal de linie zich

fcnelijk in beweging (tellen. Elk bataillon moet met

de uiterfte zorgvuldigheid de grondbegfnfelen nako

men, we'ke voor. den marich in bataille in de batail

lons -fchool voorgefchreven zijn.

315. De kommandant en adjudant van ieder batail.

Ion zullen , tot het onderhouden der directie en rig«

ting huns bataillons, na de in de bataillons -fchool

bepaalde grondbeginfelen te werk gaan.

316. Naardien het rigtings -bataillon door alle de

andere voor onfeilbaar moet gehouden worden, en

het dus den grootften invloed op het overige der

linie
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linie uitoefent, moet het opzigt over den marsch

van hetzelve met de uiterfte zorgvuldigheid "worden

gehouden. In gevolge hiervan móet de kommandant

en chef, geplaatst vóór het bataillon , (of degene

welken hij belast heeft zijne plaats te bekleeden) » et

züch op toeleggen om geftadig het middelpunt Van

het bataillon op de loodlijn te houden, en te dien

einde zich dikwijls dertig of veertig pasfen Vóór den

vaandeldrager begeven', achterwaarts front maken ,

en zich naauwkeurig rigten op de jalanneurs, Welkö

achter het bataillon ftaan , en in dezen ftand , zoo

het noodig is, de directie van den in het midden

van het bataillon geplaatfteu vervullings - onder*

officier , gelijk mede die van den vaandeldrager»

verbeteren.

317. Indien dé lijn Van directie (of ftrekking)

Van dit bataillon in den eerften aanvang flecht ge*

kozen was , hetwelk , wegens de moeijelijkheid om

de loodlijn naauwkeurig te bepalen, ligtelijk gebeu

ren kan, zullen de kommandant en chef en bataii-

lons- kommandant zulks, zoo dra er eenige pas Ten

gedaan zijn, gewaar worden, door dat het batail

lon op de lijn zal zwaaijen (écharpereri) , en zijne

tusfchenwijdte (jntervalW) aan den eenen kant ver-

naauwen, terwijl het die aan de andere zijde ver*

grooten zal.

318. Indien, bij voorbeeld * de ftrekkingsHjn ftf

plaats van loodregt op de aanvankelijke rigting vali

het bataillon te liaan, links van de loodlijn geno*

Bien was , zou het rigtings - bataillon zich link*

UI. deel. Q> xwafti*
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zwaaijen fen deszelfs tusfchenwijdte te linkerzijde

geftadig meer verkleinen , terwijl het die aan den

regtervleugel in dezelfde reden vergrooten zou, het

geen derhalve alle de bataillons zou noodzaken om

fchuins links te marcheren, ten einde hunne tus-

fchenruimte weder te bekomen : en de kommandant

en chef zal bemerken, wanneer hij zich een oogen-

blik in het alignement ftelt op den regtervleugel van

het rigtings-bataillon, dat, met betrekking tot de

verkeerde rigting van dit bataillon, de linker- batail

lons te veel vóór en die van den regtervleugel te

veel achter zijn.

3id. Om dezen misflag fpoedig te her ftellen , zal

de kommandant en chef aan eenen aide-de-camp , of

aan den adjudant -onderofficier van het rigtings-ba

taillon gelasten , van zich fchielijk dertig of veertig

pasfen vóór het midden van dat bataillon te bege

ven en achterwaarts front te maken. Hij zelf zal

zich in perfoon op gelijken afftand achter het mid

den van het bataillon vervoegen, en, door met zij

nen degen te wenken, den aide-de-camp of adjudant-

onderofficier in de nieuwe directie, welke hij oor

deelt te moeten doen aannemen, ftellén: én terftond

daarop zal de bataillons- kommandant den in het

midden van het bataillon geplaatften onderofficier,

gelijk mede den vaandeldrager, waari'chuwen , van

zich naar deze nieuwe directie te voegen ; en ook

de, officier die belast is met het opzigt over de op

elkander volgende verplaatfing der jaionneurs te hou.

den, zal dezelve insgelijks daarnaar ftellen.

-320.
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3<iói Indien, na verloop van eenige pasfen^ dé

kommandant en chef gewaar wierd dat de nieuwe

directie niet naauwkeurig was , zou hij fpoedig eené

andere doen aannemen. Doch zoo hij een geoefend

Oog of eene goede oogmaat (coyp tToeil) en de heb

belijkheid heeft van eene linie te geleiden, zal hij

zelden in het geval komen van de directie meer dati

<eenmaal te moeten veranderen.

3<jt. Alle .de overige bataillons zullen hunne tus«

fchenwijdte naar den kant van het rigtings - batailloti

onderhouden.

322. Dewijl het onderhouden der tusfehehwijdté

het wezenlijkfte punt bij den marsch in linie uit«

maakt; zoo is het ook datgene, waarmede dé ba

taillons -kommandahten zich het zorgvuldigst snoe

ten bezig houden.

323. Het verlies der tusfehehwijdté kan ; gelijk

zoo aanftonds verklaard zal worden, door onder-

fcheidene ooizaken ontftaan;

324. Ten ifte; Door dat de vaandeldrager éri

het bataillon eene verkeerde directie genomen hebben,

ïn dit geval kan de bataillonè- kommandant zulks ±

na een gering getal pasfen, ligtelijk gewaar wórden

uit de kenmerken, welke in n°. 486 en volgends

der bataillons - fchool ontleed zijn , en moet hij daar

Fpoedig in voorzien door de middelerij welke aldaar

in n°. 476 en volgende zijn voorgefchreven ; waar

na hij , bijaldien het noodig is j de tusfehenwijdté

óp zoodanige wijze aal doen hernemen , als insge-

G 2 lijk*
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lijks in de bataillons -fchool, n<?. 494, is verklaard

geworden.

325. Ten a^. Kan ook, zonder dat het batail

lon op de lijn zwaait {écharpeert) , de tusfchen-

wijdte verloren gaan , of door dat de vaandeldrager,

zonder zulks te bemerken en zonder de fchouder te

rug trekken , fchuins gemarcheerd heeft , of door

: den misflag van het neven -bataillon. In het eerfte,

geval, moet de bataillons-komtnandant doen fchuins

marcheren, om zijne tusfchenruimte weder te beko

men ; en in het laatrte geval is het de zaak van het

neven -bataillon, om het gebrek te herftellen.

326. Ten 3*. Eindelijk kan de tusfchenruimte

voor het oogenblik naauwer worden door te groote

opening tusfchen de rotten; en het zal alsdan vol

doende wezen , dezelve langzamerhand naar het

midden van hun bataillon te doen aanfluiten.

327. Doordien de zich verder achterwaarts van

de linie bevindende brigade- en regiments -'komman-

danten verfcheidene bataillons te gelijk kunnen over

zien, zal het hun gemakkelijk vallen, na te gaan,

waardoor het verlies der tusfchenruimten veroor

zaakt wordt, en moeten zij de bataillons. komman-

danten daarvan verwittigen.

328. Wanneer het verlies der tusfchenwijdte ge

ring is , en het bataillon niet op de lijn zwaait

(icharpcert} , zal de bataillons - kommandant , in

plaats' van te doen fchuins marcheren op het kotn-

mando, zich kunnen bepalen bij den vaandeldrager

»e
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te waarfchuwen , van ongevoeligerwijze regts of

links aan te houden. Op deze wijze zal de tus-

fchenwijdte fa#Iteld worden zonder dat men het

merkt. Wat verder de algemeene rigting der linie

aanbetreft, daaromtrent moet men het navolgende ia

acht nemen.

329. (1) Men moet er zich met geen angstvalli

ge naauwkeurigheid op toeleggen, om de verfchil-

lende vaandels der linie op gelijke hoogte te hou

den. Diensvolgens moet de adjudant -onderofficier

van elk bataillon , welke zich ter zijde van het vaan»

delgelid zijns bataillons, naar den tegenovergeftelden

kant der directie onthoudt, hetzelve den pas niet

doen verkorten of verlengen, dan alleen wanneer

zulks ter onderhouding van een zeker verband ,

oogenfchijnlijk noodwendig is.

330. De beide algemeene guides van elk bataillon

moeten zich altijd na de directie des vaandelgelids

van hun. bataillon fchikken, en onder den marsch

met dat gelid op gelijke hoogte blijven, zonder zich

eenigzins om de overige vaandels of algemeene gui

des der linie te bekommeren.

331. Dewijl niets meerder tot het vermoeijen der

manfchappen en het ontftellen der inwendige orde

in de bataillons toebrengt, dan het gedurige veran

deren van. pas, moeten de drie in het midden van

ieder

(O Pu XXXI. fig. 2.

G3
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ieder bataillon geplaatfte onderofficiers de grootte

en tijdmaat van den pas onveranderlijk in acht ne

men, zonder zich aan het naauwkeurig houden van

dep afftand van zes pasfen vari het vaandelgelid te

pinden; en mitsdien moeten zij nimmer anders dan

op de waarfchuwing van den kommandant of adju

dant van hun bataillon, hunne pasfen verlengen of

verkorten,

332. Ten gevolge van hetzelfde grondbeginfel ,

moeten de bataillons-kommandanten er zich met

geen angstvallige naauwkeurigheid op toeleggen , om

hunne bataillons onderling op gelijke hoogten te

houden ; en mitsdien moeten zij den pas niet doen

verlengen of verkorten , niet doen marqueren ; of

verfnellen, dan alleen wanneer zulks, om de linie

in verband te houden, oogenfchijnlijk vereischt

wordt. Indien het gebeurt dat een bataillon zich

flechts eenige pasfen vóór of achter zijne neven -ba

taillons bevindt , zal deze geringe onvolmaaktheid

zich meesttijds van zelve, en zonder dat men zich"

daarmede behoeft bezig te houden, herftellen.

333. De bataillons-kommandanten moeten met de.

uiterfte oplettendheid voor de directie van , en de

jnvvendige orde in hun. bataillon, en de adjudanten

voor de rigting, zurg dragen,.

334. De regiments- en brigade -kommandanten

moeten ever den marsch van hun regiment of van

hunne brigade het opzigt Houden, en zich vooral

aan het onderhouden der tusfehenruim^en (interval*

fe) laten gelegen *$ja,

335*
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335. De kommandant en chef behoort zich bij

zonderlijk met den marsch van het rigtings-bataillon

bezig te houden, doch zijne zorg moet zich insge

lijks tot het geheel der linie uitftrekken.

jilgemeene bemerkingen betrekkelijk den marsch

in bataille.

336. De marsch in bataille kan niet met de ver-

eischte orde en zamenhang verrigt worden, indien

niet de verichillende bataillons der linie vooraf ea

elk «p zich zelf naar dezelfde groudbeginfelen ge

oefend zijn.

337. Offchoon de gelijkheid van pas het voor-

naamfte middel tot volmaaktheid in den marsch in

bataille uitmake, moeten echter ook de vaandeldra

gers zich de hebbelijkheid eigen gemaakt hebben

van, zonder regts of links af te vallen, in eene ge-

gevene lijn door te marcheren , en de bataillons-

kommandanten die, van hun bataillon met behen

digheid en overleg aan te voeren.

338. Het is door de gelijkheid van pas, dat de

verfchillende bataillons zich onderling, zonder eeni-

ge moeite , gedurende den marsch , geheel of ten

naaste bij op gelijke hoogten kunnen houden.

339. Het is door de vaandeldragers van te voren

te oefenen in het naauwkeurig doormarcheren op

eene gegevene lijn , dat men best het verlies der

tusfchenwijdten kan voorkomen.

G 4 340.
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340. Het is, eindelijk, door de oogmaat (Ie coup

tfoeil) door middel van eene geftadige oefening te

vormen, dat de bataillons-kommandanten de vaar.

djgheid verkrijgen van de lijn van directie behoorlijk

te bepalen , en hun bataillon te kunnen aanvoeren

over allerlei foort van grond, met het beleid en de

behendigheid, welke tot het voorkomen van misfla»

gen, of het fpoedig herftellen derzelve, gevorderd

worden.

34T. De kommandant en chef zal altijd tot rïg-

tings- bataillon datgene kunnen aannemen, hetwelk

hij meent het voordeeligfte geplaatst te wezen , om

de linie na zijne oogmerken te befturen. Doch,

wanneer al het overige gelijk ftaat, zal hij bij voor

keur aan het bataillon van het midden der Unie den

voorrang geven.

Artikel 2,

Veranderingen van directie onder den marsch

in bataille.

34a. Indien de kommandant en chef, als de linie

in bataille marcheert, van directie wil doen veran«

deren, in dier voege dat de eene of andere vleugel

vooruit komt, zal de beweging op de navolgende

wijze worden ten uitvoer gebragt.

343* (O Men veronderftelle dat de kommandant

en

(O Pu XXXII. fig. i.
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en chef den linkervleugel wil doen vooruit komen ,

alsdan zal hij zich vóór het regter-vleugelbataillon

vervoegen, en twee aides-de-camp of twee jalon-

neurs , veertig of vijftig pasfen van elkander, in de

nieuwe rigtiflg flellen , die hij aan de linie begeert

te geven. Deze jalonneurs moeten vóór het.regter-

bataillon geplaatst worden, en de eerfle Ca) derzel-

ve behoort op de plaats te worden ge'reld, waar

tegen de regtervleligel der linie moet aanfl uiten.

344. Na het maken dezer toebereid Pelen, zal de

Commandant en chef den kommandant van het reg

ter-vleugelbataillon doen verwittigen, dat dezelve

Z\W bataillon in de rigting der twee jalonneurs moet

flellen. Verder zal de eerstgenoemde kommanderen:

1. Regts van directie veranderen.

Nadat men dit kommando met vaardigheid her

haald heeft, zal de kommandant en chef komman-

deren; ,

8. Marsch.

345. JOp dit fchielljk herhaald wordende kom

mando, zal ieder bataillon der linie deszeifs veran

dering van directie, na de in n". 517 en volgende

der bataillons-fchool voorgefchrevene grondbeginreleu

beginnen; en elke bataillons -kommandant zal, zoo

dra zijn bataillon zich vooruit gefchoven (gedéboi-

teerd) heeft, kommanderen:

3. Voorwaarts =r marsch.

G 5 , S4&
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346■. Op dit komroando zal ieder baiaillon den

marsch regtuit wederom aannemen.

347. Het regter-vleugelbatajllon zal Wijven door<

zwenken, tot d« zijne rigting met degene, welke

door de twee jalonneurs gevormd wordt, evenwijdig

is. Alsdan zal de bataillons - kommandant het kom-

mando doen : Voorwaarts = iviarsch , vervolgens het

bataillon vier pasfen aan dezen kant der jalonneurs

doen halt houden, en terftond daarop kommanderen:

Vaandels en generale guides op 't alignement.

348. De vaandeldrager en de twee algemeene

guides zullen front maken naar den zich op den

regtervleugel onthoudenden kommandant en chef, die

dezelve naauwkeurig in de nieuwe rigting zal ves

tigen: en terftond nadat zulks is gefchied, zal de

bataillons- kommandant kommanderen: 1. Guides in

't alignement; 2. Naar het midden = rigt u.

349. (j) De kommandant van het tweede batail

lon zal hetzelve in dier voege aanvoeren, dat het

ten naaste bij regthoekig op de nieuwe lijn inrukt,

en te dien einde hetzelve bij opvolging , naarmate

dat het de lijn nadert, van directie doen verande

ren.

350. De adjudant (ni) zal zich van te voren op

de nieuwe lijn vervoegen , en zich aldaar plaatfea

op twintig pasfen afftands van den linkervleugel des

eerften bataillons, ten einde zoo doende aan den

kom-

■.- ■ I' I ... I. I >. II . I M. . ! |l I I II

(O Pt. XXXII. fig. 1 en %.
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kommandant van het tweede het punt te toonen,

waartegen hij den regtervleugel van zijn bataillon.

moet doen aanlluiten: en deze adjudant zal naarde

regterzijde front maken, en zich rigten op de vóór

het regter - vleugelbataillou (taande jalonneurs.

351. De kommandant van het tweede bataillon zal

hetzelve vier pasfen aan deze zijde der nieuwe lijn

doen halt houden , en ter'ftond daarop' kommanderen :

Vaandels en generale gitictét ep 't alignement,

352.( Op dit kommando zullen de vaandeldrager

en de' twee algemeene guides van Het tweede bataillon

regts front maken , en zich ten fpoedigfte op de lijn

van bataille ftellen.

353. De adjudant -onderofficier zal, zich achter

den linker algemeenen guide plaatfende , dezelve

naauwkeurig rigten op die van het eerde bataillon.

Voorts zal, nadat zulks volbragt is, de bafaillons*

kommandant kommanderen: 1. Guides in 't aligne*

pent; 2. Naar het midden — rigt ü.

354. Ieder der volgende bataillons zal te werk

gaan naar hetgeen zoo even ten aanzien van het

tweede is bepaald.

355. De adjudant van elk bstaiMon zal, wanneef

het nog omtrent honderd pasfen van de lijn is, zich

reeds op dezelve begeven, en zich aldaar zoodanig

plaatfenj als zoo even aan. dien v»n het tweede is.

voorgefchreven. -

35Ö. De zich op den regtervleugel der linie ont-

hou
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houdende kommandant en chef moet er met zorgvul

digheid voor waken , dat de vaandels der twee eerfte

bataillons naauwkeurig in de nieuwe rigting geplaatst

worden; en hy zal , zoo dra het laatfte bataillon in de

lijn gevestigd is , kommanderen :

Vaandels = ingerukt.

357. Het links van directie veranderen, om den

regtervleugel te doen vooruit komen, zal op de te-

genovergeftelde wijze worden ten uitvoer gebragt.

Artikel 3.

De Unie doen halt houden en dezelve rigten.

\

358. Wanneer de kommandant en chef de linie

wil doen halt houden, zal hij kommanderen:

1. Bataillon.

En , nadat dit kommando herhaald is , daarop laten

volgen :

2. Halt.

359. Op dit komm»ndo, hetgeen met de grootst

mogelijke fnelheid herhaald moet worden, zal de

linie blijven ftaan. Te gelijker tijd zullen ook het

vaandelgelid en de algemeene guides van elk bataillon

halt houden , en vóór het front blijven ftaan.

360.
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360. (1) Wanneer de kommandant en chef, na

dat de linie halt gehouden heeft, eene geheel nieu

we rigting wil doen aannemen , zal hij zich op eeni-

ge pasfen afftands té regterzijde van het rigtings-

vaandél begeven , om het geheel der linie des te be»

ter te kunnen overzien, ten einde daarna de nieu

we rigting, welke hij door de vaandels begeert te

doen aannemen te bepalen: en deze nieuwe rigting

moet vóór het front van alle de bataillons voorbij

gaan, ten zij bijzondere redenen den kommandant #»

chef verbinden , om er eene , welke de linie door-

fnijdt, te doen aannemen.

361. De kommandant en chef zal vervolgens aan

den vaandeldrager en linker algemeenen guide van

dit bataillon gelasten, om naar hem front te ma

ken , en dezelve , door die met zijnen degen te

wenken, in de door hem uitgekozene rigting flellen.

De vaandeldrager zal daarop zijn vaandel laten zak

ken, en de regter algémeene guide links front ma

ken, en zich op den vaandeldrager en den anderen

algemeenen guide van zijn bataillon rigten. De ad

judant zal den regter algemeenen guide in deze rig

ting bevestigen ; en de twee onderofficiers uit het

vaandelgelid zullen op hunne plaatfen van bataille

weder inrukken.

v

362. Nadat deze drie punten aldus bepaald zijn,

zal de kommandant en chef zich op eenige pasfen

af-

CO P*. XXXI. fig. 3.
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afftands achter den vaandeldrager vervoegen, zich

op denzelven en den regter algemeenen guide vatl

dat bataillon rigten , ten einde te kunnen nafpeureri

waar de nieuwe rigting langs den regtervleugel der

Jjnie voorbij gaat , en deze rigting verbeteren , bijal

dien dezelve niet aan zijn voorgefteld oogmerk mogt

Voldoen.

363. Nadat de kommandant en chef in dezer

Voege den grondflag der algemeene rigting gevestigd

heeft, zal hij den vaandeldrager gelasten ., van des-

zelfs vaandel weder op te rigten, en voorts terftönd

daarna komraanderen:

I. Vaandels in V aUgncment4

364. Zoo dra dit kommando herhaald wordt, zui

len de vaandeldragers en algemeene guides van alJe dê

overige bataillon* der linie front maken naar het

Vaandel van het rigtings-bacaiUou. Die van het

regeer- en linker - nevenbataillon moeten zich naanw.

keurig rigten op het vaandel en de algemeene gui

des van dat batallon, en die der overige bataillons

op de vaandels. De adjudant en adjudant -onder

officier van elk bataillon moeten den vaandeldrager

en de algemeene guides van hetzelve ten fpoedigffe

in de nieuwe rigting bevestigen , alle de vaandeldra

gers der linie de vaandels regt op en neer tusfehea

hunne beide oogen houden, en de onderofficiers van

elk vaandelgelid weder op hunne plsatftn vaa batsHiië

gaan.

365. Be kommandant en chef zal , zoo dra bij

.tki
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ziet dat alle de vaandels dêf linie naauwkeurig in de

nieuwe rigting zijn gevestigd, kommanderen :

2. Guides in 't alignement.

Z66. Op de herhaling van dit kommando zullen

de regter- guides van de regter-, en de linker -gui

des van de linker- pelotons van ieder bataillon zich

op de lijn begeven, elk naar het vaandel van zijn

bataillon front maken , zich ten fpoedigfte op dit

vaandel en dat van het naastvolgende bataillon aan

den kant, werwaarts zij front maken, figten, en in

deze rigting , wanneer zij tot het regter halve

bataillon behooren , door den adjudant , doch zoo zij

van het linker halve bataillon zijn, door den adjudant'

onderofficier bevestigd worden. Voorts zal ieder

bataillons-kommandant, terftond nadat dit geCchied

is , en zonder na de overige te wachten , kommande«

ren: Na het midden — rigt u.

367. Op dit kommando zal elk bataillon zich te»

gen deszelfs guides aan begeven, en op dezelfde wij

ze gerigt worden als in de bataillons-fchool voorge.

fchreven is.

368. De kommandant en chef zal, zoo ras hij

ziet dat alle de "bataillons op de lijn zijn, komman-

deren :

3. Vaandels en guides ingerukt.

369. Op 'de herhaling van dit kommando, zullen

de vaandeldragers, de algemeene en de pelotons-

gwides, gelijk mede de kommandanten van de reg

ter.
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ter- pelotons van ieder ' bataillon , tiëh weder op

hunne plaatfen van bataille begeven.

370. Indien de nieuwe rigtirig vereischte dat één

of meer bataillons van den eenen of anderen vleugel

der linie hunnen ftand moesten nemeli achter de

plaats alwaar zij ftaan, zou de kommandant van

elk dezer bataillons dit moeten gewaar worden uit

de risting der vaandels; en in dit geval zou hij zijn

bataillon moeten doen regtsom keert maken, het

zelve doen achterwaarts marcheren , en , zoo dra

het over de nieuwe rigting was getrokken, het we

derom in front herftellen. . .

Artikel. 4.

Vuur in het avanceren.

37r. Het vuur in het avanceren zal bij afwisfe-

ling door de onevene en evene bataillons gefchieden.

De kommandant en chef zal, wanneer hij dit vuur

wil doen verrigten, kommanderen:

1. Bata'llons-vuur in 'r avanceren.

En nadat dit kommando herhaald is, daarop laten

volgen :

2. Onevene bataillons chargeert.

372. Na de herhaling van dit kommando, zullen

alleen de kommandanten der onevene bataillons kom

manderen : 1 . bataillon , gezwinden pas ; 2. Marsc k.

373.
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373. Op het koinmaudo marsch, zullen de on*

evene' bataillons den gezwinden pas aannemen en,

nadat zij aldus dertig pasten gedaan hebben , halt

houien op het kommando hunner wederzijdfche

kommandanten. Ieder bataillon zal dadelijk daarop

het bataillonsvuur verrigten op hec kommando van

zijnen kommandant, die hetzelve, terftond nadat het

de geweren op nieuw geladen heeft, weder in den

gezwinden pas zal doen aanmarcheren , en vervol

gens, wanneer hetzelve de evene bataillons heeft

ingehaald, weder den gewonen pas zal doen aanne

men.

374. In dien tusfchentijd zullen de evene batail.

lons voorwaarts in den gewonen pas blijven door

marcheren; en de kommandant van ieder derzelve

zal niet eerder den gezwinden pas doen aannemen,

dan wanneer het onevene bataillon, dat in de orde

van bataille onmiddellijk op den regtervleugel van

hetzelve flaat, op deszelfs hoogte komt. Iedereven

bataillon zal daarop , op zijne beurt , dertig gezwin

de pasfen vooruit marcheren en halt houden, en het

bataillonsvuur verrigten op het kommando van zij

nen kommandant, die "het, zoo dra hetzelve de ge

weren op nieuw geladen heeft, weder in den ge

zwinden pas zal doen aantreden, en bet den gewo

nen zal doen hervatten op het oogenblik, wanneer

het "ter hoogte komt van de onevene bataillons,

welke gedurende dien tusfchentijd in den gewonen

pas zijn blijven vooruit marcheren.

375, Ieder der onevene bataillons zal op zijne

beurt hetzelfde doen , wat zoo even ten aanzien der

III. deel. II evene
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eve"e bepaald is , zoo dra van deze laatstgenoemden

het bataillon, hetwelk in de orde van* bataille on

middellijk aan zijnen linkervleugel ftaat, op zijne

hoogte komt; en zoo verder bij afwisfeling.

376. Op het kommando halt , dat aan elk ba-

taillon gedaan zal worden, om hetzelve, als het vu»

ren moet, te doen fti! houden, zal het vaandelgelid

weder op deszelfs plaats van bataille intreden. De

beide algemeene guides zullen zich ftellen, de reg-

ter naast den pelotons - kommandant van den regter-

vleugel, en de linker naast den rotfluiter, die op

den linkervleugel van het eerfte gelid aanfluit: en

zoo dra het bataillon gevuurd heeft, zullen het

vaandelgelid benevens de beide algemeene guides,

van zelven en zonder kommando, hunne plaatfen

vóór het bataillon, gelijk mede de pelotons -kom-

mandanten, de vervullings-onderofficieren en de twe»

achterfte gelederen 4er vaandelwacht hunne plaatftn

van bataille weder innemen. De bataillons- komman-

dant zal na het vuren geene roffel doen flaan.

377. Als 'de kommandant en chef het vuren inliet

avanceren wil doen ophouden, zal hij eene zeer korte

roffel doen flaan, die oogenblikkehjk door de tamboers

van alle de bataillons der linie moet herhaald worden. Op

dit fein moeten alle de bataillons ,' het zij evene of on-

evene, zich weder in de rigting van het rigtings-batail-

lon, hetwelk in den gewonen pas marcheren moet, be

geven;, en te dien einde zullen de kommandnnten der

verfchillende bataillons dezelve den gezwinden pas doen

aannemen bijaldien zij achter, en den pas doen marque-

tèn
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ren zoo zij vóór zijn. De bataillons echter, welke het

laatst gevuurd hebben, moeten, alvorens zich in linie

te herftellen, eerst hunne geweren weder laden.

Bemerkingen betrekkelijk het vuren in het

avanceren,

378. Het is van het grootfte gewigt, dat, gedurende

dit vuren, de vaandeldragers zich, zonder afwijking,

loodregt vooruit begeven; dewijl anders de bataillons

elkander derzelver plaats onderling benemen zouden ,

waardoor noodwendigerwijze wanorde in de linie zou,

ontftaan. Mitsdien moeten de bataillons -kommandanten

hiertegen met de uiterfte zorgvuldigheid op hunne hoe

de wezen.

379. Om het verband, zoo veel als met mogelijkheid

gefchieden kali, gedurende dit vuren te onderhouden,

moeten de onevene bataillons zich onderling na elkan

der fchikken. Diensvolgens moet de kommandant v;in

ieder dezer bataillons in acht nemen, van niet eerder te

kommanderen: Gezwinden pas = marsch, dan te ge

lijk niet den kommandant van het naaste onevene batail-

lon naar den kant der directie, en van zijn bataillon op

gelijke hoogte met dit laatstgenoemde te doen bilt hou

den , al ware het ook dat de opvolging van dezen

grondregel hem in de noodzakelijkheid mogt brengen, van

meer of minder dan dertig gezwinde pasfen te moeten

doen afleggen : en de, «evene bataillons moeten op hunne

beurt denzclfden grondregel nakomen.

H 2 Ar-
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Artikel 5.

MarscJi in het retireren.

380. Nadat de linie halt gehouden heeft zal de

kommandant en chef, wanneer hij "haar wil doen retire

ren, het kommando doen: ,

I. Batai/lons, regtsom keert.

381. Op 4e herhaling van dit kommando, zal de

linie regtsom keer: maken. De kommandant, de ad.

judant en de adjudant- onderofficier, gelijk mede het

vaandelgelid en de algemeene guides van ieder ba-

tailloQ zullen , na hetgeen in de bataillons-fchool ist.

voorgefchreven , te werk gaan : en de achter het

rigtings - bataillon geplaatfte jalonneurs zullen naar dit

bataillon front maken op de waarfchuwing van den

officier, die met .hunne opvolgende verplaatfing be

last is.

Verder zal de kommandant en chef kommanderen, s

&. Bataillons, voorwaartt.

382. Op de herhaling van dit kommando, zullen

van ieder bataillon het vaandelgelid en de algemeene.

guides , gelijk mede de pelotons- kommandanten ,

vervulling - onderofficieren en rotfluiters, zich ge

dragen, naar hetgeen ia de baiaillons - fchool voorgc

ichreven is.

Voort»
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Voorts zal de komniandant ttt chef kornmaridereo :

3. MArsch*

383. De linie zal, in het retireren of in dëri

aftogt , marcheren na dezelfde grondbeginfeleii .t

Welke tot het in bstaille marcheren in front voorgé*

ffehreven zijn*

A R T i k e i é»

Vertoderirig viiH directie in het retireren i

384. Wanneer dé korrimandant en chef do linie $ têr>

Wijl zij retireert j wil doen van directie veranderen j örü

den eeiich of anderen vleugel (té refuferen) of den Vij

and te onthouden, zal deze beweging op de navolgend*

Wijze Worden ten Uitvoer gebragti

385. Men vefonderiteile, dat de kommandaiit en chef

den linkervleugel, iiu de regter geworden * aan den VjH

and begeere te onttrekken: alsdan zal hij zich Vóór hei

regter -vleugélbatafllonj nu het linker geworden, vervoer

gen* en twee jalonneurs, veertig of vijftig pasfen v"ari

elkander, in de nieuwe rigting ftelleh* welke hij aan dé

linie geven wil* op dezelfde wijze als tot het Verander

ten van directie, onder het in front in bataillê Marche

ren, bepaald is*

386. Na het voltrekken: deze? toébereïdfeieri j zal dé

kommattdant en chef den konnrjahdaht Van het regter-,-

nu het linker • vleugelbataillon * doen verwittigen, daê

03 tó'



il8 Linie-evohticn. Vde afdeeling.

dezelve zijn bataillon in de rigting der twee jalonneurs

moet ftellen, en voorts zal de eerstgenoemde komman-

deren :

x. Links van directie veranderen.

Nadat dit kommando met vaardigheid is herhaald , zal

de kommandant en chef kommanderen :

2. Marsch.

387. Op dit fchielijk herhaald wordende kom

mando, zal ieder bataillon der linie deszelfs veran

dering van directie , na de grondregelen die in

n°. 517 en volgende der bataillons - fchool voorge-

fchreven zijn, beginnen: en elke bataillons . komman

dant zal, zoo dra zijn bataillon uitgefchoven Qgedé-

bot't'eerd) heeft , kommanderen :

3. Voorwaarts = marsch.

388. Op dit kommando, zal ieder bataillon den

marsch regtuit weder aannemen.

. . 389. Alléén het regter-vlengelbataillon, nu het

linker geworden, zal blijven doorzwenken, tot dat

deszelfs rigting evenwijdig is met die der beide ja

lonneurs; en alsdan zal de kommandant van hetzelve

kommanderen: Foorwaarts S£ marsch. Op dit kom

mando, zal het bataillon zich regt vooruit begeven,

de nieuwe lijn overtrekken, dezelve vier pasfen

voorbij gaan, en halt houden op het kommando van

deszelfs kommandant, die hetzelve zal doen regtsom

teert maken , en het in de rigting der twee jalonneurs

aal (tellen, op de kommando's en volgens de wijze,

welke
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welke hierboven in n°. 347 en 348 voorgefchreven

ztfti.

390. De 'kommandant des tweeden bataillons zal

hetzelve zoodanig aanvoeren, dat het regthoekig op

de nieuwe lijn inrukt , door datgene na te komen ,

wat hierboven in n°. 349 bepaald is.

391. Het tweede baiaillon zal vier pasfen over

de nieuwe lijn gaan, en daarna halt houden op het

komroando van deszelfs kommandant, die terftond

hierop hetzelve zal doen regtsom keert maken,

voorts het vaandel en de twee algemeene guides zal

doen vooruit komen , en dezelve op die van het

regter-vleugelbataillon zal doen rigten. Verder zal,

zoo dra dit volbragt is, de bataillons -kommandant

de kommando's doen: 1. Guides in V alignement;

s. Na het midden ~ rigt v.

392. De adjudant van het tweede bataillon moet

hetzelve op de nieuwe lijn voorafgaan , en zich aldaar '

op twintig pasfen afftanJs van den linkervleugel des

regter- bataillons Hellen, ten einde aldus het punt,

waanegen de regtervleugel van zijn bataillon moet

aanfluiten, te doen in het oog vallen.

393. Teder der volgende bataillons zal, na het

geen zoo even ten aanzien van het tweede is be

paald te werk gaan, en de adjudant van elk derzel-

ve zich reeds op de lijn begeven, wanneer zijn

bataillon nog omtrent honderd pasfen van dezelve af

is, en zich'altlaar zoodanig ftellen als aan dien van

het tweede bataillon is voorgefchreeven.

394» De zich op den regtervleugel der linie ont-

H 4 boa.
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houdende kommandant en chef zal de twee eérfte

vaandels op het punt dat hij links beeft uitgekozen,

rigten, en zoo dra het laatlte batailloa op de lija

gevestigd is , kommanderen :

Vaandels = ingerukt.

395. De veranderingen regts van directie, om den

regtervleugel , nu de linker geworden, terug te trekken,

zullen op de tegenovergeftelde wijze gefchieden.

Bemerkingen betrekkelijk de veranderingen van

directie lij het in bataille marcheren.

396. De voorgefchrevene wijzen , om eene linie, wel*

lte in bataille marcheert, het zij tot het vooruitbrengen ,

of tot het terugtrekken van een' der vleugels, van di

rectie te doen. veranderen, leveren de navolgende voor

deden op:

397. Zij maken het gemakkelijk om de linie, »zonder

haar te fplitfen, weder evenwijdig met die van den vij

and te ftellen ; daarenboven verdedigen de bataillons,

welke en echelon (trapswijze} marcheren, elkander on

derling , en zouden , in geval van nood , zich op liet

fpoedigfte in volle linie kunnen fcharen, door middel

van eene verandering van directie bij ieder bataillon, tc-

genovergefteld aan degene welke zij in den beginne ge

maakt hebben 4 en eindelijk ftellen gedé*ploijeerde batail-

lons zich minder bloot aan de vijandelijke artillerie, dan

bataillons in kolonne.

398. Indien het vóór het voleindigen der beweging

nood»
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noodzakelijk mogt worden om naar den vijand front te

maken, zouden de bataillons , welke nog niet in de

nieuwe rigting gekomen waren, zich in volle linie kun

nen formeren, aangehaakt (en potence) op den vleugel

der reeds in deze nieuwe rigting gevestigde bataillons.

ARtIKEl 7.

Puur in het retireren.

399. Wanneer, als de linie retirerend marcheert, de

kommandant en chef wil doen vuren in het retireren,

zal hij het kommando doen:

;

1. BataiHonsvuur in het retireren.

Ën nadat dit kommando herhaald is, daarop laten

Volgen :

2. Onevene bataillons, chargeert*

400. Terftond na het herhalen van dit kommando,

zullen alléén de kommandanten der onevene batail-

lons dezelve doen halt houden, en regtsom keert

doen maken. Vervolgens zal ieder dezer bataillons

het bataillonsvnur ten uitvoer brengen op het kom»

mando van zijnen kommandan t , die hetzelve, zoo

dra de geweren herladen zijn, op nieuw zal doen

regtsom keert maken , het onmiddellijk daarop in der»

gezwinden pas wedar zal doen aanmarcheren , om

zich bij de evene bataillons te voegen, en het, al

daar gekomen zijnde, weder den gewonen pas zal

doen aannemen.

H 5 401.
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401. hi dien tusfchentijd zullen de evene batail

lons in den gewonen pas b:ijven doormarcheren. De

kommandant van ieder 'derzelve zal zijn batrillon

doen halt houden en regtsom keert doen maken ,

nadat het onevene 'bataillon , hetwelk in de orde van

baï-aille op deszelfs regter-, nu linker-, vleugel Haat,

op de hoogte van hetzelve gekomen is. De e.vene

bataillons zullen alsdan , op hunne beurt , het batail-

lousvuur ten uitvoer brengen op de kommando's

hunner wederzijdfche kommandanten, die hen, zoo

dra de geweren herladen zijn, op nieuw zullen doen

regtsom keert maken, hen onmiddellijk daarop, in

den gezwinden pas, weder zullen doen asnmarcheren i

om zich bij de onevese bataillons te voegen, en

hen, nadat zij aldaar gekomen zijn, weder den ge

wonen pas zullen doen aannemen.

402. Hierop zullen de onevene bataillons hetzelf

de verrigtea, wat zoo even ten aanzien der evene

bepaald is , en zoo voorts bij afwisfeling.

403. Rij bet bataillonsvuur in het retireren , zal

liet vaandelgelid en de algemeene guides niet inrukken

op het kommando halt, hetwelk aan hun bataillon,

om hetzelve, wanneer het vuren moet te doen flil hou

den, gedaan wordt, en niet regtsom keert maken als

hun bataillon deze beweging verrigt.

404. De hierboven in n°. 379 vastgeftelde grondre

gel , om bij. het vuur in het avanceren een zeker ver

band te onderhouden , moet insgelijks bij het bataillons

vuur in het retireren worden nagekomen.

405.
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405. De kommandant en chef zal het vuur in het

retireren op eene roffel doen eindigen;, en op dit fein

zullen de bataillons zich gedragen na hetgeen ten aan

zien van het vuur in het avanceren in n°. 377 is vast-

gefteld.

Artikel*.

Doortogt voorwaarts door den hollen weg

(défilé). A;.;;

406. De linie , in bataille marcherende en eenen hollen

weg ontmoetende , welken zij door moet trekken, zal de

ze beweging doen op de navolgende wijze. De kom

mandant en chef ziende dat de linie nabij den hollen

weg is, zal dezelve doen halt houden, en daarop het

volgende kommando doen, hetwelk door alle de batail-

lons-kommandanten herhaald moet worden:

I. Voorwaarts het défilépasferen.

407. (O De kommandant en chef, zich terftond

na het bataillon" begevende, hetwelk zich regt te

genover den hollen weg bevind: , zal aan de kom-

mandanten van deszelfs regter- en linker -nevenbatail.

Ion last zenden, van zich met fectiën, die van het

regter links, en die van het linker regts, in kolonne

te flellen, hetwelk insgelijks door de volgende ba.

taillons, tot aan het einde der beide vleugels toe,

zal worden gedaan.

'*' ' tJr 408.

O) Pl. XXXIII. fig. 1.
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4-3. Het tegenover den hollen weg ftaande bs*

taillon zal zich te gelijker rijd , op het kommandö

van deszelfs kommaiidant , met fectiën links en regts

in kolonne Hellen. De beide fectiën , welke regt voor

den doorgang flaan, zullen» onderwijl de overige

zich in kolonne ftellen, zich tweemaal zoo ver voon

waarts begeven, als het front van ieder derzelve is

uitgeftrekt, en halt houden op het kommando harer

wederzijdfche koinmandame». De kommandaut van

de regterfectie zal terflond daarop kommanderen j

Guide links, en de guide dezer fectie zich op den

' linkervleugel van het eerfte gelid derzelve vervoe*

gen. Te gelijker tijd zal de kommandant der linkeN

fectie kommanderen : Guide regts , en de guide dezef

fectie zich op den fegtervleugei van derzelver eerft»

gelid ftellen, . .

409. Nadat deze fchikkirigeri gemaakt zijn, 'zal d<

kommandant en chef kommanderen i

a< Kolonne voorwaarts*

Ën nadat dit kommando herhaald is, zullen de kont*

mandanten der bataillons, welke zich links in kolonnd

gefield hebben, kommanderen: Guides regts, en die def

bataillons, welke zich regts in kolonne hebben gefteldi

Guides links. Vervolgens zal de kommandjint en thef

kommanderen :

3. Marsch.

410- Op dit fchielijk herhaalde kommando , zullej

de beids regt tegenov.er den hollen weg ftaauiie 4èc<

tien zich voorwaarts begeven, om denzelven binnen

te
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te trekken , en naast elkander marcheren , 2ich op

de beide guides rigtende, welke arm aan arm tus«

fchen de twee fectiën geplaatst zijn. De twee ko-

lonnes zullen naar elkander toe marcheren; en de in

beiden tot elkander behoorende fectiën zullen, de

eene regts , de andere links wenden , om zich ach

ter degenen , welke den hollen weg zijn binnen ge>

trokken, te vereenigen, en vervolgens op het kom-

man do Guide links of Guide regts van hare ■weder'?

zijdfche kommandanten, op den guide in het midden

hare rïgting nemen,

. 4ii.. De zamen vereenigde fectiën zullen den

hollen weg in den cijdmatigen pas doonrekken, zich

fchikkende na de twee in het midden geplaatfte

guides , die naauwkeurig in het voetfpoor en op

eenen fectiën -afftand van de onmiddellijk voorgaande

guides marcheren moeten,

412. De fectie- kommandanten zullen vóór het

midden hunner onderhoorige fectiën marcheren,

413. Indien de haile weg zich komt te vemaai!

wen, zulten de fectie- kommandanten rotten, ia de

regter - kolonne te regeer-, en in de linker- kolonne

te linkerzijde, doen afbreken, en zich zelven op de

plaats van hunnen guide begeven, die in het tweede

gelid zal ïerug gaan. Te gelijker tijd zal de rotilui-

ter van elke fectie zich in het derde gelid achter

den fectie- kommandant en den guide plaatfen. De.

fectie- kommandanten zullen voorts, zoo dra de ruim

te het veroorlooft, weder rotten doen opmarcheren,

in dier voege, dat de holle weg geftadig gevuld is:

en zoo dra alle de rotten opgemarcheerd zijn , zullen

de
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de fectie - kommandanten en rotfluiters hunne plaatfea

wederom innemen.

414. Na gelang de twee kolonnes den 'nollen

weg uitkomen, zullen de pelotons -kommandanten in

de regter . kolonne , hunne eerfte fectie op de twee

de, en in de linker, de tweede op de eerfte ver

dubbelen of in pelotons formeren : en de aldus es-

formeerde en twee aan twee verbondene pelotons

zullen , met den guide in het midden der divifie , blij.

ven doormarcheren.

415. Indien de kommandant en chef verkiest, bij het

uitkomen uit den hollen weg , te doen déploijeren , zal hij

het hoofd der kolonnes, wanneer hij oordeelt, dat het

tusfehen zich en den uitgang van den hollen weg de

vereischte ruimte gelaten heeft , om iedere kolonne , als

zij gefloten is, geheel te kunnen bevatten, doen halt

houden , en de bataillons-kommandanten doen verwittigen,

van* geheel te doen opfluiten. De volgende pelotons van

elke kolonne zullen blijven doormarcheren, voorts op

drie pasten afftands van elkander, op het komraando

hunner wederzijdfche kommandanten halt houden, en naar

het midden der twee zamen vereenigde. pelotons worden

gerigt. Zoo dra het laatfte peloton van iedere kolonne

heeft opgefloten , zal de kommandant en chef doen dé

ploijeren.

416. Indien de kommandant en chef zich, met het

front naar de regter- of naar de linkerzijde, en in dier

voege dat de eene of andere vleugel der linie tegen den

hollen weg aanleunt, in bataille wil hertellen, zal hij,

zoo zulks naar de regterzijde is , de twee kolonnes doen

halt
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halt houden op het oogenblik wanneer de laatfte afdee

ling van de regter uit den hollen weg komt, en zal de

regter-kolonne zich vervolgens regts , en de linker zich

te regterzijde, in bataille fcharen.

417. Om naar de linkerzijde front te maken, zal

men omgekeerd te werk gaan.

418. Indien de holle weg zich opdeed regt tegenover

de tusfchenruimte (Jntervalle) van twee bataillons, zou

het regter zich geheel en al met fectiën links , en het lin

ker ,zich geheel en al met fectiën regts , moeten in kolon-

ne ftellen. De beide kolonnes zouden naar elkander toe

marcheren , en wanneer hare voorfte fectiën elkander tot

op eeuen pelotons-afftand genaderd waren, zouden deze

twee fectiën, de eene regts, de andere links wenden, om

ïich zamen te vereenigen en naast elkander den hollen

weg in te trekken , op dezelfde wijze , als hierboven is

verklaard. . •

419. Indien de holle weg zich tegenover het regter*

of tegenover het linker-vleugelbataillon der linie vertoon

de , zou de kommandant en chef de gehede Unie met

pelotons regts of links doen in kolonne ftellen, en haar

vervolgens doen aanmarcherén , om den hollen weg in

eene enkelvoudige kolonne door te trekken, met den

regter- of linkervleugel aan het hoofd , en zou het voor»

fte peloton zich langs de kortfte •lijn op den ingang van.

den hollen weg aan begeven.

Be-
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Bemerkingen betrekkelijk den doortogt door den

hollin weg,\

420. Indien men in eene dubbele kolonne door den

hollen weg trekt, en dezelve zich nader aan den regter-

dan aan den linkervleugel , of omgekeerd bevindt , zal

de eene kolonne langer wezen dan de andere : waaruit

volgt, dat, hoe nader de holle weg zich bij het midden

der linie bevindt, hoe minder tijd er zal vereischt wor

den om denzelven door te trekken , en zich daarna in ba-

taille te formeren.

421. Op de hiervoren ontvouwde wijze, kan iedere

fectie haar front tot op drie man , het rot , dat uit den

fectie-kommandant, den guide en rotfluiter beftaat, er

onder begrepen, doen afnemen; en bij gevolg kan de

dubbele kolonne haar front tot op zes man verminderen,

422. Indien de holle weg zich dermate vernaauwt,

dat hij niet langer den doortogt aan zes manfehappen in

front verleenen kan , en men hem in eene dubbele kolon

ne doortrekt, zal eene der beide kolonnes halt houden,

en als het achterfte der andere haar voorbij is, zich ach

ter dezelve wederom in marsch begeven. Doch zoo men

deze omflandigheid voorziet, is het verkieslijker, den hol

len weg in eene enkele kolonne, met den regter- of lin

kervleugel aan het hoofd, te doen doortrekken..

423, Wanneer men door den hollen weg trekt in eene

enkelvoudige kolonne, met den regter- of linkervleugel

aan het, hoofd, kan men zich, bij het uitkomen uit den
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i

hollen Weg, zelfs uit de flank * regts of links uit

breiden en zich niet rotten in bataille formeren * of

anders kan men de pelotohs formeren , en zich daar

na, met het front voorwaarts, rëgts, links, of

'door. te contra marcheren naar den hollen weg, itl

bataille Hellen.

Artikel 9.

Doortogt door den hollen weg (of het défilé)

«■ achterwaarts*

414. Wanneer de linie in het retireren eenen höt*

ien weg ontmoet , waardoor zij moet heentrekken*

feal de kommandant en ehef haar digt bij denzelven

doen halt houden en regtsom keert doen maken , en

daarna het kommando doehi

1. Achterwaarts , pas/eert het défilé, van de

beide vleugels af aan*

(i) Terftond na het herhalen van dit kommando,

zal de kommandant van het regter-vleugelba^taillon ,

der linie kommanderen : Achterwaarts± pasfeert hit

&éfilé, van den regtervleugel af aan.

De kommandant van het linker-vleugelbatailloti de*

linie zal daarentegen het kommando doen : Achter*

vaarts7 pasfeert het défilé\ van den linkervleugel af

aan.

4*5'

^———■—-- - - ■ - ' - - —-

CO Pi» XXXIII. fig. i.

IJl. DEBL 1
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; 425. De twee vleugelbataillons zullen dadelijk

daarop de beweging beginnen, zich gedragende naar

hetgeen in de bataillons-fchool voorgefchreven is; ea

zoo dra de fpits van ieder derzelve regt tegenover

den hollen weg is gekomen, zullen zij, wendende

het regter - vleugelbataillon met rotten links , en het

linker met rotten regts, te zaaien en naast elkander

denzeiven inrukken: en te dien einde zal, bijaldien

de belde bataillons niet te gelijk aan den hollen weg

komen, het eene het andere afwachten.

426. De volgende bataillons zullen, het eene ns

bet andere, dezelfde beweging, als het nevenbataillon

naar den kant van den vleugel , verrigten. De kom-

mandant van ieder derzelve zat, nadat zijn batailloa

de beweging mét deszelfs regter- of met deszelfs

linkervleugel moet beginnen, het hierboven voorge*.

fchrevene kommanda doen, in dier voege dat des

zelfs voorde rot het achterfte van het onmiddellijk

voorgaande bataillon op omtrent eenen afftand van

zes pasten volgt: en de van de beide vleugels even

ver afftaande bataillons -zullen, op dezelfde wijze als

ten aanzien van de beide eerfte is vastgefteld , naast

elkander den hollen weg intrekken.

447. Indien de holle weg den doortogt verleent

tan het front van een peloton, zal men, hem in

trekkende, in iedere kolonne de fectiën doen forme

ren : welke fectiën alsdan twee aan twee te zamerr

vereenigd marcheren zullen, overeenkomftig met het»

gene tot den doortogt door den hollen weg voor

waarts, in n6. 410 en volgende, voorgefchreven Isfï

l ■■ 4aS.
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4a8. Deze Beweging zal bij het hoofd der twee

kolonnes beginnen op de waarfchuwing vart deri

kommandant en chef, of wel van den officier dien

hij belast heeft van dezelve te geleiden, én zal bij

opvolging worden voortgezet , na gelang de afdeë- .

lingen. van iedere kolonne den hollen weg inrukken.

429. Zoo dra het hoofd van elke kolohrie uit deri

hollen weg komt , zal men de pelotons in iedere

kolonne bij opvolging formeren , daarbij te werk

gaande ha hetgeen hierboven, in n9. 414, vobrge-,

fchrevén is: en indien de kommandant en chef zich

met het front naar den hollen weg wil in bataille

formeren , zal hij de linker-kolonne links , en de reg

ier regts doen wenden , en iedere kolonne bp het

bogenblik doen ftil houden , wanneer derzelver laatfte

afdeeiing in de directie der voorfte gekomen is. De

linker- kolonne zal zich vervolgens links, en de reg

ier regis in bataillè formeren; of anders zal eené

van beiden contra -marcheren, en nadat de guides

zich ten fpoedigfte op den voorften derzelve (chef

de file) gerigt hebben i alles zich links of regts iri

bataillè formeren.

bemerkingen betrekkelijk den doortogi door den

hollen weg achterwaarts,

\

430; Men heeft in dit voorbeeld den hollen wej*

achter het midden der linie veronderfteld. Doch in

dien het anders mogt gelegen wezen, zöo dat, bij

▼Oorbeeld, te regterzijde van den hollen weg. zich

.'•". I* twree'
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twse bataillons meer bevonden dan te linkerzijde,

zouden deze beide bataillons het eerst den hollen

weg in eene enkelvoudige kolonne moeten doortrek

ken. Het hoofd der linker-kolonne zou in dien tus.

fehentijd ter hoogte van den hollen weg blijven flil

ftaan , en daarna met de fpits van het derde regter-

bataillon aantreden, om naast elkander, in eene dub

bele kolonne, den hollen weg in te rukken. Indien-,

terwijl zij in deze orde zijn, de holle weg zich der

mate kwam te vernaauwen , dat hij niet 'langer aan

zes man in front den doortogt verkenen konde,

zou eene der beide kolonnes moeten halt houden,

om zich daarna achter de andere wederom in marsch

te begeven.

4 ei. Wanneer het défilé zich achter het regter-

of linker -vleugelbataillon der linie opdoet, zal de

kommandant en chef hetzelve alleen van den éénen

vleugel af aan doen doortrekken, en te dien einde

in zijn kommando de bewoording van den regter- ,

of van den linkervleugel af aan, voor die van de

beide vleugels af aan, in plaats ftellen. De beweging

zal beginnen van den vleugel , die het verst van het

défilé verwijderd is, in dier voege, dat het batail-

lon, hetwelk zich regt tegenover den doorgang be

vindt , altijd het laatst denzelven binnen rukt.

Artikel i».

FronUveranderingen.

1

43a. De front -veranderingen zullen zoodanig als

hier-
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hieronder flaat verklaard te worden , op de , tot het

formeren voorwaarts in bataille en front achter

waarts in bataille, voorgefchrevene wijzen gefchie-

den.

n 433. Men veronderftelle , dat de kommandant en

thef op het midden der linie regthoekig wil doen

van front veranderen, door het vooruitbrengen van

den linkervleugel : alsdan zal hij hét regter-vleugel-

.peloton van het vijfde bataillon, op de wijze, in de

bataillons -f'chool ontvouwd, in de nieuwe rigting

(lellen, welke hij aan de linie begeert te geven, en

vervolgens kommanderen:

1. Van front veranderen , op 't vijfde batail

lon, den linkervleugel voorwaarts.

434. Nadat dit kommando herhaald is, zal de

kommandant en vhef aan den kommandant des zes

den bataillons het bevel zenden , van hetzelve met

pelotons regts in kolonne te doen ftellen ; hetwelk

insgelijks door de beide volgende batailJons zal wor*

-den ten uitvoer gebragt.

435. De kommandant en chef zal te gelijker tijd

Aan den kommandant des vierden bataillons gelasten ,

van hetzelve met pelotons links te doen in kolonne

zwenken , hetgeen even eens door de drie bataillons,

welke op den regtervleugel van het vierde itaan, zal

gcfchieden.

436. Het vijfde bataillon zal zich niet bewegen.

I 3 437.
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437. De kommandant en chef zal, zoo dra h$

ziet dat de regter- en linker -bataiilons in kolonne

gezwonken zijn, aan den kommandant van het zes

de bevel zenden van te kommanderen: \. Voorwaarts

in bataille; 2. Bataillon\, hoofd der kolonne links;

en aan den kommandant van het derde dat van te

kommanderen : 1. Front achterwaarts in bataille;

3. Bataillon , hoofd der kolonne links. Ook zal hij

aan den kommandant van het vierde gelasten van

de kommando's te doen: 1. Bataillon, links uit de

flank; 2. Links = om; en aan dien van het vijf

de, van te kommanderen: 1. Voorwaarts van front

veranderen, op ,t eerfte peloton; 2. Met pelotons zzz

£AlF REGts.

438. De kommandant en chef zal in dien- tu»

fchentyd het achtfte peloton van het vierde batail

Ion, op de wijze, die in n°. 383 der bataiilons

' fchool is aangewezen, in de nieuwe lijn van batail

Ie , op twintig pasfen afftands van den regtervleu;

gel van het vijfde , doen ftellen , en vervolgens kona

jpanderen :

2. Marsch.

439- Op de fchielljke herhaling van dit komman,

do, zal de algemeene beweging eenen aanvang ne

men.

440, Het vijfde bataillon zal zijne front -verande

ring zoodanig ten uitvoer brengen, als in de bataftV

- fchool is yerklaard. [ ,
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441. Het vierde zal' insgelijks te werk gaan naar

hetgeen in de bataillons - fchool is yoorgefchreven».

om zich op zijn achtlie peloton met het front ach-

terwaarts in ba'ailk te formeren.

442. De bataillons van den linkervleugel zullen

overhoeks (of in de rigting der diagonaal) voor

waarts uitrukken (diboittren) , en zich in de nieuwe .

lijn van bataille begeven, op dezelfde wijze, als

hierboven, tot het formeren voorwaarts in bataille,

voorgefchreven is.

443. De bataillons van den regtervleugel zullen

overhoeks achterwaarts uitrukken, en zich volgens

' de wijze, die hierboven, tot het formeren met het

front achterwaarts in bataille , is vastgefteld , op de

nieuwe lijn van bataille begeven.

t

444. Indien , in dezelfde veronderftelling van

»ene front -verandering op het midden der linie, de

kommandant en chef den regtervleugel wilde doen

vooruit komen , zou hij het linker -vleugelpeloton

van het vierde bataillon tot grondflag der rigting

moeten aannemen, era , na hetzelve in de nieuwe

rigting gefteld te hebben, kommanderen :

Van front veranderen , of 't vierde bataillon ,

den regtervleugel voorwaarts.

445. Het vierde bataillon zou alsdan eene front-

verandering voorwaarts op zijn linker-vleugelpelotort

ten uitvoer brengen , zoodanig als ia de bataillons-

fchool voorgefchreven is.

I 4 44**
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446. Tevens zou het vijfde bataillon zich doop

zwenking met pelotons regts in kolonne ftellen , en '

zich achterwaarts in bataille formeren op zijn reg-

ter-vleugelpeloton, hetwelk de kommandant en cheft

alvorens de beweging te doen beginnen, zou hebben

zorg gedragen, van in de nieuwe rigting, op twin

tig pasfen afflands van den linkervleugel des vierden

bataillons, te Hellen.

447. De drie regter-bataillons zouden zich door

zwenking met pelotons links in kolonne ftellen ,

'overhoeks voorwaarts uitrukken (dêbolteren) , en

zich vervolgens voorwaarts op de nieuwe lijn in

bataille formeren,

448. Daarentegen zouden de drie bataillons van

d.en linkervleugel zich door zwenking met pelotons

regts in kolonne ftellen , overhoeks achterwaarts

uitrukken, en zich voorts achterwaarts op de nieu

we Uju in bataille formeren,

440. De front -veranderingen op het eene of an«

'óere uiteinde der linie zullen na. dezelfde grondbe-

gjnfelen worden ten uitvoer gebragt.

■ 450. Indien dit op het uiteinde van den regter»

vleugel gefchretk, zullen alle de bataillons, uitge

zonderd het regter, zich door zwenking met pelo

tons regts in kolonne ftellen , etf vervolgen» na

hetgeen hierboven , in n°. 442, is voorgefchreven , te

\^erk gaan, zoo men voorwaarts, en na hetgeen in

n», 445 is. voorgefchreven , z.00, men achterwaarts

van
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van front moet veranderen: en het regter* vleugel-

bataillon zal zijne beweging verrigten zoodanig, als

in de bataillons -fchool is bepaald.

451. Zoo het daarentegen op het uiteinde van

den linkervleugel moet gefchieden, zullen alle de

bataillons, behalve het linker, zich door zwenking

met pelotons links, in kolonne flellen , en zich , naar

dat zij voorwaarts of achterwaarts moeten van front

veranderen, gedragen na hetgeen zoo even bepaald

is: en het linker -vleugelbataillon zal alsdan zijne

beweging zoodanig uitvoeren, als in de bataillons.

fchool is vastgefteld.

Bemerkingen betrekkelijk de fronteeranderingen.

452. Men zal, bij de front -veranderingen van

verl'cheidene bataillons , altijd het regter- of linker

vleugelpeloton van een bataillon tot grondflag der

rigting aannemen.

In gevalle de nieuwe rigting niet volkomen of ten

naaste by loodregt mogt flaan op de aanvankelijke

rigting der linie , zoo moet het bataillon , ftaandc

naast hetgene, door hetwelk de nieuwe rigting door

loopt , niet overhoeks voorwaarts of achterwaarts

ïütfchuiven (jdéboitereri)'. dus zal, wanneer de linie

bij voorbeeld op het vijfde bataillon , met den lin

kervleugel voorwaarts, moet van front veranderen,

het zesde bataillon zich niet door zwenking roet pe

lotons regts in kolonne ftellen, maar de front- ver

andering op dezelfde kommando's en op gelijke wij

I 5 xe
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ze als het vijfde, ten uitvoer- brengen. Voorts zal

het vierde bataillon hetzelfde, wat hierboven, üt

n°. 437, aan hetzelve is voorgefcbreven, verrigten.

Indien, in hetzelfde gevaj , de nieuwe rigting aan

het uiteinde van den regter-, of van den linkervleu

gel voorbij gaat, zal het bataillon, onmiddellijk

ïiaast het vleugel-bataillon ltaande, zich, na dat de

linie voorwaarts of achterwaarts moet van front

Veranderen , overeenkomftig met het zoo even voor-

gefchrevene gedragen.

Zoo dra er twee bataillons op de nieuwe lijn van

bataille geformeerd zijn, zal de kommandant en chef

het halve -bataillons-, het pelotons- of het twee-

gelederenvuur kunnen doen beginnen. De komman-

danten der volgende bataillons zullen alsdan het

vuur in hun bataillon, zoo ras hetzelve zich gefor

meerd heeft, doen aanvangen; en de vaandeldragers

zullen , onder het vuren , vóór het midden van hun

bataillon blijven, doch de algemeene guides op hun

ne plaatfen van bataille inrukken.

Front-verandering in twee liniên,

453« Wanneer twee liniën , die achter elkander

in bataille ftaan , voorwaarts of achterwaarts , regt»

hoekig of fchuins, op het uiteinde van den regter-

of linkervleugel, of op eenig ander, welk bataillon

ook, van de eerfte linie, van front moeten verande-

-ren, zal deze beweging in beide liniën op de navol

gende wijze worden ten uitvoer gebragt:
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Kegthoekige front -verandering voorwaarts of het

uiteinde van den regtervleugel der eerjle linie.

454' CO De kommandant en chef zal den kom»

mandant der tweede linie doen verwittigen , dat de

eerfte regthoekig voorwaarts op het uiteinde vari

derzelver regtervleugel van front gaat veranderen.

Beweging der eerfte linie.

455. De kommandant en chef, of degene, dien hg

benoemd heeft, om de eerfte linie te kommanderen,

zal het regter- vleugelpeloton dezer linie, met het

front naar de regterzijde, regthoekig op de rigting

ftellen waarin hetzelve zich bevindt, en daarna, ®p

de hierboven bepaalde kommando's en voorgefchre-

vene wijze , op dit peloton voorwaarts van front

doen veranderen.

Beweging der tweede linie.

456* (O De kommandant der tweede linie zal,

zoo dra hij verwittigd is van de beweging, welke de

eerfte moet uitvoeren , zich naar het regter -vleugel

peloton van zijn tweede bataillon vervoegen , hetzel

ve met het front regts , regthoekig op de rigting

ftellen , waarin het zich bevindt , en daarna op dit

peloton ter wederzijden, met den linkervleugel voor

waarts, van front doen veranderen, volgens de wy»

ze welke hierboven voorgefchreven is,

Regt-
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Regthoekige front - verandering achterwaarts , op het

uiteinde van den regtervleugel der eerfte linie.

457. De kommandant en chef zal den komman

dant der tweede linie fpoedig doen verwittigen , dat

de eerfte, regthoekïg op het uiteinde- van haren reg

tervleugel, achterwaarts van front gaat veranderen.

Beweging der eerfte linie.

458. CO De kommandant der eerfte linie zal het

Kgter- vleugelpeloton dezer linie , met het front

links, regthoekig op de rigting ftellen, waarin het

zelve zich bevindt, en vervolgens op de vastgeftelde

kommando's en voorgefchrevene wijze, de linie op

dit peloton achterwaarts van front doen veranderen»

Beweging der tweede linie.

459- (O De kommandant der tweede linie zal,

200 ras hij van de beweging verwittigd is, die de

eerfte moet uitvoeren, eenen adjudant afvaardi

gen, om zich van den regtervleugel nog eene tus.

fchenwijdte (interval/e) verder, dan bataillons-af-

ftand , in het alignement der tweede linie te plaat»

- fen , ten einde het punt aan te wijzen , waartegen

de regtervleugel dezer linie zal moeten aanleunen,

' én hij zal daarenboven deze geheele linie door zwen

king met pelotons regts doen in kolonne ftellen.

Ver-

(O Pt. xxxiv. fig. a.
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Vervolgens zal hij dezelve evenwijdig met de eerfte

doen in bataille formeren , op dezelfde kominando's

en op gelijke wijze, als men tot het formeren van

eene kolonne, met den regtervleugel aan het hoofd,

frent achterwaarts in bataille, bepaald heeft; met dit

onderfcheid alléén, dat op het kommando marsch,

hetwelk, out de beweging te beginnen, gedaan moet

worden, het voorfte bataillon zich in kolonne regt

vooruit zal begeven, aanmarcherende op den ad

judant, en op een pelotons - afftand van denzelven

zal halt houden. Dit bataillon zal zich daarop,

volgens de in de bataillons -fchool voorgefchrevene

wijze, met het front athterwaarts in bataille for

meren : en alle de overige bataillons zullen overhoeks

naar achteren uitrukken (déboiteren) , om zich naar

de nieuwe rigting te vervroegen, en zich vervolgens

in dezelve met het front achterwaarts in bataille

fcharen.

460. De front -veranderingen voorwaarts of ach

terwaarts op het uiteinde van den linkervleugel r

zullen na dezelfde grondbeginfelen gefchieden.

Regthoekige front -Verandering, van den linkervleu

gel voorwaarts , op het midden der eerfie linie.

4UT'. Iedere linie wordt veronderfteld te beftaan

uit acht bataillons.

462. (1) De kommandant en chef zal, na den

kom-

CO ***- xxxv. fig. 1.
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kommandant der tweede linie verwittigd te hebben

van de beweging, welke de eerfte ftaat te verrigten,

zich naar het regter- vleugelpeloton van het vijfde

bataillon vervoegen.

Beweging der eerfte linie*

463. De kommandant dezer linie zal het regter-'

Vleugelpeloton van het vijfde bataillon , met het front

regts , regthoekig op de rigting ftellen , waarin het

zich bevindt, en vervolgens op dit peloton, deti

linkervleugel voorwaarts, om het midden van front

te doen veranderen , op de bepaalde kommando's en

Voorgefchrevene wijze.

Beweging der tweede linie.

464. De kommandant der tweede linie zal, zoo

dra hij verwittigd is van de beweging , die de eerfte'

moet uitvoeren , zich naar zijn zesde bataillon be

geven , het regter- vleugelpeloton van hetzelve, met

het front naar de regterzijde, regthoekig op de rig

ting ftellen, waarin het zich bevindt, en voorts op

dit peloton , om het midden , den linkervleugel voor

waarts , van front doen veranderen , op de te dien

einde vastgeflelde kommando's en voorgefchrevene

wijze.

465. Om op het midden der eerfte linie , den feg-'

tervleugel voorwaarts, van front te veranderen, zal

men dezelfde grondbeginfelen nakomen. De kom*

Hiandant der eerfte linie zal tot grondflag der rigjim*

het linker -vleugelpeloton van het vierde bataillon

1 dier
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dier linie aannemen', ieh de kommandant der tweedev

linie het lihkeiJ-yleugèlpeloïon vart het derde bataiüott*

dezer linie. : ."I.:-.» "f>

466. Na dezelfde grondregelen zal men op elk

ander bataillon na welgevallen van de eerfte liaie,

den linker- of regtervleugel voorwaarts, kunnen van.

front veranderen. f .• '

. . i ....-:. i..' , . l .'. :' . ... . :• .'. . •—•.-.!

Schuinfcke front-verandering voorwaarts , of het uit*

einde van den regtervleugel der eerfie linie,

467. De kommandant en chef zal zich op den

regtervleugel der eerfte linie begeven , en voorwaarts

van den linkervleugel het linker -rigtingspunt uitkie

zen van de nieuwe ftelling , welke hij door de linie

begeert te doen aannemen.

468. (i) De adjudant van het eerfte bataillon zal,

pp de waarfchuwing van den kommandant en chef%\

zich te gelijker tijd met het gezig: naar de linkerzij-,

de, vóór tegen het regter-vleugelrot van dit batail

lon ftellen , vijftig pasfen langs het voorfte gelid,

afleggen , alsdan halt houden en voorwaarts front

maken, en zich vervolgens, in den gewonen pas,

onder het tellen der pasfen, in eene op het front

van zijn bataillon loodregte rigting vooruit bege

ven. Op het oogenblik wanneer hij het linker- rig-'

- '• tingsJ'

<i; pl. xxxvf. fis- 1. "*' *'" "' '""'*
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tingspunt der nieuwe ftelling voor den kommandant

tn chef, welke zich op den regtervleugel onthoudt,

dekt, zal deze hem doen halt houden: en nadat,

zulks gefchied is, zal de adjudant blijven ftaan, en

de kommandant en chef, na zich berigt te hebben.

laten geven van het getal pasfen, welke deze adju*;

dant voorwaarts van het front heeft afgelegd, om

zich in de nieuwe rigting te vervoegen , dadelijk den

kommandant der tweede linie doen verwittigen van

de beweging, welke de eerfte ftaat uit te voeren, en

van het getal pasfen, die de adjudant van het regter-

vleugelbataillon dezer linie voorwaarts gedaan heeft*

469. Men veronderftelle , dat dit getal pasfen

zestig beloope. _

Beweging der eerjie Unie*

470. De kommandant en chef zal het regter-vleti*

gelpeloton der eerfte linie in de nieuwe rigting ftel*

len, na in dezelve twee jalonneurs vóór dit pelotori

te hebben doen plaatfen, eil vervolgens de geheel*

linie \ op de voorgefchrevene kommando's en de he*

paalde wijze, voorwaarts van front doen veranderen*

Beweging der tweede linie.

>

471. De kommandant der tweede linie zal, zoo

dra hij verwittigd is van de beweging, die de eerfte,

moet verrigten, en van het getal pasfen, welke de

adjudant van het regter-bataillon dezer linie voor

waarts van het front gedaan heeft, zich naar den

ftg-

\
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fégtefvleugel der tweede lihie1begeven, en aan deri

adjudant van het eerfle bataillon dezer linie gelas

ten, van zich vóór tegen het eerfte regter-rot vail

zijn bataillon te plaatfen, daarna vijftig pasfen larigë

het yoorite gelid te doen , en vervolgens zestig pas*

fen in eene op het froilt loodregte ftrekking Voor

uit te marcheren, ten einde de nieuwe rigting vatt

de tweede linie te bepalen.

47i. Nadat de adjudant van het regter-vieugef-

bataillon der tweede linie het zoo even verklaarde

verrigt heeft , zal de [commandant dezer linie het

régter- peloton van het eerfte bataillon derzelvë teil

ipoedlgfte in de nieuwe rigtirig ftellen, op dezelfde

wijze , als zoo even ten aanzien der eerfte liflié

bepaald is, en 'vervolgens de geheele linie op d\t

peloton voorwaarts van front doen veranderen;

Schuihfehe froht • verandering acfiterwaarti ,- r

op het uiteinde van den regtervleügel

der eerfte linie*

' 473- (O Öe korrinlafldant en chef zal ziclï op

den regtervleügel der eerfte linie vervoegen, en hef

linker- ligtingspUnt van de nieuwe ftellingj welke■

.hij aan deze linie begeert te geven,- achter den lin

kervleugel uitkiezen. Te gelijker tijd zal de adju

dant van het eerfte bataillon zich , op de waarfclm*

fchuwing van den komniandant en chef, achter te-

CO Pu xxxvi. fig. 2.

IH. DEEl. K
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gen den regter-vleugelman van het derde gelid van

zijn bataillon plaatfen, voorts vijftig pasten langs

dit gelid doen , en alsdan ftil houden en achter

waarts front maken. Vervolgens zal hij zich, in

den gewonen pas , onder het tellen der pasten , regt-

hoekig achterwaarts van dit bataillon begeven: en

de zich op den regtervleugel onthoudende komman-

dant en chef, zal hem , zoo dra hij vóór denzelvea

het linker-rigtingspunt dekt van de nieuwe ftelling,

die door dezen is uitgekozen, doen halt houden.

474. De kommandant en chefzzl hierop den kom-

mandant der tweede linie doen verwittigen van de

beweging , die de eerfte ftaat te verrigten , gelijk

mede van het aantal pasten, welke de adjudant van

het regter-bataillon dier linie regthoekig achterwaarts

van het front van zijn bataillon doen moet , om de

nieuwe ftelling, welke dezelve moet aannemen., te

bepalen.

Beweging der eerfle linie.

475. De kommandant en chef zal het regter-vleu-

gelpeloton der eerfte linie in de nieuwe rigting

ffeilen, twee jalonneurs vóór dit peloton plaatfen,

en vervolgens de geheele tlinie achterwaarts van front

doen veranderen.

Beweging der tweede linie.

A76. De tweede linie zal hetzelfde verrigten, bet-

welk zoo even ten aanzien der eerfte is bepaalJ.

Schuift»
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fchuinfche front-veranderingen voorwaarts en

achterwaarts , op het uiteinde van den

linkervleugel der eer/ie linie.

477. De fchuinfche front -veranderingen op het

uiteinde van den linkervleugel zullen na deeelfda

grondbeginfelen, welke 200 even voor de fchuinfche

front-veranderingen, op het uiteinde van den regter-

vleugel , zijn ya^tgefteld , worden ten uitvoer gebragt»

'Schuinfche front -Verandering van den linker

vleugel voorwaarts , op het midden

der eerfte linie.

478» (ï) Men veronderftelle , dat de koiflmandant

*n chef begeerc, op het regtervleugel- peloton des

vijfden bataillons , fchuins van front te doen veran*

deren, om zijnen linkervleugel te doen vooruit ko» K

men.

479. De kommandant en thef zal zich, in dit

geval , op den regtervleugel van het vijfde bataillon

der eerfte linie vervoegen, en voorwaarts van den

linkervleugel dezer linie 'het linker-rigtingspunt van

de nieuwe ftellhig, welke hij begeert te doen aanne

men ', uitkiezen: en terftond hierop zal de adjudant

van het vijfde bataillon, op de waarfchuwing van

den kommandant en chef, datgene verrigten, het»

"welk hierboven, in n°. 468, voorgefchreven is.

480.

(O Pi- XXXV.xfig, *.

Ka



148 Linie-evolutiëti. V.^ afdeeung.

480. De kommandant en chef zal vervolgens den

kommandant det tweede linie doen verwittigen van

de beweging , die de eerfte ftaat te verrigten , gelijk

mede van het aantal pasfen, welke de adjudant van

het vijfde bataillon der tweede linie regthoekig voor

waarts van het front doen moet, om de nieuws

ftelling, welke deze linie moet aannemen, te bepalen.

Beweging der eerfle linie.

481. De kommandant dezer linie zal het regter-

vleugelpeloton van het vijfde bataillon, op de hier

boven, in n°. 470, verklaarde wijze, in de nieuwe

rigting ftellen, en vervolgens de geheele linie om

het midden, met den linkervleugel voorwaarts, op

dit peloton van front doen veranderen.

Beweging der tweede linie.

482. De kommandant der tweede linie zal, zoo

ras hij verwittigd is van de beweging, die de eerde

moet verrigten, en van het aantal pasfen, welke de

front- verandering moet bedragen, door de hierboven,

in n°. 468, voorgefchrevene middelen, de nieuwe

Helling , die de tweede linie moet aannemen, doen

bepalen.

483. Nadat de adjudant van het vijfde bataillon

der tweede linie in de nieuwe rigting gevestigd is,

zal de kommandant dezer linie het regter-vleugelpo

loton van het vijfde bataillon in deze rigting (tel

len, op dezelfde wijze, als hierboven ten aajizien

van dat der eerfte linie bepaald is, en vervolgens de

ge»
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geheele linie om het midden , met den linkervleugel

voorwaarts , op dit peloton van front doen veran

deren.

Schuinfcht front-verandering van den regter*

vleugel voorwaarts , op het midden dtr

eer/ie linie.

484. De kommandant en chef zal zich op den

linkervleugel van het vierde bataillon der eerfle linie

begeven, voorwaarts van den regtervleugel het reg-

ter-rigtingspunt der nieuwe ftelling , welke hij aan

deze linie geven wil , uitkiezen , en de adjudant-on

derofficier van het vierde bataillon , op de navolgen

de wijze, in de nieuwe rigting ftellen.

485. De adjudant-onderofficier van het vierde ba

taillon zal zich , op de waarfchuwing van den kom

mandant en chtf% vóór tegen den rotfluiter, die op

den linkervleugel van het eerfte gelid dezes bataillons

aanfluit, ftellen, regts front maken, vijftig pasfen

langs het eerfte gelid doen, en alsdan halt houden

en voorwaarts front maken. Vervolgens zal hij

zich , in den gewonen pas , onder het tellen der

pasfen , regthoekig, voorwaarts van het front bege

ven, en de kommandant en chef hem doen halt hou»

den op het oogenblik , wanneer hij vóór denzelvea

het regter-rigtingspunt der nieuwe ftelling dekt.

486. De kommandant en chef zal hierop den

kommandant der tweede linie doen verwittigen van

<ie beweging, die de eerfte ftaat te volbrengen, en

van het aantal pasfen , welke de adjudant-onderoffi-

K 3 cier
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cier van het vierde bataillon regthoekig voorwaart*

gedaan heeft , om zich in de nieuwe rigting te be

geven.

Beweging der eerftt linie*

487. De kommandant en chef zal het linker-vleu-

gelpeloton van het vierde bataillon in de nieuwe rig

ting (Vellen , en vervolgen» de geheele linie om het

tntdden, met den regtervleugel vooiwaarts % op dit

peloton van front doen veranderen»

Beweging der tweede link*

488. De kommandant der tweede linie zal, zoo

dra hij verwittigd is van de beweging, die de eerfte-

moet uitvoeren , gelijk mede van het aantal pasfen ,

welke de front-verandering bedragen moet , op de-

onmiddellijk hierboven, in n<\ 485, voorgefchrevene

wjjze , door den adjudant-onderofScier van het vier

de baiaillon, de nieuwe ftelling doen bepalen» welke

de tweede linie moet aannemen,

489. Nadat de adjudant -onderofficier van het

vierde bataillon in de nieuwe rigting gevestigd is .

zal de kommandant der tweede linie het linker- vlen-

gelpeloton van dit bataillon in de nieuwe rigting

ftellen , en daarna de geheele linie om het midden %

met den regtervleugel voorwaarts, op dit peloton

van front doen verandere».

üe*
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htmer kingen betrekkelijk de front-ver.au deringen

op tvse liniên.

490. De kommandant der eerfte linie moet de

oplettendheid gebruiken , van aan deze linie het kom-

mando marsen , tot de volvoering der algemeene

beweging , niet eerder te doen , dan wanneer hij ziet ,

dat de tweede gereed is , om de hare te beginnen:

en de kommandant van deze moet de uitvoering van

de algemeene beweging zijner linie , gelijktijdig met

die der eerfte , doen aanvangen.

491. In de regth'oekige front-veranderingen moet

de grondflag der rigting van de tweede linie zoo veel

verder regts of. links genomen worden, dan die der

eerfle, als de bataillons-affland met eene tusfehen-

wijdte (Jntervallè) bedraagt.

492. In de fchuinfche front-veranderingen moet

men tot grondflag van de rigting der tweede linie

de afdeeling nemen, die juist met degene, welke tot

grondflag van de rigting der eerfle genomen is,

overeenftemt.

493. Elke linie moet hare front-verandering om

eene niet van de plaats komende fpil verrigten , en

zich daarbij gedragen naar hetgeen hierboven voor

de front-veranderingen op ééne linie is vastgefleld ,

uitgezonderd in de gevallen, welke hierboven, in

n9. 459 en 460 , voor de tweede linie aangewezen zijn.

494. Indien, in de front-veranderingen, de nieu

we rigting der eeue linie niet evenwijdig was met

K 4 die
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die der andere, zou het kunnen gebeuren, dat dg

tweede linie 3e eerfte kwam te doorfnijden , of dat

zij zich te veel van dezelve verwijderde; iets, welks

voorkoming van het uiterfte belang geacht moet

worden. Dewijl nu de middelen,' welke men hier

boven heeft voorgefc/ireven , om de evenwijdigheid

der beide liniën te verzekeren , en die zich wegens

hunne eenvoudigheid boven middelen , welke meer

meetkundig juist , maar langdradiger en ingewikkel

der zijn, lubben doen verkiezen, geringe verfchilleu

betrekkelijk de hoeken kunnen veroorzaken, waaruit

bij eene groote linie aanmerkelijke afwijkingen zou

den ontltaan; zoo moet de kommandant der tweede

Jinie, zoo dra er twee of drie bataillons geformeerd

?ijn , de rigting der beide liniën met de grootfie

zorgvuldigheid waarnemen, en wanneer hij oordeelt,

dat de rigting der tweede linie niet met die der eer?

{Ie evenwijdig is, haar, door-de vaandels der reeds

geformeerde bataillons te doen vooruit komen of

terug gaan , ten fpoediglte verbeteren : en doordien

de bataillons , die zich in marsch bevinden , wan

neer zij in de linie komen, zich naar de rigting der

reeds gevestigde vaandels moeten voegen, zal het

(ïoor dit middel gemakkelijk vallen , om de evenwij

digheid der twee liniën op eene voldoende wijze te

verzekeren,

495. De fchuinfche front -veranderingen zullen

den tusfehenftand (intervalled tusfehen de twee li

niën verminderen , en deze vermindering zal des te

aanmerkelijker zijn , hoe grooter de hoek is , dien

f!e nieuwe rigting met de aanvankelijke maakt. Zoo ,
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daarom , na het voltrekken der beweging , de kom*

roandant en chef oordeelt , dat het noodig is , den

tnsfchenfland tusfchen de twee. linie n te herftellen,

zal hij daartoe aan den kommandant der tweede linie

bevel zenden, die terftond hierop zal doen regtsom

keert maken , en de tweede linie zoo ver zal doen

terug trekken, tot dat dezelve haren afftand weder

om verkregen heeft,

496. Zoo in de fchuinfche, als in de regthoekige

front veranderingen , zal de tweede linie aan den

eenen kant 'buiten de eerfte uitlleken , en aan den

anderen kant de eerfte buiten de tweede. Indien de

kommandant en chef begeert , dat de vleugels der

twee liniën overeenkomen , zal hij daartoe aan den

Commandant der tweede linie last zenden , die ter

ftond hierop dezelve met pelotons regis (of links)

fichterwaartf in kolonne zal doen ftellen en doen

marcheren, om haar op de hoogte van d^n vleugel

der eerlte linie te doenkomen. Doch zoo de nabij

heid van den vijand geen' tijd tot het verrigten dezer

beweging mogt vergunnen , zou het gemakkelijk val

len , de vleugels der twee liniën overeen te bren

gen , door bataillons uit de eene linie in de anderej

te doen overgaan.

A R T I K e h II.

Orde en échelon (of trapswijze).

497. De orde en échelon (of de trapswijze rang-

fchjkking) kan bij het verlaten van een alignement,

K 5 het-
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hetwelk geacht wordt, met dat van den vijand even

wijdig te zijn, of ook wel van een alignement, 'het

welk met dat van den vijand eenen hoek maakt,

worden aangenomen : en men kan de échelons (of

trappen) of van den regter- of van den linkervleu

gel der linie af , en ieder uit een regiment of uit

cene brigade , formeren , op zoodanig eene wijze,

als hier onder zal worden verklaard.

Eerfte onderJlelling.

498. Indien de linie evenwijdig met die van den

vijand geacht wordt , zal de kommandant en chef,

wanneer hij uit den regtervleugel wil doen en échelon

marcheren, het kommando doen:

1. Met- regimenten (of brigaden) »jü (zoo

veel) pasfen en échelon.

(1) En nadat dit kommando herhaald is, zal de

kommandant en chef kommanderen :

2. In *t avanceren , regts de échelons formt~

ren.

499. Na het herhalen van dit kommando , zal

de kommandant van het regter- regiment of van de

regter-brigade der linie kommanderen :

1. Bataillon , voorwaarts»

2. Marsch.

500. Op het eerfte koirmando zullen net vaan-

delgelid en de beide algemeene guides van ieder der

ba»

(1) Pu XXXVII. fig. 1.



Linie-evolutiin. V*e afdeeling. . 15$

batrillons, uit welke het eerfte échelon befttan moet,

zich zes pasfen voorwaarts begeven.

f 01. En op het tweede , fchielijk herhaald wor

dende, kommando , zullen deze bataillons beginneo

te marcheren*

502. Nadien het regter - bataillon des eerften

échelons den marsen van alle de volgende échelons

moet regelen, is het van zeer wezenlijk aanbelang,

dat hetzelve regthoekig vóór zich uit marchere : en

dien ten gevolge zal de kommandant en chef', wan»

neer hij het noodig oordeelt , jalonneurs achter dit

bataillon kunnen doen plaatfen , om des te beter

deszelfs directie te verzekeren.

503. De volgende échelons zullen zich, het eene

na het andere , in beweging ftellen , daarbij in acht

nemende, van tusfehen elkander het bepaalde aantal

pasfen open te laten : en ieder échelon zal , op het

kommando van deszelfs kommandant, aantreden,

welke te dien einde zal tellen , of doen tellen , de

pasfen van het onmiddellijk voorgaande échelon.

504. Een der rotfluiters van het regter-vleugel-

peloton van elk échelon zal zich tegen over het lin-

ker-vleugelrot van het onmiddellijk voorgaande éche

lon ftellen , en. ter hoogte van zijn bataillon naauw-

keurig in het voetfpoor van dit rot marcheren. .

Poor dit middel zal de kommandant van het regter-

bataillon van elk échelon kunnen bemerken , of zijn

bataillon ook zijdelings afwijkt , en over het onmid

dellijk voorgaande heen fchiet.

So5«
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505. Het regter-vleugelbataillon van elk échelon

zal met het onderhouden van den afftand belast

zijn , waarop het van het voorgaande échelon moet

verwijderd wezen ; en de overige bataillons zullen

op dezelfde hoogte, als het regter, marcheren, en

in acht nemen , van hunne tusfchenwijdte aan de

tegterzijde te onderhouden.

506. Om uit den linkervleugel échelons te for

meren , zal men dezelfde grondbeginfelen nakomen;

en alsdan zal het linker -bataillon van het eerfte

échelon het rigtings-bataillon uitmaken.

507. De afftand tusfchen de échelons zal ge

woonlijk honderd pasfen bedragen. Hij kan echter

ook meer of minder wezen , na gelang der oog

merken van den kommandant en chef.

508. Als de échelons, op de zoo even verklaarde

wijze, aan het marcheren zijn, wanneer de komman

dant en chef de linie begeert te nerftellen, zoo zal

hij aan den kommandant van het eerfte échelon last

geven , van hetzelve te doen ftil houden , en van eene

algemeene rigting te doen aannemen. Deze laatst

genoemde zal alsdan , na zijn échelon te hebben

doen halt houden , zich naar den regtervleugel ver

voegen , aan den vaandeldrager en de beide algemee

ne guides van het regter-bataillon gelasten , van naar

hem front te maken; dezelve^, zoo veel mogelijk,

evenwijdig rigten met de^aanvankelijke rigting der

linie, en daarna de kommandu's doen:

1. Vaan-



Linie-cvolutiên. V& afdeelins. 157.

1. Vaandels en genarde guides in V alignc-

" ment,

a# Guides in 't alignement,

509. Terftond nadat deze kommando's door de

kommandanten der bataillons , uit welke het eerfte

échelon beftaat , herhaald , en zoodanig , als hierbo

ven , in n°. 364 en 366 , is voorgeichreven , ten uit

voer gebragt zijn, 2al ieder derzelve kommanderen:

Na het midden rs iUsT u.

510. In dien tusfehentijd zullen de volgende éche

lons regt vooruit blijven doormarcheren , en het eene

na het andere , op de kommando's hunner weder-

zijdfche kommandanten halt houden , op omtrent

vier pasfen afftands van de binnenzijde der linie van

bataille. . .

511. Terftond nadat het tweede échelon nalt ge

houden heeft, zal de kommandant van hetzelve kom

manderen : i. Vaandels en generale guides in 't alig

nement. De vaandeldrager en de beide algemeene

guides van elk bataillon zullen daarop regtsom

maken, en zich ten fpoedigfte in de rigting der vaan

dels van het eerfte échelon ftellen : en nadat zulks

gefchied is , zal de kommandant van het tweede

échelon kommanderen: s. Guides in 't alignement,

en iedere bataillons-kcmmandant, zoo ras hij ziet,

dat zijne pelotons -guides geplaatst zijn, het kom-

mando doen : Na het midden — rigt u.

* . z.

512. De volgende échelons zullen zich, het eene

aa
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na het andere, op dezelfde wijze in de lijn van 'ba*

taille Hellen.

513. Iedere échelons -kommandant zal, zoo dra

ïs'rjn échelon' gerigt is, kommanderen : Guides ■= in

gerukt ; doch de vaandeldrager en de twee alge* ■

meene guides van elk bataillon zullen hunne plaat*

fen niet eer hernemen, dan op het kommando , Vaan

dels ingerukt , hetwelk de kommandant en chef,

wanneer het laatfte échelon zich op de lijn van ba-

taille gevestigd heeft, doen zal-

514. Nadat het eerfte échelon gerigt is 4 kaft dó

kommandant en chef door hetzelve het bataillons-,

halve bataillons-, pelotons- of twee-gelederen-vuur

doen beginnen; en de volgende échelons zullen als

dan hetzelve op hunne beurt aanvangen , namate

zij zich op de lijn van bataille gevestigd hebben.

In dit geval zullen de twee algemeene guides van

elk bataillon weder op hunne plaatfen van bataille

inrukken ; doch de vaandeldrager zal de zijne niet

eer hernemen, dan op het kommando , Vaandels in

gerukt , hetwelk door den kommandant en chef,

nadat de linie geformeerd is, zal gefchieden.

515. De kommandant en chef kan op gelijke wij

ze met échelons doen retireren. Hij zal te diea

einde kommanderen:

1. Met regimenten (of brigaden') op (zoo veel)

pasfen en échelon.

En nadat dit kommando herhaald is , daarop la

ten volgen:

2. (!)
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*. (i) In V retireren, regts (of links) at

échelons formeren.

516. Na het herhalen van die tweede kommando,

zal de kommandant van het eerfte échelon hetzelve

regtsom keert doen maken, en doen aanmarcheren.

517. De kommandant van het tweede échelon ztl

heuelve doen regtsom keert maken , wanneer het

eerfte ten naaste bij het twee derde gedeelte van de

ruimte heeft afgelegd, waarop zij van elkander moe

ten verwijderd wezen , en vervolgens doen aanmar

cheren op het oogenblik , wanneer het de bepaalde

tusfehenwijdte (intervalle') bekomt.

518. Ieder der volgende échelons zal, op deszelf»

beurt, op dezelfde wijze te werk gaan, als zoo on

middellijk ten aanzien van het tweede is bepaald.

519. Wanneer de kommandant en chef de linie

begeert te herftellen , zal hij aan den kommandant

des eerften échelons gelasten , van hetzelve te doen

halt houden en te doen regtsom keert maken , en van

eenc algemeene rigting aan te nemen.

520. De volgende échelons, zullen blijven door

marcheren , verder het eene na het andere op het

kommando van hunne wederzijdfche kommandanten ,

als zij de lijn van bataille omftreeks vier pasfen over

zijn, halt houden, daarop regtsom keert maken , en

alsdan volgens de hierboven voorgefchrevene wijze

op die lijn worden gevestigd.

Tvee-

(0 Pt. XXXVII. /fr. s.

's.
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Tweede onderftetlingi

521. Indien de rigting der linie onderfteld wordt j

met die van den vijand eenen hoek te maken, en dé

kommandant en chef haar in échelons , evenwijdig

met deze laadte, begeert te formeren, zal de2e be

weging met regimenten of brigaden, op de navol*

gende wijze, kunnen worden ten uitvoer gebragt.

522. Indien de rigting der linie zoodanig is, dat

'de regtervleugel nader aan de vijandelijke linie komt

dan de linker, zal de kommandant en chef zich naaf'

den regtervleugel begeven, en, op de hierboven, in

n°. 467» voorgefchrevene wijze, eene nieuwe rigting

bepalen , welke hij oordeelt, met die des vijands

evenwijdig te zijn»

523. De adjudant van het regter-bataillon zal

alsdan, op de waarfchuwing van den kommandant

en chef, hetzelfde verrigten , wat hierboven, in n°<

468 , is voo:«gefchreven , om dezen hoek te meten.

524. Men veronderftelle , dat de opening van

den hoek zestig pasfen bedrage.

525. Alsdan zal de kommandant en chef aait

eiken brigade-kommandant het bevei doen toekomen,

van, op het regter- vleugelpeloton van zijne brigade ^

of van elk regiment zijner brigade , zestig pasfen

voorwaarts te doen van front veranderen. .

526. Indien de échelons ieder uit ecne brigade

moeten beltaan , zullen de brigade-kommandanten ,

zoo
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feoo dra zij het bevel van den kommandant en chef ont

vangen hebben, zich elk naar het regter-bataillon van

hunne brigade vervoegen, en den adjudant van dit ba-

taillon verwittigen van de beweging, die gedaan moet

worden, gelijk mede van het aantal pasfen, welke hij

voorwaarts behoort te doen.

527. De adjudant van het regtef-batailloh van iedere

brigade zal dadelijk daarop , na hetgeen hierboven , in

h°. 468, is voorgefchreven, te werk gaam

518. (O ledere brigade -kommandant zal het regeer*

yleugelpelotqn zijner brigade pp den in de nieuwe rig-

ting geplaatften adjudant rigten, en vervolgens de ge-;

heele brigade op dit peloton voorwaarts van front doeit

veranderen.

-- ' - - ■ ; - ' ■

529. Indien de échelons elk flechts uit één regiment

moeten beftaan , zullen de regiments-kommandanten daar

toe de order van den kommandant hunner brigade ont

vangen, en zich terftond daarop naar het regter-batail

lon van hun regiment vervoegen , aan den adjudant van

dit bataillon gelasten, van hetzelfde te doen, hetwelk

zoo even met betrekking tot dien van het regter-batail-»

Ion van elke brigade verklaard is, voorts hun regter-

peloton op den adjudant rigten, en daarna hun regi

ment op dit peloton voorwaarts van front doen veran-

deren. .

1 53°'

(O PL- xxxviii. fis. 1.

III. dEEl.
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530. (1) Nadat aldus de échelons geformeerd zijn,

zal de kommandant en chef, indien hij oordeelt, dezel

ve digter bij elkander te moeten brengen , daartoe last

zenden; en de kommandant van ieder échelon zal ter-

ftond, na dezen last ontvangen te hebben, zijn échelon

doen opmarcheren , en hetzelve op den afftand van het

onmiddellijk voorgaande, welke hem voorgefchreven is,

doen halt houden : intusfchen zal het eerfte échelon zich

niet bewegen.

531. Iedere échelons-kommandant zal op het oogen-

blik, wanneer zijn échelon halt houdt, hetzelve rigten,

en dadelijk daarop kommanderen: Batailhn, voorwaarts.

,53a. Het eerfte • échelon zal zich vervolgens , j^p de

waarfchuwing van den kommandant en chef, in bewe

ging ftellen; en de kommandant van ieder der volgende

échelons zal zijn échelon doen aanmarcheren op het

oogenblik, wanneer hij het onmiddellijk voorgaande zich

ziet bewegen. Voorts zullen de échelons geftadig den

zelfden afftand van elkander onderhouden.

533. Het regter-bataillon van het 'eerfte échelon zal

het rigtings-bataillon uitmaken, en men zal achter dit

bataillon jalonneurs kunnen ftellen , om des te beter des-

zelfs directie te verzekeren. De overige bataillons van

dit échelon zullen altijd ten naaste bij met het regter-

bataillon op dezelfde hoogte gehouden worden.

534-

CO Pi- xxxviii. fig. 2.
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§34. Het regter-bataillon Van elk der volgende éche

lons zal op den bepaalden af(land van het onmiddellijk

Voorgaande échelon marcheren. Een rotflüiter v^ <jejj

regtervleugel dezes bataillons zal zich achter het Vaan*,

delrpt van het linker-bataillon vah het voorgaande éche

lon Vervoegen j en, ter hoogte van zijn batailloh, hei

Voetfpoor )nm dit rot naauwkëiirig volgen^ ten einde*

zoo hët échelon regts of links kwam uit te wijken* dé

kommanderende officier van hetzelve 2ulks zöii ktinriën

gewaar worden } en dë overige bataillons van ieder éche

lon zullen ziëh haar het regter-bataillon van .hetzelve,

regelen.

5351 indien dë linkervleugel der linie zich hadér j dati

de regter, bij de vijandelijke linie mogt bevinden *, zou

men, na dezelfde grondbegihfelen, de échelons uit deti

linkervleugel kunnen formeren*

Bemerkingen betrekkelijk het formeren der échelons

uit eene fehuinfche rigiing ; ten aanzien van

die des vijands.

ggéi Hoé gröoter de hoek is , welke, de twee rigtiri*

gen onderling maken, hoe meer de échelons over elkan

der komen, of elkander bedekken zullen, en hoe groo«

ter ook de ruimte zal zijn van het eene tot het andere».

§37* ÖfTchooh*, wanneer men de échelons' op dcÈi

Wijze formeert, zij min of meer over elkander fchietënj

zal het desniettemin gemakkelijk Vallen, de Volle linie

op ohderfcheidene wijzen te herftellert,

.' ,1

1 2 Aft*
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Artuu a

Retraite en échiquier Qfchaaks- ofruitswtfze

terugtogt* of het retireren met evene

en onevene bataillons).

538. De aftogt en échiquier zal , bij afwisfeling, met

de evene en onevene bataillons , op de hieronder vei-

klaarde wijze, gefchieden.

539. De kommandant en chef zal , wanneer hij deze

beweging wil doen verrigten , het kommando doen :

.%: (O 'Op honderd pasfen en échiquier (of met

evene en onevene bataillons') retireren.

'En verder, nadat dit kommando herhaald is, kom»

snanderen :

2. Onevene (of evene) bataillons , vangt aan it

beweging.

540. Terftond na de herhaling van dit tweede kom

mando , zullen de kommandanten der bataillons , die 'de

beweging moeten beginnen, daarop laten volgen: I. Ba.

taillon, regtsom r= keert; 2- Bataillon, voorwaarts,

De kommandant en chef zal vervolgens kommanderen:

. 3. Marscb.

54'-

—, « . . . 1 . ' « ' j

(O Pt. XXXIX. fig. 1.

.'. A 1. vl
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t. . 541. Op dit kommando , hetwelk door de kom-

mandanten van de bataillons , die regtsom keert heb»

ben gemaakt, met vaardigheid herhaald moet worden,

zullen deze bataillons in den gewonen pas aanmar*

cheren, zich, volgens de wijze, die in de bataillons-

fchool aangewezen is, regthoekig achterwaarts aan

begeven, en halt houden, op het kommando hunner

wederzijdfche kommandanten , zoo dra zij het be

paalde getal pasfen hebben afgelegd.

542. Iedere bataillons-kommandant zal zijn batail-

lon, na het te hebben doen halt houden , regtsom

keert doen maken, en hetzelve evenwijdig met de

eerfte linie rigten , zonder zich op te houden met

de rigting der overige bataillons.

543. Zoo ras de tweede linie zich in front herftclt,

zal de kommandant der eerfte kommanderen:

I.. Bataillons, regtsom keeru

1. Bataillons , voorwaarts.

En nadat deze kommando's herhaald zijn, daarop ter-

flond laten volgen:

3. Marsch.

544. De eerfte linie- zal hierop, volgens de hier

boven voorgefchrevene wijze f terug trekken , zich

door de tusfchenruimteu (intervalles) der tweede

heen begeven, dezelve honderd pasfen voorbij mar;

cheren, en alsdan halt houden, zich in front her-

t Hellen , en op de hierboven verklaaide wijze gerigt

worden.

L 3 545^
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545. De tweede linie , au de eerfte geworden,

zai op hare beun hetzelfde verrigten; en zoo voon

gaande bij afwisfeling.

546. De bataillons-kommandanten der eerfte linie

moeten hunnen vaandeldrager altijd naauwkeurig doen

aanmarcheren op het middelpunt der ruimte tusfchen

de bataillons der tweede linie, door welke zij moei

ten heen trekken ; en het is van dit punt aan, dat

zij het aantal pasten moeten tellen , welke hun voor-

gefchreven zijn , van de eene linie tot de andere te

moeten nemen,

547. (1) Wanneer de kommandant en chef de linie

Regeert te herftellen, zal hij, nadat de eerfte linie zich

in niarsch begeven heeft, eene roffel doen flaan; welke

roffel ten fpoedigfte door de tamboers van alle de bataillons

dezer linie herhaald moet worden. De kommandanten

van de bataillons der eerfte linie zullen hierop hunne on,

derhebbende bataillons , zoo dra dezelve in de tusfchen-

wijdten (intervallet) der tweede gekomen zijn , doen halt

houden, voorts regtsom keert doen maken, en derzelver

rigting verbeteren; en de kommandant en chef zal vervol*

gens, indien hij het noodig oordeelt , eene nieuwe rigting

$ver het geheel kunnen doen aannemen.

Bemerkingen betrekkelijk de retraite en échiquier

regtuit.

548, Indien de vaandeldragers , na behooren , in de

grootte van den pas geoefend zijn , zullen de bataillons,

die

(i} Pt. XXXIX. fig. o.
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die in het terug trekken even veel pasfen hebben afge

legd , zich ten naaste bij op dezelfde hoogte bevinden.

Zoo het intusfchen gebeuren mogt , dat een dezer batail-

lons merkelijk vóór of achter was in vergelijking der

overige , dan zou de bataillons-kommandant hetzelve

weder in de algemeene rigting moeten brengen.

549. De kommandant en chef kan den afftand tus-

fchen de twee liniën wel op meer , maar nimmer op

minder, dan honderd pasfen bepalen.

i

.Artikel 13.

Doortrekken der liniên.

550. Wanneer de kommandant en chef het doortrek

ken der liniën in het retireren wil laten ten uitvoer bren

gen, zal hij de eerfte linie doen terug trekken, en, als

dezelve tot op vijftig of zestig pasfen van de tweede ge

komen is, het kommando doen:.

I. Links (of regts") uit de flank pasfeert de

linie.

Nadat dit kommando herhaald is, zullen de bataillons-

kommandanten daarop terftond laten volgen: 1. Email*

Ion, links (of regts") uit de flank; 2. Met pelotons, met

rotten regts (of links}.

En verder zal de kommandant en chef kommanderen :

a. Gezwinden pas ss marsch.

551. Op dit, fchielijk herhaald wordende, kom

mando, zullen de bataillons der eerfte linie datgene,

L 4. h»t-

)
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hetwelk in de bataillons-fchool is voorgefchrevea ,

verrigten.

. 552. De kommandant en chef moet de kommandant

der tweede linie van de beweging , die uitgevoerd moet

worden , hebben doen verwittigen ; en wanneer deze ziet",

dat de eerfte linie de tweede nadert , zal hij, tijdig go»

Tioeg, om niet den marsch der eerfte linie op te houden,

kommanderen >

j, Sectiën verdubbelen.

553. De kommandanten van de bataillons der tweedo

linie , dit kommando herhaald hebbende , zullen daarop

terftond laten volgen': 1. Tweede fectiên regts uit de

flank; 2. Regts ~.om,

En de kommandant der tweede linie zal vervolgens

Commanderen ;

2. Marsch,

554, Op dit, fchielijk herhaald wordende, kom*

mando , zullen de tweede fectiên zich achter de,

eerfte begeven , door , na hetgeen in de bataillons-

fchopl ji voorgefchreven , te werk te gaan,

555. Zoo dra de eerfte linie door de tweede h

heen getrokken , zullen de bataillons-kommandanten

der tweede , uit zich zelve en zonder algemeen

kommando, de afgebrokene fectiên weder doen op*

marcheren,

g5Ö,, De kommandant en chef zal de. eerfte linie, wan»

ÜCW ?.ij gekomen is, op den afftand, welken hij rpodig

»er-'
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eordeelt, achter de tweede te moeten nemen , halt doen

houden en doen front maken , voorts de kolonne in tte

rigting ftellen , welke hij aan de linie begeert te geven,

en haar vervolgens links (of regts) in bataille forme

ren.

557, Indien de kommandant en chef, in fteê van de

eerfte linie te doen retireren , de tweede wilde doen avan

ceren voorbij de plaats, welke de eerfte beflaat , zal hij

aan den kommandant der tweede linie bevel zenden, van

dezelve te doen voorwaarts rukken,

* . . . . (

558. De tweede linie zal daarop in bataille voorwaarts

marcheren ; en als zij gekomen is tot op vijftig of zestig

pasfen van de eerfte , zal hare kommandant het kom-

mando doen:

1. Sectiën verdubbelen.

Nadat dit kommando herhaald is, zal de kommandant

der tweede linie verder kommanderen:

a, Tweede fectiën =z marscH.

559. Op dit, fchielijk herhaald wordende, kom

mando , zullen de tweede fectiën achter de eerfte

opfluiten, door te werk te gaan na hetgeen in de

baiaillons-fchool voorgefchreven is.

560. De kommandant der eerfte Unie zal, zoo dra

hij deze beweging door de tweede ziet verrigten , kom

manderen :

l. Regts (of links) uit de flank pasfeert de

linie.

L $ Na-
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Nadat dit kommando herhaald is , zullen de bataillons»

Commandanten der eerfte' linie daarop terftond laten vol

gen: i. Bataillons , regts (of links) uit de flank; 2.

Regts (of links) = om ; 3. Met pelotons , met rotten

regts (of links).

En verder zal de kommandant der eerfte linie kom-

manderen :

S. Gezwinden pas = marsch.

561. Op dit, fchielijk herhaald wordende, kom*

manüo , zullen de bataillons der eerfte linie , om de

bevolene beweging ten uitvoer te brengen, te werk

gaan naar hetgeen in de bataillons-fchool voorgefchre-

ven i».

$61. De bataillons der eerfte Unie moeten, na de

tweede te zijn doorgetrokken, onderling op gelijke hoog

ten marcheren , en de bataillons-kommandanten , adjudan

ten en adjudanten -onderofficiers moeten hierop , gelijk

mede op het onderhouden der afftanden tusfchen de pe

lotons en der tusfchenruimten tusfchen de bataillons,

een waakzaam oog houden. De tusfchenruimten moe

ten , indien de peletons regts uit de flank marcheren ,

links , en , zoo zij links uit de flank marcheren ,* regts

genomen worden.

563. Zoo dra de eerfte linie door de tweede is heen.

getrokken, zal de kommandant van deze laatstgenoemde

kommanderen :

ï. Herftelt de pelotons»

En
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En nadat dit kommando herhaald is , zal ie komman*

'dant der tweede linie er verder op laten volgen;

2, Tweede fectiên = marsch.

-

5*4. Op dit , fchielijk herhaald wordende , kom-

mando , zullen de tweede fectiën weder opmarche*

ren , zich daarbij gedragende na hetgeen in de ba.

Willons-fchool voorgefchreven is.

565. Nadat de tweede fectiën zijn opgemarcheerd,

?al de kommandant der tweede linie dezelve doen halt

houden , ten ware , dat de kommandant en chef hem

last gegeven hadde , van dezelve nog verder te doen

Voorwaarts rukken.

Doortrekken der linitn met colonnes d'attaque.

§66. De kommandant en chef het doortrekken der-

Kniën met colonnes d'attaque willende doen uitvoeren,

?al hij den kommandant der eerfbe linie hiervan doen

verwittigen, en hem gelasten deze linie te doen terug

trekken 5 hij zal vervolgens aan den kommandant der

tweede linie den last doen geworden , om de bataillons

derzelve in Qolonnes d'attaque te formeren.

567, De kommandant der tweede linie zal alsda»

Commanderen \

1, Colonnes d'attaque.

568. De kommmdanten der bataillons van de

^ twee
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tweede linie, dit kommando herhaald hebbende,

zullen daarop terftond laten volgen : 1. Met regier

en linker • pelotons op het midden = in kolonne ;

s. Bataillon , links en regis = om. En de komman.

dam der tweede linie zal vervolgens kommanderen:

s. Cezwinden pas — marsch.

569. Op dit, fchielijk herhaalde, kommando, zal

de colonne d'attaque in ieder bataillon worden ge-

formeerd , zoo als dit in de bataillons-fchool is voor-

gefchreven,

570. De tweede linie zal in deze politie blijven ftaan

tot dat de eerfte linie haar zal zijn doorgetrokken , ten.

zij de kommandant en chef verkoos haar met den pas dt

charge te doen vooruitgaan, om de retraite der eerfte

linie te dekken , waartoe hij alsdan den last aan haren

kommandant zal geven. ,

571. Wanneer de retirerende eerfte linie ter hoogte

van de tweede gekomen is , zullen de kommandanten der

bataillons van de eerfte linie, die pelotons, welke zich

tegen over de colonnes d'attaque der tweede linie bevin

den, door den fchuinfehen marsch achter hunne. linker

en regter-neven pelotons doen verdubbelen, en zoo dra

zij de tweede linie zijn doorgetrokken , op gelijke wijze

weder in linie herftellen.

1

572. Indien de tweede linie geen bevel ontvangen

heeft in kolonne te avanceren , zal derzelver komman

dant , zoo dra de eerfte haar is doorgetrokken , de ko-

lunne doen déploijeren , en de voorgefchrevene vuren

doen verrigten.

573.
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573. De 'eerfte linie zal retirerende blijven doormar*

cheren tot op den, door den kommandant en chef be

paalden, afftand van de tweede, aldaar halt houden, en

zich in front herftelkn, zich vervolgens , wanneer de

tweede linie retireert op de hierboven voorgefchrevene;

wijze in colonnes d'attaque formerende.

574. Indien de kommandant en chef, in plaats van

de eerfte linie te doen retireren , de tweede wilde doen

avanceren , zal ,hij den last hiertoe aan den kommandant

der tweede linie doen geworden, en hem den afftand

bepalen, welken hij de eerfte linie moet voorbij trekken;

Jiij zal ook den kommandant der eerfte linie van deze

beweging verwittigen.

575. De kommandant der tweede linie zal alsdan de

hierboven , in n°. 567 , voorgefchrevene koramando's

doen, en vervolgens, de kolonnes geformeerd ziende,

kommanderen :

I. Kolonnes voorwaarts.

. ' " i

... . 57& Op dit , herhaald wordende , kommando ,

zullen de kommandanten der bataillons terlïond doen

volgen : Guides op het midden ; en de adjudanten- '

onderofficieren zullen zich op zes pasfen vóór de

guides van het midden flellen , en aldaar door den

bataillons • kommandant op deze gerigt worden. De

adjudanten - onderofficieren zullen aldaar blijven mar

cheren in éene regte lijn op dat gedeelte van het,

in de eerfte linie , voor hen ftaande bataillon, het

welk zich juist voor hen bevindt, en deze lijn ver

lengen , wanneer zij de eerfte linie zyn doorgetrok-

.•

i ken
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ksn döör de middelen , in n°. 79. der pelotons*

fcbool, en in n*. 303. hierboven voorgefehreven.

§ff. De kornmandjmt der twtede linie zat verder

kommanderen :

4* Marsch (Of gezwinden pas sz marscM).

578; Op dit» fchielijk herhaalde * kómmando»

zullen zich alle de kolonnes in beweging Hellen.

$79, De tweede linie op otiitrent veertig pasferi

de eerfte genaderd zijnde , zullen de bataillons-komman-

danten dezer laatfte * de beide pelotons hunner batail-»

lons i welke de aankomende kolonnes dekken of mar*

quereri » op de regts en links neven hen fhande pelo

tons doelt verdubbelen.* zoo als zulks voor de fectiëft

in n*. ooi en volgende der bataillons-fchool is voorge-

fchreven, en zoo dra de tweede linie is doorgetrokken,

deze pelotons Weder op hunne plaats van bataille her*

ftellen. ■'

580. De tweede linie , op den bepaalden afftand vóór'

de eerfte gekomen zijnde, zal halt houden op de kom*

mando's van haren kommandant , welke vervolgens dei

kolonnes zal doen déploijeren » en de gelaste vuren be*

ginnett»

581. Wanneer de kommandant e» chef verkiest 6&

beweging te vervolgen , zal hij >ulks aan de eerfte linie

doen gelasten, welke alsdan zich zal gedragen naar het

geen hierboven in n°. 567 en 575 en volgende voor de

twet
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tweede linie is voorgefchreven , welke op hare beurt het

in n". 579 bepaalde zal verrigten.

58a. Indien de kommandant en chefliet noodig oor

deelt, de avancerende colonnes d'attaque met de bajonet

te doen aanvallen, zal hij dit aan den kommandant dier

linie doen gelasten, welke daarop, zoo dra hij de voor-

fte linie is doorgetrokken, zal kommanderen:

Feit de geweren.

Op dit, door de bataillons-kommandanten, fchielijk

herhaalde kommando , zullen de aan het hoofd der ko-

lonnes marcherende afdeelingen het geweer vellen.

\ .
*

De kommandant der linie zal vervolgens den Itorm-

marsch doen flaan door de tamboers van het naast bij.

hem zijnde bataillon , hetgeen alsdan door alle tamboers

der aanvallende linie moet worden gevolgd.

Artikel r4.

Voorzieningen tegen de kavalerij. <

583. Men onderftelle , dat eene kolonne van vier ba-

taillons , met den regtervleugel aan het hoofd , in een .

vlak land, met pelotons marchere, en op de beide flan

ken door huzaren of kavalerij kunne verontrust worden.

Alsdan zal de kommandant en chef de kolonne tot op.

fectiën-distantie doen oprukken, voorts in den marsch

de divifiën formeren, en, nadat dit volbragtis, het kom-*

mando doen:

CO
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(l) ItolöHM tegen de kavaleriji

584. Nadat dit kommando herhaald is , zal hij nog»

rnaals tot op fectiëd-distantie doen oprukken»

585. De kommandanten der drie laatfte bataillons zul-

len ieder deszelfs voorfte divifie, op omtrent anderhalveri

pelotons-afftand van het aehterfte des onmiddellijk voor-

gaanden bataillons, doen halt houden.

5$6, Onderwijl deze toebereidfelen gemaakt worden ,

zullen de kanons der regimenten zich , op het bevel , dat

de kommandant en chef aan derzelver kommandanten zen

den zal, op de beide flanken der kolonne» ter hoogte van-

de tusfchenwijdte tusfchen hunne aanhoorige bataillons,

vervoegen, en zullen de kruidwagens hunne toebehöo*

rende ftukken volgen.

587. Als de kolonne in deze oide ftaat, zal de köm

mandant en chef haar in den pas de route of in den tijd-

matigen pas wederom doen aanmarchereu , en, wanneer

hij het noodig oordeelt eenige manfchappen uit het der

de gelid der divifiën doen uitrukken-, die aich op de

beide flanken , vijftien of twintig pasfen van de kolonne ,

begeven , en op de vijandelijke huzaren of kavaleristeri ,

Welke onder het bereik van het geweer komen , ieder op

zich zelve naar willekeur vuren zullen. Deze fcherp-

fchutters (jirailJeuts) zullen den marsch der kolonne,

ten naaste bij ter hoogte hunner divifie, volgen; en het

ka-

CO ft- XL. fig. 1.
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kanon zal aan hunne binnenzijde, op omtrent acht

of tien pasfen zijdelings van de kolonne, voortruk»

ken,

588. De kolonne zal in dezer voege, zöo lang

zij kan, blijven doormarcheren. Doch zoo dra de

kommandant e» chef zièt? 'dat de vijand met "geweld

nadert, en zich tot den aanval gereed maakt, zal

hij de kolonne doen hak( houden, het appêl doen

Haan, om de tirailleurs weder ieder in dcszelfs di-

vifie te doen inrukken, en vervolgens kommande-

rcn:

. .' . . •.'.; .' •..- . Vv. .»

1. Het quarré formeren, ,

•' 589. (1) Nadat dit kommando herhaald is, zal de

. kommandant der tweede divifie van het hoofd der

kolonne dezelve achter de voorfte , tot op éénen

pas afftands van de rotfluiters, doen oprukken, ter*

• wijl de voorfte divifie zich niet bewegen zal.

590. De kommandant van de op één na laatfte

divifie der kolonne, zal dezelve achter de onmiddel

lijk vóórgaande, tot op éénen pas afftands van da .

rotfluiters , en de kommandant van de laatfte divifie

dezelve, op gelijke w^jze, achter de op één na laat

fte doen opfluueh. , ...,

591. De adjudant en adjudant -óha'er'om'cier van

het voorfte bataillon zullen zich op eenigén afftand

vóór,

(1) Pi- XL. fig. 2.

III. DeeL. M
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vóór, en met het gezigt naar, den linker- en regter-

guide van de voorfte divifie der kolonne Hellen, en

ten fpoedigfte de linker- en regter - guides van de

volgende d'iviflen op die van de laatfte divifie der

kolonne rigten ; eti de adjudant- onderofficier van het

laatfte bataillon zal de guides der achterfte divifie

waarfchuwen, van zich niet te verplaatfen, en de-

geweren regt pp en neer vóór het midden van het

ligchaam omhoog te houden.

592. Zoo dra de guides gerigt zijn, zal de kom*

mandant en chef kommanderen :

». Met fectiên regts en links zwenkt.

503. Nadat dit kommando herhaald is , zullen de

kommandanten der fectiën , die hetzelve moeten uit

voeren , d\ch ieder vóór het midden van deszelfs

fectie begeven, en dezelve verwittigen aangaande de

beweging , welke zij moet doen.

Vervolgens zal de kommandant en chef komman-

deren :

3. Marsch.

504. Op de vaardige herhaling van dit kommand»

door de bataillons- en divifie- kommandanten, met

uitzondering van die der twee voorfte en der twee

achterfte divifiën der koïonne, znllen de beide reg

ter - fectiën van iedere divifie zich regts in bataiüe,

en de beide linker «fectiën van iedere zich tinks j'»
<

x ' lataille formeren.
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595. Oe féctié-kommandantén zullen.., na Kunne

féctiën te hebben doen hak houden , zich- in hét

alignement ftellën , en het komtnando doen , die van!

de beide regter-fectiën van élke divifie, links =

rigt u, en die van de beide linker- fectiën vati

iedere divifie, regis = rigt u.

5964 De twee voorffe divifien der kolonne zullen

zich niet bewegen; doch de beide achterfte,idivifiën

zullen j op het kommando van hare wederzijdfchë

kommandanten , regtsom keert maken, en de fotflui-

ters van iedere derzelve zich achter het eerde g&;

lidj nu het derde geworden, van hunne divifie be

geven. ; ':':i- . .

597. Men kan de regter - flankdivifie vad het

voorfte bataillonj en de linker - flankdivifie van het

laatfte bataillon , in pelotons op de flanken der twéé

voorfte en twee achterfte divifien der kolonne plaat*-

fen» in dier voege» dat zij dezelve dekken.

598 1 De kauons zullen gefteld worden vóór dë

tusfchenruimten Qnteryalles) tusfchen de bataillorïs ^

welke men met de kruidkisten (cnisfons) zal afflai-»

ten*

599* Nadat het " qüarfé geformeerd is , zal dé

kommandant en chef kooimanderens

4* Guides — ingerük!.-

600. Op dit, door de bataillons - kómnüandahféö

feerhaald wordende, kommando, zullen de guides $

Ma <Sis
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die vóór de buitenfte fectiën der baide flanken Haan,

hunne plaatfen van bataille weder innemen , en de

kommandanten der fectiën, welke zich regts in ba■

taille geformeerd hebben, zich op den regtervleugel

hunner fectiën vervoegen.,

(56 ï. De kommandanten der twee voorfte en der

twee achterfte divifiën, zullen insgelijks hunne plaat-

Ten' van bataille weder innemen, en die der beide

achterfte divifiën zich in het derde gelid , nu het

' eerfte geworden , hunner divifie ftellen.

602. De kommandant en chef , de hoofdofficie

ren, de adjudanten en adjudanten -onderofficiers ,

gelijk mede de tamboers en muzikanten, zullen zich

binnen het quarré plaatfen.

603. Indien de kommandant en chef het tvvee-ge-

lederen-yuur wil laten doen, zal hij kommanderen:

I. Twee-ge/ederen-vuur.

604. De bataillons-koirimandanten zullen terftond,

na dit kommando herhaald te hebben, daarop laten

volgen: Binnenfte fectiën in (den) arm — 't ge-

weer.

605. ^ De binnen fte fectiën zullen hierop het ge

weer in den arm nemen, en de bataillons-komman

danten verder kommanderen : Buitenfie fectiën =

vAARdIG.

Vervolgens zal de kommandant en ^/komman-

fleren :

a.

3, ■
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s. Chargeert. ■■-, , , . ,

606. Op dit, door cfe bataillons-kommandanten

herhaald wordende, kommando, zullen de buitenfte

fectiën het twee -gelederen -vuur verrigten, hetwelk

van den regtervleugel van iedere fectie zal aanvan

gen. De voorfte en achterfte divifie zullen insgelijks

het twee -gelederen -vuur uitvoeren, hetzelve t begin

nende vau den regtervleugel van ieder peloton. . (

607. De binnenfte fectiën en divifiën zullen, zon-~

der te vuren, met het geweer in den arm blijven

ftaan. - - : n -!..':! 'vs '■:

608. Indien de vijand, in weerwil van het-vüur

der buitenfte fectiën en van het kanon■, avanceren

mogt, om den aanval te doen, zou de kommandant

en chef moeten kommanderen :

1. Binnenfte fectiën opgefloten.

f109. (i) Op dit, door de bataillons - kommandan>'

ten herhaald wordende, kommando, zullen de roï«

fluiters der buitenfte fectiën van iedere zijde zich

achter de binnenfte fectiën, en de rotfloiters der. hui*

tenfte divifie van het voorfte en achterfte der kolonne

zich achter de binnenfte divifie begeven-. °

» ■ . " * »* ' ....'.' ~i

Vervolgens zal de kommandant en chef komman-

, deren: . . , - . ; . ' -;■...,-,.

2. Marsch.

610.

CO ft* XL. fig. 3.

M 3
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6■io. Op dit, door de bataillons- kammandatiteij

fchielijk herhaald wordende, kommando, zullen de

bihnénfte fectiën, gelijk mede de binnenfte divifie

van het voorfte en achterfte der kolonne, achter de

buttenffe fêctiëh en divifién, tot op éénen voet af»

ftands van het !aatil« gelid, opfluiten.

6ii. Om-, nadat de aanval is afgeflagên , het

vuur -te doen- eindigen , zal de kommandant en chef

eene roffel doen flaan. Op dit teeken ;zal het vuur

ophouden,, en zullen de buitenfte fectiën hunne ge

weren laden en op fchouder brengen.

6i2. Wanneer de kommandant en ehef de kolonne

Wil herftellen , zal hij het kommando doen:

'
:

J. Herfielt de divifién. 1

Ö13. (1) En de bataillons-kommandanten zullen,

Ba dit. kopwiando herhaald te hebben, daarop dade

lijk Jaten volgen: 1, Bataillon , Unks en regis uit

dti flank; 2. Links- en regts- = om; 3, Met fee*

fiên, met rotten links en regts.

614. Op het' eer.fte kommando, zullen de kom-

mandanten der binnenfte en buitenfte fectiën van de

beide flanken hunne onderhoorige fectiën verwitti

gen , dat dezelre linksom , of regtsom , zullen moe

ten maken.

615.

(O ?U XL. fig, 4, - ■ ».' .
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615. De kommandanten der twee voorfte divifiën

zullen dezelve waarfchuwen, van zich niet te ver-

piaatlen.

616. De kommandanten der twee achterfte divifiën

zullen deze verwittigen, dat door dezelve regtsom

keert zal moeten gemaakt worden.

617. Op het tweede kommando, zullen de bin«

nenfte en buitenfte fectiën van de regterflank links»

em, die van de linkerflank regtsom, en de beide

achterfte divifiën regtsom keert maken.
r.

618. En op het derde, zullen de kommandanten

van de fectiën der beide flanken hunne fectiën waar-

fchuweu aangaande de beweging, welke door dezel*

ve zal moeten worden gedaan. ,

Vervolgens zal de kommandant en chef komman*

deren: . .

2. Marsch»

619. Op dit, door de bataillons. kommandanten

/poedig herhaald wordende, kommando, zullen de

fectiën van de regterflank met rotten links, en die

van de linkerflank met rotten regts wenden. De

beide binnenfte fectiën van elke divifie zullen naar

elkander toe marcheren , om zich zamen te voegen ,

en halt houden op het kommando harer wederzijd-

fche kommandanten. De buitenfte fectiën zullen het

achterfte rot der binnenfte fectie v<n hare divifie

volgen, en .op het kommando harer wederzijdfche

M 4 kom.
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kommandanten halt houden op het- oogenblik , wan

neer- de divifie geformeerd is; en alsdan zal de -

kommandant der divifie kommanderen; i. Divifie;

2. Front. '

tfsq. . Gedurende dat men de divifiên formeert,

zullen die van het hoofd der kolonne ieder den fec-

tiën-afftand tusfchen zich en de divifie, welke hsar

onmiddellijk ppvolgt, op het kommando van haren

kommandant, hernemen, doch de beide divifiën van

het achterfte der kolonne zich niet verplaatfen ; en

de achterfte divifie zal haren afftand niet eer, dan

wanneer de kolonne zich wederom in marsen be-

l:: :.. ^ef^s^rnejnen,

6ji. Indien er pelotons - flankeurs op de hoeken

Honden, zouden 'zij hunne plaats vóór en achter de

kolonne , onderwijl dezelve zich herftelde , weder

poëten inn^en. - ..m|■

62.2. Nadat de kolonne wederom geformeerd is,

zal de kommandant en chef haar, op de yoorge-

fchrevene kommando's en vastgeftelde wijze, weder

, doen . afmarcheren,,- qn op -nieuw tiraillevrs, tot

het verwijderen. van. den vijand , doen uitrukken.

Het kanon zal. ter hoogte van de tusfehenruimtea

■der bataillons voortgevoerd worden,

'ï-.'.t > - ..'ai '.'!: vif; :-' f .■ :- "'

■■ A- 'Bemerkingen betrekkelijk de ftelling tegen ds

kavalerif.
1 ■■! .-.:.■( - :■._* '." ïr ■ :i . --■ .. >- ''/-

6h%t "Men zal de hoeken van het quarré dekken

. .. * wet
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met de vóorwagens (Jes avant -trains') der (lukken.

Indien er pelotons -flankeurs op de hoeken ftaan ,

zullen zij zich achter het vcórfpan plaatfen; en zoo

er geene flankeurs mogten zijn, zou men hen op de

hoeken door manfchappen doen vervangen, welke

men trekken *zou uit het achterfte gelid der binnen-

fte fectiën van het quarré.. *

624. Indien , niettegenflaande het vuur uit het

kanon en geweer , de kavalerij deszelfs aanval voort

zette, om met geweld in het quarré in te breken *

zouden de buitenfte fectiën moeten blijven voort

gaan met vuren , tot dat de vijand zich zeer digt

bij haar bevond, en alsdan de bajonet moeten vóór

houden. De binnënfte fectiën zouden vaardig ma

ken , en de drie ftaande gelederen op de ruiters mik

ken , hun geweer met de tromp op de borst derzel-

ve Iosfen , en daarna de . bajonet vooruit fteken ,

zonder eenigermate te wankelen. Ook zouden de

gelederen flerk, tegen elkander moeten aanleunen, om

den fchok des te beter te weêrftaan.

625. Twee of vier bataillons in orde van batail-

le, bedreigd van omfingeld te worden, zouden de

hierboven bepaalde Helling kunnen nemen , door

zich eerst, op de divifie van Jiet midden, in eene

divifie-kolonne , op fectiën -afftand, met den reg-

ter- of linkervleugel aan het hoofd, zamen te trek

ken. : '1

6215. Wanneer eene geflotene. kolonne van eenige

M 5. ba-

r-vJ
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bataillons door de vijandelijke kavalcrü bedreigd

wicrd, zou zij de navolgende ftelling moetea ne.

man.

627. De twee voorfte divifiën zouden ^ich niet

boeten verplaatlen, de beide achterfte*zoudïn regts-

om keert, en alle de overige regts- en linksom ma

ken : en alsdan zouden de voorfte en de achterfte

divifie, en de drie regter- en drie linker- vleugel-

rotten van ieder der overige het twee gelederen-vuur

verrigten.

628. Eene kolonne van een enkel bataillon zal,

wanneer zij bedreigd wordt, van door de kavalerij

te worden aangevallen , altijd deze Helling nemen.

■ QUARRÉS OP dRIE GELEdEREN.

Quarró parallel aan de lijn van bataille.

, 629. De kommandant en chef dit quarré met di-

viiïe'n op den regtervleugel van een regiment of bri

gade willende formeren, zal hiertoe kommanderen:

X. Qtiarré op den regtervleugel parallel aan

de linie*.

€30. Dit kommando, door de bataillons • komman*

danten herhaald , zullen deze terftond daarop laten

volgen: r. Met divifiën regts (of regts achterwaarts)

= |N iolonnb, (naardien zij de waarfchuwing hier

om
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omtrent door of van wege den kommandant en chef

zullen hebben ontvangen): 2. Marsch, (of 2. Regts

uit de flank ; 3. Regts- = om ; 4. Marsch).

631. De kommandant en chef zal vervolgens kom-

manderen : >

a. Op pelotons -distantie opgerukt.

En dit kommando, door de bataillons- komman*

dantea herhaald zijnde: !

3. Marsch (oï gezwindcn pas'.zz marsch)*

632. Op dit, door de bataillons- en divifie -kom»

mandanten fchielijk herbaalde, kommando, rukt de

kolonne op pelotons- distantie op, zich gedragende

naar hetgeen hierboven , in n°. .100 en volgende, is

bepaald; met dit onderfcheid, dat de kommandant

der, op éia na de, voorfte divifie, buiten zijnen

pelotons . afftand , nog die, van de diepte van drie

gelederen, moe"t nemen, en dat de achterfte divifie

op de voorlaatfte geheel opfluit.

633, De adjudant en adjudant -onderofficier van

het voorfte bataillon, zullen zich op eenigen afftand

vóór, en met het gezigt naar, den linker- en reg-

ter-guide van de voorfte divifie der kolonne (lellen,

en ten fpoedigfte de linker- en regter - guides der

overige divifiën, op die van de laatfte divifie der

kolonne rigten. De adjudant en adjudant -onder

officier van het laatfte bataillon zullen de guides

der achterfte divifiën waarfchuwen van zich niet te

ver-
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verplaatfen, en hunne geweren regt op en neer, met

de kolf omhoog, voor het midden van het lijf te

houden.

634. De kommandant en chef de kolonne aldus

geformeerd ziende , zal kommanderen :

I. Pelotons, regts en links zwenkt,

2. Formeert het quarré.

635» Op deze, door de bataillons-kommandanten

herhaalde, komroaudo's, zullen zich de diviüe - kom-

mandanten vóór de onevene, en de pelotons - kom-

mandanten vóór de, evene pelotons Hellen, en dezel«

ve waarfchuwen, de eerfte dat zij regts, en de

tweede dat zij links moeten zwenken, de komman-

dant der voorfte divifie waarfchuwt dezelve van on»

bewegelijk te blijven ftil (laan , en die der achterfte,

dat zij moet regtsom keert maken.

636. De kommandant en chef zal verder komman-

deren : , \

3. Marsch (of gezwinde» pas = marsch}.

637. Op dit , door de bataillons* en pelotons*

kommanrlanten fchielijk herhaalde, kommando, zwen

ken de pelotons, uitgezonderd die der voorfte divi

fie, regts en links in bataille, de achterfte divifie

maakt regtsom keert , op de kommando's van haren

kommandant , ingevolge- de grondregelen voor het

vuur achterwaarts bepaald.

De
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0e kommandant en chef het quarré geformeerd

ziende, zal kommanderen:

4. Guides ss ingerukt.

Welk kommando door de batailjons-kommandanten

wordt herhaald.

638. De hoofdofficieren , adjudanten , adjudanten

onderofficiers, fappeurs, muzikanten en tamboers,

begeven zich, op de fgoedigfte wijze, in het quar-

ré, gedurende de zwenking der pelotons, gaande

hiertoe door de, naast bij hen zijnde, opening.

639. Het quarré zal zoodanig moeten te zamen

gevoegd zijn , dat men nergens openingen aantreft.

640. De kommandant en chef, het quarré wil

lende breken of de kolonne herfiellen , zal komman-

deren :

Herftelt de divifiên.

En dit kommando door de bataillons-kommandan

ten herhaald zijnde, zullen deze hierop terftond doen

volgen:

■ ' f ■ ,

Achterwaarts regts en links = rigt u.

641. Op dit kommando maken de regter- vleugel»

lieden der onevene pelotons linksom, en de linker»

vleugellieden der evene pelotons regtsom. De pe«

lotons -kommandariten rigten hunne pelotons op deze

vleugellieden , gaande de pelotons -kommandanten der

evene pelotons hiertoe op hunnen linkervleugel. De

voor-
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voorite divifie blijft ftil.ftaan, doch de aehterfte' her

wint eene pelotons- distantie, marcherende inet ver*

keerd front, maakt dau halt, herftelc zich In front,

en ligt zich links. Op het kommando (laat $ na de

Tigting, gaan de divifie- en pelotons -kommandanten,

gelijk mede de guides , weder op hunne plaatfen in

kolonne.

642. De kommandant en chef, de kolonne op'

heele distantiën willende herftellen, zal kommandereni

1. Op heele distantie achterwaarts opent u.

043. De bataillons- kommandanten dit kammand»1

herhaald hebbende , zullen daarop terftond laten vol

gen: 1. Bataillon , regtsom — keert; 2. Kolonne

voorwaarts i 3. Guides regts.

De kommandant en chef zal verder kommanderen i

2. Marsch (of gezwinden pas = marscb).

644. Op dit, door de bataillons- en divifie- kom

mandanten fchielijk herhaalde, kommando, treden

alle divifiën, uitgenomen de regter-vleugeldivifie van

het eerfte bataillon, met den tijdmatigen of gezwin

de pas aan.

645. De kommandant der tweede of volgende

divifie, zal deze, zoo dra zijn regter-guide de helft

van hare uitgestrektheid heeft doorloopen, doen halt

houden, in front herftellen en links rigten; de ove

rige divifiën zullen ieder op hare beurt, zoo dra

zij haren afftand herwonnen hebben , hetzelfde ver-"

rigten.
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646. De adjudant -onderofficier van het linker-

vleugelbataillon zal naauwkeurig acht geven van de

lijn van bataille niet te doorlhijden, hiertoe punten

vóór zich in het oog nemende; de adjudanten dee

overige bataillons zullen zorg dragen , dat de guides

hunner bataillons, naauwkeurig in de rigting van

dien adjudant-onderofficier blijven marcheren.

647. De laatfte divifie haren afftand hernomen

hebbende, zal de kommaudant en chef kommande.

ren: .

1. Links ,in bataille.

2. Marsch.

Welke kommando's herhaald en uitgevoerd zullen

worden , zoo als hierboven , in n°. 131 en volgen

de, is voorgefchreven.

648. De kommandant en chef het quarré verkie.

zende op den linkervleugel. te formeren, zal hiertoe

kommanderen :

Qjtarri op den linkervleugel , parallel aan de

linie.
t .

649. Deze beweging zal op de tegenovergeftelde

wijze, doch naar dezelfde regels als op den regter-

vleuge'1, worden uitgevoerd.

650. Indien de kommandant en chef verkiest het

quarré op het midden der linie te formeren, zal hij

hiertoe kommanderen:

Quarrd op het midden , parallel aan de linie,

651.
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6*51. Dit kommando zal door alle de bataillons» kóm»

mandanten der linie worden herhaald; die der bstail-

.- lons, welke den . regtervleugel ■ der linie uitmaken ,

zullen terftond daarop laten vylgen,: 1. Met divifiën

links == in kolonine \, 2. Marsch; en ,die der bataillons ,

welke den linkervleugel uitmaken: 1. Met divijiën

regts = in kolonne; 2. Marsch.
US. ..o ,-" '-.■j,,

652. De kommandant en chef zal alsdan komman-

deren :

c. Op pelotons -distantie = opgerukt.

653. Op dit, dobr de bataillons - kommandanten

herhaalde, kommando, zal zich de adjudant van het

voorite der regts in kolonne ftaande bataillons , en die

■van het voorfte der 'links in kolonne ftaande batail

lons l op eenen divifie- afftand. van elkander ftelien. '

Waarop de kommandant en chef zal kommande-

ren: -;,-; ■,■<■■'■ '

3. Marsch (of gezwinden pas — marsch)..

654. Op dit, fchielijk herhaalde, kommando, zul*

len de beide vreugels zich naar het midden in bewe

ging zetten, om op pelotons - afftand op te rukken;

de, naast bij 'her midden ftaande, divifiën zullen op

de adjudanten hunner bataillons gerigt worden, alzoo

eenen divifie-afftand tusfchen zich latende. De reg-

. ter-vleugeldivifie der links in kolonne zijnde bataillons

en de linker -vlengeldivifie der règts in kolonne zijn

de bataillons, zullen geheel, op de onmiddellijk vóór

hen zijnde divifiën , opfluiten , en vervolgens bij het

formeren van het quarré , beide regtsom keert maken.

6S5>
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65$. De kommandant en chef zal vervolgens het

quarré doen formeren op de hierboven 'voorgefchre-

vene komniando's en wijze. De aan het hoofd det

beide kolonries ftaande divifiên zullen nu, gelijk als

de andere, rrie't pelotons régts eii links zwenken*

-' . J

656. De kolonne zal doof' de aditerwaartfche

rigting, als boven, herfteld worden, en de kom

mandant en chef de distantiën willende doen herne

men , zat kommanderen t

1. Naar de beide vleugels op heele distantie,

opent it,

&57> Op dit herhaalde kommando, zullen de ba«

taillons.kommandanten laten volgen: 1. Bataillon,

regtspm keert; 2» Kelonnc voorwaarts; en die vau

den regtervleugel : "&. Guifas Jinks; en die van den

linkervleugel: ^.'Guides regts. De adjudanten der in

het midden ftaande bataiilons, zullen zich terflond

op eenen dubbelen divifiën-afftand, met nog twintig

pasfen daarenboven , van elkander ftellen. . , „

658. De kommandant en chef zal vervolgens kom»

manderen :

2. Marsch-

659. Op dit, dooi. de bataiilorls- èrl diviflé . koitt*

mandanten fchielijk herhaalde , kommando , zullen

zich de beide kolonnès in beweging ftellen , en hun-

te distantiën hememen. Iedere divifie. kommandant

herftelt zijne divifie in front, en rigt dezelve naar ds

zijde, alwaar de guides genoemd zijn. De komman-

danten, dar op het midden geftaan hebbende, divifiërij

III. deel. N doefl
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doen dezelve bij de adjudanten hunner bataillons Wc

houden.

660. De adjudanten -onderofficieren der vleugel-

bataillons moeten de grootfte oplettendheid hebben

van de lijn van bataille niet te doorfnijden , maar

bet -hoofd der kolonnes altoos «en weinig binnen-

waarts derzelve houden. - - ...;..

661. De kommandant en chef, de distantiën her-

Homen ziende, zal kommanderens

1. Regts en links in bataille.

--' ». Marsch. .-■■1

662. Op deze , herhaald wordende , komman-

do's, zullen de bataillons, welke lhiks in kolonne

ftaan, zich regts, en die, welke regts m kolonne

ftaan, zich links in bataille formeren.

■Bemerkingen betrekkelijk het hernemen der distan-

- .. - tien achterwaarts. . -'

663. Daar in deze beweging de kolonne met

verkeerd front marcheert, en het beoordeelen der

afftanden . den kommandanten der divifiën , welke

achter dezelve 'olijven marcheren, alzoo moeljelijker

valt, zullen de guides der directie in het derde, nu

eerfte gelid, overgaan,, en hunne pasfen 'begin

nen te tellen, van het oogenblik , dat de achter hen

zijnde divifie balt maakt; en wanneer zij een getal

pasfen , gelijk aan het getal rotten van één peloton ,
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min een ach'ffte gedeelte, gemaakt hebben, zullen

zij blijven (lil ftaan, zich in. front herftellen , en

doOr den adjudant in de rigting bevestigd worden;

de kommandant der divifie, zal dezelve bij zijnen

guide doen halt houden, in iront heritellen en op

den guide rigten,

QUaRRK PeRPeNdICUlaIR aaN De lINIe.

664. De kommandant en .chef, het quarré per

pendiculair aan de linie, op een der uiteinden van

dezelve, willende formeren, zal kommandereii:

i. Quarré, op den rcgtervleugel voorwaarts

(of achterwaarts) , perpendiculair aan

( de linie* - . .O ""'

665. Dit koramando door de bataillons-kommau'

danten herhaald zijnde, zullen deze daarop laten vol

gen: 1. Met divifiên op pelotons -distantie = m ko>

toNNe ; 2; Op de regter- divifie van het eerfie butail.

Ion voorwaarts (of achterwaarts) = in kolcnne;

3. Bataillon, regts uit de flank; 4. Regts- = om.

666. De kommandant en chef zal verder kom»

manderen:

a. Marsch (of gezwinde» pas — marsch).

667. Op dit, fchielrjk herhaald wordende, kom.

mando , zal de linie zich in kolonne op pelotons"

distantie zamentrekken , zoo als zulks in' ns. 56 en

volgende hierboven is verklaard, met uitzondering

Na . der
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der op één na de voorfte divifie, welke de diepte

yan drie gelederen meer dan eene pelotons- distantie

moet nemen, en de achterfte divifie der kolonne,

welke zich geheel opgefloten, achter de voorlaatfte

moet ftellen, z >o de beweging achterwaarts gefchiedt;

en zoo de kolonne voorwaarts wordt geformeerd , zal

de tweede divifie van den regtervleugel zich gefloten

voor de eerite Hellen , en de laatlte divifie der linie,

de diepte van drie gelederen meer, dan eene pelo

tons- distantie van de voorlaatlte nemen.

668. De kommandant en chef zal het quarré ver

volgens doen formeren , en de kolonne herftellen,

door de middelen en kommando's , hierboven in

Q°» 635» en n°» 6A° en volgende, is bepaald.

669. Het déploijement zal vervolgens op de wij

ze, als voor de geflotene kolonnes is bepaald, ge-

ichieden.

670. Indien de kommandant en chef het quarré

op den linkervleugel verkiest te formeren , zal hij

kommandcren:

I. Quarré) op den linkervleugel achterwaarts

(of voorwaarts') , perpendiculair aan de

linie.

671. De bataillons - kommandanten zullen alsdan

de kommando's doen' om de kolonne op de linker

vleugel divifie tft^ formeren, en het quarré wordt ge.

formeerd, zoo als voor den regtervleugel is voor

gelehreven.

67*.
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672. Indien de kqmm ndant en chef het' quarré

op eene der divifiën van het midden verkiest te for

meren, bij voorbeeld: op de voorite divifie van het

derde bataillon in eene linie' van vier bataillons, zal

h-ij kommanderen: » •

1. Quarré, op de regter - ftankdivific van het

derde bataillon, perpendiculair aan de

linie.

67?» Op die kommaudo, door de bataillons -kom-

maudanten herhaald, zullen deze terftond laten vol

gen de kommando's, voorgefchreven om eene ko-

lonne op pelotons -distantie op het midden te for

meren, met den regtervleugel aan het hoofd; de

voorite en achterfte divifie der kolonne nemen in

acht van zich in de kolonne te plaatfen, zoo als

hierboven, in n°. 667, is voorgefchreven.

i

674. De kommandant en chef laat het quarré

formeren en de divifiën herftellen, zoo als hierbo»

ven is voorgefchreven , en vervolgens de kolonne op

die divifie, dépioijeren , die hij goedvindt te bepalen.

675. Indien de kommandant en chef begeerde de

lijn van bataille te (tellen op del rigting eener divifie

van het midden, zal hij, tot het dépioijeren der

kolonne , bij voorbeeld , op de vierde divifie van het

tweede bataillon, kommanderen:

I. Kolonne, op de vierde divifie van het

tweede bataillon, in dezelfde directie

dépioijeren. 0

N 3 676.
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6i€. Op dit , • herhaald wordende , kommando ,

zal de adjudant van het genoemde baiaillon, fcbielijk

twee jaionneurs voor de b, aaide divifie flellen, en

de bataillons-kommandantea zullen de, tot bet dé-

ploijement op het midden noodige, kommando's

doen.

677, De kommandant en chef koaimandeert ver

der :

2. Marsch (of gczwinden pas = marsch).

Ö78. Op dit, door de bataillons- en diWfie.

kommandanten fcbielijk herhaalde, kommando, zal

de beweging beginnen. De divifie- kommandanten,

welke zich vóór de rigtings -divifie bevinden, zil.

len, in plaats van het kommando: (Zoo veel/Ie)

divifie halt en front, koromanderen : 1. (Zoo ve'elfii)

divifie, regts uit de .flank ; 2. marsch; 3. Guide

regts, en op deze wijze met verkeerd front, door

de lijn van bataille heen trekken , op twee pasftn

achrer dezelve, de divifie in front herftellen, en op

— de rigtings -divifie rigten, zoo als bij bet déploije-

ment is bepaald. . »

67$. Deze wijze van de divifiën uit de flank te

doen marcheren, om zich 'op de lijn van bataille te

begeven, kan ook. door de, achter de rigrings-di-

vifie ftaande, divifiën worden gebezigd, hetgeen de

beweging altoos aanmerkelijk zal verfnellen.

2ï$•%*'*. waarin •* regimenten defileren moeten.

680. Om te doen defileren , zal de kommandant

. r T' en
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en chef doen zwenken het zij met pelotons regts of

links of wel achterv/aards in kolonne , en vervolgens

komman deren:

Om te defileren.

68 1. Na de herhaling van dit kommando, zul

len, van ieder regiment der .kolonne, de muzikan

ten en tamboers zich aan het hoofd van hun regi-

682. De kommandant en chef zal vervolgens de

kolonne, met het geweer in den arm, in ' den ge

wonen pas doen voortmarcheren ; daarbij in acht

nemende , van de guides te doen nemen aan de zij

de, alwaar de perfoon, aan wien men de eerbewij-

zingen doen moet, zich bevindt.

683. De regimenten zullen, onder het marche

ren , eene onderlinge tusfehenwijdte van omtrent

veertig pasfen aannemen.

684. Als het voorfte der kolonne den perfoon,

aan wien de eerbewijzingen moeten gedaan worden ,

tot op omtrent vijftig pasfen is genaderd , zal de

kommandant van het eerfte bataillon voor denzelven

het geweer doen fchouderen, en de muzijk eenen

aanvang nemen.

685. Wanneer de tamboers en muzikanten van

het eerfte regiment gedefileerd hebben, zal de tam-

Ijoer-majoor dezelve op eeltige pasfen afftands aan

gene zijde, en regt tegen over den perfoon, aan

wien

A
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wien men de eerbewijzingen doet , formeren. De

muzikanten zullen blijven doorfpelen , tot dat het

laatfte peloton van het regiment gedefileerd heeft ,

en alsdan ophouden en, even als de tamboers, ach

ter hun regiment opfluiten. ,

686. Alle de bataillons der kolonne zullen, op

het kommando hunner wederzijdfche kommandan-

Ten, het geweer fcherp op fchouder nemen, naar

mate dat zij tot op vijftig pasfen van den perfoon

komen, aan wien men de eerbewijzingen doet, en

zullen daarna op gelijke wijze het geweer weder in

den arm nemen, wanneer hunne laatfte afdeeling

denzelven omtrent eeu even groot aantal pasfen

voorbij is. \ ,

687. Zoo dra de muzijk van het eerfte regiment

ophoudt, zal die van het volgende beginnen : en

nadat de tamboers en muzikanten van het tweede

regiment gedefileerd hebben, zullen zij zich op de

zelfde plaats, als te voren die van het eerfte, gaan

formeren, en aldaar blijven ftaan, onder het doen

aanhouden der muzijk , tot dat de laatfte afdeeling

van hun regiment hen voorbij is, achter welke af

deeling zij zich alsdan voegen zullen: en zoo zal

dit blijven voortgaan van regiment tot regiment,.tot

aan het laatfte der kolonne.

688. De brigade - kommandanten zullen aan het

hoofd hunner brigade, op vier pasfen afftands vóór

de hoofdofficieren, defileren, hebbende aan hunne

linkerzijde hunnen adjudant.

6&9-
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689. De regiments-kommandanten zullen defile

ren aan het hoofd van hun regiment, op vier pas-

fen afftands vóór den komraandant der eerfte afdee

ling', den luitenant -kolonel of bataillon. -komman-

dant aan hunne linkerhand hebbende. . .1

690. De kommandant van het tweede bataillon

" zal defileren op vier pasfen afftands 'vóór den kom

raandant der v'oorfte afdeeling van zijn bataillon.

691. Wanneer de majoor bij het defileren prefent

is, zal hij zich plaatfen ter linkerhand van den lui-

tenant -kolonel van zijn bataillon.

692. Indien de perfoon , aan wïen men de eer»

bewijzingen doet, zich te linkerzijde bevindt, zul

len de brigade- en regiments-kommandanten zich'

plaatfen op de linkerhand van hunnen adjudant

en van den luitenant-kolonel en majoor.

693. De adjudant van ieder bataillon zal defile

ren op de flank der kolonne , op omtrent zes pasfen

• afftands , aan de tegenovergeftelde zijde van den per-

ioon, aan wien de eerbewijzingen gedaan worden,

en ter hoogte van de eerfte afdeeling van zijn ba

taillon. De adjudant -onderofficier zal op gelijke

wijze ter hoogte van de laatfte afdeeling defileren.

 

/
694. De pelotons-kommandanten zullen defileren

op twee pasfen afftands vóór het midden van hun

peloton.

.• 't
i •!:.f .Jj

695. Alle de overige officieren en onderofficieren

zul-
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zullen op de plaatfen marcheren, welke hun bij den

marscn in koionne aangewezen zijn.

60. De foldaten en guides zullen, bij het defi

leren, het hoofd regtuit blijven houden; dtoeh de

hoofdofficieren en afdeelings-kommandanten den fchou-

der een weinig terug trekken , en de oogen op den

perfoon vestigen , aan wien men de eerbewijzingen

doet', wanneer zij denzelven voorbij gaan.

667. De vaandeldragers zullen, onder het defile

ren , in her gelid blijven.

698e De kommandant der kolonne zal van te

veren' twee adjudanten of twee officieren te

paard afzenden , om zich , op omtrent honderd vijf

tig pasfen achter elkander , voorwaarts van het

hoofd der kolonne te plaatfen. Deze officieren zul

len front maken naar de regter- of linker-guides der

kolonne, naar dat de perfoon, aan wien de eerbe

wijzingen gedaan worden, tsich aan de regter* of

linkerzijde bevindt, en op hunne plaats blijven, tot

dat de kolonne het defileren heeft voleindigd.

699. Indien de. kolonne uit een groot aantal ba-

tailtons beflaan mogt^ zou de kommandant en chef

haar in den pas de route (langen wegs pas) kunnen

doen aantreden : en alsdan zoiiden de bataillons-

kommandanten de gelederen moeten doen fluiten,

den gewonen pas doen aannemen , en de geweren

doen fchouderen , naar mate dat de bataillons den

£erfoon,'aan wien de eerbewijzingen gefchieden,

■* ' ' tot
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tot op vijftig pasfen genaderd waren,.en daarna den

pas de route wederom doen aannemen, zoo dra het

achterfle van hun bataillon denzelven omtrent een

even groot aantal pasfen zou voorbij wezen.

700. Indien de generaals - perfoon , welke de linie

kommandeert, minder in rang is, dan degene, aan

wien de eerbewijzingen moeten gedaan worden, of

onder de orders van denzelven ftaat , zal hij op vier

pasfen afftands vóór den kommandant der eerfte

brigade defileren.

EINDE.

/
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INFANTERD, en*.

vOORKOMEN.

SOLDATEN-SCHOOL;

EERstE AFdEELING.

No.

4. Hoofd — HEGtS.

— Staat.

9 Rust.

II. Geeft acht.

— Peloton.

13. Peloton regts (of links) uit de flank.

— Regts (of links) — OM.

15, Peloton.

— Regtsom — keert. ^ /

No.

SS De kemmandö's worden in die van Waarfchuwing en

" die van Ui tv oer ing onderfcheiden: de eerfte zijn door

curfijf of loopende, de laatfte door kapitale »/boqfb»,

letteren uitgedrukt.

y
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No. ' '

21, Voorwaart*.

j—' Marsch.

24. Peloton.

— Halt.

3 a. Schuins regtt,

— Marsch.

41. Schuins regtt,

— Marsch.

4.6. Voorwaarts.

— Marsch.

tWEEdE AFdEELrNG.

No.

60. Lading in twaalf tempo's;

— Laadt — 't geweer.

62. Opent — (de) pan.

63. Neemt — (de) patroon,

64. Opent — -(de) patroon.

65. Kruid op — (de) pan.

66. Sluit — (de) >an.

67. V Geweer — links.

6p. Patroon — (in den) loop.

70. Trekt uit (den laad-) — stok.

76. Zet — AAN.

78. Steekt op (den laad-) — stok;

82. Op fchouder — 't geweer.

$5. Maakt — vAARdIG.

90. Aan,

92, Ze/ — af.

93. Vuur. -

-04. Laadt.

96. /fa»» — (in de) rust.

98. Op [chouder — 't geweer.

No.
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No:

99. Prefenteert — 't geweer,

ioi. Op fchouder — 't geweer.

103. Zet af— 't geweer.

107. Rust.

II o. Geeft acht.

— Peloton. *

112. Infpcctie — (van) 't geweer.

1 1 6- Bajonet — op. • • . . '

1 1 8. Laadftok — (in den) loop. (

J20. Legt neer — 't geweer.

122. Neemt )op — 't geweer. i

124. Op fchouder — 't geweer, -

J26. In (deu) arm — 't geweer»

I2i>. Over — 't geweer.

130. In (den) arm — 't geweer,

131. Schoudert — 't geweer.

134. Bajonet — af.

136. Op fchouder — 't geweer.

137. Verdekt — 't geweer.

139. Op fchouder — 'T geweer» #

141. Bajonet — OP.

143. Op fchouder — 't geweer.

144. Feit — 't geweer.

146. Op fchouder — 't geweer» < f

148- Omlaag — 't geweer.

150. Op fchouder — 't geweer.

I56. Lading in vier tempo's»

— Laadt — 't geweer.

157. Twee. t

158. Drie.

I59. Vier.

I62. Gezwinde lading.

— Laadt — 't geweer.,

l6$. Pelottns-vuur,

A% Mo.

S
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No. ,

j6ö. Peloton.'

— 'Vaardig. ,

— Aan.

— Vuur.

— Laadt.

169. Schuim regts [oïjchuins links). ^

185. Twee-gèlederen-vuur. . .

— Peloton.

— Vaardig.

*— Chargeert.

192. Rofel.

198. Marqueert den pas. s

— Marsch.

200. Voorwaarts.'

— Marsch. /

202. Verandert den pas.

— Marsch.

• DeRDe aFDeeLING,

Ng.

305, Peloton voorwaarts.

% — Guide links (of regts). V \

* — Marsch.

3 ia. Schuins regts.

— Marsch.

— Cuide regts.

214. Voorwaarts.

— Marsch.

— Guide links. .

218. Gezwinde pas. .••>..

— Marsch,

324. Gewone pas, .

i - No.

A
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i

No.

224. Marsce. -i

228. Achterwaarts. ■ .. - ;

— Marsch. . » . ; .-, -"';

231. Peloton regts (of links) uit de flank.

231. Regts (of links") — om.- . , .* - . ,

— Marschv . . , . <

238. Met rotten regts (Of links').

— Marsch.

240. Regts (of links) uit de flank* . .

— Marsch. - ., v*.

242. Peloton.

rrr Halt*. ' v .<, ■

— Front.

249. Regts (of links) — rigt V.

252. Staat.

254, Dat rot (of die rotten) ach($r pf vrffe.

256. Achterwaarts regts (of links) p* rigt u.

a6J. Peloton regts zwenkt.

— Marsch. . -

269 Peloton.

— Halt.

271. Links (of regts) — rigt u.

273. Staat.

276. Regts (of links) zwenkt* - ~, -

— Marsch.

279. Voorwaarts.

— Marsch.

282. Wendt links (of regts).

— Marsch.

A3
No.
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PELOTONS- SCHOOL.

EeRsTE leI.

No.

2. Geeft acht.

'— Peloton.

— Op fchouder —- 't ceweer.

— Gelederen achterwaarts — opent tf.

& Marsch.

II. Staat.

15, Met rotten regts — RIÓT V.

rRegts (of links) — rigt u.

lj.< of wel

0 Achterwaarts regts (of achterwaarts links) — RIGT V.

2a. Prefenteert — 'T geweer»

— Op fchouder — 't geweer.

— Zet af — 't geweer,

— Zegt neder — 't geweer;

— Neemt op —- 't geweer.

. — Op fchouder — 't geweer.

— In den arm —. 't geweer.

— Op fchouder — 't geweer.

— Bajonet — af.

«-. Op fchouder — 't geweer.

— Verdekt — 't geweer.

— Op fchouder — 't geweer: .

— Bajonet — op.

— Op fchouder — 't geweer.

— Lading in twaalf tempo's. , ^

a6« Gelederen fluit u.

— Marsch.

-In den arm -— 't geweer;

34.) of

{.Zet af — 'T GeWeeR.

— Rust.

}6, Op de plaats — RifsT.

No.
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TWeedE leS,

No.

38. Geeft acht.

— Peloton. . u. .

— Op Jichouder — 't geweer»

44. Pelotons-vuur,

v— Chargeert,

47. Peloton,

— Vaardig.

— Aan. . . . , -

— Vuur.

— Laadt. i

50. Twee-geledenn-vuur. |.

— Peloton.

— Vaardig.

— Chargeert.

56. Slag op 4e trom,

57. Vuur achterwaarts.

— Peloton, ' j

— Regtsom — keert.

63. In front her/lellen.

— Peloton.

— Regtsom —? keert.

\
.

dERde leS.

No.

75. Peloton voorwaarts,

78. Marsch.

81. In den pas.

88. Peloton.

— Halt.

fo. Vet betert ie rigting.

A 4 < No.
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Ng.

pi. Schuins regtt (of links).

— M'RsCH.

94. Voorwaarts.

— Marsch.

99. Marqueert den Pat.

— Marsch.

100. Voorwaarts.

— Marsch.

101. Gezwinden pas*

— Marsch.

103. Gewonen pas.

— Marsch.

105. Achterwaarts.

— Marsch.

109. Peloton. f

— Regtsom — keert.

111. Peloton voorwaarts.

114. Marsch.

vierde lei»

No. :,,

119. Peloton regts uit de flank.

— Regts — om.

— Marsch.

125. Met rotten regts (of links).

— Marsch.

128. Peloton.

— Halt.

— Front.

131. Met rotten te regterzijde in bataille.

— Marsch.

136 In pelotons opmarcheren,

— Marsch,

. . : .;.. A N».



Kommando-woorden. Pefolona-School. .9

No.

140. Guide links.

142. Guide regts. .'■■ »

144 In fectiën opmarcheren,

— Maksch.

vIJFdE lEK

No.

ISO. Met fectiên regts in kolonne.

—* Marsch.

152. Sectie.

— Halt.

154. Links — rigt O.

155. Staat.

157. Met fectiên links in kolonne.

— Marsch. .,,

160. Regts — RIGt u.

166. Kolonne voorwaarts»

:— Guide links.

— Marsch. .., ■ *•' r. -

181. Wendt links.

s» Marsch.

387 Regts zwenkt.

— MARsCHj

189. Voorwaarts.

— Marsch.

I98. Kolonne.

— Halt.

»04. Links — rigt V.

aoö. Staat.

— Links in bataille.

— Marsch.

307. Sectie.

> A 5

1 .> »_

■ l

N«.
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No;

207. Halt.

209. Regts — rist v.

au. Staat. s_^

»12, Gn/<fe» — INGERUKT.

214. /i^/s in batailk.

— Marsch.

215. Sectie. ',■■

— Halt.

al/. Links — rigt ir. .

21 » Staat.

22a Quides — ingerukt.

ZEsdE LEK.'

No»

224. Ra linker- (of regier-) rot achter',

— Marsch.

«30. £?» regter- (of linker-') rot marcheert op^

— Marsch.

234. Drio voorfte rotten marcheert op*

— Marsch.

24a, Kolonne voorwaarts.

— \Guide links (of regts)»

— Pas de route.

— Marsch.

243. Over — 't geweer;

945. Pas de route. '

— Marsch.

248. Achterftq gelederen opgerukt,

— Marsch.

»5S. Formeert halve pelotons,

254. Marsch. -» ' .

260. Formeert het peloton.

N».
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No.

aöj. Marsch..

276. Contra marcheren.

— Peloton regts uit de flank,

— Regts — om.

— Met rotten links.

— Marsch.

278. Peloton.

— Halt.

— Front.

— Regts — RIGT u.

285. Te regterzijde in batailie.

— Guide regts.

289. Wendt regts.

200. Marsch.

291. Sectie.

— Halt.

39». Regts — RIGT 17.

296. Regts — RIGT u.

299. Guides — ingerukt.

301. Te linkerzijde in batailie.

— Guide links,

305. Wendt links,

— Marsch.

306. Sectie.

— Halt.

307. Links — rigt u.

311. Links — rigt u.

313. Guides — ingerukt.'

HaNdGRePeN deR ONDeROffICIeReN MeT V CEWJIeR,

Bladz.

179. Prefenteert — 't geweer.

—- Op fchouier — 't geweer.

Bladz.
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Bladz.

ito. Zet af — 't geweer.

lil. Legt neer — 't geweer.

— Neemt op — 't geweer.

— Op fchouder — 't geweer.

— In tien arm — 't geweer. .. . .

18». Op fchouder — 't geweer.

1S3. Schoudert, alsfergeant — 't geweer,

184 Schoudert, alsfoUaat— 't geweer.

1

BATAILLON S-SCHOOL.

ierste afdeeling».

No.

I. Gelederen achterwaarts — OPeNT u.

— Marsch. ".t

8. Staat.
• \i.n

25. Pelotons-vuur.
,. • •. • • • 1 .

1— Chargeert. .*»,.. —k TA

31. Half- bataillons vuur. .

— Rcgter-half- bataillon. ,.
'

'— Vaardig. ' 1

— Aan.
•

— Vuur.

— Laadt.

34.. Twee-gelederen-vuur.
!

.'.

— Bataillon. • ! '1

— Vaardig.

— Chargeert.

37. Vuur achterwaarts. ,

— Bataillon. ,

37. Regtsonr — keert. '." — '

43. In front herftellen. t/ "~ . .

Ng.



Ivojöjuneo-woorden* Betiaillons*schoot. i3

No.

43. Bataillon. \

— Rcgtsom — keert.

e. . - > -. .

TWeeDe aFDeelING.

No. v

56. Met pelotons regts (of /*sfo) *'s kolome, »m naar de

iinkerzijde te marcheren»

— Peloton voorwaarts.

— Gulde Hnks,

— Marsch. •. , . : \

57. Met pelotons regts achterwaarts in iolonne.

— Bataillon regts uit da flank.

• — Regts — om.

— Marsch.

til. Peloton.

•*- Halt.

— Front.

— Links — RiGT u. 1

72. Met divifiên in geflotene kthnne. ""

— Op de tweede divijie , de regtervleugel vóór — IN EOLGNIW.'

— Bataillon links en regts .uit de flank.

— Links en regts — om.

— Marsch.

82. Zoo veelfit divifit (of fiankeurs,') x

. — Halt.

84. Front.

— Links — rigt u.

go.Guides, regtsom — keert.

98. Met divifiên in gefioter.e kolonne.

— Op de regter-flankdivifie , achterwaarts Qoivooivaarts} —

IN KOlONNE. ]

— Bataillon regts uit de flank.

— Regts — om.

No.



l4 Kommando-wootiden. Bataillons-achool.

No.

98. Marsch.'

joh. Met divifiën in gcflotene kolonne.

— Op de linker-ftankdivifie achterwaarts (of voorwaarts) —*

IN EOLONNE.

— Bataillon links uit de flank.

— Links — OM.

— Marsch.

lo$. Met divifiën op heek (of fectie-') distantie in kolonne.

dERdE AFdEELING, ..

No.' '...

115. Kolonne — voorwaartj.

•— Cui>les links (of regts). •

— Marsch.

135. Generale guides op V alignement,

150. Formeert halve pelotons.

— Marsch.

l^. Achterfte gelederen opgerukt.

— Marsch. ,

158. iV« de route. '

— Marsch.

— Over — 't geweer. -

302. Gezwinde manoeuvre regts uit de flank.

—» [Zoo veel) iaatjle pelotons , geiwindtn pau

— Marsch.

20+. Peloton.

— Hai/t.

— Front. - . -

— Marsch.

— Guides links.

H6. Kolonne» j

— Halt.,

No.



K.0M3IA.ND0- woorden. Butaillons-school. \S

No.

2 19. Guides op uw1 voorman — rigt u.

220. Links (of regts) — rigt u.

222. Guide van dat peloton (of van dit pektini) uitvaart*

(of inwaarts).

?.i$.Guides in 't alignement.

215. Links (of regts) — rigt u.

mi . Kolonne , op fectie-distantie opgerukt,

— Marsch.

aap. Peloton. ' ,

— Halt. . \

— Links (of regts') — rigt V.

237./» geflotene kolonne opgerukt.

245. Kobnne , regts uit de flank van directie veranderen.

— Bataillon, regts — om.

— Marsch.

247. Peloton (of divlfie).

— Halt.

— Front.

— Links — rigt u.

251. Kolonne , links uit de flank van directie veranderen.

— Bataillon, links — om.

— Marsch,

264. Contra marcheren.

— Bataillon regts uit de flank.

— Regts — om.

— Evene divifiên voorwaarts.

— Marsch.

267. Evene en onevene divifiên met rotten links.

— Marschv

269. Zoo veelfie divifie (o? grenadiers).

— Halt.

— Front.

270. Regts— rigt u. . \\

278. Contra marcheren.

No.
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No.

378. Onevene divifiin regts , evene divifiin uit de flank.

— Regts en links — om.

— Met rotten links en regts.

— Marsch.

28l.(Zo9 veelfte) divifie (of flankeurs}.

— Halt.

— Front.

— Regts — rigt u.

— Staat.

288. Divifiin formeren.

— Evene pelotons links uit de flank,

— Links — om,

— Marsch.

291. Peloton.

■— Halt.

— Front; , . ■ ,

ag/^, Regts — rigt u. ' '

295 Staat.

igö.Guides — ingerukt.'

30 1 . Peloton voorwaarts.

— Guide regts.

— Marsch.

302. Peloton.

— Halt.

— Regts — rigt ui

vIERdE AFdEELING.
ts ■■'

No.

325. Links in bataille.

— Marsch.

327. Peloton,

■— Halt.

No.



K.oMMlNdó-woöRbeNi Balaillons-sohaoU i%

fro.

328. Regis — RIGT u."

$30. Guides — ingerukt.

335 Bij inverfie , regts in batailléi

— Bataillon , guides regis.

338. Marsch.

$39. Guides — ingerukt.

34.2. Té re'gterzi'jde in bataillii

— Bataillon, guides regts.

345. Wendt regts. , »

— Marsch. \

WJ.'Peloton,

— Halt. .

— Regts — RIGT u;

353. Regts — RIGT u.

355 Guides — ingerukt.

365. Voorwaarts in bataitte.

— Bataillon, guides regtt.

— Pelotons, half links.

N — Marsch.

366. Voorwaarts.

— Marsch.

370. Wendt regts.

— Marsch.

372. Regts ,— RIGT u.

379. Guides — INGeRUKT.

284. Front achterwaarts in bataillèi

— Bataillon regts uit de flank.

— Regts — oirt.

— Marsch.

387. Peloton. •'•v

— Halt.

— Front.

;— Regts — rigt Ü.1

§9l.Guidêi r- iNBeKUKT.
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/

NO. r ' '

397. Links in bataille. -.

— Drie lattjle pelotons voorwaarts in bataiIk.

ZgX.Guidcs regts.

— Met pelotons half links, #; . ,

— Marsch.

400. Links in bataille. .,

— Drie laatfle pelotons front achterwaarts m batailk. ■

401. Peloton, regts uit de ftank. ,. - . ,-

— Regts — om. . ■ i ; '

— Marsch,

404 - Op heele distantie voorwaarts — qpejmt V.

405. Peloton voorwaarts.

— Guides links. . .

— Marsch.

\\9.K0l0nne, op de tweede divifie deploijeren, .

— BatailLn regts- en links- — OM.

— Marsch, .;

ki$.Eerfie divifie. \

— Halt.

— Front. , - .

426, Divifie voorwaarts.

— Guide links,

— Marsch.

427. Divifie.

— Halt.

428 Links — rict u,

430. Flankeurs. .. - ,

— Halt. , . . -

— Front,

43a. Divifie voorwaarts,

— Guide links.

— Marsch. , .. .

433. Divifie. , ■■);.

— Halt. .~.. . ' .; .. .., ...... ^



KOMMVNdO-WOORDEN-. Ü#taiilcW9-SC&PQ£,~ 1<J

No.

434. Links — rigt v.

438. Divifie voorwaarts*

— Guide regis,

— Marsch.

439. Divifie.

— Halt.

441. RcgtS — SIGt U.

444, Guides — ingerukt.

vJJFdÉ AFdËELIKO;
''-'.-'■' ■'*.

Nó. f

461. Bataillon voorwaarts. .< ,

465. Marsch.

47Ö. /*»»/ - v»» directie verder regts (of links').

483. Kommandant van dat peloton (of van »«'» pelotons) in 'i

alignement. -. ,,..

4^7. Da/ peloton (of <#i? pelotons) , afgebroken.

498. (£00 veelftc) peloton.

— £j»£j m/V »fe $*»£ , we/ n>//<?» reg/*.

—1 Marsch.

Sol. Dat pekt»» {pt~ die pelotons) opmarcheren. ■ <

— Opmarcheren, *

— Marsch.

$07. Fier linker-pelBtans , afgebroken.

— Regts uit de flank achterwaarts — iar KOLÓWM&* .

'*- Gezwinden pas — marsch ... < ...1

£09. fiir linker-pelotohs voorwaarts opmarcheren,

$\0. Guides regts. \c . ,'

<— iJfitf pelotons half links.

*— Gezwinden pai.

*- Marsc». , . . -\ - - .



fto KoMMANdörWooiidEN.: Bataillonsschooh

No.

516 Regis van directie veranderen.

— Marsch. .'

526. Voorwaarts.

— Marsch.

509. Schuins regts.

— Marsch.

532. Voorwaarts. j ■'

— Marsch. - - -n.- .-»

539. Bataillon.

— Halt.

540. Vaandel en guides — ingerukt.'

541. Pelotons-kommdndanten , verbetert .'de rigting.

— Kommandant van dat peloton (of van die pelotons')^

achter of vóór.

544. Guides op '/ alignement.

547, Naar het midden — rigt u.

550. Vaandel en guides — INGERUKt~

552. Front achterwaarts.

— Bataillon , regtsom — keert. >

556. Bataillon, — voorwaarts.

558. MarschI ^

562. In front herfteltev.

— Bataillon , regtsom — keert.

564. Vaandel en generale guides op 't alignement.

565. Guides — in 't alignement.

—- Naar het midden — rigt u.

566. Bataillon regts (of links) uit de flank.

— Regts (of links) — om. - - 1 . -.

— Bataillon, voorwaarts. '' —

— Marsch1'

tfS.Met rotten regts (of links).

— Marsch. . .

580. Met rotten te linkerzijde in batailte. '

— Pelotons'kommandanten bij uw voor/Ie linkerent.

,M' .-. u Na.



K.OMMAKdO-WOMUJEN. Bataillons-scïiovl. 21.

No.

580. Marsch. . ,...» . ' ■

584. Cuides — INGERUKt.

Sgi'.Bataillon links uit de flank.

%— Met pelotons, wet rotten regts, r7

— Marsch.

$Q$.Bataillon. - e

— H/ijt» ',..'.-

— Front.

■— Links *- riöt 17.

' — Links in bataille.

' — Marsch.

<Joi . Seitiën verdubbelen.

:— Tweede fectiën regis uit dejlank,

;— Regts'— om.

— Marsch.

605» Sectie.

— Halt.

— Front. / . .

— Links — rigt u.

— Staat. \

608. Herftelt de pelotons;

— Tweede fectiën links uit de flank,

— Links — om.

— Marsch.

609. Sectie. l*

— Halt..■--■■. - ■ » ' . - -1

— Front.

— Regts — RIGt u»

6l2.Sectiën verdubbelen.

—■ Tweede fectiën — marsch.

618. Bataillon regts uit de flank.

— Regts — om.

— Met pelotons met rotten regts.

— Marsch. .

B 3 Ne,
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[
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i

No.

f20 Herftelt de pelotons.

— TBWffe /ecrte — marsch. ' r'

62a. Voorwaarts.

— Gezwinden pas. '■ ' '

— Marsch

624. Tweede fectïen opmarcheren". ''' v£

<Si8. Voorwaarts van front veranderen, op '/ «r/7» pek/fit. ~~

— Met pelotons — half KEGtï,

- — Marsch. -v

~-, Voorwaarts.

— Marsch.

— Guides regts. . r % 'l

611. Wendt regis.

— Marsch.

6z6.Quides — ingerukt.

637. Achterwaarts van front veranderen , cp V eerfte peloton. '

— Bataillon, regtsom — keert. '

«— Afctf pelotons — half links,

— Marsch.

—*- Voorwaarts,

-r- Marsch.

— Guides — links.

—» Marsch.

€46. Guides «¥» INGERUKt.

(52. ^/J» ƒ;»»/ veranderen, op V ■» /)ƒ</* ftlotm, den linhtr-

vleugel voorwaarts.

—, Regter^pelotons , regtsom — KEERt,

— ü/^r pelotons — half regts»

•— Marsch.

— Voorwaarts.

•— Marsch.

— Guides — REGts.

' ■ - ■ ■

*■'- fS 'No.



; Kommando-wooeden. Bataillons-school. 25.

No.

659. Achterwaarts, pas/eert bet défilé, van uen iegtervleugel

of aan.

— Flankeurs (of eerfte pelotor) regts uit de1flank.

— Regts — om. ' .

— Marsch.

665. Achterwaarts,1 pasfeert het défilé, van den linkervkx gel

af aan. t 1

6<]l. Kolonne cTattaque.

r— Aft/ regter- en linker-pelotons.op 't jk/V/<£r—-jNKOlorcrcE,

«— Bataillun links en regts — OM.

— Gezwinden pas — marsch.

(676. Peloton.

— Halt.

— Front.

— £<wfo — rigt u.

682. Kolonne d''attaque. .

— Met regter- en linker-pelotons , op. pelotons-distantie^ $p

het midden — in kolonne.

>—- Bataillon , links en regts — OM.

— Gezwinden pas — marsch.

683. Pelotons , regts en links zwenkt.

— Formeert het quarré,

— Gezwinden pas — marsch.

6%T»Herflelt de Monne.

— Pelotons, achterwaarts regts en links — RIGT Ui

690. Kolonne , ,

— Bataillon , regts en links — OM.

— Gezwinden pas — marsch.

693. Guides — INGeRUKT. 5

B 4 E V O-
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EVOLUTIE-N van LINIE.

EERstE AFdEELING. ' -

No.

1. Geeft acht tot het openen der gelederen.

2. Gelederen achterwaarts — opent u.

'— Marsch.

y. Geeft acht om te laden.

— Laadt de geweren»

p. Bataillons- (of half-bataillons) of pelotons-vuur,

— Chargeert.

14. Twee-gelederen-vtiur.

*— Bataillon.

— Vaardig;

: — Chargeert.

17. Fuur achterwaarts.

— Bataillon.

— Regtsom — keert,

19.7» front herftellen.

— Bataillon.

— Regtsom — keert*

20. Geeft acht, om te rusteni

— Zat af — 'T geweer (of,in (den) arm — 't ceweer.^

— Rust (of op de plaats — rust).

22. Bataillon.

23» Op fchouder — 'x geweer.

.tWEEdE AFdEELING.
No. ' v-

24 JUte *4tyw, r^ft (of links) in kolonne.

— Marsch. ■-

28. Met pelotons, regis (of links) achterwaarts in kolonne.

— Bataillon, regts ^of links) vit de flank.

No.



Kommando-woordem. IAnie-evoluliën% >S '

No.

.28. Regts (of links) — OM. ^

— Marsch.

30. Met pelotons, regts in kolonne , om naar de linkerzijde

te marcheren.

36. Met divifiën , in geflotene kolonne.

37. Op 't vierde bataillon, achterwaarts in kolonne'.

38.Op V vierde bataillon , voorwaarts in kolonne.

30. Op de tweede divijie, den regtervleugel vóór, in kolonne*

40. Bataillon links en regts uit de flank.

— Links en regts — om.

41. Bataillon regts uit de flank.

— Regts — om.

42. Bataillon links uit de flank

— Links — om. *

43 Marsch (of gezwinden pas — marsch) " '

50. Guides regtsom — keert.

55. Met diviflên, in geflotene kolonne.

56. Op 't eetfte bataillon achterwaarts (of voorwaarts') in

kolonne.

57. Op de regter-flankdivifie achterwaarts (of'voorwaarts) in

kolonne.

58. Bataillon, regts uit de flank.

— Regts — om.

— Marsch.

60. Met divifiën. in geflotene kolonne;

Cl. Op 't achtfle bataillon, achterwaarts (of voorwaarts') in

kolonne.

— Op de linker-flankdivijie achterwaarts (of voorwaarts) in

kolonne.

B 5 BelU
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>

BERdE AFdEELING.

- , '.!'•-.... r

$5 Kohnne voorwaarts - ' .. , -

<— Guides links.

' — Gttides regts, . ,\ ' ■ . r

— Marsch.

73. /*<« <& ruK/*. . . .' V

—- MARsCH. v .

jp8. Gezwinde manoeuvre regts uit de flank.

\o.(Zoo veel) lavtfte Pelotons regts uit de flank. ,'

— Bataillon regts uit de flank.

— Geswinden pas — marsch. *

$6. Kohnne. .'

— Halt. .

Zg Guides in 't alignement.

tft. Links (of regts~) — rigt u.

55. Vaandels en generale guides op '/ alignement» (

97. Guides in 't alignement.

$S. Links (of regft) — rigt u.

59. Guides op uw' voorman — rigt w. ,

taa.Kolonne, op fectie -distantie opgerukt, (of *'a gefiotene

kolmne opgerukt).

— Marsch (of gezwinden pas — marsch).

iojr. Guides op uw' voorman — rigt u.

— Links (of r*g/s) rigt v.

ïta. Kolonne regts uit de flank 'van directie veroudert*, ,

— Bataillon, regts — om.

-p. Marsch (of gezwinden pas -» marsch.)

jiS. Contra marcheren. A

— Bataillon regts uit de flank.

— Regts — om.

— Met rotten links,

— Marsce.

120. Contra marcheren.

- »- , ■ - t fÜN-.



Kommaicdo-woordek. Linie-evolutiïm a%

No. ' '-■

J20. Rataillon regts uit de flan%.

— Regis — om.

— Evene divifien (of wel evene pelotons) voorwaarts.

— Marsch.

joi. Evene en onevene^ divifien, met rotten links.

— Marsch.

122. Contra marcheren.

•— Onevene pelotons (of divifien') 'regts

Evene ■ ■■ — ■ links

— Regts en links — om.

— Met rotten linies en regts.

— Marsch.

}24- Divifien formeren.

— Evene pelotons links uit defiank.

>~ Links — om.

'— Marsch, . '.■- -.

ja6. Guides — ingerukt.

W de fank*

TIERdE AFdEEI.IMGf

Mo. ' '

l$o. Links in bataiUe.

131. Marsch.

132. Guides (of vaandels en guides) _ WGERVKT.

135. Bij inverfie , regts in bataille.

llü.Bataillon , guide regts.

— Marsch.

,137. Guides — ingerukt,

146. Te regterzijde in latailk.

Ittf.Bataillon guides regts. ~-\

149. Bataillon guides regts,

15I. Regts — rigt u.

153. Vaandels — ingerukt;

ftfe



No.

16a. Voorwaarts in bataille, ■'■■ ' -.

—' Bataillon guidcs regts.

— Met pelotons, f half links.

— Bataillon hoofd der kolonne links. (

— Marsch (o^gezwindenpas— marsch.).

164. Voorwaarts in bataille.

— Guidcs regts.

— Met pelotons % half links.

— Marsch.

— Voorwaarts — marsch. ; ...

165. Vaandels — ingerukt.

176*. Front achterwaarts in bataille.

— Bataillon , regts uit de flank.

— Regts — om. .-• -.'' '

— Bataillon hoofd der kolonne regts. »,

_ Marsch (of gezwinden pas — marsch).

l8o Vaandels— ingerukt. A

lyi.Froht achterwaarts in bataille.

— Bataillon , hoofd der kolonne links.

193. Voorwaarts in bfitajlUe..

— Bataillon , hoofd der kolonne links.

194. Fr*»/ achterwaarts in bataille.

— Bataillon links uit de flank. . ',"

— Z>»(b — om.

' _ Voorwaarts in bataille.

_ Bataillon guides regts.

_ Met pelotons , half links.

£— Marsch.

200 Voorwaarts in bataille.

— Bataillon , As»/i/ /fcr kolonne. regts.

aoi. Front achterwaarts in bataille.

— Bataillon , hoofd der kolonne regts.

— Voorwaarts in bataille.

— Guides links. .'.■.» .-■ -

*. 0et pelotons half regts, No.



-KoMMANdo-WoÖRdEri. Linie-evöluïïen. £§

X

N».

301. Fr»nt achterwaarts in bataille,

— Batai!Ion regts uit de flank. - ' - -

j — Regts — om. - • -

— Marsch.

905, Links in bataille. \ ■

206. Foorwaarts in bataille,

J— Bataillon , hoofd der kolohneVinks.

— Marsch. - : ■

009. Links in bataille.

— Fier laatfte pelotons front achterwaarts in bataitlt:

— Front achterwaarts in bataille.

, — Bataillon, hoofd der kolonne regts,

— Marsch.

213- Op heek diflantie voorwaarts -y opent O.

— Peloton voorwaarts, ' . *

-*' Guide links. '-

— Marsch.

233. Kolonne , met geflotene bataillons, op 7 vierde lataiüon

déploijeren, ' ■■ .

234. Batailon regts uit de flanh, <

— Regts — om, - - -- ,

235. Bataillon links uit de flank. " -?- 1 -

— Links — om.

236. Marsch. - . -

940. Derde (of vijfde') bataillon.

— Halt. - • ' . "■ ■.': ri

— Front.

243. Bataillon voorwaarts.

— Guides links. -™£

— Marsch.

'Ui. Links — rigt u. -2

246. Bataillon voorwaarts*

— Guides links..

H" Marsch, • . *' ..'\ —

■ ~■



3o Kommando^WOORDBN, Linie-evólatiëiit.

Hoi yt

247. Links — Rigt o* v ■'- iri

350. Bataillon voorwaarts.

— Guides regts. - ■-.

— Marsch.

251. Regts ~ RIGt "•

253. Guides — INGERUKt. j

an-Kolonnes, op de tweede divifie va» 't vierde bataillon

deploijeren»

as& Bataillon regts en links uit de flank.

— Regts en links — OM.

259. Bataillon regts uit de flank.

— Regts — öm. , ,

260. Bataillon links uit de flank,Links — OM.

«63. Marsch (of gezwinden pas MARsCH^J

267. L inker-flankdivipe.

_ Halt.

j_ Front. '

269. Linker-flankdivifie.

— Halt.. ,.'-.' * :

_ Front.

ijl. Divifie voorwaarts. . ■• . . i

i— Guides Links.

— Marsch.

373. Links — rigt u: .--.-. i

275. Regter-flankdivifie.

— Halt.

_ Front. .-, -. :

476. Regts — RIGt u.

379. Vaandels — ingerukt. ■ -

il^.Kolonne op de linker-flankdivifte , van het tweede batailj

Ion tleplnijeren. .-. . ■ i

a86. Bataillon regts uit de flank.

—. Regts =■ om, ■ - X



Kommando-wooïïden. Linie~evolutitn: 3i

fto. ' ,r'

siS.Batailhn lit;ks uit de flank,

— Links — OM. ', , . -„ : ■.'.■.-.- . .;■'»-

290. Marsch (of getwinden pas — marsch).

295. Vaandels — ingerukt. . ~ .

301. Bataillon voorwaarts.

— Bataillon , guides in V midden, >

— Marsch. \

306. De rigting op V vierde (of rijfde) bataillon.

310. Bataillon voorwaarts. ■ „■

3 1.3. Marsch. ' -„ < j_ .

344. /if^/f vtf» directie veranderen* . «. - ■. u

— Marsch.

345 Voorwaarts —. marsch.

347. Voorwaarts — marsch. , -■''■. .■;,

— Vaandels en generale guides op 't alignement. ' -

348. Guides in 't alignement. _

— Naar het midd.n — rigt u. -

-.35 I' Vaandels en generale guides op 7 alignement.

353. Guides in 't alignement.

' — Naar het midden — rigt u, —

356. Vaandels — ingerukt.

358. Bataillon. . .

— Halt.

363. Vaandels in V alignement, ■ ' „■ .

365 Guides in V alignement.

$66. Naar het midden — rigt u. ■'" ...

3Q8. Vaandels en guides — ingerukt.

Sji.BataUlons-vuur in 't avanceren,

— Onevene bataillons chargeert, '

372. Bataillon , gezwinien pas, .-. . - ' <

— Marsch. . .-

%W.Gezwinden pas — marsch.

380. Bataillons , regtsom —1 keert. - . —.

— Bataillons voorwaarts. .:-.,,..,*



£a KoMMANDO-WoÓRdBSi Linie-evolutierit

No.

383. Marsch.

386. Links van directie veranderen.

— Marsch. - \

387. Voorwaarts — marsch. *

389. Voorwaarts — marsch.

391. Cnides in '/ alignement.

_ Naar het midden — RiGt U..

394- Vaandels — ingerukt-

399. Bataillons-vuur in 't retireren»

— Onevene bataillons chargeert.

406. Voorwaarts het défilé patferen.

ijö&.Guide links.

_ Guide regts.

409. Kolonne voorwaartt» ,

— Guides regts.

— Guides links,

— Marsch^ ,

424. Achterwaarts, pas/eert het défilé, van de Beide vleugels

af aan.

— Achttrwaarts, pasfeert het défilé van den regtervleuget

af aan.

_ Achterwaarts, pasfeert het défilé van den linkervleugel

af aan.

433. Van front veranderen, op 't vijfde batailkn, ie linker

vleugel voorwaarts. ,

437. Voorwaarts in bataille.

— Batailkn , hoofd der kolonne links.

_ Front achterwaarts in bataille .

— Batailkn, hoofd der kolonne links.

_ Bataillon links uit de flank. ,

_ Links —' OM.

i_ Voorwaarts van front veranderen , op V eerjle pelétttu

— Met pelotons — half regts.

438. Marsch. ^
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44f. #z» /»ö»? veranderen, op 't vierde batailkn, den regtef-

vleugel voorwaarts.

^.Met regimenten (of brigaden) op {zoo veef) pas/en en

échelon.

— In V avanceren , regts ie échelons formeren.

$99, Batailkn voorwaarts. '

— Marsch.

508. Vaandels en generale guiies in 't alignement.

— Guides in 't alignement.

509. Naar het midden — rigt o. '

bil. Vaandels en generale guides in 't alignement,

— Guides in ''t alignement.

,— Naar het midden — rigt u. :

513 Guides — INGERUKt.

— Vaandels — ingerukt.

51$. Met regimenten (of brigaden) op (%oo veel) patfen e»

échelon. 7

— In 't retireren , regts (of links) de echelons formeren.

531. Batailkn veorwaai ts.

539« Op honderd pasfen en échiquier (of met eveneen onevent

bataillons) retireren.

*— Onevene (of evene) bataiikns t vangt aan de beweging»

^40. Batailkn regtsom — keert.

— Batailkn voorwaarts.

— Marsch.

543. Bataiikns, regtstm — keert,

— Bataiikns voorwaarts.

— Marsch. , v-

550. Links (of regts) uit de flank 'pasfeert de Itni*.

— Batailkn links (of regts') uit de flank.

— Met pelotons , met rotten regti (of links).

— Gezwinden pas — marsch.

5 52. Sectiën verdubbelen.

553. Tweede fieliën regts uit de flank. ' ':

Q No.
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553. Rsgtt - OM.

— Marsch.

S5$.Sectiën verdubbelen. ' . .

— Tweede fectiën — marsch.

560. Regts (of links) uit de flank pasfeert de linie.

— Bataillons , regts (of links) uit de flank.

— Regts (of H»ks) — om.

— Met pelatons, met rotten regts (of links),

— Gezwinden pas — marsch.

553. Herfeit de pelotons.

— Tweede fectiën — marsch.

567. Kolonnes d'attaque.

$(>'&. Met regter- en linker-pelotens op ktt midden — IM

KOlONNe.

— llataillon , links en regts — om. ". .

, — Gezwinden pas — marsch.

575 Kolonnes voorwaarts.

577. Marsch (of gezwinden pas — marsch).

582 Velt de geweren.

$$3.Kolonne tegen de kavalerij. '

588. Het quarré formeren.

502. Met fectiën regts tn links zwenkt. .£) v

693. Marsch. . .

595. Links — RIGT u.

— Regts — RIGT U.

509. Geidet — ingerukt» •

603. Twee-gelederen-vuur.

604. Binnenfie fectiën , in (den) arm — 't geweuu

605. Buiten/ie fectiën — vaardig. ,

— Chargeert.

608. Binnenfle fectiën opgefloten.

000. Marsch.

612. Divijies formeren.

613. Bataillun, links en regts uit de flank. •

No.
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— Links en regts — om. . -

— Met fectiën, met rotten linh en regis»

6i8.Marsch. ' ■ .- ' '

619. Divifie. >

— Front.

dg. Quarré op den regtervkugel parallel aan de linie.

630. Met divifiën , regts (of regts achterwaarts') -r IN KOLONNi.»

— Marsch (of regts uit de flank).

— Regts — om. \ -

— Marsch. $

6it,Op pelotons-dijtantie opgerukt. ' ■-

_ Marsch (of gezwinden pas _ marsch). -j.i :

634. Pelotons , regts en links zwenkt. ' . 7 ._

— Formeert het quarré.

636. Marsch (of gezwinden pas — marsch).

637. Guides — ingerukt. - ^

640. Herfielt de divifiën.

— Achterwaarts regts en links — rigt Vi

642. Op heele difiantie achterwaarts — opent U..

$43 Bataillon regtsom — keert. - .1 .

— Kolonne voorwaarts,

— Cuides regts.

— Marsch (of gezwinden pas marsch).

647. Links in bataille.

— Marsch.

648. Quarré op den linkervleugel parallel aan de linie.

<S5o. Quarri op het midden parallel aan de linie.

651. Met divifiën links in kolonne.

— Marsch.

— Met divifiën regts in kolome.

— Marsch.

65ï Op pelotons-distantie — opgerukt.

653. Marsch (of gezwinden pas — marsch).

656. Naar de heide vleugels tp heele difiantie — opent u.

No.
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Ö57. Bataillon regtsom — keert. •

— Kolonne voor/paart;.

— Guides links. • . . ; '.

— Guidei regti.

658.MaR8CH.

66i.Iitgts en links in batailk.

— Marsch.

$64. Quarré op den regtêrvleugel voorwaarts (oT achterwaarts)

perpendiculair aan de linie. • •. . .

665. Met ditifiên op ptlotont-diftantie — in kolowne.

— Op de regter-divifie van het eerfte bataillon voorwaarts

(of achterwaarts) — in kolonne.

— Bataillon regts uit de flank.

J— ' Regts — OM.

666. Marsch (of gezwinde» pas — nrARseft).

670. Qjiarré op den linkervleugel achterwaarts (of voort

waarts) perpendiculair aan de Unie.

671. Quarré op de regter-fiankdivifie van het derde batail-

lon perpendiculair aan de linie.

6f5. Kolonne op de vierde divifie van het tweede bataillon H

dezelfde directie deploijeren.

677. Marsch (of gezwinden pas — marsch).

678. (Zoo veelfte) divifie regts uit d* flank.

— Marsch.

— Guides regts.
V

In 's GRAVeNHA&e en te AMSTERDAM ,

bij de Gebroeders Vxtf CLEEF,

. Hfe,t Privilegie. . "

<." 181 5.
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