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 doeleinden We 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 uit Stuur 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 hoeveelheden 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 staan Het “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 wet Wat 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 via http://books.google.com
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HOOG ÉDELE GESTRENGE HEER!
Ik heb de eer, шиш EXCELLENTIE ИМИ] акт и
bieden de Holland/¿Iza Vertaling van het Fran/¿lue
Reglement wm den 1.0¢:x Augustus 1791 ар (lo Exer
cílie en de Illa/:oeuvres der Infanterie ‚ en Hoogst

тяге/ген te gelijk een beknopt Ver/Zag te, geven dan
gaande deze Октет/75 en de wijze, waarop dezelve

1: :en uitvoer уйти.

‚

Ter/fond; nadat de 'veras/'ende tank, от van de
Franfc/ze Reglementen op de Exercitíe en de Manoeuvres
zoo der Infdfzterie, al: der Kava/effe, eene Holland/Me

Vertaling te bezorgen, ann ons drien, den Luitenant
*

.K0

v1`vßß'sLA`G.

.

Kolonel r. Immer ‚ den ICY/,ferm с. ,4. смут г 1le
DFR NETTI’ÌN en mij , от!!! 'agen was, ‚lwzzme’î 'n'ij
bij eene onderlinge fcbikêing overeen , de; de [leer
VAN DER NET/‘EN zien enkel‘met Ас: overbrengen van

bel Reglement voor de Хам/см: zon bezig llo/.Idea ,
de

1/1‘.-i.’i(-rie

door om beide overigen zo#V Worden (шииты.

en dat de Vertaling van

dan wm“

Het is in

gevolge dezer [enk/Ping, dat de tegenwoordige OWI'ZCÍ
tii’g dan ook werkelijk door den Luitenant-Kolonel
ĲRĲTTE en mij aangevangen is, en door om beider
geenee/ﬂ’lmppelĳl‘en arbeid tot op eene zel‘ere bange,
en wel tot aan lui einde der Рс/оюч Seliool, i; voore
gese . Teen шт het werk dus verre чл: gevorderd,
werd, door de benoeming van Zij/16 Excellentie, dm
Generaal ВОМЮММЕ, tot Gom-'ef'ne//r-Generaal ma
Oorlv/‘ieîland, mijn [lieden/beider, in die betrekking
«van zlide-de-eanzp deze: Genera/lf: , Мат-лаги verplaatst,
en te gelijk in ee’îen- kring‘ van zulke uitgebreide
arerkznanzb‘den ¿fl/feld, dat het aan zĳn Edele niet
fliege/¿jk viel, langer met mij aan de genoemde Ven

mling te arbeiden; zon dat ik 11‘ n ook de eer genoot,
dat, bij Еде/1115! Uwer Exeillen/ie, onder dague/felling
шт den 1811” December 1806. No. 6, het verder afwer
ken dier Verla/¿ng geheel aan mij werd opgedragen.
‚Deze nadere ‚ДМ/{41:73 heeft mgm/1s geene verandering

in de wijze van het behandelen der Overzetting te
@regt gebì'agi ,’ maar ik ben, in het verder nﬁveven
dezer melk., naar hetzelfde ontwierp blijven voortgaan,
lzeel welk wij om eenmaal gevormd hadden, om namelijk

deze Era/ﬁber: tekftl ¿no mz doen/ĳk over te brengen,
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of eene zoo veel mogelĳk getrouwe vertaling te vervaar‘

digen. -- Voorzeker ging dit, daar de eigen/ieder:
van de [lollzndfehe en ритме Taal zoo zeer van
elkaar onder/duiden zijn , met geen geringe тост,
vergezeld; te meer ‚ daar my', en 'wel voornamelĳk,
ook eene algemeene ver/laanhnnrheid en duidelijkheid,
benevenx eene gepaste zuiverheid in taal en [loc/lieg, ‚

meenden te moeten in het oog houden.

"

V

‘

~

/I//e deze zwarigheden 'werden daarenboven nog aan“.
zien/ĳk vermeerderd, doordat zich in het Fra/‘îfehe
Reglement zoo veel verﬁ‘h‘i/lende kunstwoorden opdoen,"
waarvoor wij toe dus verre in onze Hofland/ehe Taal
of in het geheel geene, of geen genoegzaam gevestigde
en algemeen aange/:omelie en bekende , benamingen
(нашел. Door echter „дыми-дм Reglementen, zoo
van vroegere alelatere jaren , 1e raadplegen , welke
mij inzonderheid d‚or de vriendelijkheid van den

vel'dien/lel/y‘ken Kolonel о. 2. VAN' мушек ‚ thans‘
Kommandant en Dire‘eleur der Leeroe/‘eningen aan de_

Koninklĳke Militaire School te llondsholredijk, bezorgd
v‘erden,’en door met vele Oﬁeieren en andere Perﬁmm ‘

van eene bekende kunde te onderhandelen, lamp il: het
zoo verre te hebben gebragt, dat men in de lvrrlolái/¿g'
der kunstbenamingen, waarvoor wĳ in onze taal o‘
n'oordingen hadden, niet [fg: eenen-mis/’gzg zal шт

treﬂen, en ten aanzien der overige шит/гм: sol,
dat ik daartoe Woorden heb gekozen, die zoo veel
mogelijk overeenkomﬁig den aard der zaak, en naar
dezelfde regel/naar, al: de overige benamingen ‚ ge‘
vormd zijn. dito/Ĳ heb 11": geen zorg en moei/‘e ge
’ з
‚ljìadrd,

vm

VE'RSLAG.

fpaard, om de Vertaling in dit opzigt tot de hoogst mo
gelijke volmaakt/:eid te brengen; en indien zij eenige

verdienste heeft , dan is het zekerlijk die van eene naauw-I *l
keurige behandeling , gepaard met eene zorgvuldige
overbrenging der kur/:tbewoerdingen, welke in het oor
fpronkelijke voorkomen. - Ook het behoorlijk vertalen
der commando-woorden heeft mij geen geringe moeilijk
heid veroorzaakt, te meer daal' dezelven altijd dui
delijk, kort, en 'welle/identi moeten zijn, terwijl nog
tans menig commando, dat in de eene taal kort en
'welluidend is , zijne kortheid en wellltidendheid ver
liest , wanneer het 'wordt overgezet in eene andere.

J

En alle deze moei/'elijkheden - laat. het mij vergund
zijn, dit ter gedeeltelijke verfehooning van het ge
brekkige in mijne Vertaling te zeggen! - waren des
te grooter, vermits deze Overzetting eerder is begon
nen uitgegeven te Iworden, dan die der overige Stuk
’ ken .‚ beßentdV от in het Hollandsch te worden over
gebragt, en dus de Vertalers dezer Stukken wel het
onvelmaakte van mijnen arbeid konden verbeteren, maar
ik geenszins van den hunnen heb kunnen gebruik maken.
Wat verder in lhet bijzonder de taal en flee/ling de
zer Over/setting aanbelangt , hie/‘in heb ik gemeend
de regels des Heeren WEILAND en des Hooglee'raar:
штатами: te moeten volgen, uit hoofde van het ge- ‘

zag, hetgeen de voortreje/ijke Werken, die door deze
twee ervarene Taalkundigen over de Nederduitfehe Spraak
en' ‚Spelling zijn uitgegeven , verkregen hebben. In

tĲsfe/zen zal men , in de vertaling der beide eer/te
Scholen, hier en daar eene geringe afwijking van deze

.

re
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regel: vinden, zoo al:,bij voorbeeld ,ten шшРсеп inplaats
van ten miní‘te, ten eel-Hen in plaats van ten eerí‘ce, ten

naastenbíj in plaat: van ten naaste bij , na dat. in plaats
van nadat,0m dat in plaats van 0mdat,het opﬂuitend gelid ‘

inplaats van het opﬂuitqndc gelid, ter regtcr zijde in plaats
van te regter zijde—‚alle de in plaats van al de enz ; dewijl
ik, toen dat gedeelte der Vertaling werd afgedrukt,

de keurige Verhandeling. van den

Heer WEL/1M)

nog niet geheel met al de noodige oplettendheid gele
zen en beoefend had. ‚Doch dergelijke nﬁvijkingenzal
men , van het begin der Bataíllons School af aan,

naar ik mij vlei, ofl in het geheel niet meer, of¿al
tam zeer zeldzaam aantrefen.

Ook hoop ik, dat men

in dit opzigt, zoo wel als ten aanzien van den ﬁijl‘,
wel eenige onvolmaaktheden goedgun/lig zal willen ver
fehoonen , uit aanmerking van den fpoed , waarmede
ik dezen arbeid heb moeten ten einde brengen, ‘en
het daaruit ontfpruitenele geb/‘ek aan tijd, ‘om den..
zelven eenigernzate te he/ehaven.
- д
` Í

Overigens is de bedoeling, die ik gehad heb ‘,.enz
in het vertalen de hoogst mogelijke getrouwheid
acht te nemen , oorzaak , dat ik mij nergens eenige
bijvoeging , onzfehrijving of inlasfching, ‚terro‘ohela’e'ï
ring van de vertaalde Woorden van het отмотал].

ke, heb veroorloofd, N_ogtane zijn er [ат/22555 plaat‘
[en in het Reglement, waaromtrent. eenige opheldering
niet ondien/lig zoude zijn: en ik waag het deswegem“,
te dezer gelegenheid aangaande ‚dezelven eenige ‘aam

merkingen te maken, en die aan"“ het verlichte oor
deel van UWE EXCELLENTIE ze onderen'eqoenl Y «ù _‚
* 3
Voor

х

VERSLA‚G.

` Voor eerst komen hier die plaat/en van 'het Regle
ment in overwrgirg, alwaar hetze/re in zij/w voo/‘
'ﬁ‘krìﬂen ’ver/'rhin van de exercitie, die te voren bij

de Hofland/'221m Lrgermagî is z'n gebruik gewent.
Zoo moet, bij тогда/11, 5/] het afzetten of шт
Исп vòet т‘тбп vai: het geweer, de kuif niet, 200 als
zz’mlrr: brrft‘fl‘ml: geluld, {zc/mv“, of gelĳk met, de
'punt w"- z/m гадка? voet Worden ¿fc/fdd; maar mm
там Маг, volgens u". 96. der Soldaten-School, zoo/la
>wfg Мити/гл, zia: :l: сайт de la crosfc, waarvan ook

¿n т. 48 т III дате/[45 School ge/Ììroken wordt,
dat is cigni/‘jk le cul de poule à la plaque dc cou
c’îe, of de tui; arm de kolf/laat, en bergen ik daar

den hiel der~ kûlf heb vertaald, nam; en leger: de punt
van '-den rtg-ler voet , of langs de rcgter {степ van
даме/щи, komt te Для”, De kolf уши dus meer of
min -wfór den туги we: uit ,- en wel befana/delijk
wordt zijßzf al/e Глифы Reg/'mman zond/mig ge
zet, dat zij (‚т/шт ze hr1/vcr [туг van /mar
уймет/Ы: ’vódr dien voet штат. Di; meer, of min

der"i‚‘i//Men der kalf buizen rim we! миг; гс/псг
и)" van' de ‚keen/ere

of mindere gebogen/wiel der

¿hä-erm, af'- vmî‘ﬂeïmin’der‘: of meerdere удвоив van
ele-iv‚"baelë:,‘ “Ют de” ¿zc/:calc kolf met de loop en de la“

do rim_ak"'ä‘,’l"ï #aw/jl, "in 60; algemeen , volgen: n".
de}! “Sol’daten‘S'cﬁ‘oól‘, het geweer‘ года/ату топ“ war-

матем; ,1' ‘P‘ä'aá‘ ль: „ga op т „m так};
„1 .yk {ma/)p -íex'lem'mmtrènt twee daim 'van 1de uwe?

‚щита, штамм ЧЧшЧс/дёнп‘ ‚ямам ’‚ù" gĳ.
noemde дожди; boe““bmi"— тат »grader-,‘r’:

‚ \‘

..

‘

_
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"m

dcr darko/f buiten den при том moet vooŕuìt 71!
kan.

Zoo is het ook öff/'oc' Fran/¿Iza Rég/mmm game
gwoon/c, от bij Ас; grijpen vom ’dog/'ecp of wm ‚бег
- dimm dcr/colf, ”т de fel-fla ¿Magng шип-[щ cer/fc
tcm/)o flor :lading 1,. wrm/‘mn in' 3m”. “5% der Soldaten

Sc'fmol word; gewag gemaakt, 'den duim lang; 1252 ge
'wecr te ЖМЁМ/2, maar' wl, in [цапфа], Лет o//z hat
~gewofr1grbogm fdl/fondé», in Ига/“йогу: 'ifo'fhctzclve ¿n
de -volle figuri/«mid мчат/гуду“.
-

1. Eve/1 вам Нм: g'é/@gm'mez flo bèwogilzgc'n, »man
'van in no. 135 т 136 der gemeld.: 'Sai-oo] wordt md
díríg gemaak@ luf] "fwd/‘ca bowrgíngm man, volgms do

'.meytka Ехейспёе ‚. den luz/Lor dylmm'ot longo, шт
от, of duim-.r ove/:de 102101076}, aff/»ct gewaar, zou

а'ег (im даёт. и ушли, in clç`v01îe при" haria'
`. швы, шсгтпда‘дш'доог Iìet длани)” zic/1, als van
»zal/0,1m” „отваги/ш. ' . ы »
.
~ Rifond/de ¿fe/‘dt hog mn' noY 71,191, 94 on 140 dor
Soldatsn-School,'ef1 т het >a/gcnuon»wz/1 al de plo/zz.

- fou in het ngkment ‚ пг‘шкшг тег: Hf Лат uifgc
drukt, dat de daim~ langS lláïloop'ïo'ßla'dabehoeft :c
»Vorden uizgo/lrcltîrlae/gßrn, in gow/Zo' zul/ek moet ga
fà/zicflclz, nadrukkelijk avon/ß днём, @xii/'k „Q_ „59,

79, 91- т: 128 du..Soldmen-School daarvan :an voor-_
bedr/a Xxx/.1.21m dft/zoll.
Nag топ í/ë nanou/lcon, dat, т „9.198 der mm’
`gang/«f .Sn/zool, le bcc de la Crbsí'e, in Лег wm lv,
лаю" пс la cmsfc, ¿whoa/11a' wordt'. D: aldaar bezint/

„da bciwgf'ng, бедами/е il: ‘ha gema“ Цвел 'weinigA дули
-

d
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-de {фонда afje brengen, ‘is echter zoo gering, a'at
het vrĳ onverfckillig is, wm welke der úeide eena—
‘mingen men [fj/"die долдонит gebruik make.‘
Ook zijn er in het nglement fommige plaat/en, welke
eef/ige opheldering behoeven , uit [loof/le dat zij 'vB/'
falsi/[6nd kunnen oog/epen Worden, _daar het Reglement
‚zelf zie/1 desaangaamle niet verkl/tart. Ik gebruike}
vrijheid, 'de opmerkzaam/zeid U11/ER _ LjXCELLI-:NTIE ook op
deze plaat/en te bepalen ‚ en aan UW иоос EDEL/5
CESTRENGE op to geve—n, мышц omtrent deze/ven bij
.de Garde van 21j/“NE M_AyEsTEIT, DEN KONING, gedag/1;

"en gehandeld wordt; tot liet doen van welke opgaaf de
{Heﬂ' Major G. M. сект Henle/ms, bij het Regiment
"Grenadier:l yan ove/gemelde Garde, de Vriendelĳkheid

’ дети! heeft, mij in ﬂaat ie [iel/en.

.De eer/ie dezer plaat/en komt voor in de Bataillons
School op blo/Zz. 199. a". 38, alwaar niet: ‚bepaald
is omtrent de @siegt/zg., die de tamboers en muzikanten

moeten maken, от, (wanneer het bataillon achterwaarts
varen zal, zio/1, van voor /zet derde, tze/Iter het eer/ie

gelid te vervoegen.

Bij de Koninklijke Garde is hier

lomit/‘Ventingame/xt', dat de tamboers en muzikanten te

шт- einde niet от de vleugels heen gem/'1,- maar zich
`door de opening begeven van Ízet yaandelpeloton,’ het
welk vaan/zen plaat: maakt ‚ enaadelijk na het com-
mar/do KEERT wederom гит/ы.
.
Even :,oo:t`.\‘> lìt‘j de Koninklijke Garde дервиш, dat,

»wanneer ¿en bami/ion uit de orde van bataille met
peloton; regt.‘ in colonne zwenkt, de vervulling: onder—
—0 trier van ieder peloton, die-regter guide van betzelve
’Tc

‘___-

V .‘E

is _EL

А IG»

Y

im

‚genoemd wordt ., op ¿et eornmozzdo MARSCI’I, ‚liet welk
tot /zot doen der mwen/¿ing wordt uitge/¿broken , niet
oli/'ft ‚Лилль, maar 'do ‘bmveging-vaîz ¿et derde gelid

volgt; zie/z voorts,'oyereenkom/lig n”. 53 derﬁûiaíüQns
Schnì‘l , naast den ‚года `Ищущая vonîliot eer/ie
gelid улиц/Ц peloton р1адддш16,'‚_яаоддга de peloton:
korn/Handout de zart/:king „door ‚op/zonden. ‚ ‘ ‘
i.

Nog is bij de Garde îyan. den ¿KONING aangenomen,
dat, om de afgebrokene pelorons„ die bij het retiraron
van een in bataille mare/xerend bami/[on

zie/1 vóór

ватт mogtert bevinden, (Bataill‘ms School, ‚bladz.‘332.
no. 504) weder te. doen opmars/zcch ‚ eenvoudig/ijle

¿recommandant zal worden ‚ indien liet aantal dier
peloton: , bij voorbeeld, in vierte/laat: ‘Vicr linker
(of regter) pelotons opmarche’rcn.‘ `
к
. ‘
Verder is ¿et bij de Koninklĳke Garde in geòrm'k,
dat, na het commando STAAT, vermeld in n0. 597 op

bladz. 355 der Bataíllons School , de derde en vierde
fergeone zich op den regîer en linker vleugel van Jut
eer/ie gelid der теме feetie plaatfen.
` - д; .‘ ‘ l
”будет wordt bij hetzelfde- Konin/:lijke ‚Corps >¿not

navolgende fliptolijk aanòevolon, als

.'.

Ten iff# Dat, bij het polotom vz'mr,‘- deïkommau‘
donzen van de ‘onevene peloton: (f) vooral moeten
zorg droga), het vuur ‚voor de eer/ie maal‘larîigza'am

in te zetten, ten einde zoo veel mogelijk weg te ne
men den ﬂilﬂand, die ander: altijd plaat: heef}! tus‘
.‘—-

'-

.‚_‘-f€/1eîz

(")Baîai110ns School , Mads. 196. и". 30.
i 5

~
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[Мал /zct 1' zur wm /zct жует/с т dat wm hat тел/Ъ
pelotm.
M- Dax, 'nw/infer тел zich in Colom/c уезде/(1 мл,

от naar de lin/:cr of regler zij’ te „mrc/wrm- U),
:oa wel im tvv-fda, al: /zeß voor/la ¿0e/axon , luy' ш
:za/wangen van den типе/1 ‚ haqgn/:aamd „и так:
Увод/[г marc/ferm; maar dalle/ij? :flot-t зашили, du
wìjl het vooruit „mrc/uzrcn шт het meal/e ,jid/)fon
идет ни lic [fi/‘actie van het ccf/Za ‚гона/с b/‘c/fgffe;
т (Мг, as'fzfszcér deze bswgiwgplaat: zal, удрал,
от vaar ста/2 Ifgfpsctwr tc .JM/erm, da komma/zdnet
'wm /zct fer/Ze fac/afan .moet wor/jm gmvmrffÍngÄTWUI
' zijn palato/'2 пёс: „шт! da „нудист/Бей! wm du
zrlfs fra/zt. fr: doa/2 voo/wif komen, vermin in, Ádit gc

‘val а’е guia-’cs rag/s тоста ‚ад/2, »on ¿zu da раджи,
ì'n /zet mars/:erm mmf' da linker griffie», #in "утёса,
maar :wm/¿cf? зги/[ст e .

Sdg

Dru, wanneer man zich te regterv zijde off links

Vin bat/lille formecrt ‚ met femm ill adonne afgemnr

chacra' zijnde ‚ de [сшита/Маше” fle/"lwcede идёт/тёти;
of furia/z zic/z, op het woord шьт, niet от dgp [if/k”

Nen/gri, maar лифте/2 da cerf@ т gwada fwn@ ¿lows
achter kÍzct from дадут.

„

' д ç,

41,# Dat , wzl/naar da colonize; JclßnttagßzeI дарами/[1 [д ‚
(Винтом. `School, binds. 373. \.120.т-7бо_},- 'da ‚са’ида:
`[согплгитгтэто шт Лед 71:25:01 »Mlm Milli/¿011. »Ik ver
val/z'ng:„ondarojïcìerßfz wm' h_:lxe'fycg wz die Wm А“
lileccŕ Iza/vc bami/lolz de linker guides van da [ас/010215
`

vsz

(Ú baiaiìlons School, ¿fla/iz. 203. n". 56;
,
l

ц
‹

~

`

.

VERSLAG.

xv

van dit linker lah/e bataillon мы” zich moeten [weeen
in het derde gelid.
`
54! Dat, al: de bataillons kommandant eene colonne
d’aelaque begeert, om achtervolgen: daaruit ter/land een
qz/arre' te kunnen formeren , hij de in de Batail‘lons
School op bladz. 371. na. 665 voorgefehrevene commando’s
in zeo verre zal veranderen, dar/:ij al: dan commanda

ren zal: x. Colonne d’attaque; 2. Met-‘regret’ è‘n Пинг?

pelotons, op pelotons distantie ," op @ti-midden 3: щ
COLONNE. ` ’

‘

` -

П ‘ —“‚

бай: Dat, wanneer uit de ﬂank gemarehee‘rd worde, en

men in рант zal opmarcheren С"), de Долг-[геттин
damen niet eer, dan na het woord MARSCH , vóór 'hunne

afdalingen komen, doordien 415, dan de vereisen: ън'ог
а’еМ/е plaats van zelve open komt@ En eindelijk
7€@ Dat‘ te allen tijde, wanneer men, het zij geopend
‘ofge/loten, in orde van colonne, en zoo wel 'wanneer
men ui; de ﬂank, als infront marcheert, de commando’s
плавен en HALT ‚ overeenkom/Ì’ig no. 242 der Battaillons

School, door de kommandanten der afdeeliagen‘ dadelijk
moeten herhaald worde‘n,hee wel/:eigenlijk _ni/fe gefehiedt

ten dien/ie van home eigene afa'eeling ,. maar om het
commando tot de kommandanlen der volgende aﬂleelingen
over te brengen, die anders menigmaal door den wind ’
of het geran van Лиде/2.611: zonden kunnen belet Wor—
den, helzelve te hoeren; виста/га dan ook deze comman

do‘s door de afdeeling-kommandanem met yeene genoegen,
me v’erheﬁ’îg van ßen: moeten worden uitge/preken. .
`

` ‘

" D#

C) Vergel. de Pclosons School, Made. 13o. n“, 1,44, 145ç

avr

VERSLAG.

Deze „шиш aanmerkingen ,v тлеть meende, ter
opheldering en tot beter ver/land van de eene en andere
‚plaats de: (Мутит, in het tegenwoordige Ver/lag aan
‘UWE EXCELLENTIE te moeten l’ijlìrengen.
‚
Ik kan -Werigem dit Ver/ing niet eindigen , zonder
’‚gewag te hebben gemaakt ‚van de _hulp , wei/ee ander/eliei‘
dene боем: verdien/lelijke Сушит mij in mijnen arbeid

goedgun/iiglijk bemand, en van de ara/maling! die zij
daardoor aan ‚denzelven hebben toegebragt , en zo’n/er
Hun Edelen hiervoor mijne зуд/темами снимал]:
Jungs' _dezen weg openlijk betuigd 'te hebben.
.- [inzonderheid ¿en ik te dezen opzigte de groot/Ze ver

îpligtingen /ehuldig aan шут; EXCELLENTE., den Gene
raal T4RATRE,

’domi-Generaal der Koninklijke Garde,

‘welke niet` alleen de дождем/щит gehad heeft, van
“mij de oor/pronke/ijke uitgaaf in 410 van 1791. van het
Franfe/ze Reglement , waarnaar ik mijne Vertaling
Vervaardigd heb, ‚ter leen te geven, maar zich ook wel
fleefe‘ willen verledigen , om mijne overzetting der ander
jfl-beidem Commando-woorden te beoordeelen, en mij
daarop Hoogstdeszelfî aanmerkingen ze doen недо

men G“), --—— aan den reeds genoemde” Heer Ада/от
CORT

(*) Deze vertaalde Commando—woorden zijn, met de Franfche
dnar tegen over, in een afzonderlijk Stukje door mij uitgegeven, en
reeds vóór lang, door de zorg van ZIJNE EXCELLENTIE, den

boven genoemden Generaal, bij de Koninklijke Garde ingevoerd. yTe
gelijk heb ik in dat Smkjc eenige fcilen aangewezen, welke in de
uitgaat' in 8°. van het Franfche Reglement, van het jaar 1805, bij
Magi/ful te Parijs ‚voorkomen. Ik h‘eb‘ echter naderhand bevonden, dat
die

V

E' Rl SÍ" L

A'ï' С}

Xviïï

‘com~ IIETLIGERS, die mij „давшее! floor ‚вышедшем
der laatst bijgebragtc aanmerkingen; ' maar ook doorA`



mo'.

°

l

díelljsr vari drukfcilen nog met vele пат moet vermeerderd worden ,
waarvanil: de voornaamfte te dezergelegenlicid opgeef. Zij zijn de vol
gende: Oppag. 179.l reg. 2 van ond. Raat: chef de шпон, et Ic guide
au „тугим rang. lees, zonder de comma: chef de /Èction et la guide
au ”отгуле rang. -— - pag. 299. reg. 1 van bov. (laat: ou lees: et .
— — pag. 360. reg. 5 van ond. {laat-z Радий/2712: do bataillon lees:
Радиан: du bataillon  —- jang. 374. reg. 18 van bov. ilaat: màs!
545 г: 546. lees: пи. 345 et 346.- `- pag. 424. reg. 13 van bov.
Haar: т masfc. lees: ou ш `mas/s. - »- рад. 428. reg. 15 van bov.
Панк: т avant en lees: ¿n avant ou en -2 - eny in de Explication
des Planches relatives au Ищите/22, op pag. 7. reg. I2 van 0nd.4
(hat: It fecal'er far-gmt derrière lees; It lieutenant derrière le centre
de la тёте fectìo/z, le Лгала fcrgcnt (БАНАН:  » pag. 17. reg. 5
van ond. (laat: им. ‘168 et fuîv. lees: n°1. 160 et faivans. - - pag.
18. reg. 4 van ond. Маг: n0'. 181 er fuiv. lees: n“, 131 a Лития.
—- -— pag. 2o. reg. 1_0 van bov. that: nos. 13o etfuiv. lees: n". 136 ’
et [им/‚т. — —— png. 22. reg. 2 т ond. [laat: им. 214 et fuiv. V
lees: n°3. 204 ct тиши. — — png. 25. reg. 9 van bov. (laat: mar. V
elle I: pas; lees: r11/franc lc pas; - -- en op dezelfde bladzijde reg. j
13 en 19 van bov. (laat: Миф/ст а Ёёттдиё la [гит]: /ìctz'on
`lees:` штиле a definaqu la fecondo, elle marque le pas pour и.
tma're la feconda fection - _'pag. 26. reg. 2 van bov. Pfam; de ì

guide lees: du guide —- -— en op dezelfde bladzijde reg. 6 en 7 van '
bov. (laat: du guide de gauche; l: dern/'cr lees: du guias da gaz/cke, `
n с: dernier -  152g. 27. reg. 8 van nml. (laat: п“. 56j et fuis'.
lees п“. 56. — — pag. 29. reg. lo van bov. (laat: fa marcha do ma
nière lees: fa mai-che (а), de manière - —— `pag. 30. reg. 6 van
bov. Цанг: la colonne en _avant d: la ШИЛО”; lees: la colonne, en

ava/’1t de la [Нити de direction; --'-  jaag. 31. reg. 13 van,bov..
Haat: du premier bataillon lees: du premier peloton »- _ en о

‚

‚

d; l

xvlu

VERSLAG.

mij zijne itz/¿ching te verleenelz in het vertalen der,

commafldwwoordetz ‚ eenen внушила); die/ut бежит
Лее/2, _
dezelfde bladzijde reg. 5 van ond. gaat: Lvlíjudantmajor lecs:L`zm'v
{Мат-ткут (Ь) — — peg. 33. reg. 1 van ond. Паж: n". 153
et 154. lees: n0’. 154 et 155. _ _ pag. 34. reg. 15 van ond. (laat:
les Jeux premières ßles lees: les iìcux dernières те: —- — pag. 35.
reg. п van bov. (laat: la Ш: droite de (х), lees: la jì/e de droite
(x). _ _ pag. 36. reg. 9Vvan bov. (laat: qui oblige c: tro/'.1 file!

lees: gui oblige 1ro-is files ~ _ pag. 41. reg. 12 van bov. Гсааг: à
droite pour lees: à droite, pour _ _ pag. 43. reg. 6 van bov.
flan: п“. 327 et fuìv. lees: ná’. 329 etfìtiwzns. _ _ pag. 44. reg.
3 van bov. Нам: feportant lees: fe portent _ _ en in. атаман
regel (laat: en avant, lees: т avant,- _ _ voorrs llaa: nog op de
zelch bladzijde reg. 6 van bov. rtrrìve lees: arrive' _ _ en in den
zell-‘den regel (laat: tee/me à droite: il est гари/27214 lees: tourne à
droite, comme it est repre/ente _ _ pág. 45. reg. 8 van bov. llaar:
и'моюп fest lees: Ie premier peloton s’est _ _ pag. 49. reg. 3 van
ond. так: Ia ligne С ах) lees: [а ligne (хх) _ _ png. 55. reg.

6 Vanvßond. lìaar: le.: Evolutions de ligne, lees: I`Eenle de bataillon;

_ _en in детищ-п regel Raat: n°1. 356 et fuiv. lees :‚ n". 586 et
житии. — -— pag. 6". reg. 6 van bov. ilaat: (а) Кгргсугтм: lees;
(a) repre/ente _ _ pag. 65. reg. 8 van bov. Praat: n°2 237 et jim'.
lees : п“. 157 et ‚тёти; — _ en op dezelfde bladzijde reg. 13 van
bov. Паве: Ie mouvement.' lees: le mouvement, _ _ png. 67. reg,
9 ßaar: le bami/lon Идет! lees: le peloton designe _ _ pag. 68.
reg. 16 van bov. (laat: .vous _la „omelie direction lees: sur la nouvel
le direction _ _ pag. 69. reg. 4 [laat: n°5. зоб et fais'. lees 11°’. 206

et штат. _ _ png. 71. reg. 14 `van ond. Praat: (e s) lees: (e f)
_ _ pag. 73. reg. 9 van bov. liant: n”. 305 et fuis'. lees: n0’. 304
et [игу/ат. _ _ pag. 78. reg. 12 van ond. (laat: под 403 et fuiv.

lees: n°5. 422 zt [стиль -— _ pag. 81. reg. 6 van buv. Наш: en
avant lees: ш avant, _ _ pag. 82. reg. 7 van ond. ñnat: fest
forme lees: з’т parte' _ _,pag. 83. reg. 7. van bevil-nat: deux/'è'
,me lees: ßxième _ _ pag.‘8~5.` reg. 11 van ond. Нам: Пи
fume.

VER s«L¿A G.

хщ

йог/2, w-V шт de neil: genacmzk Нежат,

rim K12/ar..

nfl о. 2. mv мышек, т dan 'Lnilmani - Kolonel
T. шамтщ, — т шт dan диктат-Комм] к!“
Али/те Tr WIESE., welke mij are! zijne даме/шт:
buff/{'Ãclfjk fils диете/225 en de verm/ing van ¿miga
kumt/)eŕmmingm heeft wil/cn medal-leale”. 00k moet ik
mij/zen diz/1k bam/'gan шт den Heer D. MARIITZ, Dí- .
гасиш- dfi' Gamer-Fabrieklc Сайты/73, die di: vrien- ,

delijk/mid две/2 gehad, Wm mij., door zijne ведет/ив _
inlichtifrg, lo! /mt wrm/m van da патт dar vefjchil
Ißf/ds iler/eu van М: дыши" i/z Для; nfld/en.
'Vooral ватаг [rm il: dc grootßc dankbaar/:cid fc/m]- `
dig шт (le llc/'da Haaien., de?? Kola/icl О. ‚2. WIN SANDICK
т [lc/1 [Заменит - Kolonel T. BRIATTE ,

wm

ага/‚ё:

da [aalst genomzde niet сжёг! дог: шт /zclrßz'ndc dcr ,
Pelotońs School mijn ij'vcrigc ¿Medan-balder {четырём
maar ook, door zijne kundc т nfwcrmocida izq/poo
riz'g, жег wel ler идти/ст; van de Vertaling in hat
algemeen мл zoegeb/'fzgh т wm wel/25 а'г :mi g5»
noe/ndi: zic/1 wel тег da> титан/25 шт ст ага/7316724 L

[ij/c gada/ic iler «Bataillons School heeft willen áezig ä
houden, т с/(шгтдогт da пинцет/сдай! -Ízceft gc
had , wm al da ¿laden der Vertaling пл tc zien, т mij, n

~

’

‚ ^ ч

De:

_llfml où, ai'rivmll т (р) Il lui a couvert lçes: Пали/м où _arrivai/1""`
zu (с) .' il lui a couvert -- ’ en op dezelfdeV bladzijde reg; 8 van
ond. (laat: дат fccomïe ligne, магии, lëes: d: la /ëfomíc ligne
exéculß, — -— pag. 87. reg. lo van bov. (laat: marchant lees?
‚панде —- — png. 89. reg. 8 van ond. (hat: par тау/лет lees : par
щитам  -- eenige andere (Щеп van minder belang, 200 als bij .
vqorbccld he: weglaten eener comma, welke niet hinderlijk zijn aan
den zin , zijn alhier niet aangewezen.

>

"Lw:

me"

VE‘R‘SÎLA G"

Deszelﬁ”‘be/a/1grij'ke aanmerkingen op dezelven‘mede ttf
deelen. —“- `llc weet niets beter ter aanbeveling van
deze Overzetting te kunnen bijbrengen, dan jam zulke
nit/tekende Ûfﬁeieî'en al: [Medewerkers aan dezelve te
noemen, welke algemeen door bun/ze kunde en erva
rendbeid uitmunten. Niet te hartelijk en vurig kan

ook‘de erkentenis zijn, die ik aan ban, en aan al de
overigen, welke mij in dit Werk behulpzaam geweest
zijn, voor de groote diensten, die zij mij bewezen
hebben, openlijk toebreng.
‘
.Dit is bet, HOOG EDEL GESTRENGE HEER ‚1 bei 'welk
титек EXCELLENTIE aangaande deze Vertaling mee/1a'
de te Moeten. berigten, en waarbij ile verder niets te

'voegen heb, dan den wenseb’, dat dit nieuwe Regle‘
ment, overgenomen van eene Natie, die in de laatste
jaren ’voo/‘al zulke Verbazende Vorderingen in de Jiri/gs#
kunde gemaakt, en onder de aanvoering van baren grog.

ten Keizer, den тли/тут NAPOLEON, zul/ee лине.
ren'de daden 'ver/'igt heeft, er mede het zijne toe moge

bĳdragen, от de Holland/ehe Legers, die altijd door
kunne dapper/mie! en beldendeagd zijn beroemd geweest,
даёт alle volgende tijden door bun oorlogîbeleid en

bun’ne krijsbedrijven te doen uitblinken.
Ik heb de eer, mij met den diep/ten eerbied te noe.
м-..
men
‚ HOOG EDELE GESTRENGE HEER !
Uil/‚ER EXCELLENTIE
onderdanige Dienaar,

j'. VAN WOESTEN—BERG,
’ Hon‘ishûircdĳk‘,

Kapitein der Artillerie en Genie en Орь

den 7deu van
Slagtmaand 1807.

perfte Leeraar der Wis— en Krĳgskun
dige Wetcnfchappen aan de Koninklijkd

Militaire School te Hondsholredijk.

г? в L А пучина"
.l .

EERSTE

HOOFDDEEL.

Formatie van een regiment in orde vay_baraille.:r y

‘i Надя. I.

Plazuûng der añìcieren en ondcxoñìcieren in dc orde vm* ъ

bataille.

4,

" Plaarfmg der hoofdoñicieren , adjudant-majors en adjudanœn.
Plaarûng der tamboch en muzikanten.
:-

De vaandelwachr.
Onderrigting der regimenten.
Onderrigt der otlìcieren.

'
'
‘ ’

`
'

Onderrigt der onderoñícieren.

'

'

6.
aldaar.

1
и

'

~

`

'7.
8.

aldaar.

' `

9.

TWEEDE"H60FDDEEL.
I Soldazmlfcńaol.
.Vßrdceling der Scldaren-School.

j ц.
-

1

А

13.

EERSTE AFDEELING.
' I'.
II.
111.
IV.v

Les.
Les.
Les.
Les.

Роба: van den Готам zonder geweer. '
Regis om, links om, regrs om keert.
Grondrcgels van den gewonen pas regtuit.
Grondregcls van den fchuinfchen pas.

15,
до,
22.
а;

TWEEDE ‘AFDEE’LING.

I. Les. Gijondrcgcls in het dragen van hcì geweer.
II. Las. Handgrepen.
ш. Les. Lidiug inlvicr tempo’s.
‚ Grzwindc lading.
*È

. ,_
_

д ` к

go.
33.
56.
58.
IV.

ххп

BLADW IJZE‘R.

1V. Leg. Vuxjen rggtuir.'

_ ‚р

вашими vul-en.

f.;

r ‘

,L

"h

-

'A

Щадя. 59.l

M

60.

Twee-gelederen vuur.

63.

DERDE AFDEELING.
I. Les. Frontlnìarsch.
ч
»Y
II. Lu. Marsch uit de ﬂank.
III Les. I’Ei‘gtí’ndg.’v
I ` ‘l

1V. Les. Zwenkin‘gen.

‘

__

‚‚ ¿_

_

i l “

" ‘

‘ '

-

68.
75.
79, : '~

__ ‚д _I

’ '

84.

D ERD БИС-СЕДЛЕ. E 1a..:
1;

Mmm Миш ‘

"

Е E R S' T E

ART. и
‘

2.

_‚’

9.0‘

L E S.

De gelederen openen.

‚

l

Riâting met open: gelederen.

3.
andgrepen.
_
. 4- De gelederen ﬂuiten.

_

_

>

5. ngeipgen met волоки}; gflcderçn.,

т w Е в D E

Y _'
l

96.

_ _ A-

9,8.
99.

. ._g

loo.

L_ l; s,

Акт. I. Lading in vier tcmpo’s.
9.,

Gezwinde lading.

3.

Pelotons vuur.

93.'

102.
.-

' 

.

юз.
104,

4. Twee-gelederen vuur.
5. De vuren achterwaarts.

‘
\

’

105,
1,07.

D E R. D E L E S.

Am’. x. Marsch in hága'llle.

‘Y

Ã- а;

I

e.

Het peloton, in bataìlle marcherende, doen

3,

Schuinfche шанс): in bataille. y

Ъяд‘ъчиёчпмечдтггщи riem“ ‚

_ im,
W

`

Us.
‚

116,

4, Den pas marqueren, ‘en marcheren met ’den
gezwinden en met den aehterwaartfcheu pis.

5.- Мать in bataille me: verkeerd'fronr.

118.

ux.
'VIEP,‘

'B' AL A D W

2 -È ‘lily

vlßnòn LES.
AMM". t. Uir de ñankmçlrcheren. I ›
_

"шт
Иаа’злез.

2. Mer rouen van directie veranderen.
3. Her peloton? ult de Hank marcherendç, halt _„

laden muco, ы и Мы вьюны;
4.

‘

124.

125.

Het pcloron ,als het ui: de flank marcheerr , met
forten te пасет 0f.. linker Zijde in bataille
formeren.

x26.

5. Wonneer Ihog pelgrim Agrit de flank шашист,
her peloton of dc fecrien in den marsch ~
formeren.
‘
`
Y

_
' 123.

ул F D E.
Акт. r. Mer fectien in colonne afmarcheren.
2. In'colomìe mzxrc'l'xerén.`
i' ч
3.

Van directie veranderen.'

_l

A

хат.
135
-

то.

4. De colonne-doen halr houden.` . ‚ «..»
„ .
5. Als menumei:` fccrien in colonna is, ziek lian

145.

of тещ: in bataille formeren.

|47.

ÈEÈDE IfÈÉ.`
Акт. I. помыть afbreken; вынесете)? Wedérońl
doen opmarchcren.

z

-

155.

Ih colonne met den pas а‘ггоше (langen щ;

pas) marcheren, en de onderfcheìèiëde , lin
-he'r voorgaande шиш voorgêfcIrrevehe,` béì -:`
wegingcn der токсичен-шеи.

’

157.

«5. De fecrien formeren . en атм тёти:
'doen брит-сшит
`

ибо.

4.

166.

Conrra-marsch.

5. Mer fecrien in colonne щш. zich te regtór
of linker zijde in bataille"tbrrnerèxi.
.f

168.

Verordeningwrrent he: fehleren Inaar de fchiîf. "'

177.

Нападки“ der onderoñìcieren mer- het geweer.

178.

Haudg'repen der #mittleren ай: dë'ń äëgën.
».

"яд
l

'
_

184»
Hd

(etva

Y Y.n ¿L -A -D ‘W t] _'z E R.

-î' i

Het falucren met den degen.
Het falueren met het vaandel.
v
Verordening voor den'tzmboer-major.

4!

ш

т,

blade. 185.
` aldaar.
186.

I-

~

VIERDE HooFDDEEL.
Bataillon: fcńool.

o``x

‘EERSTE
Anp.
ч

189.

.

Openen der
2.1 Handgrepen.

AFDEELING.

gelederen.

190.
192,

‚

3. De gezwinde lading en de vuren.

"
Акт
'

193

TWEEDEAFDEELING.'
I. Regts of links in colonne.
2. Achterwaarts in-colonne , regts of links.
3. Het машет in geflotenc colonne formeren.

200.
204.
207.

.wir

x

DERDE,AFDEELING.

Акт
_, -

t

r. .In colonne op heele distanrie marcheren.
z. Colonne op weg.
'
3. Verandering vnn directie in colonne op heele
distantie.
, door de gezwinde
5. ADediflantien
colonnejdnen
halt houden.

| «Jl

6.

,

245.

4. Verandering van directie in colonne op heele

~ .l

и

m7,
ш,

manoeuvre.

j

в

248,
253.

De colonne tot op halve distantie ‚ of gnnfche

I lijk doen oplluiten.

.

a.

256.

7. vln colonne opdfectien-distantie of in gellotene
Ч

l

im

colonne marcheren.
8. .Verandering van directie in» colonne op fectien
distantie.
9. Verandering van directie in gellorcne colonne.

259.
260.
aldaar,

ART“

BLADWIJZER.

xav

bladz. 266.
ART. lo. De contra-marsch’.
In
eene
[lil
itaande
gellotene
pelotons
colonne,
n.
met den regter of linker vleugelaan het hoofd,
de divilien formeren.
a
269.
VIERDE

AFDÈÈLING.

Акт. r. Wijze omV cle lijn`van bataille te bepalen.

£751

Onderi'cheidene wijzen , om de colonne op Вее—
le distantie, met den regter of linker vleugel

aan het hoofd , op de lijn van bataille in front
_ te formeren.
1°. Colonne op heele distantie ‚ met den rcgter

278*

vleugel aan het hoofd, links in bataille.

так.

Inverﬁe. (Unikat-ing.)
Ы. Colonne op heele distantie, met den regter

281.

vleugel aan het hoofd , te regter zijde inf.' Г
bataille.
3°.

’

э

Colonne op heele distantie, met den reg-

232:
к

ter vleugel aan het hoofd, voorwaarts in
bataille.

289.

4". Colonnc op heele distantie, met den reg
ter vleugel aan het hoofd, front achter

waarts ín bataille.
a»

.1.

депеш.
4.

для.

Formatie in bamille,uit twee bewegingen zamen

29S»

Verfcheidene wijzen , om eene colonne op halve ‚t i
distantie en met den regter of linker vleugel . „
aan het hoofd op de lijn Ivan bataille in front _
‚ tcv formeren.

.

зов.

1°. Colonne op halve distantie,met den regter 
‘ vleugel aan _het hoofd ,.-links 'in bataille",- _ ‚
door de affranan van voren te nemen. ‚pal/laan

2°. Colonne op‘halve distantie., met den regter
of imkei‘ vleégel aan het hoofd , te reg-`
ter of te linker zijde in bataille.
l
t l

э ›

302.
su'

of“

ß L А D W IJ z в к.

XXVI

3“. Colonne op halve distantie, voorwaarts in

bataille.

I

bladz. 3oz,

4°. Colonne op halve dístantie, het front ach
terwaarts in bmille.

5.

303.

Deploìjemenr (omwille/ing) der ggßozerie co
lonnes.

VIJFDE

aldaar.

AFDEELING.

Marsch in bami/le.
J

Alu'.

I. Voorwaarts in bataille marcheren.

314.

2.

Voorbijcogr langs een шиш ‚ in he: avanceren
en retirereu.
3. Verandering van directie in den marsch in bataille.
4. Schuinfclie marsch van een bataillon.
З. Het voorwaarts marchcrcndc bataillon doen hal:
houden ‚ en hcczelve rigren.
6. Marsch in het retireren.
7. Het rerirerenclf: baraillon doen halt houden, en

heueive in from herflcllen.

`

326.
332.
336.
339.
342.

345.

в.

Met een bataillon uir de flank marcheren.

346,

9.

Het bamillon mer rotten te regler of linker zijde
in bataille formeren.
`
Doorrrekken der linien.

349’
35h

lo.

п. Егопс—Уегапаегйпя.
32. Rerircrend door den hollen weg trekken (ller

36h

дата рак/степ) van den regler of linker vleu~
gel at' aan.

13,V Colonne van aanval тащи).
x4. Herznmelìng.
Bataillons onderwijs, afgedeeld in lesfen,

368.

‘

\ 371,
`

376.
57;'ç

v IJF

BLADWIJZER.

am:

VIJFDE/HOOFDDEEL.
n

Evolulím `wm linfa.

bln/lz. 381.

Plaatfîng van den kommandnnt ‚en chef en van
de brigaden- en regimems kommandanten,
zoo in linie, als in colonne.
_
Algemeene voorfchriiren voor` de commando’s.
Formatie der regimenten in bataille vóór hun

kwartier. _

‘

aldaar.
383.
l

385.

anenftelling en marsch van het détachement
Lot het af halen der vaandels.

‚

l

536.

vlìerbewijzingen , welke aan de vaandels moeten
betoond worden.

EERSTE
AAT. т.

388,

AFDEELING.

De gelederen openen.

389.

2. Handgrepen.
i
3. Lading en vuren.

’ “ ¿aldaar
_39m
‘\/

TWEEDE AFDEELING.

Авт. h Regts of links in colonne.
Açhterwqans in colonne, regis (of links).
Regts in colonne, om naar den linker vkugèltpv
marcheren.
_

4— De linie in geﬂoten: çolonue formeren. ' 'c

DERDE

” 39;.
396.
397.

398.

AFDEELING.

Aar, I. In colonne op heele distancia marcheren.
s.. Colonne op weg,.

„ “4

405.
403,

т,

\

BLAD‘WIJZ‘ER;

xxvru
ART. 3.

Verandering van directie in colonne op heele
bladz. 409:

distantier

Verandering van directie door de gezwinde
manoeuvre.
‘
De colonne op heele distanti: doen halt houden.
De colonne tot op fectien-afftand of ten volle

doen oprukken.

4x0.
413.
417.

‘

In colonne op fectien-distantie, of in geilotene
' colonne marcheren.
Verandering van directie in colonne op fectienf
distantie.
Verandering van directie in gellotene colonne.
то.

418.
420.
aldaar.
422s

Contra-marsch.

In eene (lil ftaande pelotons colonne, de divi
Il.
423s

ûen formeren.

VIERDE

ART.

AFDEËLING.

r.l Wijze om de lijn van bataille te bepalen.

ша

Onderfchcidcne wijzen ‚ om uit`de orde in
colonne tot de orde van bataille over te
gaan.

1°. Colonne op heele distantie links (of
regrs) in bataìile.
Invei‘ﬁe. (Отжег-5:25.)
Algemeene voorfchriften voor' de trapswijze
of op elkaar volgende formeringen.
1°.
3°.

Colonne op heele distantie te regtex'
(of linker) zijde in bataille.
Colonne op heele distantie, voorwaarts

’ in bataille. ’
4°»

`

Со1оппе ор heele distantie, met den
regret' vleugel aan hethoofd, het front
achterwaarts in bataille.

437‘
ART.

НЕ А D’ W’ 1; 2 Ë’R’.

шт:

ART. 3. Род-тайги, die door de verbinding van twee
bewegingen ygefchicden.

4

440.

Onderfcheidene wijzen, om eene colonne op
'halve diàxamie ,met kden regte: of linker vleu

’: ‚gel aan‘het hoofd; in bataille te formeren.
1°. De colonne op heele distantie Voorwaarts
-:.i.' 
openen.
1

ш

Ш
т 2°.

Colonne op halve distantie te regter (of

"0 3°.

linker) zijde in bataille.
Colom op halve distantie voorwaarts

"'

‘ ín bataille.
4°.

'. l...

Ш.

1 _

aldaar;

Colonne op halve distantie,

het fron

achterwaarts ’in bataille.
. Deploĳement der цветные colonnes.

J

452.

v-ì

aldaar.

1°. Het front voorwaarts.
n' 2°.

453
468 .
aldaar.

Het front" achterwaarts.

3° Het front links. '
4°‘ Het from regis.
„1 -

._

. '

469.
‘

'

'

' ‹}

ЧЦРВЕ‘АЕВЕЕЬ1ЫСЦ
. yMax-sch in'bataille. ’
'J

Акт.
›

ц

ш

ь
IJ n

Veranderingen van directie onder-.den ттЁсь
in bataille. »

`

1v

:)

480.

De linie doen hait houden en dezelve rigren. "

neveu?

Vuur in het avanceren'."
Marsch in het retirererî.>

484.
‚ _

‘
1

l

.

n
ь

Verandering van directie in het retireren.
Vuur in het retirercn.
Dóortogt voorwaarts door _den hollen шедшим).

487.

дн
492

4%

т.

Doortogt door den hollen weg (’0f het ‘dÍﬂÌÜ
IO.

achterwams.
Front  veranderingen.

503.
507

Frontwerandcring in twee linien.

5m. ‘

‚I

u 5

Regt
Í

m;

HL ADW. ц Z’E R.
’Ragthoekigc 'front-verandering voorwaarts , up
het uiteinde van den regler vleugel der eer
íle linie.
_ ‘
’
11k/dz. 513‘
Rogthoekige

from  verandering achterwaarts ,

op het uiteinde van den regret 'vleugel der
cerne-linie.
А . .
-r
Regrhoekige front-verandering‘,“van den iin‘
‚ ‚ker vleugel voorwaarts, op her midden der'

514;

сете linie.
‘
Schninfche front-verandering voorwaarts, op
het uiteinde van den regret vleugel der eerfte
linie.. .
„и:
ли!
’.
.

515‘

5x7.

Schuinfche front-verandering achterwaarts, op
het uiteinde van Мишек ’vleugel der 'eerûe
‘-

'
‚

linie.
. т i.‘ . i“’
‘
Schuiní‘che front-verandering voorwaarts en
achterwaarts, op het _uiteinde van den linker
vleugel dcr сете linie.
‚
‘
Schuinfche front-verandering, van den linker
vleugel voorwaarts, op het midden der eerfte

519‘

521»

linie‘. ‘ ъ F '

wh

Schuinfehe front-verandering, van den regter`
vleugel voorwaarts, op hermidden der сете ’_
î. linie. “г
j . Ч
п. Orde en échelon (of tmpswijzc). x 2. Retraite en échiquier (ушила/Езжу“ terugtogt).
13.

Door-trekken der linien.:Vm l'

523.
527.
538.

I

x4. Voorzieningen tegen {iàlîëwlcrie‘
Orde,„waarin de reginlxen'ten детски тип.
\

i

541,

‚

545.
556,

mrîm": mis выпиши.

мы.

AANW‘IJ’ZIN‘G
Ьвв.

VOORN’AAMSTE

MISSTELLINGEN EN‘ DRUKFEILEN.’
V ‘

‚

‚

f‘ J

‘

н

‘II

j

l

i
\ ‚

'M'

Í..à

\

дур]

‘

'

г

I

i

3

0p bladzijde 9. reg. 10‘ т bo’v. Лам: h‘cn lees: hun. ’
-— -—-'—— 50 en 511. mm; In den arm = "T оншнвк. lees: In?
(den) arm I "r GEWEER.
i
~
.- -.—-.— 52. reg. 5 van oud. Даш: Wrdekt- g: ’t geweer; lees.`~
Verde/ke = ’т GEWEER.
ь— —.——94. reg. 11 wm bov. ﬂaat ‚ч Achterwaarts , opent u. lees:

l
I

Geledereh , achterwaarts , apen; и.
————-— "5.1’eg. п van bov. filmt : hem gelast, lees : hem gelast: ,
130`~ rug. 31am ond. Даш: Met Леши opmars/leren. lees:

ï
1

——138.reg. m van bay. Лам: den marsch lees: de manch
—-—-207. reg. r3 en 14 van l/ov. Даш: zich in de front-lijn,

`

In ﬁîatimppmarckeun.

welke hetin bataille beñaat, in colonne , lees.'

zich, in colonne, in de front-lijn , welke het
in bataille beﬂaat,

ь- ——--—- ‚230. reg. I , 2 en з/ёааг : 2а1 zich te geiijker tijd achter den
kommandant derzclve plaatfen, en de guide.
in het derde gelid. lees: zal zich te gelijke;
tijd,

achter den kommîmdsmt derzelve cn

den guide , in het derde gelid plaatfcn.
249._ rg. 14 van bave/laat: I. Prompte manoeuvre regty
uit de ﬂank. lees: I. Gezwinde manoeuvre
‚egt: uit de ﬂank.
‘_

Voorts hebben de bemerkingen, welke de отстаю“ der Koninklijke
Bude de vriendelijkheid gehad hebben aan den Vertaler mede :e
dee

’ шт AANW. nm voonN.MISSTELLÊ\IGE1\Ì EN nRL’KËnILEN.
deelen, ccne verandering te weeg gebragt in het commando: Achter
‘waù’rzs regt: , pas/'cert het Миг, voorkomende op bladzijde 368., in
n'. 651. der Baraillons School, waarvoor nu moet gelezen worden:
Летим/ваги, pas/ver! het dlﬁld, wm а'сп „gier vleugel af aan.
zoo als hetzelve dan ook reeds is uitgedrukt in de Evolurîen v_a'n linie ‚
gelijk mede in de Commando-woorden, die door den Vertaler
afzonderlijk zijn in'het licht gegeven.
Nog moet de Vertaler :anmerken , dat , dewijl de _TweedeOnder-Luitenants thans Luitenant: ,
литым: genoemd worden ,

en

de

Luitenants,

die benamingen overal,

of

Eer/le—

waar zij' .irr

het Reglement voorkomen, hiernaar moeten veranderd worden. Men
leze dus allerwege: Luitenant in plaats van TwecdaéLuitenant, en
¿gfx-Luitenant in “ее van Luitenant.
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REGLEMENT
OP

DE

‚EXERCITIEN EN MANOEUVRES’
V’AÄN

Dè INFANTERIE,

Van den 1 Augustus 1791.

EERSTE

HOOFDDEEL.
I

Formatie van een regiment z'n orda van багете.

WELKE ook de plaats eener brigade in de orde van
bataille zij,' altoos zal her oudlle der beide regimenten,
ЦК welke zij bellaat, op den regrer, en het jonglle op
den linker vleugel te ﬁaan komen.
Het сете bataillon van ieder regiment, welke plaalfen
dc regimenten ook in hunne brigade mogen vervullen , zal
altoos op den regter, en het tweede op den linker vleugel
geplaatst worden. De ruimte (interval/c) tusfchen’de
battaillons zal zijn van acht en veertig voeten.
’
Het eerí‘re bataillon van elk regiment zal zijn zamen
депеш uit de eerﬂ‘e compagnie grenadiers en de com
pagniën van den eerlìen , derden, vijfden, zevenden,
liegenden , elfden , dertienden en vijftienden fumier-kapitein
van het regiment.
’
.

’

A

„

I

' Гц нес,

2

qumffzìc
van ст regiment in orde van bataille.
u

t
.
_s ._
Het tweede bataillon van elk regiment zal zijn zamen
gefleld uit de tweede compagnie glenadiets en de com
pagniën van den tweeden , vierden, zesden, achtﬂen,
штука”; мчамШеп); veertienden en zestienden fuﬁlier

Kapitein van het regiment.
In hetr eel-ile bataillon , zullen de fnﬁliers-compagniën
van den regter naar den linker vleugel, in de volgende
orde, geplaatsteworden.,4 lite, 9de, 3de., 11de, 5de
13de, 7de', 15.
‚

In het—‚ËWÊËÓQ bataillon, zullen de fuíilier-compagniën
insgelíjks van den regter naar den linker vleugel, in de
volgende, orde, geplaatst worden, ede, Iede‚_4de, 12de,
6de, 14de, Sflte,_ 16de.

Wanneer de beide bataillons van een regiment zich
gefchei‘den bevinden, zal deze orde voor elk bataillon
plaats grijpen', enbij hunne Vereeniging zal zij tot het
живучая] ‚не: regiment wederom worden uitgeﬁrekt.

‚;m_heâ’de gi‘elmdier compagniën zullen сед-Пе en tweede
тщета Worden , naar den rang der aani’cellingen van ‚de
kapiteins, welke haar commanderen.

De eerlle zal op den

yegteïivleugelwan het eel-lle bataillon ," ende- tweede op

den linker vleugel van het tweede geplaatst worden.
Alede); bataillon

zal verdeeld wordenlin twee halve

bataillons, Onder den naam van regler half bami/[on en
linker kalf bami/1012.
l,
,- Iedere compagnie, het zij grenadiers, het zij fuﬁliers,
zal één ‚peloton uitmaken: welke palomas,v door de namen
van eerí‘te,

tweede, derde,l vierde, vijfde, zesde'i, ze

vende en acliti’te zullen aangeduid worden, beginnende

‚ met den regret, en eindigende met den linker ïvlettgelvan
elletataillon.

Het grenadierpeloton van ieder bataillon
zal

Formatie van een regiment in orde WĲ далай/е. 3

zal in dit getal niet begrepen zijn, en behoud-t den naam
Van grenadiers. ’
‘
’
Van ieder bataillon maken het eerlle en' 'tweede peloton
de eerfle, het derde en vierde de tweede, yhet vijfde" en
zesde de derde., en eindelijk het zevende’en achtlle peloton
de vierde diviﬁe uit.
”

" Ieder peloton zal in twee gelijke deelen gefplìtst wora
den, onder den‘ naam van fcéìien.‘ die van den regter
vleugel zal eer/ie feŕìie, en die van den linker vleugel

tweede /eâie genoemd wòrîlen.

In iedere eonqìaenie, ‘welke‘ ook‘hare plaats zĳ’in het
bataillon, zullen de manfchai‘pen, naar hunne grootte,van'
den regter naar den linker vleugel geﬁeld worden. Een

derde gedeelte,‘ zijnde de grootíle‘manfchappen'; так:
het eerl‘te gelid uit; een derde, beﬁaande’uiì‘ de‘kleinne’,
komt in het tweede gelid; ‚en het тащите wordt in

het derde g-lid geplaatst.

-

—

- 3 Ц

' `

.

De affl'and van het eene‘gelíd "tot- het andere’zal één
voet wezen, A gemeten van de borst der manfchappen in
het tweede en' derde' gelid tot aan den. rug van‘linnnen
voorman,
of wel
indien de‘î‘foldaat
dien om heeft.
“ tot aan den rantfel,
l `
2 "

NVanneer de regimenten ’op den voet van vrede zijn,
en men , het zij met het ‘bataillomhllëën ‚ of‘niet! het
regiment manoeuvreren moet, zullen de pelotons‘op‘ twee
gelederen (laan, om bijna eenegelijke uitgebreidheid te
beﬂaan, als zij op drie gelederen doen zouden, -in'd'ien

het regiment op den oorlogs voeewas.

Отит-1612388?

bataillnn de pelotnns van eene gelijke (lei-lite 'fé-malien',
zal men , indien het noodig is, manl‘chappen van de eenc
compagnie in de andere doen overgaan.
‚
A я
De

4.

‚Formatie/van een regiment т orda van шили.

‘. De grenadicr-compagnie van ieder bataillon zal bii- het
bataillon blijven , wanneer hetzelve afzonderlijk moet
exerceren; maar wanneer het geheele regiment zal exerce
ren, zal de grenadier-compagnie van het tweede hataillon
zich op den linker vleugel van die van het eerl’ce bataillon
vervoegen.

De twee vereenigde compagniën moeten twee

pelotons van gelijke ﬂerkte uitmaken , welke door de
namen van eer/ie en tweede grenadier - peloton zullen
worden onderfcheiden.
Plaat/ing der (феи/т. m onderaﬁcicrm in de от’с
шт bami/Ie.
(1) De kapitein op den regter vleugel van deszelfs com
pagnie of peloton, in het eerlle gelid.
De luitenant , als rotﬂuiter( fan—e -ﬁlc) ‚twee pasfen ach
ter het midden der tweede Теше.
De tweede luitenant, als rotíluiter, twee pasfen achter
het midden der eel-Pte feëtie.
De fergeant-major, als rotﬂuiter, achter den regter vleu
gel der tweede fectie.
De oudlle fergeant in het derde gelid, achter den kapi
tein. Deze fergeant zal in de evalutiên С bewegingen)
door den naam van vervullings‘onderofﬁcier onderl‘cheiden
worden, en regter guide (leidsman) van deszelfs peloton
zijn.
_ De tweede fergeant , als rotfluiter , achter den linker vleu

gel van de tweede fectie. Deze fergeant zal , bij _de evolu‘
tien, linker guide van zijn peloton zĳn.
In
(x)PL.I.

Formatie van een regiment in orde van bataille.

5’

In het achtí’te peloton van het eeríle bataillon, zal de
tweede fergeant op den linker vleugel van het eeri’te gelid
van het bataillon geplaatst worden; achter zich hebbende
een kaporaal in het derde gelid.
Bij het tweede bataillon, zal hetzelfde plaats hebben bij
het peloton, het zij van grenadiers, het zij van fuﬁliers,
dat op den linker vleugel van dit bataillon zal komen te
liaan.
.

De kaporaal-fourier bĳ de’vaandelwacht van zijn ba
taillon.
i
’
‘
‚.
De in het gelid itaande kaporaals `zullen op dc beide
vleugels van hun peloton , naar mate hunner grootte,
maar bij voorkeur in het eerﬂe en derde ’gelid, geﬂeld
worden.
‚ ’
Bij afwezenclheid van ofﬁcieren of onderofﬁciercn , zullen
hunne plaatfen vervuld worden naar de opvolging der ran
gen in iedere compagnie/ Maar bij gelijktijdige afwezend
heid van den kapitein ven luitenant van eene compagnie,
zal de kommandant van het regiment, indien hij het
goed vindt, eenen luitenant van eene andere compagnie
kunnen zenden, om gedurende de exercitie degene, van
welke en kapitein en luitenant afwezend zijn, te comman
deren.
’
Wanneer de regimenten op den voet van oorlog zijn,
zal de derde fergeant van iedere compagnie, als rotfluiter,
geplaatst worden achter den linker vleugel der ‚eerllze
ièctiç van zijn peloton.
’

.

”
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Plaat

б

Farmatic van ст regiìnentìn orde van batmillo.
Platzl/ing dal’ imo/'n' ¿Weiße/z, adjadalztmajars.
’
en ad, «dann/2.
De kf-lonel `en de twee luiteivant-lmlonels zullen- te

paard , maar de adjudant -majors en de adjudanten te voet
zijn.

„

’

De kolonel zal¿zicllialaatlìrrby dertig pasfen achter herop
íluitend gelid( elid der rotllniters ‚ , tegen over hetmiddnii
der ruimte .tusfchen' de-beide batmìllon'xfxxnizijn regiment.
Ieder luitenantkolonel twintig pasfen achter hetlopfluil
tend gelid van zijn bataillon; tegen over het vaandelrot.
De adjudantmajonvan elk bataillon op achu pasfen wan
‘het opiluiténd gelid van zijn bataillon ,‘ .nchterhet midden
van het regter halve bataillon.
. ‘ " ‚—
De adjudant -van elk‘bataillon op авт ‚pasfen .van het

Qplliiìtend ‘gelid’, achter. het‘ midden .van het linker/halve
bataillOń. ._ ‘- и i A ` ‚ ‘
.‚...‘"‘‚j::.‘ ‘‚ ’ ..;
.'t
u y' ` Plaatﬁng der детдом: т muzikanten.

we

‚ De tamboers van elk bataillon. zullen, wanneer het regi»
ment op den voet van vrede is, inoéén gelid, maarg’op

dien van oorlog, in twee gelederen дыша worden ‚. vijf
tien pasfl'en achter „1181 vijfde peloton van hun bataillon.
De tamboermajor zalîaan het: hoofd der tamboers van het
eerfle bataillon Шанса de kaporaal-tamboeraan het hoofd
der tamboers van het tweede. De muzikanten „пели
één мю, twee paSl'en achter de tamboers van )iet eerile
bataillon ‚ geplaatst worden.

Formatie vm: een regi-merz; in ord.: wm ‘Eàfìmca
.Dc mandaba/U;-

?

^

Devaandelwafcht van elk bataillon', zamengeßïeläîuit

de acht kaporaal-fouriers derffnlìlier-coŕnpalgnienlrr zal
geplaatst worden op den linker тёща дек 'tweede Teme
van het vierde peloton, en een"
maken,
I _ gedeelte dierWeëîîë 'uit'‚
Het eei'fle вена vande/Vainìïélvůaélìt zal beßaan uit
de
fergeant-major,
die hetgeplaatsáaan
vaandel draagt,
twee ka
poraal-fouriers
‚‘_ cle-eene
zijne en
'rëfgìŕëŕg
en

de' andere аап «датчике: zijde.“

»

дни:

¿Ieder der twee anderegelederen ‘zal'uxt’d1‘1e‘ Нафта?
fomicrs'îbeftaan. '

'

;

.‘:„.‘.».u ц: -' -

›.'.7;11:т;.:::

>De kaporaallfourìers' zullen,ïfè\"ën àlsiele ollůeloůclerën';
welke aéhterl de Àpelotoná Kommandanten, èn`'clìâgeue'f,1 cli'e
in het opfluìtend gèlïd geplaatsl-'iziji155het geůvìéëŕjlîoëg

in den regter'añn'â-fagen.

д 51 Uil 5-54

‘ï 3 """ Ú;

Меп ш, ‘ bij-werken; in hefweedë 'gena eei'waneel» _
'Wacht plaatlën' de~`ìlrie liaporaal-foùx'le'rs¿ ’díefdë ‘älteste

‘fegçìmfìgùeiaen volhláarerheid;

патент-типе:

Houding' o'nŕìe'ŕ het ‘geweer , als in'den'mar'sch ’oez'irtenLl
De kolonel of, bij deszelfs afwezendheid , de kommandan't

ттъы regimëñ'tr'záa звав-дышат; деп гамма.
1ог kiezen , Iwelke hef-vaandelv Meer ali-¿gene "Hee-is мае
den marsch in Baŕaìlle'vah het деватьшпшщжмёа
ze fergeant-major met de iíifé11llefìòîgvtîlöiëhëîd"ìnîïè
мама уап’ёей' paè geoefend И} ,ifi zoo' v'v'elusten aan@

tienlder lengte; als ten ’aaniimìïïderëtij'ůinaa'tf ежата»)

gelijk mede om 'ziemaonderafeœèwìjkeng iween'èïgeg'evme
' dlaectie verder voort te bewegen (te pralongrdrcŕiiîjm дм "

А r',

О,'1
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Formatie van ст regiment in от’г vaubatail/e,

Onderîjgting der мутант.

De kolonel en , in zijne afwezendheid ,de commanderen
de hoofdoﬂìcier‘ van elk regiment zal voor het algemeene
onderrigt der officieren, onderofficieren en manfchappen
van het regiment veranrwoordelĳk zijn.
Олей/753: der oﬁcz—‘cren.
Dcwijl de onderrìgting der ofﬁcieren, die alles ‘bevatten
moet, wat in de drie fcholen, te Weten de foldat'en-, pelo
tons- en ba-taillons’fchool, is begrepen, alleen door de
zamenvoeging van de befchouwing (theorie) met de uit
oefening (practijk ) grondig kan gefchieden ; zal er
in elk regiment een leerliellig (Meere/isch) onderwijs,

afgefcheiden van de exercitiën op het veld , worden gegeven.
Te dien einde zal de kommandant van elk regiment,
‘- 200 menigmaal hijv zulks noodig oordeelt, de officieren
vergaderen, het zij bij hem zelven ,‚ het zij bij den com

manderenden ofiicier van ieder bataillon, om hun alle de
` gronden , betrekkelijk deze onderfcheidene fcholen, uit te
leggen.
‘
‚
Geen ofﬁcier zal kunnen gezegd worden, bekwaam te
Wezen , voor en aleer hij in ‘ {laat zal zijn, al hetgeen in
deze drie fcholen bevatis, gepast te commanderen envol
komen te kunnen ontvouwen.
Men zal echter in deze onderrigtingen zich alleen Ьера—

len tot de gronden en den zin der тюнер, zonder ooit

van de ofﬁcieren te eìfchen ‚ . dat zij den tekst woordelijk
van buiten leeren.
De

Formaîie van een regime/1t in orde van kamille. \ 9

De ofﬁcieren moeten dikwijls door een der hoofdofﬁcie
ren geoefend worden in den marsch: en bijzonder moet men
er zich met de grootlie zorg op toeleggen, om hun eene
goede houding onder de wapens te doen aannemen, en
alle zijne oplettendheid op de regelmatige vorming, alsme
de op de lengte en tijdmaat van den pas belteden. ‘
’

смету der amlcroﬂcic/‘en.
Het ondcrrigt der onderofﬁcieren zal de foldaten- en
pelotons-fchool behelzen, en zij zullen gehouden wezen ,
behalve de handgrepen , welke hen in het bijzonder betreffen,
ook al datgene , wat op de behandeling van het geweer
door den foldaat, alsmede op het vuren en den marsch
eenige betrekking heeft, met naauwkèurigheid te kunnen
uitvoeren. “
De adjudant- majors , benevens de adjuda‘nten ,
bijzonderlijk moetende belast zijn met het onderwijs der
onderofﬁcieren; zoo zullen de regiments kommandanten

beginnen, met zich van de bekwaamheid dier adjudant
majors en adjudanten te verzekeren, en hen vervolgens
voor het onderwijs der onderoﬂi’cieren verantwoordelijk
Hellen.
De adjudant-majors en de adjudanten zullen beginnen ,
met alle de fergeant-rnajors, en twee der bekwaaml’te
onderoﬂicieren van iedere compagnie, op het zorgvul
digl'te te onderwijzen.
Deze onderoﬂicieren , grondig onderwezen zijnde ,
zullen elk twee of drie andere onderofﬁcieren uit hunne
aanhoorige compagnien uitkiezen, en die op dezelfde wijze
onderrigten, onder het toezigt van de adjudanten en fer
geant  majors.
_
A 5
De

до

Formatie wm сап regiment in от’с van bataille.

` Deze’eetl’ce onderrigting, welke niet meer dan de folder
‘ten-fehool bevatten zal, afgeloopen zijnde, zal men de
‘onderoﬂicicren van ieder bataillon verzamelen , om uit de
‚zelve één peloton op drie gelederen zamen te í’tellen, aan
het welk men een polotons kommandant, een vervullings

onderollìcier en rotﬂuiters zal toevoegen , en zal men dit
peloton door den adjudant - major of adjudant doen
exerceren, overeenkomllig de opklimming, in de pelotons
4fçhnol aangewezen.

.

‚Dewijdenu ;dit onderwijs voornamelijk ten doel moet
‚hebben; de yonderolîìcieren' ‚tot het wel onderrigten der
'nehmen-bekwaam te makenyzoo zal menhun alle de

‘grvndbeginl‘elen van de twee eerí’te fcholen uitleggen, en
wel eerst op het veld , en daarna door bijzondet(t.1aea—
тете/2) onderwijs, het welk zich ook over de” onder

Ichnìdńné'werkzaamheden den gm'ch (leidslieden) bij de
’hatoillons’exercitien moet uitllrekken.
:‚‚E1i‘‚t-en.einde dit onderwijs bij voortduring te handba
ven ,”zit.’len1 de 4adjudamzmajms ’en de adjudanten’van‘ti’jcl
‚tot tijd de‘onderoﬂicieren vergaderen , om de2e1ve,’het
орды: vreld, door de dadelîjkeuitvoarhzg , 'het -zij bin
nen ’s kamers, door de befpiegeling, te oefenen.

¿Naar mate er veranderingen op de lijst‘der‘ondez’oﬂi
Ag'aefgl;\_agen;:vallen, zullen de fergeant-majorsî gehouden

ландыш:

aangellaeldn: {erge-amen en Каротаж ‚ ieder in

zijne compagnie, te onderrigten: en de adjudant‘n‘ajors `
peneveiìs ‚degdjudanten“ moeten hieraan met alle zorgvul

Qâghclîdńlß hêìllì‘houdbn.

- ’

L I ‘Bg катета kommandanten zullen de 4vaandelwachtcn

l‘lë'i’llëi‘mﬂeﬁﬁ задавшим `in den ‘bataìl’le-matsch doen
oefenen.
‘-e""

Men zal zich met eene nnauwgezette oplettend
‘1
held

Soldaten -/‘c/wol.

INLEIDING.

Y1 x Y

heid er op toeleggen ‚ om de Vaandeldragers te gewennen‘,
de regte lijn onveranderlĳk , in de gegevene ﬁrekking
(теша) , te verlengen, gelijk ook de lengte en de tijdm‘aat
van dan ‚pas met 4de Agrootíle naauwkeurigheid in acht te

nemen.

_

’

”

J

5

-Tsw Е'Е D E :Ho-D F D D E E L.’
Soldaten -fa/mol.
Nademaal deze fchoqlï'wellçede Óndei'ńgtiug der гейш-д

ten ren oogmerk heeftï, op‚lìegnnderwìje.Qgggîqĳggnien;
waarvan,y dat der _baraillqps„.e;; regimeuçeg lgfhgngtî, #een
ﬁerken invloed mqet hebben; ‚zpp‘mbetyìzlij fmetj‘ìleìmeestê
Zorgiugerigu, en het ,toezigt daarovepçdehogfdf

emcleçen gellqudeu wofrden. s Zij 4zal bijgopderlijkyorden
решит _enf gecqmmandcerd‘ 911901- беддщцаащ511195055“
(Играл _qìen‚‚lìomm;1ndant_van het i'egimep‘t war de meeuw-`

líîeèßiefáeifi ‚Меч. ‚шпат Yee e be Ëìîìd’îrwiis‘ veel“: ’
woordelijk zullen ziju: 0m .welke l'edeîu dan Idelle beure-Í

gelingt; „altoos een ‘defj‘lìeid’eêàgliùdaplt-majp’rs ‚_ _zoo lyvel
:_11s een lvan ¿le twee adjucdagtep„.daa‘zrbij§gglmoeren tegen
wooldîg wezen.
- ‚ Шт „ „5, А.
I
p `
_ De nieuw aangeílelde ¿oñìcîeren .zullenv tijd gedurende
ten mlnlten zes ma'anden , onder dei bevelen vande афи—
danteD-majors, bij de rekruten-fchool'gebruikt worden ‚

en hiervan niet anders kunnen wqrden vrijgeﬁeld, dan
op last, van den regiments ‘kommandant, en nadat zij
in Praat zijn, zelve uit te voeren, wel te commanderen, en
duidelijk te verklaren al hetgene, wat in de foldaten

en pelotonsfchool zal worden voorgefchreven.

D@
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Soldaten -fc/mol.

INLEIDING.

Dewijl de compagnies kommandanten verantwoorde
lijk moeten zijn aan den regiments en bataillons komman
dant voor het algemeene onderrigt van hunne onderhoorige
compagnien ; zullen zij dat hunner rekruten geenszins uit het
oog verliezen. Zij zullen te dien einde de fergeanten en
koporaals benoemen, om dezelve te onderwijzen, en de
ofﬁcieren benevens de fergeant-majors hunner compagnien
gelasten, over dit onderwijs het toezigt te houden.
Er zal altoos zoo veel mogelijkeene algemeene vergader
plaats wezen tot verzameling der rektuten van elk regiment,

en een der hoofd-oñicieren lzaldaarbij , wanneer zijne bezig
heden het toelaten, tegenwoordig zijn.
Zoo dra een Zeker getal rekruten bekwaam is , om in dc
pelotons fchool te kunnen overgaan , moet de adjudant-major
dezelve te zamen trekken , en het zij door een der
nieuwe, bij deze fchool geplaatlie, oﬂicîeren, het zij
door een onder-Ofﬁcier, laten exerceren. Hij zelf moet
een waakzaam oog over deze onderwijzing houden,
en daarbij de aangewezene trappen van het onderrigt in
de pelotons {‘chool doen in acht nemen.

Als de adjudant-major oordeelt, dat een of meer rekru
ten, welke dit peloton uitmaken ,zich in [laat bevinden,
om in het bataillon over te gaan, zal hij de kommandan
ten der compagnien, tot Welke zij behooren, doen waar
l'chuwen, en hen, in derzelver tegenwoordigheid, doen
exerceren; ten einde de compagnies kommandanten daar
uit zouden kunnen oordeelen, of deze rekt-uren genoeg
zaam onderwezen zijn , om in het bataillon over te
gaan.
‘

Vim

Soldaten -fchooL
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VERDEELING DER SOLDATEN- SCHOOL.
De foldaten-fchool zal in drie deelen worden gefclleiden,

Het eeríle gedeelte zal bevatten hetgeen men den man,
als rekruut, alvorens hem het geweer te doen dragen,
moet onderwijzen.
Het tweede , dc handgrepen, de lading en de vuren,en
Het derde, de onderfcheidene pasfen, de beginfelen
van den marsch in front en uit de ﬂank, der rigtingen,
zwenkingen en veranderingen van direélie.
Ook zal ieder gedeelte, op den navolgenden voet, we
derom in vier lesfcn gefplitst worden.

Eek/Ze afdaling.
l

те. LES. З Politie (of Rand) van den foldant zonder geweer,
Beweging van her hoofd, regrs en links.
2de. Les.

chzs-om, links-om, regrsom-keert.

3de. Les.

Gronden van den gewonen pas regruír.

4de. Les.

Gronden van den fchuinfchen pas.

Tweeds Afdaling.
ille. Les. Gronden van het dragen van het geweer.
2de. Les. llandgrepen.

3de. Les.

De lading in vier tempo’s en de gezwinde lading.

4de. Les. De vuren regni: en fchuins, en her rwce- gelederen

‘vum‘. ’

De;

ц,

Soldaten/choo!! INLEIDING.
Derde afdaling.

те. Les.

Zamenvoegíng van vijf tot negen man, tot den marsch
in front en de onderfcheidene pasfen.

2de. Les.

Marsch uit de flank.

3de. Les.

Grondregelen der rigring.

4de. Lus.

Grondregels der zwenkingen en der veranderingen van
direêcie.

f

Elke' les zal gevolgd worden van bemerkingen, die ten

doel zullen hebben , om de nuttigheid van de in haar voor‘
gefchrevene grondbegínfelen te betoogen. De onderwijzers
zullen er zich niet te zeer op kunnen toeleggen, om de
zelve te beoefenen, en er de noodige toepasﬁng, bij het
onderwijs der rekruten, van te maken.
De toon van het commando moet altoos levendig‚en de

verht’ﬂing der ítem geëvenredigd zijn aan het getal der
geëxerceerd ‚ wordende relu-uren.

Er zullen tivêêde’rĲ foort van commando’s wezen: de
commando’s van эта/лишив, en die van uitvoering.
De c«mmand«>’s van waar/¿lzf/wivg, die in het regle
ment door curfyve of loopende drukletters zullen onder
Icheiden worden, zullen duidelijk en met luider (lamme
uirgeí‘proke’i, en hunne laatﬁe lettergreep eenigzìns aan‘

gehouden worden.
De с mma do’s van Итог/{125 zullen in het reglement
door мимы of hoofdletters worden onderfcheiden, en
op eenen vasten en korten toon worden uitgefproktn.
De commando’s, wier uitdrukking in het reglement
door ilreepjes gei‘cîieiden is, moeten in de uitfpraak op de‘

zelfde wijze worden afgebroken.
De

&ldatm-/ì:bool.

1M AFDEELXNG-.

1'5;

De onderwijzers moeten altoos hetgeen, wat zij onder
rigten ‚ in weinige, duidelijke en naauwkeurige bewoordin
gen uitleggen. Zij moeten hetgeen, wat zij. commanderen, ‘
zelve uitvoeren ,'ten einde zoo doende het voorbeeld te ge-’
ven te gelijkertijd, dat zij—den regel verklaren. le moeten
zich toeleggen , om den rekruut te gewennen, de behoor
lijke houding van zelf aan te nemen, en hem niet in de

zelve plaatfen, dan wanneer zijn gebrek aan ìbegríp hon
daartoe zal noodzaken.
EERSTE

1.

AFDEELING.

Het eeríie gedeelte der foldaten-fchool zal altoos,

zoo veel mogelijk, aan man voor man , en ten hoogl’ren aan
twee of drie te zamen onderwezen worden, bijaldien men
tot het laatl’te door het getal der rekruten en dat. der onder
wijzers, welke men tot het onderrigt kan gebruiken, ge
noodzaakt wordt. Men zal hen alsdan in één gelid, op
eenen pas afﬁands van elkander, Hellen. Voorts zal de ‚
foldaat zonder geweer wezen.

в. Е R s T E L E s.
Родне van dan ДИМА

2. ( 1')“ De hielen op dezelfde lijn , en zoo dìgt bij el
kander, als' de gelialte van den man zal gedoogen; de voc-’
ten iets minder geopend dan Winkelhaaks ‚ en beide even veel
naar buiten gedraaidgde kniën geﬁrekt, zonder шиты;
’ '
het

(х)

PL. III. Не. t cn 2.
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het ligchaam loodregt op de heupen en voorover gebo
gen; de fchouders terug getrokken en even veel doorzak
kende; de armen natuurlijk hangende, de ellebogen bij
het lijf, de palm der hand een weinig buitenwaarts ge
draaid , de pink achter en tegen den naad van de broek;
het hoofd regt, zonder gedwongen te zijn; de kin inge
trokken, zonder den hals te bedekken; de oogen, op 0m

trent VÌjflÌCl‘l pasfen van zich, op den grond gevestigd.
3. Berner/lingen betrekkelĳk dan [land van dm
ДИМА
f

De hielen op dezelfde lijn;

Dcwijl, ingevalle de eene meer achterwaarts Rond dan
de andere, de fc'nouder van denzell'den kunt zou terug
wijken, of de houding van den foldaat gedwongen zijn.
De hielen meer of min geﬂoten;

Om dat de manfclrappen, wier kniën inwaarts (kann, of
die dikke kuiten hebben , de bakken niet ﬂuiten kunnen.
De voeren even veel nani' buiten gedraaid, en niet a1 te zeer
geopend;

Om dat, bijaldien de eene voet meer ware naar buiten
gedraaid, dan de andere, bij de fchouder dezelfde wen
ding zou doen volgen, en dat, zoo de voeten te veel ge-`
draaid waren, het niet mogelijk zijn zou, het bovenlijf,
voorover te doen brengen, zonder‘ de houding waggelend
te maken.
‘
De kniën дыши, шпаг zonder ftijfhcid;

Om

изжитым. ‘lfm’ dementmäi

'ài'

Om dat, ais de man dezelveate Ш}? Pe'ŕekte; hun 'áhiká
bezwaarlijk en'v-vermoeijend zonde wezen.
:fm 'v_-z' ‘z
‘
.i
5
i
‘_
. _ ь
ц ч

Het “Бсщтдтдтгдог ec man;

.

. а

fh

1 Dawneirenwigit`
an neweggвы ¿dname?
n#
inaakt
‘tegenenfшита,
De ondeŕxifìjzei:'
{пасс wiîilfach'è
потащат
heemerendeei
de'kwiidé
heeft,
om ,hwanneer
men'deŕŕekrůnéů
hifrl'h'evty дачей
ор‘ 'g'edůóontë
jlcíhcnï'dè'ii

geeft, de eene fehouder` те “latennzaïdien

dewe'ÉnÈ l:zijde

\in te buigen, of de eene heup, inzonderheid de'ziiiíhel;
heup , vóór' te brengen , 'en hijîm'òèt .er zich 'nlrmoeleggem

0m deze gebreken tc'verheipen'.

‘« v

'1

Ар.

л .ß

›

JJ'
~'

..

л.

Hc: bovenlijf voor'òver gebogen; i

l

.

и.

. f..

\‘i

«u

,n . ,Jig

L‚
‘
~ de
l i rekruten
'
‚
`Ígeuegen
`
.' ïzijn
: «n»
-È ì
.n:ognn
~ _Vermits
doorgaans
Wan-_

neer zij zich regtop willen houden, hettegendee1‘te;d;òen§
den buik u_ít te Reken, de lendenen te bnìgen, en defehow

ders achterover te werpen; al -hetgeen groote *bezwaaìlíjlkè
heden in den marsch te Weegf brengu, gelijk ¿nifiebeineŕl

kingen ор de grondregels van den p_asîverk]‘aardlzaiworden;Í
Het ishetvanbovenlijfA
zoo veelte gewîgt,
hen
:1an het
voorover buigen
van
gewennen
‚Едят.
de onderwijzer,
in
den beginne,Vooral
deze door
houding
zelfs gedwongen
moet doen
innemen,
de zoodánigen,
#vier fnatüuŕlìjkc
вещие een tegengeñeldcn aanleg te Hennen geeft? "д" v ik
‚.„ ‚
De fchouders xerng getrolekengx,l ; A

v

кг 1.
;. к

Om dat, 200 с1е man de fchoudersnaar voren en een
krommen rug had, hetgeen het doorgaande `gebrek der
'

а

'

'

в! . “'

„

`\‚

“4. Ода. типа.

z!

дамам „Итог. Iﬁejnnonz LING.

landlìeden is, hij zich niet zou kunnen rigten, noch zijn
geweer met vaardigheid behandelen. Het is mitsdien van
zeer veel aanbelang, dit gebrek te verhelpen. Te dien
einde moet de onderwijzer er op letten , dat de rok en het
vest der rekruten de noodige wijdte hebben, om niet de
houding, die men hun wil geven, te belemmeren, en ook
dat de fchouders, in het terug trekken, niet te vernam‘
achteren gebr-agr worden, om niet de lendenen re doen in

vallen; iets, hetgeen men op hetjzorgvuldigst moet ver

mijden.

"
De armen natuurlijk hangende, de ellebogen dígr aan het
lijf, de palm der hand een Weinig builcnwaarts gekeerd,
de pink achter en tegen den naad van de broek;

Dewijl het van gewigt is, zoo voor de volmaaktheid
in het dragen van het geweer, als om in het gelid niet
meer ruimte te beﬂaan, dan tot het gemakkelijk behan“
delen van hetzelve noodig is, dat de foldaat de ellebogen

f wel geplaatst heeft.

Deze houding der armen, ellebogen

en handen voldoet aan alle deze verfchillende doelein.
den, en heeft daarenboven het voordeel, van de fchou
ders terug te doen wijken.
Het hoofd regt, zonder gedwongen :c zijn;

Om dat, als het hoofd {lijf gehouden werd, deze
Ílìjflreid
:um bewegingen
het geheele zou
bovenlijf
zou mededeelen,
waarvan zich
zij deA
belemmeren;
hetgeen
deze houding lastig en vermoeijend zou maken.
De oogen reg: vóór zieh gevestigd;

Nadien de houding van het hoofd regtuit het zekerfte
mid

_ Soldaten фил. Ше- пивным.

др

middel is, om de foldaten de gewoonte te doen aanne
men, van hunne fchouders vierkant te houden; een we‘

zenlijk grondbeginfel, aan het welk men hen op het
zorgvuldigst moet gewennen.

4. Na dat de onderwijzer den rekrunt de behoorlijke
houding heeft doen aannemen, zal hij denzelven het hoofd
regts en links leeren wenden, en te dezen einde com.

manderen: `

5.

1.

Нас/г! = квоте.

2.

STA.

Op het einde van het tweede gedeelte van het сете

commando, moet de foldaat het hoofd, zonder rukken,
zoo veel regts draaijen, dat de binnenhoek van het linker
nog zich regt boven de rei vest~knoopen 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 even eens we
derom in de politie regtuit brengen, die de gewone ро

ﬁtie van den foldaat moet zijn.
‘7.

De wending van het hoofd links zal door de regen-1

„мае 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
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‘nu 19. 'Op dit colnmzlndo zal de foldaat‘îﬁet meei’aaîì den
“onhcwegelĳken {tand gehouden zĳn.
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11. De onderwijzer hem denzelven Wederom Willende
docu aannemen, zal de volgende chmando’s doen:
1.

Geeft acht.
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I4. Op het tweede commando, zel _de foldaat 9p cle'n‘,:l"lf_xlí;_czî1
hiel draaíjcn,‘ de punt van den linker Yee: feen “сшитые;

rende, en te gelijkertijlì den' regcer hiel naast-den linkerwen`
op dezelfde lijn bîengen.
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15. De wending regts om keert zal in twee tempo’s
Verrigt worden, op de commando’s
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x7. Op het commando keert, opîdçäbpideńhiçlen fîraaijen ,
de punten dcr voeren iets oplìgtende, de kuiën gefìrekr, ach
terwaarts front maken, te gelijkenideWeâétàagn rarer hiel

„ ‘ „чаш del linke Нет: SM? ¿www haben
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18.
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Wanneer de foldaat het geweer op fchouder heeft,

@biet lﬁj' liet,

ofüîŕ'fŕetßíeg'ìs da keert,

met de linkËr‘ handqz'óddánîg ЧЁМ ё’й;°ё1з1"Ъ1" деьеегйе
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maakt, hetzelve wederom op fchouder brengen.
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19.

._wat

De onderwijzer moet ’er op имидж фит};
B 3
gin

u

‚Soldaten —ﬁ:boal.

те двиньте.

gingen het ligchanm ‚ dat voorover moet gebogen blijven,

niet uit deszelfs houding brengen.

‘

\
n в n D r.

L 1: s.

Groninge/s van den дышит рт rcgtuit.
no. De gewone pas zal de lengte hebben van twee
‘voet, van den eenen hiel tot den anderen, en de ﬁlel—
heid van 76 in eene minuut.
er. Zoo dra de onderwijzerbemerkt, dat de rekruut zich
de behoorlijke houding heeft eigen gemaakt, moet hij den
zelven de beginfelen en het werktuigelijke van den pas ver
klaren, en zich daartoe drie of vier pasfen vóór en'inet het

gezigt4 naar den foldaat plaatfen , en zelf den pas langzaam
verrigten, om alzoo het voorbeeld te' gelijk met de ver
klaring van den regel te dqen gepaard gaan. Voorts zal

hij commanderen:

.‚„

`

1.

Voorwaarts.

2.

MARSCH.

’

.-

,

f

r

22. (х) `Óp het eerfi’e commandornoéi de foldaaxhetgewigt
Van het ligchaam op het regret been over brengen.
.

3

‘

"r

23. Op het tweede, moet hĳ vaardig, maar zonder fchok,
den linker voet twee voet‘vóór‘ eienregter brengen, d_e knie

gem-ckt, de pun: van den voet iersnaar beneden, en; even
als de knie, een weinig en ongedwongen naarhuiten'gedraaid;

te gelĳker tijd zal Ы] het ¿ewige van he: ligchaam vooruit
.';`;‚.‚5‚

n
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f
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‚bram

‚ушат ‘fcﬁool.
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brengen, en, zonder teíñampen, den 'linker voet plat neêr‘
zexcen, juist op den afftandrwaarop hij zich van den regret
bevindt, gaande al het gewigc van het ligchaam op den voet,
die op den grond {kaar , over. Voorts moc: de (aldaar fnel,
doch zonder fchok, den regier voet, digi; langs den grond ‚
vooruit brengen, en denzelven op denzelfden атак! en Op
gelijke wijzc, als zoo even ren Aaanzien van den linker voel:
is verklaard, neerzetten, en alzoo, zonder de beenen te lizruì,l
fen, of de fchouders re verdraaĳen, en altijd het hoofd regt
uit houdende „blijven voor: ﬂoppen.

` 24. От den marsch te doen ophouden, zal de onder.
wĳzer commanderen:

’

"
г-..

1.‘
7

Pela/tan.
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25. Op het tweede commando, hetgeen gedaan zal’worden
op he: oogenblik , waarin de eene of andere ,onverfchiilig welke
voet, op het pun: {laar van op den grond gezette worden , moet

. de foldaar den voet, die achter is , zonder Штрек), aaasc dm
anderen aantrekken.‚_
»i
n»
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y Op het cominando паштет, het gewigr van he: 'iigchaani

h" ’ op het regcer heem over brengen;
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`Qin denman in ат Ye Rellen", van den‘eerRenl pas
‚vaardig te kunnen doen, hetgeen, als er meerdere man"
fchappen bijeenI zijn, van het wezenlĳkﬂîe aanbelang is.
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Om her gewìgt van'hetLligéb'aárn»op"derŕ"voet, die
neergezet; wordt, te doren rusten, den voet, die achter is,

маневры e@ wegen g» en (en загудят „сита,
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Maar de knie geïndu—

Want de-wx'jl een troep niet, zonder zighàtg’bclqmmeren
en uit elkanderI te geraken, even eens marcheren kan, als

of' ieder man op zich zelven ware, doorölelfer geen twee
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van :den pas’te‘beletten, hetwelk yxmodzakelîjk 'zou- plaats
hebben, zoo de hak het eerst op den îgrond‘kwam ,l o‘f‘
zoor men «den-voet ﬁampend neel-zette. Deze Мате
beweging “zou ‚ dzmrerrbomen::mog-lmetA nadeel hebben; vm
de foldaten nutteloos te vermoeìjen, en de гашиша: и:
verbreken ,om dat de eene den voethooger, dan de andere,

zou opligrßnß'4 '
„

‘ ‘‚

"1 П 2:5:

‚ .

I " .‚ ‘ {Ч „с:

.-‚ . _» ‘- д wf

Hen hoofdregcuit;

A ì ‚4 д,

.nM-_1: „эй ."z'.:f

. Г

_

_ _

‘ Om"‘da‘t‘ deze houding'het¿’verdraaiîen der деканат?
belet,
en den
fòld’aat in f'het. vierkanrdoet
marcheren.
‘I
шип
" ‘‚“ . S"
- î‘iZT‘L ÍÎ

’
v

27. De onderwijzer moet nu en dan aan ‘denrekruut de
tijdmaat van den pas aanduiden, door ст te commanderen

Óp het oogenlâlfilt -‚"` datr de voet штатив: ‚ Ёеп25г3иш9.;:‘а1з
hij ‘moet neëtge-iet worden g-‘mfdoor Öàaibijî‘dé’ 'tij'dnmzft
van 76 in- eene-minuuïr Îìn атташе nemenË‘De'ìë-‘h’anâèlvëĳzë
zal Ònbedenkelijk veel afdoen, om den' `f'oleìamhde""lveide
temim’s in te prenten, waaruit de pas natuurlijk is

zamen gell'eld.'
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als dxe van den gewonen тешит, wezen van_7{g3ì!nh‘ììggg
minuut. De lengte van denzelven zal hierna `worden
aangew‘ìîëìl‘ А :l ne..." 114.-' скакать. e _' . Ь: r, .jkl .g5 I

,wr
’
‚29. танцевал: _mkxuren._de_keb.b§liilikäii,.ûm.um
behooren regtnît te marcheren, en de pasfcnîivggì детке
В 5
leng
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IR: штанина.

lengte en fnelheid te maken, hebben verworven , moet de
onderwijzer hen leeren met den fchuinfchen pas marcheren:
en men zal denzelven op de navolgende wijze ontleden ,
om hen des te beter daarvan hel: werkruigelijke te doen
bevatten.
в
.
‘ ‘
3o. (1) De rekruut Pril ßaande, moet de onderwijzer
hem den regter voet fchuins regts doen vooruit brengen,`
op omtrent 24 duim van den linker, »en daarbij in acht
nemen, van cle punt van_’denzelven een weinig binnen

wnarts te doen draaijen., om het vooruit» komen van
de linker fchouder te beletten. In deze houding zal de
foldaar blijven Haan. и, -;;‚
31.

Op het commando тес van d_en onderwijzer, moet i

¿e rekruut den linker voet, volgens de kortße'lijn, om
trent 17 ‚duim vóór den regrer hiel- plznnfena en‘indeze
houding (laan blijven.
~
32.

In dezer voege moet hij, op de commando’s, een,‘

twee, blijven voort marcheren, bij elken pas Ш! homden

de, en er vooral opletten, van de fchouders vierkant
en her hoofdŕregtuit te houden.
“ 33. De fchuinfche pas links zal naar dezelfde beginfe
len
gefchieden, en de foldaat daartoe'
aanvangen.
y
‘ Inet
’ ’ den’ ’ linker
‘ ' voet

34.‘ Na eenige foortgelijke lesfen moet men «шиит
’
met
(i) PL. Ц.

Soldaten -fclwol. ЮС пивные.

er

met den fchuinfchen pas regts en links doen marcheren,
zonder denzelven te ontleden: hetgeen op de navolgende
wijze zal gefchìeden.
35. Terwijl de foldaat met den gewonen pas regtuit
marcheert, zal de onderwijzer commanderen:
1. Schuin: regis.

s. MARseH.
36. Op het tweede commando, hetgeen op het oogenblk
zal gefchieden, waarin dc linker voet op den grond komt,
zal de rekruut den fchuinfchen pas regts beginnen, in acht
‚nemende , van zich te gedragen naar hetgeen hiervoren,
ten aanzien van de vorming en de lengte der pasfen en `van
het vierkant houden der fchouders, is voorgefchreven; maar

zonder zich l'bij iederen pas itil te houden, en in aL'ht пе
mende van er 76 in eene minuut te maken.

37.

De fchuinfche pas links zal volgens dezelfde be

ginfelen gefchiedcn.

De onderwijzer moet het commando

marsch uitl'preken op het oogenblik , dat {de regter voet
wordt neergezet.
38. Om den marsch regtuit te doen hervatten, zal de
onderwijzer commanderen :
1. Voorwaarts.
2. MAnscH.
39. Ор liet tweede commando, het welk gedaan Zal “mpg
den op het oogenblik , waarin de eene of andere, onver
fchillig welke,_voet op den grond gezet wordt, moet de тошна:
‘i den marschnregtuit, en`den pas van twee voet weder aan

lemen.
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4o. De onderwijzer moet, even a_ls 1in de voorgaande
les, er op letten, dat de foldaat met geftreltte kniën

tharólicert,'däŕïliet gewigz và» liet ligcha‘am op‘den voet ,
die op den Igrond Штаб, gedragen "wordt, dat ide' voeten
altoos langs de kortf'ce lijn _zicht _naar de plaats begeven,
waar zij moeten te ﬁaan komen, dat het hoofd regtuit

blijft, cn dat de fchouders niet gedraaid werden.
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Mammoet; de rckruten in het marcheren mendezen

pis, die' мещан}! ‘in ‘de beginfels, maar zeer n’utig in
de bewegingen in linie is_, 0p=hct ﬂe’rkí‘te oefenen."' îZullts

N(figuraittibo'yen' een'voorŕreffelijk middel, ‘om” hun den
ììcìtoĳììîrglgn Дара f; doen verkrijgen , .en hen tc A,1;„_c_,j'\rgnnen,^
om de rigting 'derufjchpujìersz reaondçrhptrclen- AMen zal
han dos vijftig ofìrzestivg pggfen achtereenvolgener fcnuìns
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inar‘ciîerén,"àl'iiorëiis hen
den ’inarsc’h
rchtiit' tefdoen
Tlc'ŕvâìtënl’ 1" т“ "t
' д ’ f
" "" ‘- " " ä’
за J i.

.. _Î.

Е, ,.'f _. ‘_Q-J .2_1 ‘

xf-i r1.

.x-

4Q. Als de rekruut met den fchuinfch'en‘ ра'з’ lnaait' ‘bc;
‚ j??? .kgfnqjg'âtjzcîlŕelrîqxj ъ ¿al ¿le onderwijzer¿erigiclytniet
anger niet een ﬁrcnge nanuzwltenrighejd op ypeïl'qggêp,
om hem de vastgeí‘îclde maten voor dezen" pas te
doen in acht nemen;

maar -'ůé|1~í`oldnathls het wezen~

lijk beginfel voorfchrijven, om ¿oo veel gronds mogelijk

ter zijde, en in dezelfde reden voorwziarts te winnen,

zonde! вечны-(тег (сажает; die 'altooè деление ‚1 als

in ¿ferr Ïi'm‘r’á‘cïi щит ,’ тащит-ё vonlflelle'ri; ‚Î‘
I“'X’" t” поп. t‚’Ì_““: *N ‘ :
“iii”, и“ .
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uit en dm fc/minfcbm pas. l
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'‚ ‘flannel

43. Om te beoordeelen, of de houding van het lig.
Chaam aan de voorgńfchrevene beginfelenjyyoldgeï, ¿vinde
pas geregeld gcfchíedt,. en of »het gewìgtbvanhetiigchaam
op den voet, diey op den grond liant, draagt, `moet de on
derwijzer-zich d-i'kwerf tien 05- twaalf lpzísf'fm ‚vóór, en met
het aangezigt naar den rekruut plaa’t‘fen’. абака

niet de zool der fchoene’n’gewaar wordt? wanneer deze

de Weten opligt'r en >`op lden' gyro‘ncl’àeztg’zòöï’hij‘geen be`
'weging in de fchonder’s , noì'h‘lìvaîg'g'ellnìgíî'n 'liet bq’venlìjf
befpeù’rt; ‘kan ъядд-ег‘ zich ш verzelééPd-iíouden; dàt dä

grondbeginfelen wel Wortlèn’ nageiùìiéìï;

5"" ‘ ‘ ‘ ‘ — д’

44. Wanneer men de fê‘ge‘ls’vä’n’ïièà pas aan twee of
drie man te gelijk onderwijst ,_ moet men, om hunne op

lettendlieid niet te zeer'te vcì‘deelcn; niet van hen vor
deren, rdaarenboven,
dat zij zich met
de de
rigtíng
bezig houden.
Zĳ
zullen
als zij
hebbelijkheïd
aîïngenbm‘en
hebben, om de pasfen gelijk lang ‚en even fuel te doen,
het wa're middel, om gerigt te blijven , hebben verkregen.
a'.

.du

-.

‘.

l

45. De onderwĳzer moet ook in hetzelfde

.

'

na;

melijk jals twee
of drie man te zamen
onderwezenworden.,
.
v . .u
‚
‘_
-.
in acht nemen, от dezelve-n op eenen pas afﬁanns uit г
elkander te H’ellen'; ten einde zij zich de kwade gewoonte
niet eigen maken, van de ellebogen teverwijderen,
tegen hunnen nevenman aan te leunen.

`_‚._. .
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TWEEDE AFDEELING.
' Het dragen van het geweer.
46.

De onderwijzer moet den rekrunt niet eer tot dit

tweede gedeelte der foldaten~fchool doen overgaan, dan

na dat dezelve, in het aannemen der behoorlijke houding
en het doen van den pas regtuit en den fchuinfchen pas,
wel zal geoefend wezen.
47. De onderwijzer zal alsdan drie man zamen voe
gen, die hij, met de ellebogen aan elkander, in één ge.
lid zal plaatfen, en hun, op den volgenden voet, het
dragen van het geweer aanwĳzen.
E в к s T E

L E s.

Grond/egel: in het dragenvvan het geweer.
48.

De rekruut zoodnnig gepla‘ts zijnde, als in de

eerste les der eerste afdeelìng is voorgefchreven, zal de
onderwijzer hem de linker hand laten in de hoogte bren
gen, zonder het gewricht derzelve te buigen, en meer
dan het voorí‘ce gedeelte van den linker arm te doen wer

ken. Daarop moet de onderwijzer het geweer loodregt op
lìgten, en het op de navolgende wijze plaatfen.
(1) Het geweer in de linker hand, de arm zeer weinig

gebogen, de elleboog naar achteren en tegen het
ligchaam, zonder drukken, aangclloten , de palm der hand

re
ài.

(r) PL. III. fig. 1. en a.
/
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tegen het buiteníie plat der kolfgeklemd , derzelver buitenfie
fcherpte in het eerste lid der vingeren , de hiel van de kolf
(Ic talon da la стул) tusfchen den eersten en twee‘.
den vinger, de duim boven op, de beide laatste
vingers onder de kolf, die meer of min naar achteren
onderﬁeund moet worden,

naar dat de geí‘calte is van

den man, in dier voege dat het geweer, van voren ge
zien, altijd loodregt blijft, en dat de .beweging van de

dije hetzelve in den marsch niet kan opligten noch doen
vwaggelen; de laadliok in de buiging der fchouder (аи
defaut de шлага) ‚ де regter arm natuurlijk hangende, ge

lijk in de eerlie les der eerí’te afdeeling is voorgefchreven.
Bemer/cingm betrekkelijk het dragen van het geweer.
49. Niet zelden ontmoet men rekruten , die aangeborene
gebreken hebben in de gelialte der fchouders, borst en
heupen. De onderwijzer moet zich beijveren , om, alvo
rens hij den foldaat het geweer op fchouder geeft, zoo veel
mogelijk, deze gebreken te verhelpen, en daarna met eene
gefiadige oplettendheid het dragen van hetzelve dusdanig
naar deze gebreken fchikken, dat zulks voor het oog,
'aond'er dat de manfchappen in hunne houding belemmerd

zijn , algemeen op dezelfde wijzev fchijnt te gefchieden.

‘ ` 56. Hìj’zal niet onopgemerkt laten, dat de rekruten,
wanneer zij het geweer beginnen te dragen , gewoon
zijn, hunne houding te verliezen , en vooral de fchouders
achterover te werpen : hetgeen veroorzaakt, dat, het
geweer zijn fieunpunt misfende, zij de linker hand, om
het vallen van hetzclve te beletten , naar om laag brengen,
de
f

jz‘

 бей/дай” 455001. '11de ‘AIDËË’LĲÊG.

азиат renounce laten zakken, de zijde ànwe'msbuigen; ‘
de ellebogen, om zieh in' het evenwigtfïtê Беженец
opeﬁèn‘;=enz‘.”
—"’ ("—‘1‘ “
.

e:

I

n 'f ’
яд...

.Í
.A

‚‚
„И?

i.:
f!

’

‘

‘

l

l ¿LLDë'ondêrwij'zêfmoet zorg duigen, om alle-deze

geuretéeñ 'te verhelpen», 'en de heading' гадит; te‘vetbete‘
ren'. “НИ же: den' шагам. fdmtijds het geweer afnemen ,

örh h’èt‘“Hu’rì dáai'nä w‘edèt béhobrlijk*fopr` fehouder te
pinnen; ‘hij'nme‘t’VeîíﬁÌjöen; pm hen rin 'den ведшие "из
ёёйпдёйёщ Ien er z’îcÍi""915 toeleggen ," om hun ‘dezê

Houding' álfengslë'ens Vz'óö 'natuurlijk en gèm'alìkelijit te
maken., dar zij dezelve langen tijd, zbnd'er vermoeijing,
kunnen blijven behouden.
52. Eindelijk moet de onderwijzer er bijzonder op
letten,v dat-het geweer niet te' hoog, noch te laag wordt
gedragen. Werd het te hoog gedragen ;‘ dan zou de linker
elleboog zich openen', de {aldaar daardoor te veel plaats
in het gelid beílaan, en_ het geweer waggelend worden.
Indien het daarentegen te» laag werd gehouden; zou de
foldaat 5 vermits de rotten alsdan te zeer zouden gefloten
ízijn, niet de noodige-ruimtc hebben, om zijn geweer

ongedwongen te; behandelen, de linker arm .zich te zeer
vermoeijem de linker Ichouder te veel door-zakken, enz.
‚53’. De ’onderwijzer zal de bewegingen van Дао/а?
_regu `en links, ,als mede het regzs om en link: om, en
het regis .am keert, met het geweer op fchouder, doen
herhalen, alvorens hij tot de tweede les overgaat.

' 'Ì’

~
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L’Ës—‚ï'l‘ "

Handgrepen.

’ ’

"

54. De handgrepen zullen aan de drie man , eerst met
de ellebogen aan elkander in een gelid, en naderhand in

een rotgeplaatst, worden onderwezen. -‚ 

‘

‘

_ .

55. De. uitvoering van elk commando zal niet meer`
dan één'tempo uitmaken; maar dit tempo zalfin bewe~
gingen verdeeld worden, ~ten einde «den foldaat het; werk-v
tuigelijke ‚daarvan des te beter te doen. Yeltñean. _
.Í

i

„г.

4

‘

’l

"‚=‘

56. Op de так lettergreep yan het commando, za_l
de -forfclie en vaardige uitvoering "der eerfìe beweging
plainsY grijpen: ‘op de- commandoïs #avec en dra," zullen

de oveijige bewegingen gefchìeden.' Zoo dra de foldaam
de poíitie der onderfcheiiîene' bewegingen vanáeen tempo.
behoorlijk veríiaat, zal men hem пешем leeren uitvoe«ren,~.
zónder na die o'nderfcheidene bewegingen I’Ìil te Вешает?
Hijmoer echter het Werktuigelìjleedaarvan _in achtlnemen,A

om vastigbeid. in de behandeling van het geweer te,3
brengen, en de nadeelcn”, die yoorwloeijen yuif _heggeen
men noemt het geweer штоф/т of :le джоули): ver- n
minkm’(escamotar Рати), te vermijden. fh
‚
57.

De handgrepen_z_ullen in ﬁgge‘opvolgiqg onder- x

wezen worden: de onderwijzer zlal daartoe Commanderen':
a

.›‚.

ч

С

.

L"
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[мине m т WAAL!" TEMP o’s.
x.

Laad: = ’T спи/вы.

Één tempo en twee bewegingen.

.Ec/‘fte beweging.

58. Half regts om maken op den linker hiel, te gelijk
den regter voet тикают achter den linker, met de
holte tegen den hiel, plaati'en; het geweer met de linker
hand omdraaijen, het îlot (la platina) naar voren, en
te gelijken' tijd de greep of het dunne der kolf (la poignée)
in de regret` hand grijpen, het geweer regt' op витает cm
van de fchouder af; de linker hand onder de коп laten.

Тweak beweging.
’ 59. Het gewaar met de regter hand in de linker
Штифт, het met‚deze in denzelfden tijd bij den eel-[len
rif'ng'f vàtten’, de duim uitgeflrekt langs de lade, de kolf
onder den~ regter vóór-arm , metv de greep tegen het lig.'l
client-B, op' omtrent twee duim onder den regret tepel, de
tvomp ter' hoogte van het oog, cle-beugel QM/bur‘gaîrda)!

een weinig naar buiten , de linker eﬂebébg‘aan' het Евы—пат

gefloten; op hetzelfde oogenbiìk , dat het Затеи in de'
linker тег valt, wordt de regter d’ui‘m boven детищами

tegen het pandekl'el of het Haal‘ (штамм) geplnaúsf’,‘
de vier overige vingers gefloten, de voorlle helft van den
regret arm langs de kolf uitgeíhekt.
`
. ‘

2. Орет = (de) PAN.
Een tempo en één: beweging.

‘о.
Ч ‘

De pan ontfluiten, door met den regte: duim
hard

Soldaten-ﬁlm}. m“ Äînmmò’.
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hard tegen het ﬁaal te ßooten , тешит bet geweer
met de linker hand tegen en in bedwang wordt gehouden;
aa-nﬂonds den regter elleboog naar achteren terug trekken);

de hand, tusfchen het lígchaam en de kolf door, aan de
patroontasch brengen, en dezelve openen.
3.

Neemt = (de) щткооп.

Eén‘ tempo en éóne beweging.

61.

De patroonnnsfehen den duim en de beide voorn:

vingers vatten, en haar terftond, tusfchen het Iígchaam
en de kolf door, tusfcben d'e tanden brengen.
4.

Opent _—_-_ (de) мткооы.
.a

Eén tempo en ¿éne beweging.

62. (t) De patroon tot op het kruid afbijten, han
¿igt bij de opening tusfchen den duim en de beide госте

vingers vasthoudend; beati r'erftond' laten zàlŕken , V>en

regt op en 'neer tegen' lde pan brengen', de palm 'dá
герб: hind naar het'lìgehaämgekeera, en de тёще: ell‘bl

boogì-op de kalf gehouden.
5.

‘

Kruid ‚op(de;) PAN.

а
.

:
;

.y

..

‚ ‚

Een tempo en één: beweging.l

«Het

63. Het hoofdvöóroverbuîgen, het! oog" op d'e
Haan, dezelve vol kruid doen, de patroon, dìgt bij de

’
(t .SLA'ILL fik. ç. y E!
`

D

ope
JD.

C n

.f

W
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торепйпд, met den duim en voorfle 'vinger weder toeknij
pen; het hoofd weer oprigten „ en de regter hand ,achter
„en met de `beide laatíle vingers tegenìhet pandekfclbrengen.

"

'

f

'6. 51:22; (де) ш. _

.

Ee'n tempo en ééne beweging.

64, Met de linker hand het geweer tegen houden; met
de twee laatlle vingers de pan forsch roeíluiten ,houdende

de patroon beflendig tusfchen de beide voorfre vingers en
den duim; de greep van het geweer met de beide achterlle
yvingers end de palm der 'Iegter hand dadelijk aanvatten,
het gewricht dier, hand tegen het ligchaam gefloten, de

elleboog naar achteren en een weinig van het lijf af.
7.

’t Gamer = LlNKS.

Een tempo en twee bewegingen.
_»

’ _“
lahm* l '

‘

Ear/ie bewegïng.

„к:

:'‚

“

.

‚ „65.q-Het-geweer langs de linker dije weder oprigten,
door [kerk op de kolf te drukken en den regter arm fchie
lijk »uit- te llrekken, zonder den regter fchouder te laten

zakken; te gelijk den laadílok naar het ligpha'amdfgaijen, '
de linker hand openen en het geweer in dezelve tot Aden
tweeden ring laten naar beneden glijden , rustende de haan

op den regrer duim; te gelijker rijd _front maken д draai.
jende op den linker hiel, en den regter voet vóór bren
gen, _met den hielieegen de holte van den linlm.-l

или"
` '

:Y

.

’7'
TWtôdâ
biwggihg,

"

x

J f'

"ie-6.` `Het geweer alsdan гита: regter hand loslaten;
‚ ..

ъ

Y

_

' `

Ьег
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hetzelve met de linker bend digt langs het lijf шеи 'zakj"
ken; te gelijk de regter hand naar boven brengen’terhoog
te en op' een duin afﬂands van de tromp; de kolf zonder
ﬂooten op den grond zetten , de linker hand tegen herlig- ‘
'Chaam onder den laatfien knoop van het vest, hel; geweer `
tegen de linker dije, de tromp vlak over het midden van

het lijf.

’

’

‘

8. .Patroon = (in de) Loop.
Eén tempo en ééne beweging.

‘

‚.‘ è

67. (1) Naar de tromp zien, het bovenlle van de
regter hand forsch naar het ligchaam keeren, om het
kruid in de loop te Pforten, ligtende de elleboog op; terl
hoogte van het gewricht der hand; de patroon fchud- ‚
den, haar ìn de loop lleken en de hand omgekeerdla
ten ‚ de vingers , zonder hen te drukken; gefloten.
A

9. Trekt uit (den laad) sÎoK.
Eén tempo en twee bewegingen.

.Eer/ia beweging.

.

68. Den regret elleboog fnel om laag brengen; den
laadflok tusfchen den duim en gebogenen voorllen vinger
grijpen, de overige vingers geﬂoten; door hetnitflrek
ken van den Arm hem í‘chielijk uitrukken; de nagels naar

boven; hem bij het midden tusfc‘hen den duim en voor‘
lien vinger hervatten, de hand omgekeerd,l de Palm naar -

vo
(1) PL. III. lig. 5.

n

.Y
C 3

.u
\ ‘L .

‘

x; `<

l

38

Soldaten-Schaal. Нас повыше.

voren, en hem, door het ﬂuiten der vingeren, í‘chìelĳk
tusi'chen de anonet en het gezigt omdraaijen, gaande de
laadllokken der manfc-heppen uit het tweede en derde ge—

lid rakelings langs de regler fchouder van derlcelver voor
lieden; de шапок regt opwaarts en evenwijdig meLdß
Bgijonet. de arm uitgefirekt, de oogen naar boven, het

dikke eind van den шашек vlak boven de monding va;
de loop, zonder dezelve te raken.

Tweed; beweging.
69. Den laadl'tok met het dikke eind in de loop bren~
gen en hem tot aan de hand naar beneden ﬂzooten.
xo. ZET AAN.
Eén tempo cn ééne beweging.

7o. (1) Den arm in zijne geheele lengte uitfirekken,
brengeniie de regter hand om hoog, om den шток tus
l'chen den uitgelirekten duim en gebogen voorlien vinger
te grijpen, de overige vingeren geﬂoten ; den laadí‘tok
met kracht tweemaal achter elkander in de loop ßooten,
en hem aan het dunne einde wederom vatten tusfchen
den duim en den gebogenen voorflen vinger, de overige

vingers gefloten, de regter elleboog tegen het lijf.
11. Sue/«t op = (den laad) s'rox.
Een tempo en twee bewegingen.

.Eef/‘le Iwwcging.
73. Gelijk in de eerlle beweging van trekt dm laad
„те:

Î‘) n.111. цв.

Soldaten-»525041. Ше Armeense.
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‚и, het dunne einde’van denzelven digt boven de mon
ding van den bovenﬁen band houden .

_*

Tweede beweging.
72. Het dunne eind van den Haadﬂok in den bovenﬁen

ring zetten, en denzelven met den duim infchuíven; de
hand fchíelijk omhoog brengen , en een „weinig gebogen

op het dikke eind plaatfen.

12. Op _fc/louder :: ’т Gwenn.
Een tempo en drie bewegingen.

.Eer/ie ищете.
73. (t) Het geweer langs het ligchaam ‘met de linker
hand opligten , deze hand ter hoogte van de fchoùder hou?
den, terwijl de linker elleboog aan het lijf geﬂoten blijft,
de loop naar buiten gekeerd, tevens de regter hand laren
zakken, om het geweer bij de greep te vatten.
`

v

Tweed; Murga/1g.
74. Het geweer met de regter hand opligten, daarbijde
linker hand loslaten, dezelve laten zakken ‚en onder de

kolf brengen; te gelijk de regter hak tegen, ‚en op de»
zelfde lijn met, de linker aantrekken; het geweer melt de
_ regret hand, in de aaggewezene houding voor het fchoude

ren van hetzelve ‚ tegen de fchouder Rennen, rakende de
regter hand het aan bij de greep , zonder die te drukken.
Deh
(l) PL. Ш. fig. x.

.

C 4

т

à.

4a

_ дотаций/гоп]. .IId'c повыше.

Derde òmeging,
75.

De regterhand fnel lange de dije in de voorg `fchre

vene politie laten neérvallen. ‘

'

¿Vila/et : VAARDIG,
Eén tempo en drie bewegingen.

'

(IyPoslTua VAN HET‘EERSTE сньш.
Eer/‚76 дату/75,
76.

Het geweer met de linker hand omdraaijen, het

ﬂot naar buiten; het met de'reg'ter hand bĳ de greep
vatten, even als in de eerlle beweging der lading, en in

front blijven (taan, атташе alleen de punt van den
linker voet iets naar binnen. î
. .„. . ‚
77.

Tweede beweging.
Den regter voet fnel terug trekken, de hak om

hoog, de teenen gebogen; de knie tien of twaalf duim
achter, en omtrent zes duim regts van, den linker hiel op

den grond zetten, in acht nemende van niet forsch neê‘r‘te
vallen; te gelijk het geweer met de regret hand om laag
brengen, en met den linker hand bij den сотен ringvatten;
de kolf, Zonder (loot, voor de regret diie ,’ op den grond
zetten , de punt (le bcc de la спи/Е) gelijk met de_n linker;~

hiel;'
den harm
tus‘Îchen dei] duim
vingertevangelijk
de ‘rcgter
hand’vattem
‘ I e’n’voorﬂen
‘
Der—
i

—(1)" h‘PL- 1V.'{ig.y x. ’
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.
Derde ôeweging.
~ ‘
78. Den haan fpannen.
(I) POSITIE VAN HET TWEEDE GEDID.
.Eer/Ze beweging.

Gelijk de eerfle beweging der lading.
с

Tweede beweging.

79. Het geweer met de regter hand vóór het midden
van het lìgchaam brengen, het met de linker hand
vatten, ﬂuitende de pink aan de pan- of pandekfel-veêl
(le res/ort de la шит), de duim uitgeﬁrekt lang: ’

de lade ter hoogte van de kin, de S of de zij- of
fchroefplaat (la contra-platina au дрогнул} ten naasten

bij tegen het lijf gedraaid, de laadﬁok naar het front
l van het battaillon; te gelijk den regter duim op den kop
van den haan of op de ﬂeenfehroef (la {гм dit chien)
brengen, de voorﬂe vinger onderaan tegen den beugel,
'de drie overige vingers aan den eel-[len gefloten.

Derde beweging.
во. Den regter elleboog forseh ﬂuiten, bij het {pannen
van den haan, en het geweer bij den greep vatten,

(2) POSITIE VAN HET DERDE GELID.
.

Eerfte, tweede en derde beweging.

‘

‘ `
—‘

\x

Gelijk die van het tweede gelìíl.
’ A А N.
Eén tempo en één: beweging.

~

81.
(т)
(в)

pr.. IV. fig. 2. .
PL. 1V. на. 3.

С5

д

.Soldaten -fahaoh IIde пивным.

81. (i) De tromp forsch voorover doen vallen, de
linker hand fnel tot aan den eerî’ìen ring laten vooruit
glijden, de kolf tegen de regte: fchouder Hennen, de
tromp een weinig naar beneden, de ellebogen om laag,

zonder aan het lijf geﬂoten te zijn; het linker oog
toedoen, met het regter langs de loop zien, het hoofd

6m te mikken, op de kolf neêrbuigen; den voorí’cen
vinger aan dem trekker brengen.
82. (n) Alleen A_de mani‘chappen in het derde gelid
zullen te gelijker tijd den regter voet acht duim regtsaf
zetten, de punt naar den linker hiel van hunnen nevenmnn.
Zet = АР.
,

Een ‚tempo en ééne beweging.

83.

Het geweer fuel weder om hoog Brengen, en de

politie van de derde beweging van vaardig weder aan‘
nemen.
V U U R.
Eén tempo en ééne beweging.

84. Met den voorilzen vinger den trekker met kracht
terug trekken, zonder het hoofd te bewegen, en in deze

houding blijven Pcaan.
LAADT.
Een tempo en ééne beweging.

8 5.
(1) PL. IV. fig. 4 en 5.

(2) P1.. IV. fig. 6.

prix

"‘v’w“ ты?“
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«fwywy
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Hei geweer (смеши terug nekken, en de houding

aannemen der tweede beweging van het eerfle >tempo den
lading, uitgezonderd dat nie; de regter duim tegen het
pandekfel komt , maar met dem/elven en den gebogen
voortlen vinger , terwijl de overige vingers geﬂoten
ziin, de lleenfchroef gevat wordt. Het eerfte gelid
moet fchielijk opﬂaan, zonder het lijf voorover te bui
gen, doch, om niet tegen de geweren van het tweede
geüd te fronten, de regter fchouder terug trekken; en
het derde gelid moet den regter voet weder achter den;
linker áantrekken, met de holte tegen den hiel.

86. Wan’ieer de onderwijzerin deze poﬁtie de ge
weren wil doen laden, zal hij commanderen:
Haan ::. (in de) RUST.
Eén tempo en één; beweging.

‚ 87. Den haan terug trekken tot in de rust, zorgen
de van hem niet te Гранта; dadelijk de hand, tusí'chen
de kolf en het lîgchaam door, aan de patroontasch bren
gen, en dezelve openen.
. ’
88.

Wanneer de onderwijzer, in plaats van de geweren

te doen laden, dezelve wil doen fchouderen , zal hij
commanderrn :

V$9.

Op fcbouder = ’т GIWEER.
Ophet commando op falla/Idar, moeten de foldateni

den haan, op de zoo even verklaarde wijze, lrerflellen,
de pam ﬂuiten , en het geweer bij de greep vatten; op
dat

ц.

Sáldaten-jèkool.

Ilde поныне.

dat van "l" gewann, moeten zij de geweren fchielijk op
fchou‘der brengen, en front maken.
(1) Pre/mm" = ’т cewezn.
Eén tempo en twee bewegingen.

Eer/Í: ůcwfging.
‚ go. Gelijk de eerfle beweging der lading,uitgezonderd
dat'. de l‘oldaat in front zal blijven Haan.
Tarcade lìcwcgmg.
.

f

91. Het geweer met de regter hand verder omdraaijen,
om het regt op en neer vlak voor het linker oog te
brengen,

de laadﬂîok naar voren,

de haan ter hoogte

van den laatllen knoop van het vest, het geweer onder
aan tegen den beugel in de volle regter hand gehouden;
te gel ijk het met de linker hand forsch omvatten, de pink
tegenîde panveêt, de duim langs de loop uitgeflrekt
tegen de lade, de voor-arm aan het lijf geﬂoten, zonder
gedwongen te wezen; in front blijven (laan,_zonder de
voeten te verzetten.
Op fclìoudzr = ’т GEWEER.
Een tempo en twee bewegingen.

" .Ear/Ic beweging.
yg. Het geweer met de regler hand omdraaíjen, de loop
` ’ `

naar
‚
д ъ

ч

(z) Pr.. V- ﬁg. 2.

t

n," «Y

— v-rv- чти __.

Ñ „_.‚„„_-т‚„‚.пд .Y _„*-.‘...

‚._\

 ‘v v*f_-ç-w

Sold-aten -fßńoa'L Нае живёте.

15.

naar buiten; het met de regter hand om hoogîbrmgeh,
en tegen de linker fchouder plaatfen, _de linker hand naar
om laag onder de kolf brengen, en de regter hand vrij*
aan de greep blijven houden.
\
„ î

‚ .

к: и '
Tweede beweging.

_ 93.

.J 1

De regter hand fchielijk in hare poßtie laten vallen.

th af = ’т GEWEmi.‚‚ "
Eén tempo en twee'vÉeiÉ'egÍnEen,

`.

‚

~_ g1,

`

` 5". “Ест/га муфт. _

`

94. Het geweer, door ‘het fcnîelijk uîtftrekken van den
linkerarmdaten zakken ‚ _het tegeìijk met de regner hund _
iens` boven den eerl'ten _ring grijpen; «hermit-derdînkerî"
hand loslatcn/ en (смеши `voor de regter fchouder bren-_
gen , de laadßok naar voren, de pink achter de ìoop , de
kolf drie duim van den grond, de regter hand' rustende
tegen de heup, het зажги-„тещ Qp en neêr, de linker
lhand
de zijde
neêrnangende._
.I . langs
‚_‚
o
. n
l

d“
95.

Twacdábcwegìrlg'.' "

Heß geweeïî'door

:"V’

hand lntenglìjden, het zon`

dertHoot-"nederzeften:, деп-„жёг pofìtie aannemen, die hier '
zal worden aangewezen. = ‚

. ..ь

, ‚

Ро/тв van den foldaaz met lift gewaar luy' а'сл voet.
96.

(l)

De hand om laag, -de loopl turchen den
Pdìa'îm

.,‚
(1) Pu...V. Вал-чл
3-'!
\

4c

._

l' „ь:

..;

.

шар

.
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Soldaten „мы. llde „пища.

duim en den voorflen langs de lade uîrgeürekœn vïnger,
de drie overige vingers uitgeilrekt en zamen gevoegd , de
u‘omp omtrent twee dulm van de regter fchoutler , de

laadﬂok naar voren, de hiel van de kolf (le talan de la
crus/è) naast en tegen de punt van den regter voet,
het geweer regt op en neêr.
\

97. Ош in die poíìtie te doen rusten, zal de onderwĳ
zer cummanderen:
RUST.
98. Ор dit ‘commando , zal de ioldaxt de regrer hand
тщетен: op den cordon-riem leggen, en de (romp tegen
de regret fchouder laten runen.

Y 99. O‘n den foldaat vervolgens den onbewegelĳken‘
Rand weder te doen aannemen, zal de onderwijzer com
manderen:
me.

ь
2.

lor.

Geeft acht.
PELOTON.

Op het tweede commando, moet de foldaat de роме

те: het geweer bij den voet hernemen, volgens n°. 96.

lli/italie der geweren.
102. Na dat de Готам het geweer bij den voet heeft"
gezet, zal de onderwijzer commanderen:

Млеет: =- (van) ’т' ca’wux.
Eén tempo en ¿éne beweging.

хоз. _Op den linker hiel half regts om meer dran
egts om maken, den regret voet, op zes duim afﬂands
\

l

Qoldann „гамм Hd# „Denunce

44’

van den linker , loodregt achter de frontlîjçn zetten,V

de voeten winkelkaaks;

het geweerforsch met de

linker hand vatten ter hoogte van den onderí’cen knoop
van het vest , /het bovenfte >van de loop achterover

doen -he-llen ,~ zonder de ko‘lf va‘n hare plaats te verá’
fchuiven., de laadftok naar liet lijf gekeerd; te gelijk mee
de regter hand de bajonet_bíj de fclìaft’\en bogt vatten,
zoodzmig dat het uiterfte der fchaft een duim buiten de
hand uìtfteekt, en dat bij het uittrekken de dùit’n "langt:
de kling- geftrekt is; de bajonet uit de fehed‘e rukken
en op de loop zetten ;„ voorts den lati-'ditth uittrekken,
zoo als bij de lading in twaalf tempo’s voorgefchrevenis,
en‘ hem in de loop laten glijden; dadelijk front maken,

en zich herﬁ‘ellen in den ftand van geweer bĳ :Ích von,
n°. 96.

"
\
‚

¿n

104. De onderwijzer zal vervolgens; langs het gelid
gaande , de geweren viﬁteren. Man voor man geeft,
naar mate de onderwijzer bij hem komt, denzelven het

geweer ter viiitatie over :’ te dien einde wordt het met
de regter hand (nel om hoog gebmgt, te gelijk met >de

linker
gevat tusfchen
den eerfcen
deypanveêr,z
het
flothand
buitenwaárts,
de linker
hand ring
ter en
hoogte
van deI
kin , het geweer regt voor het linker oog.’ De onder-‚
wijzer neemt hetzclve aan, en geeft het na gedane viﬁ

mie terug; de foldaat herneemt het met _de regtçr hand,
y en brengt het weder in den Pfand van geweteng çlççvcaçjtœ,

105. Zoo dra de onderwijzer' hem voorbĳ te, тоны;
uit zich zelven den laadí’cok’orív zĳne planté brengeń,_den
Rand hernemende, die bij,> het> commando :fz/_29eme van
>

_

.

,

L

‚

1

‚

f

’

.

t ge

'

f

48

дышла-ДЫМ.

‚

3

IIdC AFDEELING.

j

.

’t gewm/IS voorgefchreven, en daarna wederom front

maken.

’

` 106. Indien de onderwijzer, in >plaats van de geweren,
te viﬁteren, alleen de bajonet wil laten opzetten, zal hij
commanderen :
Bajomt = OP.
#Een tempo en eene beweging.

107. De hier boven aangewezene poﬁtìe nemen ,
de bajonet op de loop doen ,zoo als verklaard is geworden,
en dadelijk front maken.
d, ..
108. Indien de bajonet reeds op de loop ‚is, ende
onderwijzer den laadfrok in dezelve wil laten doen,
om, na dat' er gevuurd is, de geweren te viﬁteren, zal

hij commanderen:

‘

.

Laad/Zak =` (in de) LOOP.
т ‘ Een tempo en eene beweging.

’
` .

'

-’

109. Den laadftok in de loop doen, gelĳk‚hierboven
is verklaard,

en aanilonds front maken; h_em vervolgens

Wederom op zijne plants brengen, naar gelang het geweer i

van iederen i‘oldaat zal zijn gcvîﬁteerd.

`

11o.y De ’foldaat zal het geweer niet om hoog 'bren“‘
gen, om hètzelve’ aan den onderwijzer, wanneer deze’

hem voorbij gaat, over .t'e'gevefudewijlfde londerwijzer
alleenlijk moet onderzoeken, ‘Ìof het geweer niet‘ geladen

zij,“en_hij zulks kan vernemen , door den мамок bij het’
dunne einde te vatten en in de loop te dôèn klinken.~
`

ng:

‘lS‘oÌdnrzn‘Sò-lwol: 11de „гашиш
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Leg: тег: ’т октава;
Ècn tempo en twee bewegingen.
Jî‘eîy’k (уступает;

in; Het geweer m'et ¿e regterhnnd omdraáîîem lief
‘not naar
te vatten
gelijkertijd
met de linker
hand
de!
punt
der achteren;
patroonmscìl
;l hetligchaam
gezwìnd
voor-`
over buigen, den linker voet vooruit zetten ‚ de hieltegen
over den eeriten ring; het geweer met de regterhaná regt
vóór zich neêr leggen.,- blijvende de hiel der kolf (Ic talon .
de {a eros/ic) altijd ter hoogte van de punt van t den regter
voet, de regter knie een Weinig gebogen,- en de regret hiel.

opgelîgt.

`
Tweede beweging'.

112. Zich oprigtèn, den linker voet aan ¿en regter
aantrekken; de pntroontaseh loslaten, en de beide' пай
den in hare pofitie laren neêrvallem

Num: dp 2: "r вешнею
Èen tempo en tweel bewegingen.

.Èer/fe beavegi’ng‘

.I

113. Gelijk de eeríte beweging van legt mfr ’z gt.
weer.
.
Tweede beweging.
_

‘
‚

‘

1

n4. Het geweer opnemen, ’ den linker voet aan den
теще: aantrekken, en dadelijk het geweer met de regte!

D

.

.hand

50‘

дотам/‚Дым. ` 11de пивным."

hand omdraaijen, de laadilok naar voren; te gelijker tijd
de pnn‘oontasch loslaten en de linker hand in hare poiìlie
laten шёл/Шеи. ’
Op [chat/der 2 ’т GEWEER.
д » ~

Een tempo en twee bewegingen;

Eer/Ze beweging.
115. Het geweer met de regter hand fuel om hoog
ligten;
hetzelve, terwijl men het lomdraait, om dat de
loop naar builen zou komen, tegen de linker fchoudcr
brengen; te gelijk de linker hand onder de kolf plaatfcn,
en de regret hand tot tegen de panvecr laten doorzakken.

.Tweede beweging.
116.
yallen.

De тешат hand [nel `in hare politie laten neer
(1)

In dm arm = "r свивки.

Een rempc? en drie bewegingen.

Eef/le beweging.
117. Het geweer fchíclijk, zonder het om te draaijen,
vier duim onder dcn‘ haan omvatten, en het een weinig'
ç_pliëœn’ ч
r‘
’
‚

Twade' beweging.
118. De`kolf uit` "de linker hand loslaten, den linker
‘
‘
Avoor
‚e

. (я) PL. V. ’ﬁg. 3.

".

‘ w. .1.,- .‚-.‚;.

www-„wub“ _» n

.»

затакт/мм: тактам.

gs

voor-arm uitgeﬁrekPÔÌì Viïfà"borst-¿tegen den haan leg
gen, de hand op деп regter tepel.
.

.

_ _

'

’ l

Derde bqwcging.
119., De regter hand‘ fchíelijk in bare poﬁìieklaten
neûrvallen.
.‘\
.

.f

Оусг z ’T свитки.

l

j“ ‚

120. Het geweer, onverfchíllig, op de сепе of andere’
fchouder, met eene of me: beide handen dragen, де

trump om how.

‘ ‘

In den arm : ’т GEWEER.‘ ’
.

121.

‘

I

‘ ‘

T>~v

>

'

:!‘4

schielijk de ppﬁtie van de derde bewcgingwan‘;

dit tempo hernemen, 110. 119.
`

‚

Schouder; : т сшивки.

_
. .

1_

;

‘_A '' "f!

..‘ . ‚ —

Een tempo en drie bewegingen.

»i "

1
‘ "

Ear/ic [ящер-па.
122. М?! де regter hand forsch ‘de greep van het
gew-:er vatten»

Tweed: beweging.
123.

"’ l

De linker hand forsch onder de kolf brengen,
3

‚Derde beweging.
125.

De regter hand fchielĳk in hare poﬁtie laten

neèrvallen”, >en het geweer met de linker hand, in де рой

de van op fc/muder ’t gewaar, lawn doorzzrkken.
D2

ì
Ва

"wn-"rl

.*'.`.‘

5:

'Soldatenfe/wol. Ше двиньте.
‚Bajomt : AF.
Een tempo en drie bewegingen.

Eer/¿e beweging.
125. Het geweer laten zakken, door het verder u'it
firekken van den linker arm., en het te gelijk met Je
regter hand boven bij den eerfien ring aanvatten; zoo
als bij de сете beweging van ze: af ’t geweer.

Tweak beweging.
nó. Met de regter hand het geweer langs de linker'
dije laten zakken; het met de linker hand boven de regret
aangrijpen, om de poiixie van de tweede beweging van
’t geweer link: aan te nemen, doch zonder den regter hief
vóór‘ de holte van den linker voet te plaatfen; de bnjonet
met de regret hand aﬁîe’men, haar’ in de fchede Preken
en de regter hand aan de fchaft laten.
- Derde beweging
127 Het geweer met de linker hand om hoog wer.
pen , het met de regth hand bij de greep vatten en im;
op fchoudcr brengen.

_Verfü/lf: = "r они/Ева.
Een tempo en twee bewegingen.

Eer/ie штифта.
128.

ten, de

Г

Mer. delregter hand het geweer fchìclijk- omvat

duim op de zijplant (In razzia-platina)
En

‚

‚V

_.. wwf-«nr -vww-_wwvr-v-Ul ,_ Y __

_-_ŕ-rd-mv n

‚

Зонты-ДЫМ. Нас пикника. ‘
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en de voorﬁe vinger tegen den baan; te gelijker tijd het ge
weer een weinig van de fcbouder af brengen , de loop naar

buiten, zonder de punt der kolf (le bcc dalla eros/è) te
verplaatfen; hetzelve met de linker папа bíÎ den eerﬁen
ring vatten, de duim op den laadﬁok geﬂrekt, het ge

weer regt op en meer tegen over de fchouder, de linke:
elleboog aan her geweer gefloten.
Tweede beweging.
’ ‘129. Het geweer veorover werpen; het onder den
linker :mn brengen, blijvende de linker hand aan den eer
{ten ring, de duim op den шапок, om het uitglijden
te beletten, de pink op de heup; vallende de regter hand
te _gelijker tijd in hare poﬁtie.

Op fcboudcr :_: ’T Фашизм
Een tempo en twee bewegingen.

Err/Ze bmvcging.

’

- Í!

130. Met de linker hand het geweer weder om hoog
brengen , zonder te rukken , om te vermijden, dat de
laadllok uit de lade fpringe; hetzelve met de regret
hand om de greep grijpen, ten einde het tegen de

fehouder te í’ceunen; te gelijker tijd de linker hand van
het geweer af, en fnel onder de kolf brengen.
Tweed; beweging.
v

131. De regter hand (смеши in hare рейде latelî
neêrvallen, en' te gelijker tijd met de linker hand het ge
weer, in de politie van op fchouder ’t geweer, laten
‘doorzakkan.
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Вен
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Даша/ш „fa/200i. 1.11€

-sf ‘3'

"

штанина.

Bajo/“t : OP’

)
‘
; ‚
'
Een tempo cn drie bewegmgcn.
”и

‘

il; и

’
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Eef/ís bcwfgifvg.

i

'5 13'). _ Gelijk dc eerí’ce beweging van bajom.: af.

‚

Twcca'c òewvcging.
"ъ

’

... «..i

.

_.- 133, ’ Qd‘ĳkijÎÄWâCde beweging, van bĳ!)an af,
идущими, Qgtd‘gregter. hand d; li'clmft Jdermbìg'onet
тамада, als; ушастых-вши is .1bìj.„dg:A AviíîtsítieI van} ‚het‘
gewßer, meetamgîjijpepkom haapu'Ët de fchede te {дешев
en gezwind op de tromp te ¿etten g,` de rcgter‘hand‘ aap dç

bogt der bajoneplatpp,

Ñ y_

._

Derde @magi/vg.
134.

Нес зетегррГсЬоиаег bruggen, zoo als in d:

derd: тих/Чаща; щи Mja/'zet af is" verklaard.
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“ "te _ ", van “het eerí’ce tempo der
135‘. Gelĳk d: ecrﬂebewegmg

kdinìg ‚‘‚hét gcwcrmïoĳvaiteutwqe ‚duim onder den hgan.
с}:u :‘:‘! .. Ь.f .fri
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Tweede beweging.
y.A

138.

Met de regter hand het geweer naar de regter

zijde afrukken , en hetzelve in de linker hand een weinig
voorbij den eerí’cen ring Vangen, de loop naar boven, de
linker elleboog tegen het lijf, de regter hand op de regter
heup, de punt der‘bajonet ter hoogte van het oog. De
manfchappen van het tweede en derde gelid moeten zorgen ,
dat zij hnnne voorlieden niet met de bajonet raken.

Op fû/îòuder :_ "r они/Ешь
Len tempo en twee bewegingen.. ‚‚ ì

_

.

а
.
Eer/ie бету/73.

.

L

‘r

137. Ор den linker hiel weer inl froqtudraaîjcng den
regter hiel naast den linker aantrekken, ente gelljlçerçìijàlrer;

geweer met de regter hand.J voor de linke;E {фонду ,geg
linker hand onder de kolf brengen.
l"
‘n

Tmede hanging.

_
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._._ ,i ...v
‚

138. De regter‘han‘d ‘fneÍ in hare’ﬁoﬁtíe‘lîíte’n йПепд‘дд‘
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От laag -‚‘="’r ¿eWeek-4" L
Een tempo en àìveelbewegingenä“
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.Eer/fc beweging-.s 1

1“! 39." Gelijk de cerne .beweging vain wäì’áﬁw‘gòwìw
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$ах’а'4:ел-/Е:Ьэо!.{1[4в AFoeeLrNc.

achterwaarts en omtrent drie duim van den grond : dc mfp:

tel' hand , ор dc heup деда-шт, zal in dier vﬁcge het дач
weer tegen houden, dat ‘de bnjonèlten der mahl‘c'ímpéeu’ in

Ihet twee-e en derde gelid hunne шипении Щек laken.
l

Др @houdeŕ : ’т свшщэц.

_

„к, Op he: commando ар fchoqflcr.,bergeweerloodrchin do

ycgzcr hand lgex'lìclìen; op hcc çomnlançlo "i дышат, vcn’ígzq
hetgeen ‘ wat yoorgqfchycyun i5 , om he; geweer} wanneer тер

hcl‘bíj den voet heeft, op fçhoudei' te brengen.

Bĳwerkingen l„opens #c kanù’grèpm.
’ 142. De handgrepen misvorme’n dikwexf bij: de `Zekrutcr;
de houding van het ljgehadxn, wanneer dezelve nog niet

Vten vollen @s gevestigd. Het is' daarom рощицы.
dat
onderwijzeru hen, in 'den' loop dei' lebfên,
’dákwĳls‘ terug brengt' roede regelmatigheid der вешали"

pu irmrhet di‘agcn‘vm"! het geweer,
943.

`

’

'

De rekrnlen zijn ook zeer onderhevigìaanu net in‘

buigen der Icudeuen‘ên‘hct ucîneroÓËr werpen van het lig.
ahnung," yoomì bĳ neteerße шито dgr‚‚l;1;ìirgĳg,‚ Wanneer
men hen te Ling daarbij houdt. Dus moet den onderwijie;

per Vermijden , van мы: 1qu 155519491 тише w laten.
р в 1Mo-e

L n„_s.

_.



Lading in ‘vier tempû’s.
1.44. 13m lading heeft ren штык, де'Го1с1агет1,11е ‘
{строф te

doen onderfcheiden , Welke moeten шиши

worden, en die, waarbij meer gerègeldheid en oplettend
hek" noodig is ,_ als met name het doen van kruid ‚op
de

‚Зонте/2 fe/zoal. 11de AFDEELING.

57

de pan, het brengen der patroon in de loop, en het

aanzetten. Zij zal gevolgelijk, in vier hoofd-tempo’s,
op den volgenden voet verdeeld worden.

145.

Het eerße teî’npo zal op het laatst van het com

mando, en de drie andere op de commando’s twee, drie
en vier uitgevoerd worden.
U

146. De onderwijzer zal commanderen;
Lading in vier lampo?.
Laad: = ’T свиней,
147. (1) Het çerfle tempo der lading verrîgten, do
‘ pan отпиши; depatroon vatten; dezelve openbijten, bij
de pan brengen, en kruid op de pan doen.


TWEE.

148.’ (2) De рпп ﬂuiten; het geweer links brengen,
en de patroon in de loop doen, uitfchudden en laren
zakken.
’

_

Drug.

149. (3) Den шапок uittrekken, denzelven tot bĳ do
hand in de loop brengen, en met twee fronten aanzetten.
у

VIER
(1) P1.. III. ñg. 4.
_ (2) PI.. III. ﬁg. 5.

’

_(3) PL. 111. tig. 6.

Te s

" e"

‚5.8
.

‘So/dazu# `c/zool. Пас циника:
J. _

VIER.

° l 150..JA (1) VDen маток op ’zijne plaats en het geweer
op íchouder brengen.
„2 1.) '

_L м t

.'

_l

'

Gezwqu LADING.Y

151. De onderwijzer zal Vervolgens de gezwin‘delading
onderrìgten, die ‚uitgevoerd moet worden even als de la
ding în vier tein’pci’s, ишак 111 ééns en zonder bij de vier
bepaalde tempo’ste blijven -ililhaudem Hij zal te dien
einde commanderen.
152.
L'

к J" "

Gezwimle lading.

Land; 1: ’T GEWEER.

chezkifzgcfz, beirclè/a'eI/y'lc de ladingen.
1153. De onderwijzer moet den foidatcn doen opmerken ,
dat degehefgíwflkc, zonder zich te overhaasten, bcdaard

внутри: m’menk gam, тщетен het fpoe‘dígsìladen ;
wijl zij den laadﬂok omdraaijen, zonder'dat hij aan die
hunner voor- of neven-lieden haakt, denzelven, zonder

mis te iteken, in de loop en weder ‘op’ zijne plaats bren

gen , ’ 'deÁpathn-beter- aanzeszen J. @dem ВШИ (Юнга ‚ :en
{сжиганию-113113. дЬепхщшяп uit ‚den ивсщщпжапеп : al
het welk van wezenlijk annbeiang is , en door de fuldaten
{file-'fdc meeste oplettendheid zal moeten ‘worden in 'acht
ген-Ошё‘т‘и“ -‘

-

’

“'- “ц“ "’ V'

.

`

154.

‘f
una.

(1) PL. 11i. Cg, 1.

зашитым. Ude Amants@
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I 154, De onderwijzer zal geregeldheid‘ in het verrigten
der tempo’s en in de houdingen ‚vorderen, ‚zonder welke
‘de foldaçen zich belemmeren. en elkander hinderen zou

den. Hij zal hun ,na verloop van cenige lesfen, pa‘gronen _

van zemelen of zaagmeel geven, en hen aan het behoorlijk
op de pan Rotten (итогом) en aanzetten gewannen.
_
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v
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Dc vuren.

l

I
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155. ‘De vurenzzullen regtuiç of ._fqh‚njìnis__;'îgel‘ch‘ieden,
zoodaníg als h_ícr onder‘zal worden luitgcl'sgglìh.Á.. .
J

"_ ‘Ì‘ ' ’

`

l

‚. за-

Vuren aguil., _

.i
‹ \

) „

156. De onderwijzer zal ае ‘Íolgende konìmándo’Ê
doen.
5
1

.

.

_

_

‚‘ _

peloton: vuur;
'Ie га.
’ ’ «uw»
‚
`1. Pcloton. „l ‘—_.. .
2.

VAARDIG.

’3‚

AAN

’ ‘

‘ч f
. ‚ ’.

4'

VUUR-

5.

LAADT.

а

д

j‘,

_

“i
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‘‚_

у
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152. (I) Deze-onderfcheidcne”commandäè zullen vol“
voerd worden op -de wijze,

{’oorg‘efchreven.
‘

„l

’

je` bij ‚de nÊpQgrepen is

J
‚

:‘‚

"

1."; L.) Ä\.'‚ :All_...L

’
‚

А _, ‚
5

40...... „M...

I

158..
... ‚ ..

(к) PL. VI. На. 1.

.u . ‚ ,JJ „у

l.
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Soldalm-fc/ìool.
158.

lLie AFDEELING.

Op her tweede commando, zullen de drie mande zuml

gewezene politie, volgens het

gelid, waarin zij (laan, щ—

ncmcn, en op het ирис, de geweren laden en Op {спонди
brengen.

‚шимми шит.
159. De fchuinl‘chc vuren zullen regts en links , en np
dezelfde commando’é, als het vuur regtuît, gefchieden;
met dit eenige omlerfchcid, ‘dat het commando мы tel

kens voorafgegaan zal worden door het commando van
waarfchuwing, Лёт/[ш regt: offc/mz'm‘ links, het 'Welk
Im het commando умыто,

zal

worden uitgeﬁn‘oken.

Op deze waarfchuwing zullen de manfchappcn uit het derde
gelid de oogen op de opening of her fcliietgat („á/1m”),
Waardoor zij zullen moeren aanleggenrvesu'gcn.
‚Раб/[с der drie gelederen ¿zj het vuur falìuiìzs-ì’rgts. h
160. (1) Ор het commando VAARDIG, zullen de drie gg.
lederen verrigcingen heigscu bij hat vuur певиц: is voor‘
gefchreven \
‚Ĳ

161. Op het commando AAN, moet het дате gelid de
:romp van he; geweer regis, en dc linker knie binnenwaarts
wenden, zonder de voeren te verplazufcn.

162. Het tweede gelid moet insgèlijl‘cs de ’ti’omp regtá
draaijen; zondpi‘ÁlË voeten te vergüten.

‚

i

‘_ т

1 63 . Het derde gelid mo‘c‘t’de‘n linker voet батей! детищ;
vooruit brengen , naar de punt van den regret ’voct van yviju
J ‘-

‚ Y

о) PL. VI. На. 2.

.

voor.

зашитым]. пае „мышам

61

/

Voorman gewend; het zal ook het lijf, door de linkerknie
een weinig-te buigen, vooruit brengen, en de :romp regts
draaijen.
‚
‚
‚ . д

164. De drie gelederen moeten de regter fchouder terug.
trekken.
ì
.
YIn deze poﬁtíe moeten de aehterfle gelederen gereed zĳn ,
om, o’fí‘choon in eene fchuinfche rigting, door dezelfde
opening (crd/zeau) , als hij het vuur regtuit, te vuren
165.

Op het commando laad}, zullen de drie gelederen dc

politie hernemen, welke hun bij het vuur regtuit is vooŕ'
gelehreven; her derde zal,\ het geweer terug trekken
de , den linker voer weder men den hiel tegen de holte van
den regter zetten»

Po/ìtie dcr ¿Vrie gelederen bij het vuur _fc/'mim links.
166. (1) Ор het commando vaardig, zullen de drie gele~
deren herzelfde verrigren, wat ten aanzien van he: vuur
regt'uis is voorgefchrevem

‚67,

0p het cnmmando aan, zal het eerlle gelid de rromp

links aanleggen, zonder de knie te buigen, noch de voeten

te verzetten.

168..De manfchappen in het tweede gelid moeten aan

leggen ieder in het fchietgat (créneau) ter linker zijde van
zijn voorman , zonder de voeten te verzetten
;

о

.

_...

`

169- De manfchappen in het derde gelid moeten ieder
den linker voet omtrent zes duim vOor-uit en naar den kant

.

A

van

‘

'T9

f

@envi-fig.;

‘

‘

62)

холмистым]. ' 11de двиньте?

van'den ’regter hiel van hunnen voò {пап zetten, ook'
te gelijk her bovenlijf vooruit brengen, door de linker
knie een weinig te buigen ‚en ieder aanleggen in het fchiet
gat ter linker` zijde van den voorﬂen man van zljn rot

(chef de ﬁle);
17o. De drie gelederen moeten de linker fchouder terug
trekken‘

’

171- 1n dezen Hand, moeten de manfehappen der beide
achterfle gelederen gereed (laan , om ieder door het {chiet
gat ter linker zijde van zijnen clicf’de ﬁle in eene fchuin
fche rigring te vuren,
’ ~
172.

Ор het commando laadt , moeten de drie gelederen hunne

geweren in de fclruinfche (trekking, waarin zij zich bevinden,
terug trekken, en in deze politie kruid, op de pan doen: het

derde gelid zal den linker hiel in de holte Vanden regrer
Voet plaarfcn; en bĳ ‘het links brengen )van het geweer, zul
len de drie gelederen dezelfde Politie aannemen, als Ы] het
vuur regruir.

.Berner/zingen деп-маги de шитые vuren,
173.

Bij het aanleggen eene fchouder terug trekken;

l

Ten einde de tromp meer of min fchuins te_ kunnen‘aan
leggen, naar de plaats van het voorwerp, `op het welk

men mikt.

`

-De onderwijzer moet dezen grondregel aan de rekrutén ’
duidelijk maken, door , wanneer zij de wijze van aanleg

gen bij de fchuinl'c‘he vuren behoorlijk устает, eenen
man

замами-мод].

Ilde пивным?

Q3

0

тап vóór het front, min of meer regts of links, -te plaat
fen , om dit voorwerp te verbeelden.
‘
x
.

'.

í

Het derde gelid den linker voet zes duim voorwaarts doen
zelten en het bovenlijf lazen vooruit brengen;
'i

Ten einde de ongelukken voor te komen; om dat,‘zonder
deze voorzorg, de’ geweren van het derde gelid, in; hunne

fehuinfche такта, niet genoeg voor bij het eexﬁqgelîd
zouden uitlleken.
е

-

-

`

‘

` _“
.

:‘ “

In het fchuínfche vuur Пике, de geweren in nùnnè felnlluí
fche rigting terug nekken ,ì en alzoo kruid op de pall doen;
ç

‚д—
_

~

Om dat', zoo men , bĳ het terug trekken ‚van het дети!
от kruid op de pan te doen ‚ dezelfde politie, als. bijfhet.
vuur regtuìt, mede wilde aannemen, men het over iheb
hoofd van zĳnen voorman zou moeten beuren.

" 1

r
у

Twee-gelederen vuur.

174. Het twee-gelederen vuur zal alléén door d‘e beiîle; `
voorﬁe gelederen V‘verrìgt worden, ‘het derde ander’s
doende, dan laden en de geweren aan het tweede over:

geven. Ingevolge deze fchikking, moet het сете gelid
liaande vuren.

1

’

— ‘

i'

f~

175. De onderwĳzer zal de volgend-s commando’s doen з

1. Twee-gelederen vuur.‘
2.> 4.pe/afan.
‚
n

3.

.

I

‚

.

'

4.

'

А

>

.I

Y

l

VAARQIG. _
Оба/даст. ‘

›..

'e ‚
IMJ"
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Saldatcn-fv/mal. Ше правьте.
x76. Op het derde commandmmoeten alle drie de gelederen
depofnie aannemen, aan het tweede en derde gelid; bij het’
vuur regtnit en i'chuins, voorgefchreven.

i77.

Op het vierde commando , moeten de man van het ecrlle'

en tweede gelid te gelijk aanleggen en vuren.

Ílcl man in het

derde gelid, niet moetende vuren, zal enkel laden en zijn

geweer aan dien van het tweede gelid overgeven.

178- De man {van het eeríle gelid moetzijn geweer' гете
lijk laden, en op nieuw affchieten, daarna Weder laden ,
van nieuws vuren, en zoo voorts.

179. De man in het tweede gelid znl zijn geweer, na
gevuurd te hebben, met de regter hand aan zijnen achter
mau overgeven. Deze moet het met de linker hand aannemen,
en hetzijne met de regter hand overreìken aan den foldaat
van het tweede gelid, die met dit geweer zal vuren, het
vervolgens laden, nog eens met hetzelve vuren, en het

daarna aan zijnen ncbtermzm moet terug geven, en zon
voorts; în dier voege dat de man van het tweede gelid
altijd, uitgenomen de вещь reis, twee fehoten a'c‘hter
elkander met hetzelfde geweer doet, alvorens het aan den

man in het derde gelid over te geven.
180- Na den eerílen l’choot, zullen de Eerl‘te en tweede

man van ieder rot niet meer aan het te gelijk vuren gehou‘
den wezen.

181 De drie gelederen zullen (leeds, bij het links bren
gen van het geweer, front maken , en, na geladen te heb“
‚ben, de hierboven in 11°- 79 aangewezene politie aanne“

men. Te dien einde zal iedere foldaat, na den шамот
heb“
/

деятелей/2061. пае двиньте:
hebben opgeffolrîeng;î zĳn geweer doen om hoog glijden
door de linkerhand, d_ie. hij legen de panveer terhoogte
:van ¿de kin moet brengen; terwijl hijophetzelfde oogenblik
‘halfre‘gts om zal maken, om weder 'm de voorgefchreve.re
«politie te komen, enden regter duim aan de ileenfchtoef,
om den haan re’ fpannen ‘‚‘ en de pink onderaan tegen den
‚beugel zal brengen.' De man van het derde gelid тонами
zijnîgeweer, zonderî’dat de haan gefpannen ‚is, aan dien,
mm het tweede overgeven. f ч
‚
к
. : а:
:we

Е-Дхдд ¿e
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‚‚ 1'82; »Dmhecvuurîtedaan ophouden, zal de садить
гербошшйпдегеп:„зз zu 'n
` ¿_
“" if*
,
Rafe-Z' (тешить)
`I '.

‚ r.
_
низы:
'tr'.ì -' ibo! Iz.: 153:
‘- ‘- ‘ s ,mo-„nh

-i

.\‚д

«nr»fr ‚\

H

у

183. Op dit commando r zal de Го1с1ааторъоиаете vm-`
ten , den haan in de rust Rellen ‚ het geweer настойки
ding voleindígen, wanneer zulks nog niet gefchied is, en
fchouderen; dragende de manfchapp’cu vàn het tweede en
-derde gelid zorg; »van ieder zijn‘eigcn geweer te hel-nemen.
‚

`

1

.

‘

_

' ’nl

«лжёт

Algemeene bemerkingen betrekkelijk dc warmst; Щ: ’
¿_
„к
“ ..
‚
x
A
184‘."
ÎÖe‘ vuren
zullen
inden
bewgînneioncîeŕ'pzïtronen,

en vervolgené met" patronen van iemélen of zaagmeel ge‘
f-fchìeden ,v om den foldaat' meer en meer aan het kruid op
Lde pan боец, en het vaardig, maar geregeld en sonda

.kruid-se llenen, in de loog brengen van ‚die patroon; zog
,veel als aan het behoorlijk aanzetten , tejgewennen. Voort;

mlmenfdir властен, повыше: kruid te doeuyuren,
“тёщи-4.

из;

s.' h". '11‘1’; . ‚Д

.

f~

’_

Е

. :c3

‚

..  „мы;

185.

I

ш

Seidman -fc/ml.

пае циника.

"25:85. :Men moet», wanneer men _met kruid laat vuren, den
щами aanbevelen, dat zij, bij het heritellen van den
11min, met' oplettendheid gadeilaan, of er rook uit het

` zwndgat'komt, het welk tot een zeker teeken verllrekt , dat
Je твое: is' afgegaan. Бармен ег geen rook uit het шпа
rgal Фит; zou de foidaat, in plaats van op nieuw te
laden,'acht'eruìt moeten treden, om het zundg'at door te
likken, en ivan-nieuws, kruid op de pan te doen. In gevang
de foldaat, in de meening , dat de fchootìafgega’an is, een
tweede patroon in de loop had gedaan; zou hij zulks ten

'mï’in’ﬂèn‘bij. het aan‘zene'm‘, door de”h00gte der lading,
moeten gewaar worden en, door er een derde in te doen ,
zich ten hoogften í’crafbaar maken. De onderwijzer zal
daarom, na het vuren met kruid, altijd de geweren viii
teren; ten einde te onderzoeken, of iemand der foldaten
den ‚misﬂag begaan heeft, van drie `panorer op zijn:ge~
weer te doen.
’
’
l'î'l

‹ f l.

_

'

‘

186. De onderwijzer moet ook bijzonder daarop letten,
¿at de foldaat, :bij het -in rust zetten van den haan, den
zelven niet door te veel overhaasting fpant: een misﬂag,

die ongelukken zou ‚kunnen veroorzakenì

‚

‚g

И _Algemeene bemerkingen, rekende de tweede _
‘mf’ L
’ jaÎa'qe/ing der [дитя -fcńooL
' ’ "
-:”‚ ‘.:”""‘.3 „ п r _ 1 ’
‚
а

@61187. Wimmer dw drie man., na de, les der handgrepen
lenig!! швед пе-ЬеЫюп beoefend , vbedreven zullen zijn
in-‘îheﬂ'd‘rä‘ge‘u шифер geweer, moet de onderwijzer de les

еще eindigenﬁîloor- îhen gedurende eenigen tijd in één
ест, op een‘peá ’a‘filands van elkander, te doen mar
cheren, om hen hoe langer hoe meer in het werkdadige
. "_t I

j
l

van

штатам/Мёд me затемно.

It;

van den regten’ епггмшш'сбвп. pĳn; bevestigen. Hi)
zal hun de noodige aanwijzing doen ,

om den paste

merken ( титле/тел)? en te Wandelen: hetgeen1 in
volgende voege zal worden ter “Мое; gebr'àgt-.L ’ l is“.

DÄ’À‘ÁÙ: Marga/erm." ‘:`
А
Л
188. De drie man met den‘ gewonen pas marcherende,
zal de onderwijzencqmmanderen:‘ :fr

~
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I.

Матвеем dan pam' î‘ с
~
‘
 '- r

я.

Museu.

î..'‚':’.
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;
v;

'

. ‘ _;I

‚‘39. Op hier мене/вотще, ъегьщ‘вегеываеп zal in
he: oogenblik , da: de voet op het punt Нам, van op dm
grond gezet te worden, moeren dc foldaren den pas запашет:
(fìmzflerwz),‘ëilo& ,èonÉÍerP-'Vcárulf :e komen', de hielen beur“

l relings naast elkaar neer te zetten, en de rijdmaat van den pas

: '

»gade ze Паш. _.’_‘ fri ,n

f
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; 190. 0m den` детищ pas’. te doen-hervatten, „и.
Qnderwĳzer commgudereù: .
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191. Op ‚het шведа commando ‚ hergeen als boven 'zäi
gefehleden , zullen delfoldaten den разя/ш ¿wee томит:
aannemen.

"‘ ‘ ‘
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‚
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j- 68

Soldaten-[25001. lIIde маните.

¿nl

.

Dm pas veranderen (changeren).

1j. m.

De foldaten met den gewonen pas marcherende,

Zal de onderwijzer commanderen:

193.

1.

Verander: den pas.

a.

MARSCH.

Ор het tweede commando , hetgeen gefchieden zz!

op het oogenblik, waarin de voet (laat neérgczer.te worden,

moeren de foldaten den voet, die achter is , fchielijk naar den
genen , die zoo dadelijk is op den grond gezet , bijuekken, en
met dezen laatsten voer weder написан.
I

DERDE
r'

194.

dFDEELINGs

Eens'rnnzs.

Wanneer de drie man., in de beginfelen en het

werktuigelìjke van den pas, de houding van het ligchaam
fenîhet dragen van het geweer, behoorlijk bedreven zijn;
zal dc onderwijzer op het minst vijf of zes ‚_ en :en
hoogflen negen man bijeen voegen, om hun de gronden

van de aanraking der ellebogen, of ‘yan de voeling, bĳ
den mar’sch in front, de regels van den mal-sch uit de

ﬂank, den gezwinden en achteì’wzprtfchen päs, de
grondbeginfelen van de veranderingen van direëtìe , van
5de zwenkingen in den marsch en -op ‘de plaats, en de
grondl'egels derrigting te leeren., .
: c
~

_

_‚

195.

‚Soldaten «fi-haal.
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195. De onderwijzer zal hen arm aan arm in één gelid
ﬁellen , en daarop de volgende commando’s doen:
`

1.

Peloîqn voorwaarts.

a.

Guide link: (of regis).

g. MARSCH.
196.

Op het commando Marsch, zal het gelid fchielijk met

den linker voer aanmarcheren.

197.

De onderwijzer moet een wel geoefend man doen

vóór marcheren, op twee pasfen, het zij vóór den regter
of vóór den linker Vleugelman , naar mate der zijde,
welke voor de plaatling van den guide benoemd is, en
aan dien vleugelman gelasten , om naauwkeurig in de
voetﬁzappcn van den man, die hem vooruit gaat, te volgen,
_en Reeds den afﬁand van twee pasfen te onderhouden.
Zulks is het zekerüe middel, om den rekruten de hebbe

lijkheid , om de pasfen van de voorgcfchrcvene lengte

en fnelheid te maken , te doen verkrijgen.
‚
‘
~
‘w
198. De .’ onderwijzer zal de navolgende regels doen
nakomen:

’

‘

’

Den elleboog van zijnen nevenman aan den kant Vanden
guide zachtelijk aanmeren;

.„
0m dat ,r als men alzoo arm aan arm met zijnen
nevenman blijft , men verzekert kan zijn, dat; n.e‘1’ten
naastenbij is gerigt , en er geen opening tusl'chenfdh
:orren ontllaat Zoo men ‚ in plaats van zijnen nevenman
‚aan den elleboog zachtjes aan te raken, op hem leunde;

Г

Е 3

zou

n

>

дамам ‚fa/wol. lIlde живите.

_zou men ‚hem noodzaken, van op zijn beurtfnaat den
guide te leunen, en daardoor dezen laatlìen uit [de directie

Ilooten.
Den linker elleboog ,

noch den кейсе: arm van het lijf

brengen;

Op dat de foldaat zijnen nevenman niet ﬁoote, en in
het gelid geen meer plaats bella, dan hij in hetzelve moet

bekleeden.
Voor de drukking wijken, die van den kant van den guide
komt „ en weerstand bieden aan het gedrang ‚ dar han de
tegengeftclde zijde ontftaat;
`

.f

Om.voor te komen ,_ dat de guide buiten de direéìie

Wordt gedrongen.

‘

Zich aan den elleboog van zijnen nevcnm’m naar de zijde'
'

van den guide ,

zoo deze evenman zich kwam tc verwijde

°

’

ren, of‘zoo men zelf van hem was afgeweken,

’

‘

спешащие vvin wederom aanﬂuiren;

alleen op eene

«À

Om dat het gebeuren kan, dat de nevenman zich ten
onpas regts of links begeeft. Indien Îalsdan de man,
welke naast hem ﬂux, en ¿vends degenen, die op
denzelven volgen, zich haastig naar deze valfche bewe
ging voegden; zou er uit voortvloeijen,y datv de misﬂag
van eenen enkelen zich zoude voortplanten tot vele: en
wanneer achtervolgens degene , bij wien de misílag zijn
begin genomen: heeft, dezelve zoude willen verbeteren;
zou bij verpligt Wezen, om zijnen nevenma’n ‚ en deze
den volgenden man, en zoo voorts tot aan den vleugel,
terug te ﬂootcn, het welk‘ eene gedurige golving in den’
такси zou teweegbrengen.Y

Iv—

Zoo daarentegen ieder man

het

@Idem-Miek; “Не entame».

zi.

het grondbeginfel in een: neemt, van-zieh ileçhts allengs:
kens
naar de bewegingen van zijnen' nevêmmm ute voegen.;J

zal deze Магде den tijd hebben д ~ontl zijnen'rnis'fl-.ig te
hel-(tellen: en begaat hij er een; zoo ‘z‘ál‘de‘ìe afwijking
zich niet voortplanten? en er geene golvng plants grijpen.
Altijd het hoofd regtuìt, en de oogen op den grond, twaalf
of vijftien pasfen vóór zich , gevestigd houden, op welke zijde

de guide ook genoemd zij;
‘

i

‘

‚

’

l '

“ _: ‚f

' Om dat, als de foldaten het‘ hoofd’ naar de zijde vĳg
den guide draaiden, hetzelve de tegenoveríìaande геноме;
zou doen vooruit komen , hetgeen eene valfche азиат

aan het gelid geven, en eene gedurige шиши; mann den
kant van den guide, en bij gevolg golving, zoufde ven
oorzaken. Het vestigen der oogen op twaalf of vijftien
pasfen vóór zich op den grond brengt te weeg,A dgt dq
foldaat, onder het marcheren, niet ter zijde afwijkt, het

welk een zeer wezenlijk ﬁuk uitmaakt.,`

,_ .„\

.
Q’

гм"
__

.‚.‚
с. ш

—‘
*

Indien men bemerkt , .dat man zelf te veel vóór of achter
is, zich ﬂeehts langzamerhand herltellen, door zijnen pas op
eene bijna onmerkbare wijze te verlengen of te verkorten,
‚

.

-

_ 1 _

.

._

‘

f

Wiji de haastige bewegingen in’ den. шатен altijd
Rrekken , om eenen troep '.uit
yerhandjte Imagen»,
golving in denzelven te veroorzaken, en de tijdmaap—m
doen verliezen. Want niemand kan eenen pas van twee

voeten en een half in. denzelfdcn ’îìjqdoexĳ ИНЕЙ“
zijn nevepman er eenen van twecrívoet maakt,n zonde;

дара: beweging van _den ¿eerstentfneller dan'die vini (je?

‘

в4

‘

шее.

7;

дотами-125001,

IIIde AFDEELÍNG,

fweeden zijn zal; daar men integendeel 'den pas een of
twee duim kan verlengen , lzonder dat daar uit eene

_merkbare verfnelling in de beweging ontllaat.

’ 199. Eindelijk moet deonderwijzerer’äch óbto‘eleggen,‘
pm aan de recruten te doen begrijpen, datliefjgting in

den marschalleen kan bewaard blijven,- door de regelma
tigheid van pas, de voeling der ellebogen ,‘ en he; vier
kant houden der fchouders; dat, zoo, bij voorbeeld, de
eene grootere pasfen maakte dan delan'dere, of zool de
eene fchielijker dan de andere marcheerde, zij noodzake“.
lijk zouden moeten uiteen raken; dat, zoo zij niet de aan-_
raking der ellebogen onderliieiden, het hun-,.wijl zij het.
hoofd regtuit moeten houden, onmogelijk zijn zoude, te
oordeelen , of zij ter zelfder hoogte met kunnen nevenman
marcheren , en of er tusfchen fhen geene gapingen оптики,
‚
_
_ ‚
aoo. Vervolgens* zal de onderwiïzer hen oefenen ‚ om
fchuins regts , met den guide links, en fchuìnslinks, me:
den guide regts, te marcheren. ы ‘
‘

aol. In den fchuinl'chen mìrsclx moet, even als in den
marsch regtuít, de voeling altijd naar de zijde van den
guide genomen worden. Визовое: elk man zachtjes_tegen

den elleboog van zijnen neveninan te dier zijde aanhouf
den.

î

,.

ma. De fchuînfche marsch naar de zijde , tegenover
депеш aan den guide , veel moeijelijker zijnde , dan die

_um @en guide toe; moet4 de onderwijzer eene verdubbelde

ope

óbldatcn-ﬁrllao’l. IIIde мнимые.

gg

oplettendheid aanbevelen telkens , wanneer. men in die:
voege fchuìns zal marcheren,
\

ï .“ '

‚

` 'l

203, Wanneer deze verfehlllende grondbeginl‘elen aan
de recruten gemeenzaam‘ zijn geworden ,g en gĳ wel he;
dreven vzijn in de houding van het Iígcnggnlglhep «l1-agg»
van het geweer, en het werktuigclijke, de lengte en de
{вынем- van den gewonen pas; moet de onderwijzer hen
uit den gewonen in den gezwinden pas, en omgekeerd,
doen vallen, en dat wel op de volgende wijze:
204.

Не: gelid met den gewonen pas marcherende, zal

de ondenvnzer comrpanderen;
l

.

lo

Gezwindů pas.

2.

MARscH.

‘

_

g

`

I

.

aь

905.

Op het commando Машей, het “тиран! gql‘ghieden,

zonder onderfcheid , bij het neêrzcuen van den eenen of an
deren voet, zal het gelid den gezwinden pas aannemen?

206, De lengte van dezen pas zal dezelfde wezen als
Van den gewonen,y maar zijne fnelhéid die ’van‘ honderd

~r -

in iedere minuut.~
.

-

I

ъ
’

’

(ь?

Bemerkî'ngm betrekkelijk den gezwindcn pas.
207. De fchuinfche pas zal nimmer verfneld worden.
"sb »

208.

De marsch met den gezwlnden pas zal gefchieden

naar dezelfde grondbegìnfelen, als die met den gewonen.l
E 5

_

Maar
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Maar dewijl ‚het voortﬁomende 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 Rand van het ligchaam, zoo
Wel als de regelmatigheid van den pas te behouden.
J

.

l

‚

209. Met den gezwinden pas marcherende, zal de on»
derwìjzer nu en dan denzelven doen marqueren en veran~
deren‘
'

aro.l yWanneer de onderwijzer den gewonen pas Wil
doen hervatten, zal hij commanderen:
1.

Gewone pas.

2.

MARSCH.

an. Op het commando marsa/*z ,

’

het welk 'gedaan wordt

и

ат tht even voor welken voet, zal het gelid den gewonen

pas’ weder aannemen.

;212,

"

`

`

Het gelid in den marsch zijnde, zal de onderwij—

zer hetzelve door de hier boven , in 11°. 9.4, УООГБСГСЬГС-ч
vene commando’s en middelen doen halt houden.
f ~ ц
и

‚л
L

.

.
l

213. Als het gelid met den gezwinden pas marcheert;
moet het commando half gefchieçlenieen oogenblik vóór
dat de voet op den grond komt.

’ '$14. „Het gelid @all llaande, zal de onderwijzer. het met
_ ‚ы

l

dem
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den ’achterwaartfchen pas doen marcheren; en te dien
einde commander-en:
‘
— f

1.

Achterwaarts:

2.

MARscH.
‚

f

215.

.Il

Op het commando manch , moeten de foldaren den

_'

linker voet fchìelijk naar açhteren trekken , en denzelven rieér

j

zetten op den afûand van een voer, van den eenen hiel rot
aan den anderen , en yalzoo blijven voortgaan tot op het com
mando halt, het welk altijd door dat van peloton zal vooraf
gegaan worden. De foldaten moeren op di: commando {Ш
ﬁaan, en Hen voet, die vóór is, naast den anderen bijrrckkcn.r

216.
onderwijzer
moet toezien
manf'chälppenl
V"niet:
tegenDehunnen
'nevënninnl
leunen ‚,‚dat
datde zij
zich regt
achterwaarts bewegen, en dat de loodregte ﬁand en de
houding ‘van he; lígchaam, zoo wel als van het geweer,

‚altoos bewaard blijven.
T w E E D E

‘
L E s;

>Marscb uit de ﬂank.
217.

De foldaten, arm aan arm ‚ in één gelid Mande,

zal de onderwijzer hun de volgende commando’s doen:
I

—.

I.

‘.‘
Pelatm regt: (of links) uit de flank.

2. Regt: (of links) : ом.
3..

MAnscH.

y

16

ботами-[21200].
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.

218. Op het tweede commando, zullen zij regts of links
om maken.
‘
219.

Op hetr commando marx/1, zullen zij fchielijk met den

linker voet in den gewoncn pas aantreden.

Bemerlz‘ngm betrekkelijk dan тала/Е uit de ﬂank.
22o. De onderwijzer moet een wel geoefend man naast
den eersten foldaat van de flank, naar welke het-gelid
alsdan front maakt ,Q plaatfen , om deszelfs pas te rege
len en denzelven te geleiden, en aan den genoemden fol-v
daat aanbevelen, _om altijd Iarm aan arm met dezen man
te
marcheren.
I

221. De onderwijzer moet bij den ﬂank-marsch de
de volgende regelen doen nakomen:
Dat de pas naar de voorgcfchrcvenç grondbegínfelen ge
(сыт;
`

Om dat deze gfondbeginfelen,rzonder welke de man
fchappen, naast elkander in hetzelfde gelid geplaatst, in
den marsch geen geheel zouden kunnen bewaren,

nog

onvermijdelijkcr moeren worden nagekomen, wanneer men
_met‚_xotten marcheert.
.I _» .
i
_ ._Q _ .
‘j’

I

(__

‚

J

l

«Il

_

Dat bĳ elken pas de voet van den man, die vooraf gaat,
doqrïdeg‘ voet van dengenen, dìe op hem volgt, wordt ven
vangen;

Op dat er tusfchen de rotten geene` openingen komen..
Dit

Soldaten-faked.
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Dat de foldaat, om te vermijden , »dat hij zijnen voorman op

de hakken trapt, de kniën nier buigt:

Om dat, A:Us hij de kniën boog, de afí’cund tusfchen de
tonen, zoo wel als de tijdmaat, zoude verloren gaan.
Dat voor eiken Готам, door het ixoofd van zijnen voorman,

i

`

de hoofden vàm alle degenen, die vóór denzelven marcheren.

gedekt zijn;

‚

.J

Dewìjl dit de zekerfìe‘regel is ‚ die., om regt achter den
voorﬁen’foldaat van het gelid te blijven , kan gegeven

worden.
222. lDe onderwijzer moet, bij den marsch uit de ﬂank,
zich meestendeels ophouden vijf of zes pasfen op de
‚ﬂank der manfchappen ‚ welke hij onderrigc, om voor
de nakoming van de voorgemelde grond'regelen te zor
gen.
’
'
v

и

д:

‚

233,. _Ook moet hij-_zich fomtijds achter het voortm‘ar,
’cherende gelid begeven‘,_‚‚om hqtzelve in de lange te

overzien, aldaar Ш! finan, en inmiddels hefzelve vìjitien
of twintig pasfen laten doen, om Waar te nemen, of de

manfchappen op den voorfìen foldaat naauwkeurig gerigt
blijven.
224. De onderwijzer zal met rotten `regte. of lings laten
zwenken, en te dien einde commanderen:

1. Мп rotten гедн.(оГ1гп/Е5).

в. MAR scn.

t.
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225; Op het tweede commando', zal de voorílre man van het
gelid regts of links om maken, en verder regt veor zich uit

marcheren.

Ieder der overige zal achtervolgens op dezelfde

plaats, als deze voorde, dezelfde wending doen.

226.

v

Ook zal de onderwijzer de wendingen regt: en

limi-5
от in den mars'ph doen
volbrengen, en te »dezen
`einde commánderen:
l
I.
2.

Regis (of 'linko uit da ﬂank.
MAnscrr.
l A

227.

Op het tweede commando, dat onverfchilligyoor wel

ken voer, en een oe'genblik,> voor ¿im hi) op den lé'rond komt,
r

' zal'gefchieden, zullen de foldatcn het ligchaam om’dl’aa’ijcn‘,
den veer , die opgeligt is, ín de nieuwe direétie plaatí'en, en in

haar men den anderen voe; aantreden, zonder de djdmaat van
den pas te verbreken.
`

228.

Wanneer de tomiervvij'z'er het gelidè uit de @gnk

mar’chèrende, ‘begeert’ te doen halt houden, en in fron;
te herßellen, zal hij de volgendecommîanddk doen;
a

e.. .

1,

Pelota”.

2»

I‘IALT'

3.'. ‚Екоыт.
229.

`

I.
u

ï

-

‘ г

'n

.

'

"

Op het tweede commando, zal de rei {laan bliiven.

zonder dat iemand, al ware het ook, dat ‘hii‘ zijnen птахи!
had verloren, zich verteert.

Zulks is noodzakelijk, om den

foldaar aan eene gefladige inachtneming van zijnen 'affini-ld te
gewannen.

23o'.

__-I

замигал-Едва].

Illde живым.

`

_”

230. 0p he: derde commando, z_al ieder ziehinlfrontlxerücf`
len, dom deY wending шт от, wanneer men ui: de regler,
en door de wendingzregç: _om , wanneer menuic de linker

Hank rnnreheert.

Bewerkingen betrekkcley'lc den таЁтсЬ uit de flank.

231."

Wanneer de manfchappen zoe ver gevoederd zijn;

dat zij den marsch' uit de flank metïbekwgáanrheid enge
LIll'mkke'lîj'lr_hel'ìl'nkun'lnen uíŕvòeren; _moet de onderwijzer hen
in den ma'rëls'eh> uitV de Hank 1níet-:5iiengezwînden раз gefe

necn.` Deze" les zal heniv'dèe' te Летная: de noodzakeliìk- `

heid ¿lò'e'nè,orit'v'vaanworden, om, in den marsch,A uit de
Bank , well 1n elkanders voetlìnppen Ie yolgen ,v en z_oo

`wel de тата: als «lien loodre'gten Цаца ге`6паегпоиаеп;_
АН.
~

ь 'ì

't

im.;

i,

'1.'

.
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232. De onderwijzer >moe/cV 'de ~rekruten ŕanmfankelijlk
oefenen , zich, man voor manine. lzìgterreä,A om heu «ik ‘
grondbegìnfelen der 'rigting beter te doen begrijpen.
Те dezen einde vzal hijnan'de, beideeerûe manfchappcn
van den regter vleugel gelasten, twee pasfen voorwaarts

'teî~doen, en deze manfchzfpp'en ’gerigt'heßßenäeg achter

volgens ßieder lder overige waarfclhuwén , 'bin' zich in de
`rigting der beide eerfte te begeven; i
i ' 'I

#ssl d Ieder@~ Гоша: ‚тещ 9в.де Игайсйишпгрт zich
..

»

te
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te rigten, hem door den onderwijzer gedaan,ï het hoofd
en de oogen regts wenden, in de poﬁtie , welkein de eerfle
les van’de eerile afìeeling is voorgefchrev‘en; voorts, in
de tijdìnaat van den gewonen pas, twee pasfen vooruit
doen, doch den lagrflen verkorten, in dier voege dat hij

zich omf’treeks zes` duim àchter de :nieuwe lijn vàn rig
ting bevindt, welke hij nooit moet overfchrìjden. Ver
volgens zal hij zich , met kleine [glĳdende] pasfen en
ветви: kni'ën , bedaard en zonder ruk zich naast den
man begeven', tegen wien hij zich moet aanfluiten, op

zoodanlge wijze, dnt, zonder dat het hoofd uit zijnehou
ding geraakt, de lijn zijner oogen zoo wel :ils die zijner

Îchouders in dezelfde rigting is met die van zijnen neven- ‘
man, en dat zijn elleboog, zonder zich van het ligchaarn
té verwijderen, zachtjes dien van zijnen nevenrnan aanraakt.

234.

De rigting links zal naar dezelfde regelen ge

fehieden.

`

’

235. Na dat de rela-uren in dezer voege, man voor
man, geleerd hebben , zich naauwkeurig en zonder zoeken
1e rigten; zal de onderwijzer het geheele деками: «in eens
doen rigten, op het volgende commzmdo:4 ‚
.
t v

Regt: (of linkt) I RIGT d.
_

’

.

"

l

' "
l.‘

""
.L l

236. Op dit commando, zal het geheele gelid, met uitzonde
ring ваг-„Рейде шапГсВярреп, die reeds .van te voren дервиш
zijn , om tot' grondﬂag der rigting (ba/“e d’alignement) te ver
ñrekken, zich met ¿en gewonen pas op de nieuwe lijn hege
ven, en zich aldaar bedaard, naar de hierboven, in 11°. 233.
voorgefchrevene regelen, plaatfen.
s
`
‚д
237.

Sv/daîcn »fc/foal.

II‘Ide пивными,

fr

а 37. De onderwijzer moet, vijf of zes pasfenvóór en,
met het aanzigenaar het gelid Haende, voor demkoming»
der regelen zorgen, en zich achtervolgensnaarden {fled-_.

gel begeven, die tot grondllag der rigting gediend heeft,
om dezelve na te zien.
- ~
_

fr
238.

De onderwijzer, het’g-rootl’ce getal foldaten gerigt

ziende, zal cornmanderen:

-

STAAT.

239. Ор dit commando, zullen de foldaten het hoofd en
de oogen in de houding regruir herilellen, en den onbeweJ
gelijken (land weder aannemen.

9.40. De onderwijzer zal vervolgens aan de manfchnp
pen, die niet gerìgt mogfen zijn, commanderen, (лига:
(of die rotten ,) achter of vóór, hen vnoemendebij hunne

nummers. Alleen het rot of de rotten, die genoemd zijn,
zullen dadelijk het oog langs het gelid naar de zijde deff
rigiing wenden, om te beoordeelen, hoe veel zij moeten
vooruit of terug gaan, zich voorts bedaard op de lijn
plaatfen, en vervolgens het hoofd weder in de houding
regtnît brengen.
‘
- и
9.41. De onderwijzer moet zorg dragen, van vooraf
de rotten te nummeren.
242. De rigtingen achterwaarts zullen naar dezelfde
beginfclen gel'chieden. De foldaten zullen zich, namelijk,
een weinig achter da rigtingslijn begeven, en zich ver
‘

F

vol‘

'ß

дамами -fchaaÁ HIJ@ пивным.

volgens, door kleine voorwaartfche bewegingen, daarin
plaatfen, overeenkomlìig hetgeen hierboven, nf’. 9.53, is
voorgcfch’reven.

’

De onderwijzer zal commanderen:
‚Намети/н ragt: (of links) RIGT U.
Витей/ступ omtrent de grondbeginfa/m а’сг figli/zg.

243. De onderwijzer moet zich aan de nakoming der'
Volgende beginfclen laten gelegen zijn:
Dac de foldaat met bedaardheid op de lijn van rigîing komt;

Om dat de overhaasting nadeelig is voor de goede orde"
en zelfs voor de vaardigheid in de uitvoering, die zich
alleen laat verkrijgen , door den Готам re gewannen, om
alle de bewegingen met kalmte , bezndîgdixeid en llipiheid
te verrigten.
Dat hij he: ligchaam niet achter, noch het коей! voorover
buigt;

‘

Om dat men zich, alleen door de regelmatigheid der

hond’i‘ng,‘ leert rìgîen.

‘

Dat hij het hoofd zoo min mogelijk, en песни 200 veel op
’ ` zijde—draait, als noodîg is, om de lijn der oogen te zien;

Ош voor te komen, dat het hoofd de Геноцида: buiten
het

Svldatziz ’ мод}. II‘lde Minturno.

‘93

het gelid brengt, en dat de verkeerde (land van één man
alle, die :1an gindl‘che zijde van hem zijn, doet afwijken‘
Dat hij nimmer de lijn van rigting overi‘chrijdt;

Om dat, zoo een foldaat dezelve te buiten ging, hij
vervolgens zou genoodzaakt wezen achteruit te gaan, om

zich op de ware lijn te plaati‘en, en zijn mísílag zich
op de manfchnppen, die verder liaan, zou voortplan
ten, welke dus. insgelijks zouden genoodzaakt zijn
terug te wijken: het welk men met te meer zorgvul
digheid
moet zou
vermijden,
om dat,
het tijdverlies,
dat
daaruit
ontliaîìn,
het behalve
moeijelijker
is, ziel).v
achterwaarts; dan zich voorwaarts te rigten.
Dat lon het commando STAAT; de foldaat ganfchelíjk ор
houdt', zich te bewegen , ook zelfswanneer hij nieL gerigt шов:
zĳn;

Om hem de liebbelĳ‘ìheid te doen verkrijgen, van met
vaardigheid te oordeelen, hoe zijne rígtíng moet zijn,
en van zich, zonder zoeken, daarin te plaatfen.
Dat op het commando , dat rot, o.” die raften , убит of ach
ter, degene ‚ welke niet genoemd zijn ‚ zich niet vervoeren; ‚

Om niet de rotten, welke gerigt zijn, in wanorde te
brengen.
Dat, in de achterwaartfehe rigtingen,
weînig
naar achteren overfchrijdt;

Ten

einde

zich

door

eene

F 2.

de foldaat de lijn een

kleine

i

y

voonvaarti'c'he
bv!
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l

beweging op de lijn te brengen; wijl het op deze wijze
„gemakkelijker valt, de rigîing te beoordeelen.

V I E R D E

L в s.

Zaren/ringen.

g4 ъ.

De zwenkîngen zijn van twee-derlei foort: die

‚op de plaats, en die in den marsen.
945.

De zwenkingen op de plaats zullen gefchieden.

om eenen troep te doen overgaan uit de orde van bataille

in die van colonne, of uit de orde van colonne in die
van bataille.
‚246. De zwenkingen in den marscli zullen plaats
hebben bij de verarderingen van direétie in colonne
telkens, als deze beweging wordt uitgevoerd naar de
Ytegengelïteldc zijde van den guide.

247. In de zwenkingen op de plaats, zal de man,
die aan де fpil der zwenking is, alleen op de plaats
omdraaijen , zonder voor- of achteruit te gaan.
и но
24S. In de zwenkìngen in den marech, maakt de man ,
die zich aan de fpil bevindt, de pasfen zes duim groot,
rom het zwenkings punt vrij te maken (te аду/щами),
het welk noodzakelijk is, zullen de afde—ìlingen eener
colonne van диет; veranderen , zonder haren ouderlingen
’
аг—

п. ‚п‘

Soldaten -fc/zool.

I'H‘ic 'AFDEELINQ.

85

:mand te verliezen, gelijk in de pelotons fehool zal
worden verklaard.
249` In de beide bovengenoemde gevallen, moet `de
man op den omzwenkenden vleugel altoos de pasfen twee
voeten groot maken.

Р

250. De beweging wendt regt; (of links) zal alleen
plaats hebben in de veranderingen van direítie in colonne
naar de zijde van den guide; en men moet zich wel
wachten, deze beweging met de zwenkingen in den
ч

marsen te verwarren.

Zwan/lingen op de plaafî.
251;

De onderwijzer zal op den vleugel , die marcheren

moet, om denzelven te geleiden, een wel geoefend man
Rellen , en commanderen:

1.

Biet peloton: regis.

2.

MARSCH.

Q52.

Op het tweede commando, moeren de foldaten met

den linker voet aantreden, en te gelijker tijd het hoofd een
weinig links wenden , met dc oogen op de lijn der oogen van
de mnnfchappen, die aan hunne linker hand (taan, gevestigd.
De man, welke aan de fpil (laar, zal den pas flechas marque
ren , en zich voegen naar de beweging van den omzwexikenden

vleugel; De man , die dezen vleugel geleidt, moet met den pas
van twee voet marcheren, Van den eerílen pas af aan‘de lim
ku' fchouder een weinig vóór brengen, de oogen op deuitgel

l

"°

тешим gronds, die hij betreden moet, vestigen, en nu en

F 3

-

dan

. ...т&т-—.-д.._ц.:-—_—__._--._
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,_ „

Y

à

{fa/daten мим). Шде AFDEBLING,
dan op het gelid ﬂaan, en altijd den elleboog van zijnen neven;
man , maar zachtjes , en zonder dezen ooit te drukken , aanraken.

‚53.

De overige foldaten moeten den elleboog van

hunnen nevenman ter zijde van den ﬂaanden vleugel

zachtjes
aanmeten,
_weerftand bieden
aan de mögt,
drukking,
die aan den
tegenovergcllelden
kant lontllnzm
en
zich voegen naar de beweging van den omzwenkcnden
vleugel; makende de pasfen zoo veel te kleiner, naar

mate zij zich digter bij de í‘pil bevinden.
9.54.

De onderwijzer moet, om de grondbegínl'elen te

tastbaarder te maken, den omtrek des cirkels, alvorens het

gelid te doen hal: houden, één of tweemaal doen door
loopen, en er met zorgvuldigheid voor waken, dat het

midden niet binnen- of buitenwaarts uiteen wordt gedrongen..
255. Hij zal naar dezelfde heginfelen links laten
zwenken: en om de zwenking te doen ophouden, zal hij

de navolgende commando's doen;
I.

Piloten.

2.

HALT.

256. Op hee tweede commando , moet het gelid (lil houden,
en zich niemand meer verweren tot op het commando, het
Well; dadelijk zal volgen.

¢57„ De onderwijzer zich naar den vleugel tegen
over de ш begevcnde, zal de beide eerfle maní‘chappen

van dien vleugel in de tigting plaatfen, die hij door het
gef

‘

Saldatm фиг.

Шас двиньте.

:j

gelid wil‘ doen aannemen; intende tusfchenhen en. de
{pil de noodige ruimte voor de overige manfchappen, om

zich daar tusfcheu te' llcllen. Vervolgens zal hij сощ—
manderen:

.

’

с: „ .

Link: (of regis) RIGT U,
258.

Op dit commando, moet het gelid zich plaatfen in de

rigring’ ider‘j‘tieide manfchappen, die tot grondílag, vexlhekkeu
moeien, en zich daarbij naar de voorgefclneveneA ggondbggin‘
felen gedragen.

‘

‘
„м.

:59.l De onderwijzer zal vervolgens cognmanderen
этим т:;_‘11ес welk uitgevoerd zal worden, .gelijk in
11°. 239, bepaald is.
_

°

260.

'

.

.

'

,

‘

v. ‘

Berner/ringen трёп: ¿1c grond/egt]: dar
zwenkingen,

Het hoofd een weinig naar de zijde van den _omzwenkenden
vleugel wenden, en de oogen vestigen op de lijn der oogen
van de manfchappeu, welke zich te dier zijde bevinden;
.

—

Dewi'l
het 9
J

1"‘l

zonder deze inaclrtnemin , onmo’reli‘k
ь J

’zoìr‘ wezen voor` den Тащат, om cle-'lengte van‘ _zijne-11 pas

>¿zof)ll:1:1*g!,r<2`leggen, Idat dezelveü‘met de beweging van
‚den ornzwenkendien vleugel overeenkomt.
l

i

-

l

‘

P

‘

.

.

.

’

Zachtjes aanhouden tegen den elleboog van zijnen nevenmcm

naar den kam:v van de í'pill; l

’

Op dat er, iu'sl‘chen de rotten, onder het zwenken,

`geene openingen ontíiaan.
Aan de di‘nk‘king‘, die van den kan: van den orn’zwenken
den vleugel komt, weerﬂzn’l bieden;

F4

‘

Om

88

. z ботами-Лёд»;

IIN: AFDEELING‘

Om dat, wanneer men dezen g’romlregel'verzuimde,
de fpil, welke in de zwmkingen op de plaatsecn onbe
wegelijk‘ punt moet zijn, door de drukking uit haren
Pfand zou kunnen gedrongen worden.
Zwan/lingen in dan marsa/'1.
"nór.

Zoo dra de rekruren de zwenkingen op de plaats

A“'relften uitvoer brengen, moet men heu oefenen, om
onder het marcheren te zwenken.

"‘Q’QË'ÎWÎ‘Ë dien einde zal `¿le onderwijzer, wanneer het
.gelid'fzieh'in den marsch bevindt, en hij hetzelve naar‘
de zijde, tegen over den guide, van direçlie wil doen
verarrc‘leïenìde navolgende eommando’s doen:

1. Regt: (of links) шут/ел
"”

""""“"‘"=2'.1 MARSCH.
.

'

‚ p.. e'
'263.' Het eerí’ce commando moet np'twce pasfen aﬂlands
van het zwenkings pum gefchicden.
‘
liv.'
1
_ .. £64.
P Op liet
tweede ‘ commando,‚ zal.I de ‚ Zwenking op de

’_ zeler wijze, ale diey op 4de" plaats, worden uir'gevoerd, uirgc- y.
‘zonder-d ‘dat 6e 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 Гр)! bevindt, in асе van op de

` ‘plaats te wenden. zich voegen zal naar delÃewcging van den
omzwenlzenden vleugel, den elleboog van zijnen nevenman

meh-jes aanmeren, dcnupas zes duim lang maken; en alzoo
grands naar veren vatinnen, door het befclnijven van een klei

‚

nen cirkel-boog, om het zwenkin'gs puni vrij u: maken; en
dnt he; midden van lier gelid een weinig naar achteren zal in
buigen,

_

и l ‚

265.

Soldaten rfc/zool. Шде AFBEELING.

8g

_. Q65. De zwenking’volbragt zijnde, zal de onderwijzer
commanderen :
I.

Voorwaarts.

2.

MARSCH.

266. Het eerﬁe commando zal gefc‘hiedcn op het oogenblik,
da: er nog twee pasfen moeten gedaan worden, om de zwen‘
king te voleindigen.
267. Op het tweede , het welk gedaan zal worden ‚ zoo dra
de zwenking volbragt is, moet de man, die den omzwenkenden
vleugel geleidt, zich regt vooruit begeven ‚ en degene, welke
zich aan de fpil bevindt, even als al het overige van die: ge
lid, den pas van twee voe: hervatten, en het hoofd wederom
regruir houden.
ol'

_

Van m‘rcóìic veranderen ‚ naar da zijde wm denguide,
Y

‚-

268.

.

.

м

l

De verandermgen van диване naar de Zĳde van
‚

..

.

3

den guide zullen op de volgende Wĳze worden ten uitvoer

gebrnge.

De onderwijzer zal Acommanderen:
x.

ﬂ’mdî link: (of regis). L

я.

MARSCH.
E

‚269. Het сете commando zal, gelijk hierboven, wanneer“
er nog .twee pnsfcn moeren gedaan worden, gefchicden.
270. Ор het tweede , lier welk zal worden uitgefprokeu op
he: поясным, dat het gelid moet wenden , zal de guide in den
шатки links of regis om maken, en, zonder de iijdmnae te
vertragen of te verl‘nellen, noch de grootte van den pas te ver
lengen of re verkorten, in de nieuwe direêtie doormatphexĳen.

‘

F 5

м

ga'

Решет /è/iool.

INLEIDING.

Al het overige van het gelid zal zich _fchiclijk , doch zonder te
loopen, in de nieuwe атаке van den guide voegen; en te :lieg

einde zal ieder man d: fchouder aan den tegenover-geilciden
kan: van den guide vóór brengen , den gezwimlen рач, от zich
in de nieuwe direâie te begeven, aannemen, het hoofd en d:

oogen naar den kant van den guide wenden, aan dienze Щеп
kant den elleboog van zijnen nevenman aanzaken, terwijl hij
zich in de rigring‘ van den gu-ide plaint.: en den pas van деть
‘ ven aanneemt, en Vervolgens het' hoofd en de oogen in de hou
ding regruit herllellcn. In dezer voege zullen alle de manfchap
pen, de een na /den ander, op de rigring van den guide komen.

Í

DERDE HOOFDDEEL.
‚Pc/otam мод].

' Ynlrwljr. het onderrigt bij pelotons altijd het bataillons
onderwĳs moet vooraf gaan, en ten oogmerk heeft, oro
de foldaren daartoe voor te bereiden g“ zal men bĳ de, zich

tot in bijzonderheden uitllrekkende .,"e'xèrcirië'n der coin'
pagniën (detail’s-exercitiën) naar de opklimming en de
grondbegiufelen, ‘wcl‘ke hierna, zullen ‘worden voorge
fchreven, te werk gaan.
Het peloton, uit rekruten hellaande , moet zich insgc
щи, naar hetgeen dadelijk zal bepaald worden, gedragen.
Men zal hetzelve op drie gelederen Pfeilen, en daarbij
een pelotons kommandant, een vervullings onderofﬁcier
en Iotlluiters voegen: alle welke maní-happen zoodanig,
als bij het formeren in orde van bataille is vastgeileld,
x12-@eten geplaatst worden.
Er zal daarenboven een ollicier of OnderoiIcÌer mer .de

'

l..

ехсгч

‚Ре/охот fc/zool. INLEIDING;
_exercitie van dit~ peloton belast lwezen,

benaming

’n
die

door de

van onderwijzer (гл/[хитин zal

worden

pnderfcheidell.
De païorcns fchool zal,

_
op de volgende wijze,

ges lesfen verdeeld worden,

en ieder les vijfßrtikels

in

bevatten.
EERSTE

Las.

Het openen der gelederen.
Het rigten .met opcne gelederen.
Handgrepcn.
Het fluiten der gelederen.
‚ . .:
59

. Het rigzen met gellotene gelederen.
“7

Т w в в D E

L E s.

'
Ь

. Lading in vier tempo’s.

`

. Gezwinde lading.
OJ

. Pelotons vuur regtuit en fchuins.
. Twee - gelederen vuur.

9"?

. De vuren achterwaarts.

D в к D E

L

- ‚З
Е

s.v

A.:

From1marsch in bataille.
Ilalt maken.

ÍSchuinl'ehe marsch in bataille.
.

~

\

Den pas marqueren, marcheren met den gezwinaicn
cn met den achterwaartfchen pas.
‘
Marsch in bataille met verkeerd front.
VIER-l

¿f1

Palaia/‘2: fc/wol.

INLEIDING.

VIERDE

LEE.

Marsch uit de flank.
l

Met rotten van direc'tie veranderen.

'

Her: peloton, uit de flank marchercnde , halt doen
houden en in from herftellen.

Regts of links me: rouen opmarcheren.
Uit de Пап]: marchereude, paierons of feétiën for»
meren.

VIJFDE

LES.

Met feétiën in colonne.
In colonne marcheren.
Van direéìic veranderen.

' De colonne doen halt maken.
о

Zieh in bátaille formeren.

ZESDE

Les.

in colonne zijnde , rotten doen afbreken en weder
opmarcheren.
Met den langen wegs pas (раз Je route) marche.
ren,

en met denzelven van direéìie veranderen,

rouen doen afbreken en weder opmarchcrcn.
Sefììën en weder hetpeloron formeren.
De contra-marsch.
In colonne me: feóìlënzijncle, zich Lerregter of ter

linker zijde in bataille formeren,
Uit

решат fcbool. Ifle LES.

’

y; ‘

Uit welk getal rotten het peloton ook beﬂaan moge,
het zal altijd, wanneer het de eerí‘te 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 gel‘teld , wanneer het de
derde, vierde, vijfde en zesde les moet uitvoeren.
In beide gevallen, moet de onderwijzer de rotten numme
ren van den regter naar den linker vleugel, 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‘v
ﬂagen der foldaten doen verbeteren door den pelotons
kommandan’t, aan wien hij dezelve zal aanwijzen, indien
deze hen niet mogt bemerkt hebben, en deze verbetering
niet in perfoon doen, dan wanneer de pelotons kom
mandant hem niet wel begrepen , of zijne meeningkwalijk

heeft ten uitvoer gebragt.
De bedaardheid en koelbloedigheid van hem, die com
mandeert, en van degene, 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.
EERSTE
EERSTE

LES.

ARTIKEL.
J

De gelederen openen.
i.

Wanneer het peloion het geweer bij den voet heeft
en,

9‘4‘

Pelotam [Мое].

Шг LES.

en, benevens het opﬂuit’end gelid, gerigt is; zal de on’
derwijzei‘, de gelederen willende doen opìnen, de twee

naast aan den linker vleugel {hands rotlluiters ‘op den
linker vleugel van het eerlle en van het derde gelid doen
plaatl‘en.

‘

n. De onderwijzer zal daarna de volgend: comman‘
do’s doen:
’

3.

1.

Gef/ì „от.

2.

Рвьотоы.

3.

Op [моим :î ’T свитка.

4.

Астеттш‘п, орел: u.

Op het vierde commando, moeren de pelotons kom"

mandant,

de

vervullings onderoﬂicicr

en

de ltwee rorilui

ters, welke’op den linker vleugcl‘van het сете en
derde gelid í’caan, zich fpocdig- achterwaarrs begeven,

om he: alignemenp af te bakenen, op het welk de twee
achterlle gelederen moeten te {hun komen.
4. De pelotons kommzmdant en de rotﬂuiter,

die

op

den linker vleugel van het сете gelid Haat, moeren zich op
de

lijn

begeven

van het oplluirend

gelid,

en

zich

met

hetzelve rigren.
5.

De

vervullings

onderoñìcier en de rotfluiter, ﬁaande

op den linker vleugel van her derde gelid, moeten zich,
zonder de pasfen te rellen, op de oogmaat vier pasfen
achter he: oplluirend gelid plaatfcn.

6.

De onderwijzer, zich in denzelfden tijd naar de

regter ﬂank begevende, zal bij opvolging de llelling dier
i

'

’

on

„Рати: ßńool. [Рае Les;

95

onderoflicieren nazien, om zich van d'erzelver evenwijdi
gen Hand met het eerile gelid te verzekeren. Hij zal,
indien liet noodig is, hunne {lelling {poe-dig verbeteren,

@n vervolgens commanderen:
..
5. MARscH.
7.

Op dic commando, moet het ecrite gch'd zich niet ver.

roeren.
8. De twee achterl'ie gelederen moeten in den gewonen pas,
zonder de pasfen te teilen, achterwaarts marcheren, en
Zich'óp "ne: „об? ieder gelid bepaalde alignement plaatfen,
volgens he: voorfchńfeln n0. 24.2 der foldazen-fchool.

9.

\
VDe pelotons
kommandant zale het` tweede gelid, en

de vervullings onderofñcier het derde gelid. rigten, elk Op
den linker rolíluirer van zijn gelid.
10.

De achterr het derde gelid {iaande rotfluiters moe

ten te gelijk met herzelve achterwaarts marcheren, en zich

op den gewonen afiland plaatfen, zoo dra hetzelve in
de rigting zal gekomen wezen.

11. De pelotons kommandant en de vervullings onder
ofñcier ieder hun gelid gerigt hebbende, zal de опавший]—
zer commandcsen:
_ STAAT.
12.

0p dit commando,

moeten de pelotons kommahdant

en de op den linker vleugel vzm het tweede ясна {шпаг
rorfluirer zich weder op hunne plantfen in het сете
gelíd ßelieny

’

'

13.

96

Решал: fe/ìool

Ille LES.

l

13. De onderwijzer, de gelederen wel gerigt bevinden‘
de, zal de houding der manfchappen en het dragen van
het geweer in het eerfle 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.

A R т 1 K E L

2.

Rígting met орта gelederen.
14. De gelederen geopend zijnde, moet de onderwijzer,
in het begin van de exercitien, de foldaten zich , man voor
man, laten rigten, om de grondbeginfelen des te beter
te doen nakomen.
15.

Hij zal de drie man van den regter of linker

vleugel van ieder gelid twee of drie pasl'en voorwaarts

doen marcheren, en, na dezelve gerigt te hebben, com
manderen:

Rigtiîzg bij opvolging regt: (of links).
16. Ор dit commando, moeten de foldaten van ieder
gelid zich in opvolgende orde in he: alignement begeven;
latende ieder foldaat zich, door zijnen nevenman naar de
zijde van de rigting, twee pasfeu vooruic gaan.

17. Wanneer de manf‘chappen op deze wijze gewoon
zijn geworden, zich naar behooren’te rigteu; moet de
onderwijzer de geheele gelederen in eens, voorwaarts
en achterwaarts, in evenwijdige en fchuinfche directien
doen

peloton: fclzool.

lik Les.

97

doen rigten, telkens drie man tot grondﬂag der rigt'ing
voor iede'rfigelid ilellende, en te dien einde comma!!
deren:

‘

‘ ’

Regis (of. links) = мот w.
of wel :

` Аётпшаап: regi: (of :zc/zicrwìzart.:y Bnkàißrd'rilyï
18.î In de fchu‘infche rigtingen"met opene'geie'deren,’
zullen de manfchappen van _hee tweede en derde gelid niet

trachten zich ieder achter den vóórﬁen man van z‘ijn rot
(chef de ﬁle) te plaatfen; om dat ‘in’ditonderwijsalieen o‘p

eene naziowkeurige rigting , naar allerlei‘dircc’ì‘iën‘, van ieder
gelid afzonderlijk gezien wordt.
“ ‚W .
-‚и.

19. In alle deze onderfeheìdene rigtingen, zal de

onderwijzer het eerlie, de pel‘omns‘ kommawdant het
tweede en de vervullings onderofﬁcier hetjder’de gelid
gade 11mm , en zich te dien einde plaatfen opdeﬂîank naar

de zijde van het alignement.


2o.

_
i-

e

_ f t:
‘niv

In de fchuinfche rigtîngen, moeten de foldaten de

lijn hunner fchouders naar de nieuwe directie van hun

gelid voegen, en zich in het alignement' pianti-èn op de
wijze; welke voorgefchreyen is in de foidatexr»fchool
n°. 233 en 242, ‘naar gelang de nieuwe directie voor

waarts of achterwaarts zal zijn, in vergelijking’van den
aanvankelijken ůand van hun gelid. ’
g

1 ed)

21. Na elke rigting, moeren de onderwijzer, de pelo
ton: kommandant en de vervullings onderofﬁcier, ieder
‚ G
langs

Q:

Peloiom fcbool.

Ш: ¿Eg

langs'A zijn gelid gaande, de houding en het dragen van
het geweer nazìen, om den foldaat aan het niet veron
achtzamen dezer bijzonderheden te gewennen.
A .к...т_1

к в L

3.

Handgrepen.
22. De gelederen geopend zijnde, zal de onderwij~
zer zich plaatfeu voorwaarts van de regter flank, zoo

da'n'rg” dar> hij de drie gelederen overzien kan, en van
daarrvin‘navolgendelorde ,. de handgrepen commanderen:
::"tf l"

_ I

-

Pre/smeer: :: ’t сии/шк.

a'

'

c', It., Op fc/zoudar = ’t GEWEER.

f “‘- ‘ th af: ’t свитый.

‚

Legt neder = ’t (шишки.
î‘) [1:21

."

‘

:

.

:.1

_ ‚: „Идет: op 1: ’t свивки.

Q

Opfckauder = ’t GEWEER.

i.'
п 1
‚и...

vrl 'l'

‘

.

In den arm : ’t GEWEER.

Орд/Баш!” :_ ’x GEWEER.
с: nxt-u.Ba/anat
` .
= AF.
.‚ my
.

‘

‚ .î_

‘ :.т

и

¿_ „О фуг/‚шт: ’r свищи.

_

l"f‘f'1îVefde/ez = ’t ватник.
.’..."'

'

`

A'

“

~

’

‘

r“

_”'y’\‘:

PCL;

9.112

\

.

v

,_

4

’

‘

~

d

I.

î
.
А _

—

i)

[s]

-—

~

î.

‘ :Lading in twaalf tempo?.
"

I

“ ("I 11':

Í

‘‚ I Op [Ишь/дог: ’t‘cxwmm.
.
,
..- и “ЕЁ/опа: z: ovl'v . .
‚ U
Op fv/zoudar :_- ’t шамана.
r
.
г-

д. J

'

.l

Il

I

xr:

_ _`__._
v.” ——- Y.” г;
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23: De onderwijzer moet zorgen , dat het lìgchàam , de
voeten en het geweer zich altijd in den juisten Папа be
vinden, бас de ‘tempo’s met levendigheid en kort bij het
ligchaam worden uitgevoerd, en dat er geene overijlde
bewegingen plaats grijpen (qu’on п’ешнпогв point Гаг
т).
‘
‘

Bewerkingen betrekkelijk de бандит: velt» =
’t сатана en om laag = ’t антик.
£4.V

Er zijn gelegenheden ‚ waarin de foldaat de bajo-v

net op het geweer moet hebben, om zich daarvan, het zij
tot aanvallen, het zij tot verdedigen, te bedienen. ’
25. Er zijn andere, waarin de ‚foldaat het geweer niet
op fchouder kan dragen, bij voorbeeld, als hij door een
digt bosch moet gaan, ja, waarin hij zelfs verpligt is,I
om, ter zijner onderfchraging, гор hetzelve te leunen, ge
lijk wanneer hij ﬁeilten beklimmen of over ﬂooten fprin.
gen moet‘ Het is dus noodzakelijk, dat de onderwijzer

fomtijds de tempo’s van velt ’r geweer en от laag ’t gee
'weer doet uitvoeren , om de f‘oldaten,’ in deze verfchil
lende omﬂandigheden, van hun geweer het voordeeliglle
gebruik te leeren maken.
‘
ARTIKEL

4.‘

De gelederen _ll/1iил.
‚ Q6. De handgrepen geëindigd zijnde , zal de onderwij
zer de gelederen doen fluiten, en te dien einde commun.
deren:
Ga

1.

„rf-.wn

Ralston: [671001.

то вы. ‘

1.

Geledcren ﬂuit и.

s.

MARCH.

:7.y Op het commando Marsch, moeten de twee аскет:
_gelederen met den gewonen pas, en terwijl ieder man zich

op zijnen voorman tigt, opiluiren.

De pelotons kommun

dam en vcrvullings onderofﬁcier hernemen alsdan hunne plan:
fen‘in b’ataillc.

ARTIKEL

5.

Âigtingm met {гс/Миле gelederen.
28. Na dat dc‘gelederen ‘gefloten zijn, moet de onder
wijzer , ¥evenwijdig , fchnìns regts en l'chnìns links, voor
waarts en achterwaarts laten Hymn-daarbij »in acht nel

mende, van telkens te voren drie rotten te plaatfen , om
tot grondﬂag der rigting te dienen: en hĳ z-‘a-l t'e dien ein#
de de hierboven in 11°. 17 voorgefchrevene èemmaudds

doen.

y

‘

'

`

’

29. In de rigtingen met geﬂotene gelederen, лидере—
lotons kommandant over de rigtìng van het сете, en
de vervullings’ onderoﬂìcier over die van ‚de beide achter
Пе gelederen het opzigt houden. Zij moeten zich gewen
nen, om‘de rigting te bepordcelen naar' de lijn der oogen
en fchouders, en te dien einde hun oog vóór erachter
/

langs het gelid laten gaan.

~

go; ZOO dra de pelOtOnS kpmmandnnt het grootile
getal manfchappen van het eerﬁe gelid gerigt ziet, zal
hij STAAT commanderen , en мыт, zoo het noodig is,

i

de

‚сшит fci‘zoûl. YIfie ins.

'm

де rigting der overige, door de in de foldaten- fchool ‚
n”. 24o, voorgci‘chrevcne middelen, verbeteren- De twee

тщете gelederen 'moeten zich l‘chikken naar de rigting van
het eerl‘te, en de vervullings onderofﬁcier moet hiervoor
zorgen.
31. “’anneer de gelederen weder onbewegelíjk
Ril Пани, 2211 de onderwijzer zich naar de Hank bege
ven , om de rigiing der drie gelederen op te nemen.
Ook moet hij toezien, of de mani‘cliappen van de twee
achterlte gelederen juist hunne voorlieden dekken.
-

i

32. In de fchuin‘fche rigiingen, zal de onderwijzer alles,

wat hierboven in n”. 20 is voorgefchreven, doen mx
komen.

'

33. Het opﬂuitend gelid (les ferrc -ﬁles‘) zal zich 21‘
tijd twee pasfen achter het derde gelid Freuen.
34. De onderwijzer, willende laten rusten, zal daar
lue commanderen:

1.

In de” arm :: "r сит/Ева ’‚Ê
of

Zet af = ’T GEWEER.
2.

RUST.

Hetgenc bij het einde van iedere les zal worden in, acht
genomen.
’
35. Op het commando RUST, zal de Тощая: niet langer
ann de onbewcgcïijkheid , noch aan de plaats verbonden zijn

G3

36

и:

Решет морг. IIde Les.

36., Wanneer men den foldaat alleen eenige rust wil
Verfchaﬁ‘en, z‘onder de rigting te verbreken; zal men,
na het geweer in den ann te hebben doen nemen, com-A

папаши;
Op de ртам = RUST.
37. Ор dit commando,zullen de foldnten niet meer aan de
onbewegelijkheid gebonden zijn. maar altoos de eene of

виды-е hiel'op deszelfs plaats laten.

TÏÍ/EEDE
38.

LES.

Om tot de tweede les over te gaan , zal. de onder—

wijzer commanderen;
I.

Geeft [zc/1t.

n.

PzLo'roN,

3,

Ор fclzouder = ’T cßwxER.

En de ladingen en vuren in de volgende orde doen uit;
voeren.
EERSTE

ARTIKEL.

Lading in vier tempo’î.
39. De verl'nelde lading in vier tempo’s zal gecom-`
mandeeïd en verrigt worden , gelijk in de foldaten-fchool,
11°, ;46_ en volgende, is voorgefchreven. De onderwij-1
zer moet dezelve verfchcidene malen docu herhalen n alvorens

hij tot de детище lading overgang.

Ax

—

I

A R‘T LKF.an A.
‚

n

Садит]: lading,
.

l"

te;

ад

4e. De gezwinde lading zal gecommandcerd" ЗИМ-{Ев
Worden, gelijk in de foldaten-fchool, 11°. 152, is voor

gefchreven.

‘
\

41»

Bij het eerí’ce tempo van

o

verf'nelde of van de

gezwinde lading, zullen de pelotons- kommandàn‘t en de

vervullings onderofﬁcier] half regte от; even.‚‘als de
foldnten, maken, en zich in front herflellen,` wanneer
de naast hen ítaande foldaat het geweer links brengt
i
42.
e onderwijzer moet er zich met de атоме zorg
vuldigheid op toeleggen, dat de foldaten, in het doen
der ladingen, zich gedragen naar de grondregels, welke
in n?. 153 en 154 der foldaten-fchool, in’de benierkin‘
gen nopens de ladingen, zijn voorgefchreven.
4 3. Dewijl de gezwinde lading degeneis , waarvan
men zich in laet gevecht bedient, en er dus het meest aan
gelegen is, om de foldnten met dezelve gemeenìaam te
maken; moet men hen, zoo dra zij in de grondbeginfelen
wel bedreven zijn, bij voorkeur daarop toeleggen‘,1en hen
trapswijze daartoe brengen, om ten minf’cen drie, ja
zelfs vier fchoten in eene minuut geregeld en niet gemakte
kunnen doen.

G 4
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‘

Palaia/15 [Мод].

IIJe LES.

A. к т l к в L

3.

Pelotom vuur.

44. De onderwijzer, het peloths уши willende doen
verrigten, zal daartoe commanderen:
»Á
-v
'.a».
_.

’ 1.
2.

' hl

Pelotans vuur.
Chargécrt.

45. Op het eerlle comn'mndo , zaldc pclomnslmmmnndanr zich
fchielijk
lachter he: midden van _zijn pcloion begcvun, :we:

' Jpalfifen achter het oplluiiend gelid.

у

46. De vervullings onderoñìcier zal terug gaan rotin de rigzing
van het opfluitend gelid, en zich aldaar règt nch'cr z jne
ledig gewordene plaats (crdnmu) {lellmr welke regel door
Щеп onderoliicier in alle vuren zal worden nagekomen.

47. Ор het tweede commando, zal dic рывком Kommandant
‘zommandcrem
l’
I

I.

Pelota/z.

2.

VAARDIG.

3.

AAN.

4.

VUUR.

5.

LAADT.

48.

1y

'

ж

Op het cwmmandn ьмо'т ‚ zullen de foldaxcn hun geweer

v'lak nemen , laden en fchnudcren. Dc pslormis lmnunamlant
moet dadelijk het vuur op dezelfle c0n1manclo`s wederom doen
bezinnen , het welk op deze wijze , corda: er cene rolïclwordt

ушат, zal blijven aanhouden.

(Q.

Pelotom ﬂîboal-

Ilde LES‘

165.

49. De pelotons kommandant zal {omride fchuìns
regis en links doen vuren; daarbij alleen in achtnemende,
om telkens, na het commando‘ vAARDIG, en vóór het
commando AAN, .de waarfchuwing [сдаёт ngt: of
fcbm‘m links te doen, en утонет, zonder verdere
waarfchuwing, nu eens regts en dan eens links te laten
fchieten. Ook moet hij van tijd tot tijdgnahct commando AAN,

commanderen ze; = AF, om den foldaat aan de bedaard
heid ‚ de koelbloedigheid en de oplettendheid op het com~
mando tc gewannen,
l
l

ARTIKEL

4.
\

Twee -gclcríc/‘sn vuur.
5o. Ош het twee-gelederen vuur te doen verrigten',
2&1 de onderwijzeŕ ‚Commandcren :
I.

Twsa - gelederen vuur.

я.

Pú/uluìl.

3.

VAARDIG.

4. lC`ŕzf¢u~gcßrt.
5v. Op het сетке commando, zal dc pelotons kommandant
:ich één pas achter het derde gelid, vlak achter zijne ope#
ning (nè/mau) ‚‘bcgeven.
`
52. Не: derde en vierde commando zullen zoodanig, als
de (ommen fchool, n”. 176 en volgende, is voorgefchrcven,

warden :en uitvoer кыш.

G5

53

1o6
53.

Решет ﬁlm'.

lîde LES.

Het vuur ‘zal beginnen bij het regter rot van het

peloton. Het volgende rot moet niet eer aanleggen, dan
op het oogenblik, dat het laatst gevuux'd hebbende kruid
op de pan doet: en zoo vervolgens, tot aan den linker
vleugel. Doch deze opvolging zal alleen voor het eerile
vuur plaats hebben; moetende daarna elk man laden en
vuren, zonder zich naar de anderen te regelen, en zich
daarbij gedragen overeenkomiiîg met hetgeen in de fol
daten-fchool, n0. 180 en 181 , is voorgefehreven.
54.

De onderwijzer zal, zoo wel het twee-gelederen

vuur, als het pelotons vuur,

eindigen.

met eene roifel doen

Zoo dra de rofi‘el begint, moeten de foldaten

ophouden te vuren.

Indien zij gevuurd hebben, moeten

zij het geweer laden en fchouderen. Zoo zij daaren
tegen vaardig hadden gemaakt, moeten zij weder from
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 fehouderen. Bij het pelotons vuur, moet
het eeriie gelid,. om den haan in de rust te zet
ten, opllaan. Bij het twee-gelederen vuur, moeten de

manfchappen van het tweede en derde gelid elkan
der hunne geweren weder overgeven .‚ indien zij dezelve
niet reeds hebben, na dat zij den haan hebben in de rust
gebragt en vóór dat zij het geweer op fchouder nemen.

55. De roﬁ‘el zal altijd met eenen ﬂag eindigen: en
op dit teeken moeten de pelotons kommandant en de
‘vervullings onderofﬁcier fchielijk hunne plaatl‘en in

bataille hernemen, en de rigting der gelederen, indien
het noodig is, verbeteren.
.
't

а

56`

Радист fc/ìaol. f 11de Les.

t

107

56. In deze fclîool zal de roffel aangeduid worden
door het commando roﬂel, het welk de onderwijzer doen
zal, wanneer hij het vuur wil doen ophouden.

De ﬂng op de trom, dienende om den pelotons kom
mandant en vervullings onderofﬁcier weder op hunne
plaatfen van bataille te doen treden, zal insgelĳks aan

gewezen worden door het commando ﬂag op de tram,
het welk de onderwijzer, zoo dra hij ziet, dat de ge

weren gefchouderd zijn, doen zal.
ARTIKEL

5.

De vuren achterwaarts.
l

57.

De onderwijzer zal , om met verkeerdjifront te

doen vuren , commanderen:
I.

Vuur achterwaarts.

2.' Ради”.

3. Regt: от = квант.
58. Op het commando regt: om,zal de pelotons kommandant
zich met het gezígt naar, en tegen den man op den regter vleu~
gel van he: eerlle gelid van zijn peloton plaatfen; de ver
vullings onderofﬁcier en het opfluitend gelid zullen zich
fpoedig door het ledig gewordene vak van den pelotons
kommandan: begeven , en zich met verkeerd from, twee
pasi'en van het eerñe gelid, juist tegen over hunne plaatfen
in bataille, Rellen.
59. Op het commando кивка-‚2:1 de pelotons kommandant zich

weder in zijne opening (стадии) /, mm in het derde gelid ‚
‚/

ш

Pelotons/k/îòal.

На: Las.

dat nu het ecrite geworden is, begeven, en de vervulling:
onderofﬁcier zich achter denzelven, in het сете, nu be:
derde gelid, Пепси.

io. Na dat het peloton alzoo verkeerd front heeft gemaakt,
‚zal de onderwijzer het pelotons vùur regtuit en 1`chuins ,

_en_vhet twee- gelederen vuur, op de commando’s, die

,in het voorgaande artikel zijn voorgefchreven , doen
verrigten. De pelotons kommaudant, de vervullings
enderoﬂicier en de foldaten zullen zich insgelijks, over—
nenkomflig hetgeen aldaar is uitgelegd, gedragen.
61. In het pelotons vu‘ur met verkeerd front, zal
het derde gelid, nu het eerílze, op de knie vallen.
e
'„~
À
.
62. Het twee-gelederen vuur met verkeerd front zal
dan den linker vleugel, nu de regter geworden, beginnen
63. Om het peloton in front te herflellen, zal de on
derwijzer commanderen:
—

I.

In front дат/14:11:21].

z.

Palaia”.

v

3- Regt: от "_" канцт

д _

y

64. Ор het commando ngt: от, moeten de pelotons kom
mandant, de vervullings onderofﬁcier en het opñuirend gelid
zich, overeenkomíìig met hetgeen hierboven is voorgefchreven,

gedragen.

_ww- —.-’‚——"—.-r‘ ‘Hr-xv-

.

Режет: мы.

Пас Les. —

‘ IG’

65. Ор het commando канат, zullen de pelotons‘kom?
mandant cn de vervullings onderofﬁcier hunne plaatfen in de
orde van bataille hernemen.

Вата/”115723522 betrekkelijk de vuren.
66. In deze les moet de onderwijzer het gelid, het
welk op de knie ligt, gewannen, om horizontaal of Wa
te‘rpas aan te leggen, en de anderen, welke ftaande vll.n
ren, om de tromp van hunne geweren , in het aanleg“
gen , eenigzins te laten zakken.
‘
.
l

67.

f»
Ъ

De onderwijzer moet den ‘pelotons kommand‘ant"

aanbevelen ,

eene genoegzame tusfchenpoozing te laten

tusl‘chen de commando’s aan en vuur, om den Ifoldìzu:
tijd van mikken te geven.
68. De onderwijzer moet zich voorwaarts ‚van de regte:
ﬁank plaatl‘en, zoo dat hij de drie gelederen overzien kan,’
ten einde de feilen te kunnen opmerken. Hij moet den
pelorons kommandant en de rotﬂuiters gelasten , om
insgelijks daar op toe te zien , en hem, wanneer er gerust
wordt, daarvan verﬁag te doen; en hij zal de manfehap‘
pen , welke kwalijk laden, of die doorgaans in het pelo
tons vuur de ‘achteriìjkﬂe zijn, tot het afzonderlijk (in
dividueel) onderwijs doen terug keeren.

69. De onderwijzer moet den foldaat’ de grootlle vbe~
анамнеза en koelbloedigheid onder het‘vuren ,

zonder

dat door haar iets van de fnelheid in de uitvoering verro->

ren

im

Решал: fc/zool.

Illde

Les.

ren gaat, aanbevelen, en niets verzuimen, om hen даёт-ь
aan te gewennen.

70.

Hij zal,

als een algemeenen grondregel in het

vuren , aan de foldaten voorfchrijven , dat zij opmerkzaam'
moeten zijn, om den linker hiel nooit van deszelfs plaats
te brengen, ten einde de rigting der gelederen en rotten
niet kunne verbroken worden, en zal na het vuren onder‘
zoeken, door het nazien van de rigling, of deze regel
wel is nagekomen.
` 71. De onderwijzer moet bij deze aanmerkingen alle de

gene voegen, welke in de foldaten-fchool, n". 184, 185
en 186, voorgefchreven zijn.
7,2'. ~ÑVanneer men met kruid vuurt, moet de onderwijzer
fomtijds, zonder de gelederen te openen, het geweer la
ten bij den voet zetten, en de laadﬂok in den loop laten
doen, om te onderzoeken, of niet de eene of andere fol
daat den misllag begaan heeft, van drie patronen in zijn

geweer te doen, in welk geval hij dezelve met den kr‘as"
Тег zal j laten aftrekken.

DERDE
EERSTE

LES.

ARTIKEL.

Marse/z in [Jamil/c.

'73. Het peloton in orde van bataille {laande en
naauwkeurig gerigt zijnde; zal de onderwijzer, hetzelve
’

in

гадит fc/zool. [Пёс LES.

III

in den bataiile-marseh willende oefenen, zich vijftien of
twintig pasfen vóór den pelotons kommandant begeven,

verkeerd front maken,

en zich naauwkeurig in de

verlenging der lijn Rellen, waarop de pelotons kom—
mandant en de vervullings onderoﬂicier, die achter
denzelven in het derde gelid {laat ‚ zich bevinden.

74. De onderwijzer moet zich alvorens verzekeren,
dat dev pelotons kommandant en de vervullings onder~
officier hunne fchouders juist geplaatst hebben in de
rigting lìiìnner gelederen ‚l’ en dat zij naauwkeurig achter
elkander Iban»,
75.

‚ ‚

’

De onderwijzer, zich naar behooren op het rot

van directie gerigt hebbende, zal commanderen:

1.

Pelolon voorwaarts.

:'6. Op dit commando, zal een te voren benoemde onder
oﬂicier uit het opﬂuitend gelid zich zes pasfen vóór den
www., . pelotons kommandantY begeven, en door den onderwijzer ,
die op de zoo even bepaalde wijze geplaatst is, naaùwkeuríg
_ _‚

77.

дала: worden in de Verlenging van het ro: van direétie.

De rotíluiter, _die zes pasfen vóór den pelotons

kommandzmtl geplaatst is,

zal, als met de zorg voor

de directie bela’st zijnde, zoo dra zijn {land ten vollen

is bepaald, twee punten op den grond nemen, in de
regte lijn, die, bij hem beginnende, tusfchen de hielen
van den onderwijzer doorgaat. “н ‘

ú

78.

Pte/atom мод].

Hide Les.
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78.

Na dat deze voorbereiding gemaakt is, zal de

onderwijzer eommanderen :
e.
79.
den,

MARSC H

Op dit commando, moet het peloton fcliielijk адыге—
De ontleroiîicicr, die met de direéìie belast is, moet

met de grootfte naauwltcurighcid de‘ lengte en tijdmaat van

den pas in acht nemen, 'in de dir‘eâie der beide punten,
welke hij tusl‘chen zich on den onderwijzer heeft uitgezocht,
marcheren, en naar gelang hij vooruit komt, altoos een wei
nig vóór dat hij het naaste punt bereikt, nieuwe punten
voorwaarts aannemen, die zich naauwkeurig in de verlenging
der beide eetfle, en vijftien of twintig pasfen van elkander
bevinden. De Vpelotons kommandánt moet' de voetûappen van
den met de direâtie belasten onderoñìcìer onveranderlijk
volgen` en zich (leeds zes pasfen van denzelven af houden.
De foldnten moeten het hoofd regtuit en de voeling-zachtelijlc
naar het rot van direâie houden, en zich voorts naar de
grondregelen gedragen, die omtrent den marsch in frontin de
foldsten-fchool zijn voorgefchreven.
80. De nevenman van den peloton: kommmdant moeten
bijzondere oplettendheid aanwenden, om denzelveu nooit
voorbij _te komen, en te dien einde- de lijn zijner fcliouders
«J .t

altijd een weinigje achter, doch in dezelfde rigting houden
met die van den pelotons kommandant.
81. Het opiluitend gelid zal twee pasfen achter het derde
gelid marcheren.

Zoo de foldaten uit den pas geraken, zal de onder
‚wijzer commanderen;
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Op di: commando, тётей: dé [шатен het oo’g nia: den

mer dc díreótie helmen ondemñìcier wenden , zeriìondgcliglgep

pas me: denzelven aannemen, en dadelijk wcch {едкий zien.

"т

'1.y

‚:1"

11

„Нс/зигЦ/щшд betrekkelijk den ‚na/Jak in batajllq.
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‚‚ 83. AZon...h<:§ .peloton , ‚Iliarzb‘ngeqï exercecrr.,

een

peloton
.di .fqhooLcmis;¿z;1l
de onderwijzer
_den
peloton;,vary
kommgpd‘ant
derguycrgpllíngg
onderofﬁcier
nu eens _op den regge? den I езда op .denlinkçlr 'Lr/)engel `

_yan he; pelloatplnallellep..l Doch ,bijlaldlcn he: _een peloton
35 ‚uit het harnillonâznllen dezelve ,‚ Wanneer he; peloton
до; het regrcE Myologmillürl behoort, op den linkerhen
wanneerhet tot het linker halve ‘hataillonlbchuorg `Op
den {евген- vleugel van het peloton geplaatst worden.
'ln
¿__ ’ 'I =‘.'.'‚':
îfl ° ‘ ‘ vor.: ч.
84.
Dcwljhdciiïmet de' dîreezìe belast .zijnde onder

ofﬁcier op: :den :marsch ‘van het peloton den grootllen
invlocdr heeft ; ‚ moet de шантрапа: dit‘einde geen
andere geil>mlikerr,;v ‚dan, alleen фитинг zich, zoo
dë‘Î‘náauwkeuxighel'rdl van деп—раз, als de hebbelijkheìd,
отца: Н5п‘:11е:о1`‹;11оидсгз gell'adigîrcgîhockig te houden
en,.zonder . атм/Шт; in .eene gegevens: direélie verder
voorwaart'sqte marcheren', in de vulkomcníle mate hebben

атлетики;
.85.

.

.

Bijaldien de onderofﬁcier, die met de direflìe

belast is, deze regelen niet nakwarn , zou het peloton
noodwendiger wijze {lingers/n , en zouden de‘í‘oldaten
de hebbelijkhcìd niet kunnen verkrijgen , om hunne
ч_'.
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Pain!
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разГеп van gelijke grootte en__ﬁ1e1110_îìd‘_{‘c maken,

en

onveranderlijk

te

hunne fchoucleren

in

het

vierkant

houden: de eenige middelen, om rot, »de _volmaaktheid
van den marscli in bataille te geraken. . ‘‚ —
.
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‚

86. De onderwijzer moet, wanneer de ruimte zulks
toelaat, drie.l of- vier -honderd рази},- 4zrir'rde'r'te doen
halt houden, па elkander in bataille doen ma‘cheren;
om deïfoldaten mër‘de lengte en >de 1`:ijdm':xn'tH van den
pas, en met de grondregels van den mili-Self in bataille

'te gemeenzamer te maken. In‘her’ begin d'er“rexercit'xeïn"‘,
kal hĳ >met Opene 'gelederen китов-жатва НЬШСЬЫ‘ЕЙ;
bm des te beter over ‘den ‘riraràcb'öéfﬁﬁüë Нате ’Het
foezìgtA te hol‘rden,’ en' :ilsdarr een' rmﬂuifèr‘op de ЕЩЁ

faucher tweede' gelid', achter den pélotom‘, kb’ràban‘dant;
doen evergaan.
’
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87. Dc onderwijzer moet voor het nakomen van alle
der regels van'deri ninsch’ in Bamíllnbrncwde groptlle'
zorgvuldigheid waken. Hij moet zich—"het mcbsr‘omlmudc’in
op deĳﬁank aan .den kan: der» dimﬂìn , идёт Vdat мрад

¿rie gelederen overzien; шале de: fomm‘kunîïbemaâîm
Ook moet hij zich lbmzijdsf'aehœrv выкатили :diméh'b
Hellen, en aldaar zoo lang blijven минуют: e’ztwfìnrìg
of dertig pasfenunn elkander: дефиниция.- t‘în’ einde
met zekerheid te kunnen nagaan , “ of ‘de “отстают,

die met de джазе is belast, zich niet van-de Шалаш
vlijn verwijdert.
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2.‘

Het plaie», in ¿etai/Ie nmrchermdä, dam
halt houden, sn шит rígten.
88‘. Om het peloton te doen halt houden, zal de
bnderwijzer commandercnl
A

I.

Решал.

2.

HALT‘

89.V Op het commando hail, zal liet peloton dll Войдет
De met de direétîe belaste onderofﬁcier zal vóór hetzelve'
blijven; ten zij, dat de onderwijzer, nie: verder voorwaarts
willende doen marcheren, hem gelast, deszelfs plaats in
ЬшШе и hernemen.

‚о. Na dat
gehouden
heeft,
zal det
de
onderwijzer
de het
driepeloton
eerfle halt
rotten
aan den
kant
direc'ìîe kunnen doen vooruit treden, en het peloton op

dezelve doen rigten, of wel zal hij zich, alleenlijk tot
het doen verbeteren der rigting kunnen bepalen. ‘In
het Магде Ageval zal hijÍ commanderen : verbetert de
„миг: en óp dit lcommando moet de pelotons komúìan‘
dant tel-Rond het oog op het вена Паев, en de rigting
verbeteren ; zich daarbij gedragende overeenkomﬂíg
met hetgeen 4in de fnldatcn-f’chool, n". 240, is

voorgefchreven»
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7

Psfotan: [Мод].
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ARTIKEL

3.

‚Srbuinfc/xc ’marsch in kamille.
Het peloton regtuit marcherende, zal de
91.
onderwijzer, hetzelfde fchuins willende doen marcheren,
de commando’s doen:

I. Schuim regt: (of links).
2.

Мдкзсн.

.

.r

92. Ор het commando талей, hu welk gedaan moet
worden overeenkomf'tig den, in in°. 36 en 37 der fuldaten
fchool , voorgefchrevcnen xegel , zal het peloton den
fcfi'uinfchen pas aannemen. De met de directie beÍàste onder
oñicier moet de grootiìe oplettendheid aanwenden, om zijne

fchou'lcrs regthoekig te houden en met eene geûjkmarìge
— beweging {спит te marcheren. De pelotons kommandant
moet zijnen marsch naar dien van dezen onderofﬁcier inrigten.
De foldaten moeten de voeling naar den kant van de direéìie
onderhouden, en zorgvuldig de regels, die in de {01122111—
‚ Шивы n". ‘198 voorgefchrcven zijn ‚ opvoîgen; en dc
nevenman van den lelotons kommandant moet er bijzonderlijk

А

‘J

op lctîcn, van nietdenzelven voolbij te komen.

lVanneer de onderwijzer den marsch кеды}:
93
weder wil d’oenîaannemen, zal hij commander-en t
'
l

д
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Voorwaar“.

я. _ МАкьсн.
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- l 91. ïOp‘dìet commando marsa/’zg het welk op het oogen
blik, dat de_voct op den grond gezet wordt, moet worden
pitgcfprokcn, zal het peloton den marsch regtuit wederom
nannemen. De onderwijzer zal zich {chiclin vijftien of
twintig pasfcn vóór den pelotons kommandant , met het
навела: шаг denzelvcn? begeven , voorts zich nauwkeurig
г - д.
op

P‘loîom fclzooì ПИФ LES’.

‘nl’

op den pelotons kommandant en den vervullings onden
ollìcier rigten, en den onderofﬁcier, die met de диете
belast is, door eenen wenk in deze rigting doen komen,
in gevalle hij niet reeds in dezelve mog: wezen. Deze onder
otlìcier zal dadelijk twee punten op den grond tusfclicn
zich en den onderwijzer, en vervolgens, naar gelang hij
vooruit komt, nieuwe punten aannemen, in dier voege, als

hierboven in 11°. 79 is verklaard geworden.

Bewerkingen betrekkelĳk dm /èkuifzßckan тяги/5.
95. Bijaldien de pelotons kommandant niet oplettend
was op het -regthoekîg houden van de lijn zijner
fchouders; zou hij aan het peloton cene verkeerde dire‘îtie
geven, ' dat ﬂrijdig zijn zoude met het wezenlijke
doel van den fchuinfchen marseh, het welk is, gronds

ter rÈgter of linker zijde te winnen , zonder dat de
aanvankelijke диване van het front van bataille verloren
gaat.

96. Bijaldienfehuins
de met
de direétie door
belaste
ongelijkmatig
lmarcheerde,
nu onderofﬁcier
eensi j_meer,
dan eens minder zijdwaarts af te wijken, en de pelotoné
kommandant deszelfs mensch` volgde; `zouden daardoor
bij afwisl‘elìng gedrang en openingen tusfchen de rotten
ontﬁaan.
‚ .

‚. . ..
e
97. De onderwijzer moet met zeet’veel zorgvuldigheid
deze mìsﬂagen voorkomen, en hen í‘poedig verhelpen,

zoo dra hij dezelve ontdekt.
einde,

’ I‘l‘ij zal zich "te dien

gedurende den fchuinfchen marsen, ‘met‘hà

gezigt naar het peloton ,’ vóór hetzelve onthouden, om

me wel den marsch van den~ met de direé‘tic belasten
H 3
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Palomas [Вдов].
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HIJ“: цв.

onderofficier te kunnen regelen,

als toe te zien,

dat

de grondbeginfelen worden nagekomen. Ш] moet zorgen ,
dat de man , welke zich op den vleugel bevindt aan

dien kant, waar heen men fclmins marcheert, wegs
genoeg

ter zijde aflegt,

om

niet den marsen van de

volgende rotten te belemmeren. Bijaldien deze man
niet fehuins genoeg mai’cheerde, zou het peloton worden
uiteen gedrukt: en 200 bij zulks te veel deed, zouden

er openingen veroorzaakt worden. 'Het '-is dus van
belang, om den pas van den pelotons kommandant
behoorlijk te regelen, of wel van den vleugelman aan
de tegenovergef‘telde zĳde, in gevalle het fehuins mar—

:theren naar dien kant gefehiedt.
98. Eindelijk moet de onderwijzer, indien de ruimte
zulks toelaat, den fehuinfelien marseh lang achtereen
doen voortzetten, alvorens hij den marsch regtuit weder
laat aannemen, ten einde de uitvoering daarvan aan

de foldaten gemakkelijk te maken; het welk in de
bewegingen van geheele linien van het uiterfle aanbe
km; is!
,

Акт1к2ь4.
‚Dm pa: тащи/ел, m marcheren met deze 5;—

zwiudcn т те: dm ac/ztcrwaartfclicn pas.
99.‚ Ош den pas te doen marqueren, wanneer het
peloton regtuit met den gewonen pas marcheert, zal de

padel-wijzer de commando’s doen:
I,

лишним dm pat.
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юэ. _Om achtqrvolgens den ветлы: pa! te doen
hervatten , zal hij y»z'ol'nmzmde'rem
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1oz. Om met den gezwîndcn рае te doen manche-rem
zal de oxxdqrmjzer- dezecommun;adds, деда; ~. \ “и"
.1.

Gazwilzde pas. ‚_ ...n
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¿2.

MARSCH.
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zoz.v Het commando mar-:c/ìjzaL gefchîcdeuop

цояещ

blik, dat de voor, onvcrfchillilg welkç,_op het punt mgm(va

V ncêi'geze; te worden.

’

1

‘if’

'

„мы . ›.

‚

„l
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юз. 0m den вето-пека pas weder te-fdoeìr"aa'nńemëń`,‘
zal de onderwijzer commandereń :
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104. Het commando mmf/*l zal ‘een oogenblik> vroeger
worden` uitgefìnroku, dan вешает; ”от van den gewonöh
pas tot den wge/,vziudan te duenßvergaan, en onveìi'chillìg
voor welken voor.

205.

Не: pèlofmn han gemaakt hebbend¢5fip1fa¢

“шт???“ 'hef “питай-сё Jkunnen doen marcheŕèn,
сп 'te dezen стае de commándó"s doen:

f
‚Н 2
. . „и.

’
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I.

Achtsrwaarrt.

2.

MARSCH.

H 4.

106°

„q

Pdníam—Lfchgql. „11149 ‘P‘ÊËK

1016.“. De. achterwaartfçhç pa; zal ‚l‘ìazn'sdﬁ!I fegel§,_ín

n“. 215 en 216 der foldgen-l'choqlLlyoorgeìehreven.,
gefchicden. Doch dewijl dezelve van weinig gebruik
is; zal de onderwijzer ﬂechts ‘nu en dan, en telkens

niet meer dan vĳftien of ¿winzig pasfcn na elkander,
achterwaarts doen marcheren.
›.
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Bewerkingen betrekkelijk den доят/2:10: par. 2
107. De onderwijzer-‘moet het peloton niet in den
gezwinden pas oefenen, dan nl dat de foldaten grondig
in de lengte en de tijdmaat van den gewonen. pas zijn

bedreven'. ‘Alédan ’za‘l‘lì’ìj er zich op roelcggŕen, om

Ïîîi‘í’nî de ztijc’lmáa‘t’v’an loo in eene mindnt _ gemakkelĳk
en gemeenzaam te maken , en hen dezelfde houding
хата het ligchazrrn dregt op'en neêr- en dezelfde bedaard
held, als in den mm'sch.I met den gewouen pars, te doen

in acht nemen.
.\
108.

‘
_

In den aanval (la charge) en in alle omlhm

дадите“, welke eene groote fdcllrcîd vercìfehen kunnen,
,zal deze pas шпор 12’) in cene minuut kunnen gebragt

worden.

Maar dewíjl’ een troep , niet lang, zonder

‘Dit-zijn verband-te worden gerukt ,. op deze wijze kan
marcheren, heefc men denzelven in Y'de grondregels van
tdenhrnarsch

niet«op~„„df.=ze` maar mogen bepalen: en
Fgevollgelìîk yzullen
,oiéle'v'gdemçrloepen doorgaans alleen in

`den
gezwin'dcnz'pasî'ŕën' ree7 in acne:И‚minuut
worden
geoefend.
J

рамам fcboûl. Inde ш.
ARTIKEL-5.

щ
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Afa/'sch in элите met „теста/гонг.
109. Hct peloton halt gehouden hebbende en miauw
keurig gerigt zijnde; zal de onderwijzer, hetzelve met
verkeerd front in bataille willende doen marcheren, de
volgende coinmando’s doen:

.

по.

I.

Pcloton.

2.

Regt: om = квант.

ì

r

Het peloton regts om keert gemaakt hebbende,

zal de onderwijzer

zich fehielijk vóór het rot van

d‘ircétïe begeven , »en datgene nakomen , wat
boven, in n°. 73, is vastgeñeld. ‚

hier
“l

nl. De onderwijzer zal, na zich naauwkeurig
_geplaatst te hebben in de verlenging van het rot van
direâìe, commanderen:
c

3. Pclolon voorwaarts.
112. Ор dit commando, zal de onderofﬁcier, benoemd»
om met de атаке belast te wezen, te werk gaan overeen
komflig met hetgeen hierboven in n°. 76 en „bepaald is,

met di: onderfcheid alleen, dat hĳ zich Rellen zal zes pasí'en
vóórl he: opfluirend gelid.
из.

De Vervullín‘gs onderofficier zal zich' in de rigtingvan

hc: opfluîtend gelid, vlak vóór zijne opening, begeven , en de

pelnrons kommandam: hem in het desde gelid, nu het сете
geworden ,l vervangen .

e

’

‘

Hs

n4.

fsf’.

‘

'ÊeÌotan: ‚ fc/;aol.` Indé LES.

ui. Deze'fchikking gemaakt zijnde, zal de onder
wij zer commandcren :
4. Mansart.
"5. Ор dit commando, zullen de met de dircelie belast
zijnde onderoilicier, dc pelotons kommzindant en dc foldaren
zich gedragen naar hetgene hierboven, in n°. 79 en volgende,
voorgefehreven is.
’
1_»

пб.

De onderwijzer zal,

bij het marcheren met

verkeerd front , al hetgene doen

uitvoeren, wat hier.

hoven, ten aanzien van den bataille-marsch in front,
bepaald is, met uitzondering van den pas achterwaarts.

De commando’s en de middelen van uitvoering zullen
dezelfde zijn'.

‘

117. Wánneer de onderwijzer, hetÍpeloton hebbende
doen halt` houden , hetzelve wil rigten , moet hij her, op
de hierboven, in n“. 109, voorgefchrcvenc cornmándo’s,
in front herfl'ellen. De pelotons kommandant en de
vervullings onderofﬁcier zullen, na regts om keert te
hebben gemaakt, hunne plaatfen in bataille hernemen.
118.

De onderwijzer zal daarop de drie eerlle rotten,

aan den kant van de direótie ,. kunnen doen vóór komen,

om tot grondlijn der rigtìng te verllrekken , of zich
bepalen tot het doen verbeteren der rigting: zich in

'beide gevallen gedragende overeenkomñig Inet hetgeen
_hierboven in n‘. 90 is пишем.

‘
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Решал: f‘c/ìool. lVde LES.
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119.

1113

L E S.

ARTIKEL,

Uit de ﬂank marc/m‘en.

lfVanneer de onderwijzer

het in bataille {Ы

ﬂaunde peloton uit de flank wil doen marcheren,
hij de commando’s doen:
i

zal
3

1. .Pc/atan regt: uit de ﬂank.
2.

Regt: = ом.

3,

Mutsen.

iso. (и) Op het tweede commando, zal het peloton regts
om maken. De pelotons kommandant zal dezelfde beweging
Verr‘gten, en zich tc gelijk éénen pas zoodanig buiten het
сете gelid plaatl‘en, dat hij zich naast cn aan de linker hand
van den vervullings onderofﬁcier bevindt ., die , insgelijks
regts om makende, zich in het сете gelid zal begeven.
m. 0p het commando manch, zal het peloton {смет}:
mer den gew'onen 'pas aantreden.
De vervullings onder
ofﬁcier, {laande vóór den regter vleugelman van het
ecrite gelid, en de pelotons kommnndant, ﬁaande ter zijde
van dezen onderofﬁcier, zullen zich regt vooruit begeven. De
munfehappen van het tweede en derde gelid zullen op de
hoogte van hunne voorlieden marcheren, en de hoofden
regtuir houden. De rotlluiters zullen marcheren ter hoogte
van hunne plaatfen in bataille.

122. De onderwijzer moet voor de uitvoering der
regels van den marsch uit de ﬂank `zorg dragen, en te
dien
(1) PI.. VIL fig. x.

¿im

ватт мм]. те из.

dien einde zich ‚

gedurende den

marsch,

zoodnnig

pI-‘ml‘en, als in n“. 229. en 223 der foldaten-fchool is
vastgelield. ‘
\

12”. De onderwijzer zal uit de linker flank doen
marcheren op de commando’s, die voor het doen
vnlfarcheren uit de rcgter ﬂank lzijn voorgefchreven, door

de bewoording links in de plaats der bewoording ragt:
te llcl‘en.

12.1.

Op ‘het oogenblik, dat het peloton links om

maakt, moet de rotﬂuiîer, die het naast bij den linker

vleugel (laat, zich fchielijk vóór den linker vleugelnian
van het сел-Не gelid plaatl‘en.

De pelotons kommnndant,

die zich l‘poe‘iig naar den linker vleugel vervoegt, zal

lzich' nanst dien rotllniter op deszelfs regter zijde llellen:
Zen de vervullings onderofﬁcier zal in het ecrl‘te gelid

gaan, zoo dra de pelotons kornmandant zich naar den
ílinker vleugel begeeft.
A‘n’riKEL

21

fila! rotte/2 таи direc/ía Veranderen.

‚ 123. (I) Het peloton uit de ﬂank marcherende, of in
,dien (land llil ll‘aande; zal de onderwijzer, wanneer
¿hij hetzelve met rotten wil doen zwenken,

mdo’s doen :

‚. .

'

1. Ah: ratten regt; (of links).
‚

n.

MAuscn.

(r) PL. VII. ﬁg. x.

de com’

Религии: ,lì/zool. Î ЛИС” ILES.N

"

ЕЕ

126. Op het commando m’ar'sck,’ zal ‘het шее гос
zwenken. Bijaldien zulks naar den kant van het «еще gel-id
gefehredt; moet de man in’ het ест-гена van dit for zorg
dragen, om niet eensklaps te_ wenden,‚ maar om eenen kleinen
boog te befchrijven, door de drie ofïvier ест: pasl'en Een
weinig te verkorten, ten einde ‘aan den man uit het derde
gelid tijd te geven, om‘ zich naar zijne beweging тайнами?
voegen.._D0ch zoo zulks gefehledz _naar de zijdejvagçlng
derde gelid; moet de man in het eer-fte gelid, onder ller zwez
ken, de pasfen :wee voet groot maken, en die van he:
derde gelid zich naar zijne beweging-3 voegen, door eenen
kleinen cirkelboog te befchrijven, gelijk zoo even verklaard

is.

Voorts moet elk rot op dezelfde plaan , als het onmiddelijk

voorafgaande, zwenken.

’

.

’



e'

` „r

127. De onderwijzer moetzorg dragen , dat de zwenking
naar deze grondbeginfels verrigt wordt, zoo dat de aflland

{usfchen de rotten altoos bewaard blijft, en er geen. m1.
папа, gedrang of loopen gedurende. den marschêplímrs`

ватт

_

í.‘

‚

A R T I K E L

ь;

3.‘

‘Het peloton uit de ﬂank marchere’zÀË;/"1nl;doen
bol/dm т in from luf/Zellen.
128.

’

De onderwijzer zal commanderen:
1.

Peloton‘

2.

HALT.

‚

_ .
_

‚т,

"_ 5

3. FRONT.

’ `

5
v

129. Het tweede en derde commando zullen zoodnnig, als
in n°. 229 en 230 der foldatemfchool ищите! is, worden
'

‘

1-

‚.

__.

‚__

„uit?
‘

на

Решет мод]. Шаг Las.
uitgevoerd.
De pelotons kommandnnt en de утаим;
onderofﬁcier zullen ‚ zoodra het peloton front maakt, hunne

plaatfen in bataille wederom innemen.

13o. De onderwijzer zal alsdan eene rigting kunnen
doen aannemen, door drie rotten tot derzelvt'r rigtfnocr te
ilellen , of welÍ de rigting door den pelotons kommandant,
zoo zulks noodig is, kunnen doen verbeteren.

ARTIKEL

4.

¿Het peloton uit de ﬂank migraña/"enfle, детей:
.met rotten ter regler of linker zijde in

bataillefarmere/z,
131. Wanneer het peloton uit de regter flank mar“
cheert; zal de onderwijzer het met rotten ter regtcr zijde
in bataille doen Rellen, en daartoe de commando’s doen:
д

.

„l

l

‚

‚'I

'L

1. Met follan ln' из!” zijd‘ in шали.
«

.‘

.

‘

‚

.\ ‘..

`.

‘.‘.e‘.

- .l „мы

2. MARSCH.
)

`

.

_

i

t

l

132. (1) Ор het commando marsa/’1, znllen het tweede
en derde gelid den pas marqnerén.‘

De vervullings onder

ofﬁcier en de pelotons kommandant zullen regts om maken;
en vervolgens regt vóór zich uit marcheren, tot ¿at dc on- derwijzer hen, wanneer zĳ het derde gelid van het marche

nnde peloton ten minllen vier .pasfen voorbij lzijn , zal doen halt
hon
w‘

_1

[—(x) PL. VII. fig. в.

_

4*

ĳî.

Maßanfúhwiizivdmm

1:22.

д y J honden.. Denïçgçe; диванчик! be! eerlte'gelíd zal. blijven
' doormarcllsrrînî, :lehrer dm3 vemilliugâvpndlerçñìçielr voorbij
gaan,A régls bm inalien, 2100 dra hijndeâen voorbij zal wezen ‚

\
вА 'J

en zich naast en aan de linker hama van denzclvcn komen’
De weede
mau.ya_n.hçn
eérfte дека szal
.'- plaaxfen.
a`chteŕ lien egel)
eri ilo'lorlzij¿anniI
,l vellsîälgcns'reg
omшишка
maken»,
en zi'chäan î¿lia-“lirilscr'lzijid'eixlazlst- denzelvcn voegen: en op

. ‚`

»

dezen voez'ïza'lïïìlíllis'toz'op'ám имён man van dit вена;

:xyz-_

uit шесты тЫвев ein решена-тет ook beflaan moge,

u

blijven; почвам; ¿Elecï -medm ‘ein „derek n Щ .zullen d¢
«

х _ l bewegingîìñpfŕlçzlelfflc wijçpllßlsàllicpleerllei, `volbrengen,¿iq
I l
t . асы nemendej, Льда: het tweedeIJ
Jalinl'lelanîgt,Ik»van deszclfs
“ A beweging niet te beginnen, dan nu dat drie of vier man van

не: ,enne ¿ièlldïàieh fin'dè'ïnjiîvàn ‘billanlë ¿enna hebben;
°-~ I 2 en, watY

ать betrefr‘;"ëln niet'ée'ŕ'dé'bewegîng aan te

vangen , dm na da: insgelijks ¿hierI ofvier man van het rwéè'éi
s' f'

ädìd шихте lijn zullen hebben gerangfehilxlf.> :De man

beaPPePe f увг ik“, tweede : евбёягёе :geliîd тоегеп ,zich ‚ ...nw
gelang zi] zich m de 11]n variilgqulle ilellcn, такт/Кепи;

achter hunne voorlicdcn plaatfelf.'

`



_

_

:_ “г

U

°

Х

133. DepeloRms kommanuant zal zicli , zoo dra h1] 1u de
lijn van bataille kom! , aan de rcgcer zijde van den vervullings
'.‘.„.‘.ouderolT1e1er' plaazfen, -en de. ngzîng regelen, naar mate

du :deamänfchnppen van выстлан. op deze lijn
„ясен.

5’-' l

лжи il.'

_.' nulillfïî L? 1:)

.

2:134; - Indien ih'eupelononiñtda linker ñnlik'inarèheeidèl
zou d'e onderwijze'r het ter linkerzijde met rótten kunnen

doen opmnrchére'n ,fdoor de'lrierbeven," in n°. 131», тогд
gefchrevene commando’s, maar door de tegenovergelleldè
middelen , en noemende in het eerlle commando linker

zijde in plaats van regler zijdc. De pelotons kommandant,
ûaande op den linker vleugel van het eerlle gelid, zoude
~~~ -f у
'_
-~-.
_ . ___*
, 741"
’

„11`.)

in“

Райком fckoal. “Не Les.

zijne plaats in bataille hernemen , zoo dra de onderwijzer,
het peloton opgemarcheerd cn gerigt ziende , hem daartoe
het bevel zou geven.

` 135.

Om het werktuigelijke van deze beweging voor

den foldaat des te berijpelijker te maken, moet ‘de onder
wijzer dezelve in het I'begin door ieder gelid afzonderlijk
doen verrigten, en vervolgens door alle dn'e de gelederen
te gelijk: hun alsdan aanbevelende, deze beweging
uit te voeren , als of ieder gelid geheel op zich zelven ûond;
doch tevens in acht nemende het geen voor de beide ach
terüe gelederen , ten opzigte van het oogenblik, om de
beweging te beginnen, zoo. even is vastgefleld gewor
ken.
.
‘ . — ‚ .
- De onderwijzer moet de beweging nagaan , om исп te
verzekeren, of elk rot zich naar het hierboven,in n°. 132,

voorgefehrevene gedraagt. ‘
„__

“

ARTIKELS..

: ...' .d

.

ì

f. . lk! peloton ui; de ﬂank marcherma'e, het peloton
х -i „ь. .i af d; fettina in dan manch-fumare”.
136. ( I ) Het peloton veronderßeld wordende, uit de
regler ﬂank te marcheren; 'zal de onderwijzer den pelotons
)Kommandant gelasten,'om hetzelve te doen opmarclierem

De pelotons kommandam zal alsdan dadelijk de com
mando’s doen:
’

In

"(Q PL. vn. ад. 3.

решат fchool.

IVde Les.
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1. Met peloton: артист/ст.
a. MARscH. i

137. Op he: commando ma‘rsch , zal de vervullings onder
ofﬁcier, regt vóór zich uit, blijven dom-marcheren. DI fol
dalen zullen de regxer fchouder vóór brengen, den gezwinden
pas aannemen , en langs den kortllen weg, voor zoo verre zij
van hetzelfde gelid zijn, zich naast elkander in dezelfde lijn
begeven: in ach: nemende, van de een na den ander ‚ en
zonder re loopen, in deze lijn op te marcheren.

158. Naar gelang de foldaten in linie opgemarcheerd
zijn, zullen zij gelijken pas met den vervullings onder
oílicier aannemen.

139. De manfchappen van het tweede en derde gelid
moeten zich naar de beweging van hunne voorlieden voe
gen, maar zonder tegelijk met ‘dezeIVea'n front te Willen

komen.

"‘

14o. Op het oogenblik, dat de beweging eenen aanvang
zal nemen, moet de peloths kommandant front naar zijn
peloton maken, en over de uitvoering derzelve het toezigt
houden.` .Zoodra het peloton geformeerd is, zal hij com
manderen: guida links’, en, zich twee pasfen vóór het
midden van zijn peloton plaatl‘ende , voorwaarts front ma
ken, en den pas van het peloton aannemen.
141. Op het commando гите links van den peloton:
kommandant, zal de, het masc aan den linker vleugel zijnde,
rotlluirer zich op de linker ﬂank in het сете gelid, op zijne

plaats van guide, begeven: en de vervulling:
J

onderofûdjer'
wel

_use

i ‚ранимым. те из.
welke zich laan den tegenovergeůelden vleugel bevindt, zel
op dcnzelven blijven.

142. Indien het peloton uit de linker ﬂank mar
cbeerde; zou deze beweging op dezelfde commando’s
en naar gelijke grondbeginfelen worden uitgevoerd.
Na dat het peloton opgemarcheerd was , zou de pelotons
kommandant comma’nderen: guide regtl‘, en zich vóór
het midden van hetzelve begeven. De vervullings onder~
ofﬁcier, welke zich op den regter vleugel van het eerfte
gelid bevindt, zou alsdan tot guide verﬂrekkenj‘, en de
rollluiter, die op de .linker flank is geplaatst, op dezelve

blijven.
143. Alzoo zal, in eene colonne van pelotons, zij
.moge vden regter of den linker vleugel aan het hoofd

hebben, altoos in ieder peloton de vervullings onderof
ﬁcier op den regter, en de, zich het naast aan den

linker vleugel bevindende, rotﬂuiter op den linker vleu
gel des eerl’ten gelids van zijn peloton geplaatst wezen.
Zij zullen regler en linker guide van het peloton ge
noemd worden, en altijd een van beiden , naar dat de со
lonne den regter of wel den linker vleugel aan het hoofd
heeft, met de directie belast zijn.

144. Indien de onderwijzer het uit de ﬂank marche
rende peloton in feûien wilde doen formeren, zou hij
daartoe
last geven
aan den zou:
pelotons kommandant,
die
daarop dadelijk
commanderen
П
1.

Met Даёт opmarcb‘rm

’ 9"." MARSCH.

’

‘

x45. De beweging zou naar dezelfde grondregeis
‚—

„’‚W.

vol‘

‚Polatûm fcbaal. _ Vde LES.

’ISÍ

volbragt worden. De pelotons komma‘ndant zou zich voor
het midden der eerl'te feélie , en de kommandantder tweede
vóór het midden van de tweede feftie plaatfen, en beiden

zouden commanderen: guide link: of guide regts, zoo
dra hunne' feet’ie zou opgemarcheerd' zijn.
x46. Op het commando guide links of guide regu, door
den kommandant van iedere feâie uitgefproken , zou de guide
zich op de linker of regret flank zijner [еще begeven ‚ bij‘
aldien hij zich aldaar niet reeds bevond.

‚ 147. ‚Бандит ¿vl/ida van het peloton zal_‚altijd tot
regter en linker guide van de сете, en de ‚linker guide
van het peloton op gelijke wijze tot regter en linker guide
van de tweede fec’tie verltrekken.
148. Volgens dezen regel, zal zich, in eene colonne
van feé‘tien , llechts een enkele guide op de ﬂank van iedere
fectie bevinden: en dezelve zal altijd ‚op de linker ﬂank
geplaatst wezen, als de colonne met den ‘regter; enop de

regler ﬂank, wanneer zij met den linker vleugel aan het
hoofd marcheert.

14g.

In deze onderfcheidene bewegingen, zullen de

l:otíluirers achter de fee’cie opíluiten, tot welke zij behoo‘
ren.
’
V‘IFDE
LES.
EER STE

ARTIE: L.

Met лаге” in colonne afmars/leren.

150. Wanneer .de onderwijzer met feëtìen in colonne
regts wil doen afmarcheren,zal hij ае'сошшапа’о’в‘ doen:
I 2

x.

»5

Ради”: fckoal.

Vdc LEsí

I.

Met fcâìen regts in colonne.

a.

MARscH.

151. (i) Op hereerile commando ‚ zullen de komma'ízdzx»
ten der feâi'e'n zich twee pnsfen vóór het midden hunner fectiën
begeven. Die van de twcede feétie zal te dien einde langs dc lin.
ker flank van het peloton vóór komen. Zij zullen zich niet op
houden , met zich naar elkaar te rigten; maar het zal voldoende
wezen , dat zich elk twee pasfen vóór het ecrite gelid plaatst.

152. Ор het kommando manch, zal van iedere feŕtie de
regter vleugelman van'her ecrite gelid regts om maken , en de
kommandant zich fchielijk en langs den kortflen weg uitwaarrs
van de plaats begeven, alwaar de omzwenkende vleugel/zal
moeten te {laan komen , en zich aldaar met verkeerd from

zoodanig ftellen , dat de lijn , waarin hij met den regter vleu‘
gelman van het сете gelid (laat, loodregt‘is op degene',
welke het peloton in bataille belloeg. De feé‘ticn zullen , naar
den regel voor de zwenking op de plaats , met den gewonen
pas , zwenken; en zoo dra de man, die den omzwenkenden

vleugel geleidt, de loodlijn tot op twee pasfen afilands gena
derd is, zal de kommandant der feétie commandercn:

I.

Sectie. —

2.

HALT

153. Op het commando halt, zullen de‘f‘eâien halt hou
den. Op hetzelfde oogenblik zal de vervullings onderollicier
zich begeven naar de plaats , Waar de linker vleugel der сете
feétie zal moeten aumluiten, gaande te dien einde vóór langs
het

(i) Bt.. VIII. Не. I.
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het сете gelid , en de zich het naast aan den linker vleugel
bevindende rotlluiter zich aan de plaats vervoegen, alwaar
de linker vleugel van de tweede (сале
moeten te {laan
komen. Zij moeten in acht nemen,van tusfchen zich en den
regtel vleugelman hunner feétie de noodige ruimte te laten ‚
om het front der (еще te kunnen bevatten. De pelotons
kommandant en de kommandant dertweede feâie moeten hier
op letten , en zorg dragen, ont dezelve tusfchen zich en den

man, welke in hunne (еще regts om gemaakt îreeft, to
'

rigten.

154. Na dat de guide van iedere fectie in dezer voege op
de loodlijn (la perpendiculaire) geplaatst is, zullen de
kommandanten der fectieneommanderen: ` _ _I
3.

Link: = RIGT U.

155- Zoodra de rigtìng voltooid is, zal iedere fectie~
kommandant commanderen: STAAT, en zich twee pasfen

vóór het midden zijner fectie begeven.
'.

156.

"’1’

‚

L

Dedrotfluiters, diev zich açhter het derde gelid

bevinden, moeten zich í‘ìghiklcen iicdei ‚naar de beweging
zijner fectie, en zich twee pasfen achter het derde gelid

plaatl‘en‘

Ĳ ì _~

. д ‚‘

‘

uw.

157~ Men zal naar dezelfde grondregels met fectien
links'afmarcherenmando’s doen:

De onderwijzer zal daartoe de com
‘ J .

‚
»J

.

i

Is

и ..
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Pelatom/Hwol.
I.

Vde LE».

Met Лёши link: in colonne.

ь; МАцзсн
158.

Не: eerlle commando zal uitgevoerd worden op

dezelfde wijzc,als bij het Rellen der [сайт regts in colonne.
159. Op het commando магий, zal de linker vleugel
man van het сете gelid van elke (саде links om mnken, en
zullen de feâien links zwenken, volgens den regel voor de
zwenkingen op de plaats.

Voorts zullen de kommandanten

der {сайт te werk gaan naar hetgeen hierboven , in n°. 152 ‚

is voorgefchreven.

„I,

160. Op het commando лап Vanden konnnandant der
(сам, moet, in de сете feën'e, de vervullings onderoñìcìer,

die op den regter vleugel derzelve geplaatst is ,en in de tweede,
de meest links Rande rotiluirer zich Магде: hierboven in
n'. 153 bepaalde gedragen. De kommnndant der {еще zal
dezelve tusfchen zich en_ den linker vleugclman van het eerlle
gelid zijner (еще rigten , en vervolgens comrnnnderen:

Regt: I MGT U
16r.

Iedere kommandnnt eener fectìe zal, zoo dr:

dezelve gerigt is, commanderen STAAT', en zich vóór
het midden zijner fectie Hellen.

‘—

‘

’

Bewerkingen betrekkelijk het Леш” in colonne door
zweer/zing.
162.. De onderwĳzeìf. zal, ftaande vóór het peloton,
nagaan, of de beweging volgens de hierboven vastge
ftelde _regels verrîgt wordt , —— of de fectien , nain colonne

nmgezwonken te zijn, regthoekig (taan op де lijn, welke
‘

het

Pelotom [Моей Vde ‚Les.

71 35

het peloton in bataille beﬂoeg,’ --‘—‘ en of de guide,
die zich naar de plaats heeft begeven , alwaar de vleugel
zijner feeìie „zal moeten te {laan komen, tusfchen zich'
en den regter (of linker) vleugelman van het сете gelid
de juist noodzakelijke ruimte gelaten heeft, отпад front
zijner i‘eótie te bevatten.

163. Indien, na dat de feâien zich in colonne депеш
hebben , de guide der laatfle fee^tie niet naauvsŕkeurig dien
van de voorgaande dekken mogt, moeten zij niet eer, dan

in den marseh, de direûief zoeken te verkrijgen; teli
ware, dat ‘de onderwijzer, het peloton onmiddelijk wil

lende in bataille herﬂ‘ellen, het noodzakelijk oordeelde, de
rigting van de guides te verbeteren: hetgeen alsdan ‘
zoodnnìg ge'Îchieden zou, als hierna in het. 5ch artikel
dezer les z-.ll worden verklaard.
164.

De onderwijzer moet doen opmerken, dat,dewijl

de rester (of linker) vieugehnan‘ van iedere l‘eâie, die,

op zijn tweede commando, re‘rts of links om heeft ge;
maakt, de ware l'pil der zwenking uitmaakt, de neven
man van denzelven, onder het zwenken, eenigzìns vóór—
ui: moet komen, om zich van achter de три te begeven

(puur датами” Ie pivot).
’ З

ARTIKEL

2.

‚

_

In colonne marc/‚eren,
-‘_‘\

165. W'nnneer het peloton zich met l'eátien’in colonne
десны heeft, met den reeter’vleugel aan het iiìof‘l; zal
I 4.

da

136
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de onderwijzer, zoo hij de colonne wil doen mar
cheren , zich, met het front naar de guides en naauwkeurig
in derzelver directie, vijftien of twintig pasfen vóór het
hoofd der colonne Hellen, na alvorens den eerften guide
yte hebben gewaarfchuwd, om op den grond puntenin het
oog te nemen
16.6. Als de onderwijzer zich zoodanig geplaatstheei'r,
zal de guide der eerfte feclie op den grond twee punten,
tusfchen zich en den onderwijzer, in de regte lijn, die

bij hem begint en tusfchen de hielen van den laatften
doorgaat, in het oog nemen : en na dat dit gedaan is, zal
de onderwijzer commanderen :
I.

Colonne voorwaarts.

a.

Guide links.

3. Mensen»
167. Op het commando Marsch , zullen de kommandanten
der (степ . door welke hctzelve met vaardigheid moet her
haald worden, benevens de guides, met eenen vasten pas,
den mlrsch hunner feâien doen aanvangen, zoodanig da:
dezelve fchielijk en op hetzelfde oogenblik aantreden.

' 168. De Готики moeten zachtjes de voeling houden mar
de zijde van den guide, en‘ onder den marsch de grondregels
in acht nemen, welke in n”. 198 der foldaten~fchool voor‘

gefehreven zijn. De nevenman van den guide moetzich, in
iedere (еще. alroos omílreeks zes duim van астма ver
wijderd houden ,om voor rc komen , dat bij hem ooit uit de
di

Balaton: fu/zool.

Vde Les.
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direâcie kan verdringen ‚ en’dau‘enboven in acht nemen , van
denzelveu nimmer voorbij te geraken.

169. De guide van het hoofd der colonne moet met de
grootfte juistheid de lengte en tijdmaat van den pas in
acht nemen, en de directie van zijnen marsch door de
hierboven, in n°- 79, voorgefchrevene middelen чете—
keren.
17o. De volgende guide moet den eerften naauwkeurig
volgen, tusfchen zich en denzelven eenen affrand houden,
die volmaakt aan de uitgeftrektheid van het front zijner

fectie gelijk is, en met dien guide geftadig in denzelfden

pas blijven.

`

l

l

171. Bijaldien de guide der tweede fe'ctie zijnen afftand
verloor, hetgeen niet anders dan door zijn eigene fchuld
zal kunnen gebeuren; moet hij denzelven ﬂechts langzaam
weder zoeken, te verkrijgen, door op eene onmerkbare

wijze zijne pasfen, of te verlengen, of te verkorten, op
dat er onder den marsch niet frilgel'taan of geloopen
worde.
172. Bijaldien de guide der tweede fectie, verzuimd
hebbende, van den eerfren naauwkeurig te volgen, onge
voelig van de directie buitenwaarts was afgeweken; zou
hij dezen misflag moeten `herfrellen, door de linker Геноц

der/zoo veel, als noodig is, vóór te brengen, om langza
merhand met den pas regtuit de directie weder te verkrij
Igen, ten einde de zwarigheid van den fchuinfchen pas,
die hem den afftand zou doen verliezen, te ontwijken.
I 5

Zoo
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Zoo hij daarentegen ongevoelig van de directie binnen
waarts was afgedwaald; zou hij zulks door de tegen

overgellelde middelen moeten verhelpen: en in beide
gevallen, moet de kommandant dcr fectie zorgen, dat de>
foldaten zich fchikken naar de beweging van den
guide.

Bewerkingen betrekkelijk den manch т da
(Лит: in colonne.

_

173. Indien de kommandanten der fecrien en de guides
lvex'.zuin1.den„hunne fectie fchielijk in beweging te bren

gen, en van den eerllenr'pas àl' de grootre en fnelheid
van denzelvcn met nadruk te bepalen; zou den marsch
_meeonzekerheid begonnen worden, en de. pas benevens

de afliand verlorenl'gaan. ’

“

‘

174. Indien de guide van het hoofd der colonne niet
met een gelijken pas marcheerde; zoude marsch _van
zijne en van de volgende fectie ongewis wezen, en
zouden er gedurende denzelven golving len oogenblikken van

Ш! Haan en loopen plaats grijpen.
175- Indien de guide van het hoofd der colonne niet de
`liebbelijlíheid had, om eene gegevene directie, zond'er
Äafwĳking, te verlengen; zou hij eene kromme lijn in

‘zìj‘nen‘marsclì befchrijven,’cn de colonne zich ﬂangìwíjz‘e
bewegen,

’

1576. Indien de volgende guide zich nietleigen gemaakt
had , in de voetíìappen van den voorgaanden’te marcheren;
blu»

ZOU

‚ Pelotom fcbaal‘ _ Vde LBS.’
zoude hij elk oogenblik zijnen этапа (distantie) ver.
liezen, wiens onderhouding den eerllen regel bij den
marsch in colonne uitmaakt.

177- De guide van iedereíëelielzal verantwoordelijk
voor den afíland , de спите en den pas wezen. Dekom‘
‚lìmandaht der feó‘tie zal het zijn voor de orde en voor
_het geheel zĳner fectie; en gevolgelîjk moet hij, om daar-1
"'voor te waken, zich dikwerf naar dezelve wenden..A
178. De onderwijzer moet, op' de ﬂänk’aah‘óeri"knﬁt
der guides flaande , zorg dragenvoor vde uitvoering van

alle de voorgefchrevene regels. Hij moet fomtijds zichook
achter gie guides, naauwkeurig in derzelver rigtìng, plaat
‚ТЫ, of
en dertig
aldaar pasfen
gedurende
den marcheert,
tijd, dat de blijven
colonneHaan,
МЁ—
tig
vooruit
'om waar te nemen , of de guide van het hoofd der столп.
niet van de direélie afwijkt, en of de volgende de voet‘
ﬁappen van den eerflen naauwkeurig opvolgt.
179-

Zoo menigmaal, als men in столпе omgezwon

ken heeft, zullen de kommandanten der afdeelingen de
‚commando’s »muscu en .MALI-vaudou onderwijzer, op

het oogenblik dat zijfdezelve hooren ,u enzonder zich naar
elkander te rigten, herhalen. Voorts moeten zij geen
.andere commando’s herhalen dan’deze‘, maar alleen hunne

foìdaten waarfchuwen, bijaldien dezelve het commando
niet mogten gehoord. hebben.

‘
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180. Wanneer de colonne, met den regter vleugel aan
__ het hoofd, ‘marcheert; zal de onderwijzer, indien hij haar

'_"ìinkshvan directie wil doen veranderen, daartoe aan den
kommandant der eerße fectie last geven, en zich zelven of
l eenenijalonneur — dadelijk, me; de regter zijde naar het

hoofd der colonne , in de directie der guides Hellen , op de
eplaats, alwaar de beweging zal moeten beginnen.

‚181‘. De guidelvanher hoofd der colonne zal zoodanig
др, den onderwijzer of jalonneur, die zich aan het zwen
hing; punt bevindt, aanmarcheren, dat zijn linker arm

’ deszelfs bofst rakelings voorbij gaat: en als hij nabij de_
‚‘ ze plaats gekomen is, zal de kommandant der fectie com

` mandaten:
L [Ус/2:12 links.

"““ ‚ l’’

2. MARs‘cn.

’ ` " Y

'1".'.

i'

i

í

„alum


f 2182”.

“

r

(1) Het eerlîe ‘commando zal `, wanneer mennog

' twee pasfen van het zwenkings punt is , gefchieclen.
а


183. Op be: commando mène/’1, bez welk “метрики
к

moet worden op hetoogenblik, dardeguide aan hetzwenkings
pum komt, zal de guide , Ьспсуспздае feétie , links wenden,
op de wijze, die

in n0. 270 der foldazen’fchool vastge

ñeld is.

18.4.
(l) PL. V111. fig. n.
».

Pelûtû’ns [Маю].

184»

Vde LES.

ц g',

De gílide der eerí’ce {'eélie moet,na gewend te heb

ben, op den grond punten in de nieuwe direétie in het
oog
om" des te beter zijnen` niarsch
keren.nemen,
Ц
‘ l te ' verze~
1
n

185- De tweede fectie zal regt vóór zich uit blijven
doormarcheren, en haar guide zich zoodanig rigten,
dat hij de borst van den aan het zwenkings punt geplaat

í‘ten onderwijzer of jalonneur Í‘crijkend moet voorbij gaan.
Ter hoogte van denzelven gekomen zijnde, zal deze
feé‘tìe links wenden, op dezelfde commando’s en naar ge
lijke regels als de eer-fte.
186. Om naar de tegenovergefrelde zijde van den’
guide van direóìie te doen veranderen , moet de onderwij
zer, n’a daartoe aan «en Kommandant der eerfte fectie last
te hebben gegeven, zich zelven' of eenen jalonnent dadelijkl
ftellen op de plaats, alwaar de veranderingvan диване zalf
moeten uitgevoerd worden,en op dezelfde vvijìe;a’is, bij `

het veranderen der directie naar dezijde van den gúide ‚’

is verklaard.
187-

’ -

’

’

- ~

"

’

De guide van de сете fectie moet zijne fcrekking

zoodanig nemen, ‘als hierboven, in n". 181, is voor
gefchreven: en wanneer hij het zwenkings punt’tot op
twee pasfen is genaderd, zal de kommandant der fectie
commanderen:
“_
n _R tgt: шути.
2. `Мм=5сш

_
188.

‘
”'\.„

¿|45

.Pe/atomi [Мое]; Vde LES.
188. (1) Op het commando manch, het welk gedaan
moet worden op het oogenblik, da: de guide het zwenkings

’

puntbereikt, zal de feéìie regts zwcnken, overeenkomí'tig he:

gene in n°. 264 van de foldaren-fchool is увядшем.

189. Na dat de zwenking gefchied is, zal de komman‘
dant der feéìie commandercn:
3.

Voorwaarts.

MARSCH.

19o. Deze commando’s zullen, naar het voorgefchre
vene in n°. 9.66 en ’67 der foldaten-fchool, gedaan en
uitgevoerd worden.
191. De tweede fectie zal regt vóór zich uitblijven
doormarcheren, en derzelver guide er op bedacht wezen,
om zich op den onderwijzer of jalonneur aan te begeven.
Deze fectie zal op haar beurt regts zwenken, te гите:
plaats, op dezelfde commando’s en door gelijke middelen ,
als de вех-Пе ‚ en zal vervolgens den marsch regruit weder
aannemen. l
l

192.

De veranderingen van directie,in eene colonne met

den linker vleugel aan het hoofd, zullen naar dezelfde be
ginfelen en door de tegenovergeftelde middelen gefchie

den.
B:

(1) Px.. vm. ag. 3.

Режет fcìmvl. ' Vde` Les.

143

‚Bemerkìngm betrekkelijk de yeranderingen
‘van Лит: in colonne.
1 9 3. Het is van zeer veel aanbelang voor het bewaren
van den afl’cand en der direâie, dat alle de afdee
lingen hare verandering van direŕtie juist op dezelfde
plaats, als de eerﬂe, ten uitvoer brengen. Het is om‘
die reden, dat de onderwijzer een weinig te voren zich
zelven, of eenen jalonneur, op het zwenkings punt moet
Hellen, en dat aan de guides voorgefchreven is, om op
denzelven aan te marcheren, en aan de kommandanten
der afdeelingen , om de Iuitvoering der beweging
juist te beginnen op het oogenblik, waarin de guide de
borst van den onderwijzer of jalonneur rakend voorbij
gaat.
194. De kommandanten der afdeelingen moeten
zorgen, dat dezelve regthoekìg ор de plaats komen, Waar

zij van direétie moeten veranderen. Uit dien hoofde moe
ten zij ieder front naar hunne afdeeling maken, wan
neer de voorgaande begint te zwenken of te wenden,
ten einde toe te zien, dat hunne afdeeling regthoekig
vóór zich uit, tot aan het szenkings punt, blijft door
marcheren.
195. Bijaidien, in de veranderingen' van directie naar
de tegenovergeítelde zijde van den guide, de fpil van de
omzweukende' afdeeling het zwenkings punt niet
vrij maakte; zou de volgende afdeeling opgehouden
worden, en zouden de afﬂanden verloren gaan. Want
dewìjl de guide, die den omzwenkendcn vleugel geleidt,
zich

l

x44

‘ P‘lûzom ﬁc/mol. Vde Les

zich door omfireeks ander halfvmaal de uitgeﬂrrektheid van
het front der afdeeling moet bewegen; zou de‘ onmid
delijk volgende afdeeling reeds het punt, waar zij moet

zwenken, bereikt hebbenj, terwijl de ошш'сьйепае nog
de helft der uitgel‘trektheid van haar front zou moeten
afleggen, en derhalve genoodzaakt wezen, den pas
te marqueren, tot zoo lang de voorgaande afdeeling bare
zwenking had, voleindigd: en doordien deze laatst ge
noemde a‘fdeeling vervolgens ander half maal de uitgeftrekr‘
hdd van haar ﬁont zou dooﬂooèen, ondenvĳl de voL
gende hare zwenking deed; zou», bĳaldien de fpil onbe‘
wegelijk was, daaruit lvoorrvloeijen, dat er 200 veel
aduemenvdguuk ﬂüûandmizoudmizĳn,1nhéén,aĳer‘
zich afdeelingen in de colonne bevinden, en dat de laatl’re’
afdeeling op het oogenblik , datzij hare zwenking volbragt
zou hebben, de helft van deuitgeftrcktheid van hetfronr,
dat de colonne in bataille beÍlaan zou, min het front van
de eerl're afdeeling, te _ver van het hoofd der colonne zou
verwijderd wezen. Het is, om in deze ongelegcnheden te
voorzien, dat men bepaald heeft, dat de {pil de pasfen zes

duhn groot zou rnaken, ten einde [net de volgende aß

deeling op te houden. Dekommandanten der afdeelingen,
die met de grootﬁe oplettendheid voor de uitvoering van
dezen regelrnoeten zorg dragen, zuHen daaronifrontnaar
hun
peloton
maken,
enoordeelen,
de fpìl waarfchuwen,
naar
gelang‘zij
zulks
noodig
de pasfen te om,
verlengen
of te verkorten.

Door den aard dezer beweging, moet

het midden der afdeeling iets achterwaarts inbuigen.

.-

196.

Pdot’om мам. ` Yde Lgs.'

145:

’ 196. De guides-moeten nimmer de .lengte of tijdmaat
validen pas veranderen. het zij de verandering van di
reóìie haar de zijde van den guide, ofnaar den tegengeílelden'

kánt gefchiede.

`

197. ‘De onderwijzer, op het zwenkings punt fiaande',
(of de jalonneur, dien hij derwaaris heeft gezonden ,) zal

altijd de reg’ter zijde naar ‚de colonne Wenden, bijàldien

‚

dezelve met den regret чаща aanth hoofd,en de linker
zijde , zoo zij met den linker vleugel aan 'net hoofd n‘iarcheerf: ,
en zich Reeds‘ in de rigting der guides Hellen. De onder

wijzer moet met de grootfìe oplettendheid voor de nakoming
van alle de hierboven vastgefielde grondregels zorgen, alsà
писает; elke afdeeling de uitvoering harer beweging

juist op het oogenblik begint ‚штат de guide,ŕakêlings
langs zijne borst marcherende, op het punt Raat,

van

hem voorbij te gaan, en dat in de veranderingen van di

rerïììenaar de, :1an de guides, tegenovergeilelde zijdé, de
omzvxenkende vleugel geen te grooten cirkelboog befchrijft,L
ten einde niet buitenwaarts van de nieuwe dii‘cóìîe te ge
риги.
ARTIKEL

4.

De colonne dom kali houden.

198. Wanneer de colonneín beweging is , zal de onder-1
Íwijzer, om haar te doen halt houden,‘ commander’en:
i.

Cola/ma.

9.

HALT.

19‘9. Op het commando halt, fchlelíjk herhaald door de
kommandanrcn der (сайт, zullen dezelve :e gelijker tijd 1111
к

hou‘

цб

Pelota/z: /Z-hool.

Vdc LES.

honden,4 en de guides zich niet meer verroeren, zelfs

wanneer zij hunnen afttand of hunne direêtie verloren
hadden; ten zij Idar de onderwijzer, de colonne willencle
in bataille ftellen, noodzakelijk oordeele, hunne диете te
verbeteren; het welk alsdan uitgevoerd zal worden zoodanig,
als in het volgende artikel zal worden voorgefchrevm.

zoo. De

kommandanten

der

afdeelingen

zullen

niet het commando doen van rigting: moetende dit corn
mando alleen door den onderwijzer, zoo deze zulks
noodig acht , gefchieden , in gevalle hij de colonne in Ьа
taille wilde [tellen , gelijk in het volgende artikel zal wor
den verklaard.

Bewerkingen betrekkelijk het vastge/leide um Je
colo/'me :e doen hal; houden.

nor. Bijaldien liet commando HALT niet met de groot
Гц: levendigheid herhaalt, en op hetzelfde oogenblik
uitgevoerd wierd, zouden de afﬂanden verloren raken.
non.. Indien een guide, zijnen affiand verloren heb
bende, díen weder op het commando halt zocht te ver
krijgen, zou hij ﬂechts zijne feil op den volgenden guide
over brengen ,die , zoo hij wel gemarcheerd‘heeft, alsdan

den zijnen niet meer zou hebben: en zoo deze laatﬁe op
zijne beurt denzelven wilde hernemen, zou deze bewe.

ging zich in opvolgende orde tot aan het achteriie der
Colonne toe voortplanten.,
t» 203. Wanneer de onderwijzer, de colonne hebbende
‘doen halt houden, haar niet in bataille Wil Rellen, zal
hij

APelotam ßñool. ш: Les.

x47

hij het verbeteren van de directie der guides kunnen
nalaten; dewijl deze directie, zoo wel als de afllandeti,
genoegzaam naauwkeurig zal zijn, bijaldien de guide
van het hoofd der colonne en de volgende guides het
gene, wat hierboven, in n3. 168 en 169, is voorgefchre

ven, hebben nagekomen.
ARTIKEL

5;

Als men met лат: in colonne {мига/1 link: of regt:

in bataille fbrmeren.
no4.

А

De onderwijzer, de colonne hebbende doen halt

houden, die veronderlleld wordt, den regter vleugel aan
het hoofd te hebben, en haar willende in batailleílellen,

zal zich {dadelĳk op den `afíland ., ter lengte eener fectie,
vóór den guide van het hoofd der collonne,met het front
naar denzelven plaatfen, en, 2136 het noodig is, den Hand
van den volgende guide verbeteren : en na dat ditvolbragt
i; ‚ zal hij commanderen:

Link: = кшт и.
205.

Op dit commando, het welk niet door de afl

deelings kommandauren herhaald zal worden, zal de kom.
mandaat van iedere feéìie zich {смеши >twee pasfcn’ bulten
zijnen guide begevenl'en zijne feftie regthoelîig rigten 0p
de диете der colonne.

‘ m6.

De kommandanten der fectiën шиш ieder, zoo

dra zij hunne feétie gerigt hebben, STAAT commande
ren, `en zich fchielijk vóór het „midden van hunne fermi
‘ l
begeven.
K 2'
N;

14S

Pelotom ff/mal.

Vde LES.

Na dat deze voorbereiding ‚gefchied is , moet de onder

wijzer lcommanderen:

‘

'_

_’

А 1. (1) link! м ¿amil/f.
,n l

2.
20,—.

de

Мшзсн.
Op het commando manch, het Welk féhielîjk door

kommandantcn der fecrien herhaald wordt, zal de linker

vleugelman van het сете gelid van elke feczie links om
maken, en zijne borst zachtjes tegen den regret arm van

_v . “_._ den naast hem ftaanden' guide' houden,

'”

‚

dewelke ‘ziclr‘ niet

moet verroeren. De feéìien zullen links zwenken , naar den
regel voor de zwenkingen op dc plaats , en door te werk te
gaan overeenkomﬁig met hetgeen hierboven, in т. 164, is
voorgefchreven. Om daarvoor te zorgen , moet elke kommuni
dant eener (“еще naar dezelve from maken: en wanneer de
regter vleugel zijner feftie de lijn van bataille tot op mee
pasfen is genaderd, zal hij commanderen:

1. Sectie.

e. HALT.

i

‘ v

_

=_

208. De kommandant der tweede fectìe zal, na de‘
zelve te hebben doen halt houden, zich in het opﬂui

zend gelid begeven.

’

209. De pelotons kommandant , de сете fectie hebbende
doen halt houden, moet zich fchielijk op de lijn` van ba‘
ytaille ilsellen, ter plaatfe, waar de regte: vleugel van het
peloton zal moeten te {laan komen , en dadelijk comman
deren:
_Regis

) Pi.. Vm. ng. 4.

Pêloronsfch’oo'l. Vde ine.
Ч" '

ÄR/gts

u}

Мот-ц.

`Mo. Op dit commando, moeren de beide [степ zich
‘ yop de lijn van rigting Rellen. De man der вещь, die met
.den inde dircéìie der guides ûaanden onderwijzer op gelijke
hoogte komt, zal zijne borst zachtjes regen deszelfs
linker arm brengen, en de pelotons kommandzmr de man
fehappen rigten op den vlinkerÁrleugeltrmn van het peloton.

211.

Na dat het peloton gerigt is, zal de pelotons

kommandant commanderen î

.'

‘ l

STAAT-

_1

.E erg., „Zoo dra de onderwijzer ziet, dat het peloton in

bataillecnpnbewegelíjk [laat , zal hij commanderen:
_

r `—ч

- ‘ ’ мы ’

Guide: :z: INGERUKT.

.г:
.

4213*.J Op dit commando, moet de vervullingspnderoñìcier
zich achter den pelotons kommandant begeven, en de guide
der tweede feéìie in het opfluírend gelid.
De onderwijzer moet de rigging nazien, en dezelve', zoo
het noodig is , door den pelotons kommandantdoen verbeteren.

_
214.
het

‚щ;

_

5J

Om de colonne, met den linker vleugel aan

hoofd,

ngz; in

kamille

te‘formcren,

zal

de

onderwijzer zich op den агата, ter lengte eener fectíe,

vóór den guide van het hoofd der colonne, met het
gezigt naardenzelven plaatfen, en, zoo hij zulks nood
zakelijk oordeelt, den ﬁand van den volgenden guide
verbeteren: voorts zal hij‘, na dat dít'verrig’t‘íâ, com
manderen:
_
‘
о"

1.’ Regt: in bami/la.
2. MARSCH.

-‘ с

‘

K 3

’

-‘
_

215

îsòì

,Palomar fclzvol.

Vde LIES.

2:5. Op het commando Marsch, zal de regter vleugeL
man van het eerí'te galid ùi‘ iedere feelie regt: от maken,
en zijne borst zachtjes regen den linker arm houden van
den ze zijner zijde ílaanden guide, welke zich niet moet
verweren. Elke Теше zal regrs zwenken , en heur komman
dan: haar doen hal: houden, wanneer de

omzwenkende

vleugel tot op twee pasfen de lijn van bataille is genaderd.

Te dien einde zullen de kommanclamen der {сайт com
minderen:
I.

Sectie.

2.

HALT.

‘ 316. De kommandant der tweede fectie zal, na
dezelvelte hebben doen halt houden, zich begeven in

het opﬂuitend gelid.
217. De _pelotons kommandam: , de eerﬂe fectie
hebbende doen halt houden, zal zich fpoedíg’, aan den
linker vleugel van het peloton, in de lijn van bataille
Rellen ‚ ter plaatfe, waar de linker vleugelman zal moeten

nanﬂuiten, en dadelijk commanderen:
Link: = RIGT U.
9.18. Op dit commando, moeten de beide {сайт zich
op de lijn van rigting begeven. De man van den linker
vleugel der tweede {еще , die met den onderwijzer og gelijke
hoogte komt te (laan , zal zijne borst zachtjes tegen deszelfs

regret arm brengen, en de раскоп: kommandam het peloton
op den regte: vleugelman van hetzelve rigten.
'

:_

-J

919.

‚Рейхом fit/5001. Vde LES.

JS!

219.l Na dat het peloton gerigt is, zal de pelotona.
kommandant com’manderen:
STAAT.

220. Vervolgens zal de onderwijzer het command@
doen:
J
‘I
Guides. : INGERUKT.
221. Op die commando, moet de pelotons kommandant
zich op den regrer vleugel van zijn peloton begeven,
de vervullings onderofﬁcier zich achter denzelven in het

derde gelid ‚макси, en de guide vauldc tweede мы:
in het opíluicend gelid gaan.

Bewerkingen betrekkelijk de bcwêging om zich
ÌÍIZËS of ragt: in bami”; м [огни/т.

222. De onderwijzer zal niet behoeven link: (of
regir) = шст u te commanderen., alvorens. hij het
commando links (of regis) in bataille doet: ten zij
` het, door de verbetering van de directie der guides ,
noodzakelijk zij geworden, dat de fectiën ter regter of

`\

rer linker zijde aanfluiten.
2‘23.

De onderwijzer moet, alvorens te commandent!

link: (of regu) iu‘ bataille, opmerken, of de laatílze
[еще naauwkeurig haren afi‘tand heeft. Deze ,opmerk
‚zaamheid is van belang, ten einde de_.guìdes te встанем
om dit wezenlijke (tuk nimmer te verzuimen.

K4
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152

Pelozûm /chàoL Vide Les.
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ARTIKEL.

Rollen dom afhaken, en deze/va wederom
.
dom ортагс/илт.

i _' _

224.

Wanneer het peloton, veronderíleld wordende,

een gedeelte uit te maken van eene colonne,

die den

>regler of linker vleugel aan het hoofd heet't,in den marsch
is; moet de onderwijzer, indien hij rotten wil doen
afbreken, daartoe aan den pelotons kommandant last
‚geven, die terl‘tond hierop zich met het front naar zĳn
peloton wenden, en commanderen zal:
‹

y Een linker (of при) го: асы“.
e. Mensen. _
225.
l‘n

(i)

Op het commando marre/‘1, moet het eerl‘re

’ tegter of linker rot van het peloton den pas marqueren ,

terwijl de overige voortwaarts 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 ,
bijaldien het een regter, en regts fehuiven, zoo het een linker
rot is, en zich achter het derde rot van denzelfden vleugel
voegen.Í De man in het tweede gelid zal zich op gelijke

¢i.

.‚
P
34

м.
ъ“.

_

wijze achter het tweede rot begeven, en die in het еще
achter het сете rot, op het oogenblik dat het derde gelid

s'

l vm het peloton hen voorbij is. Ieder man zal zich naar

„»‘_‘
(”

.
de hem voorgefchrevene plaats vervoegen , door de buitenfl‘e
fchouder een weinig voor te brengen ‚ en bijzonder oplettend

wezen, van geenen aﬂ‘tand te verliezen.
226.

fr) gr.. xm. ng. я.
‘

‘

Рез/ого”: fc/zool.

VI‘îe" из.

{53

226. Als de onderwijzer, nog een rot aan denzelfden
kant willende doen afbreken, daartoe aan den pelotons
kommandant last gegeven heeft, zal deze dezelfde сощ—
mando’s doen, als hierboven,
227.

(1)

Op het commando manch van den pelotons

kommandant ‚zal het reeds afgebrokene rot, door de buitenñe
fchouder een weinig vóóruit te brengen, zich ter breedte
van een rot, verder regts, zoo het linker rotten , en verder

links, bìjaldîen het regter rotten zijn , begev n: verkortendo
te gelijker tijd den pas , om vóór zich thats te maken
voor het nieuwe rot, het well; op gelijke wijze , als he:
сете, zal afbreken.

228.

De onderwĳzer kan ‘aldus, bijl opvolging, het

front van het peloton zoo veel rotten doen verminderen,

als hij goeùlviiidt,’ door altijd op nieuw rotten aan
denzelfden 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.
n

230. Wanneer de onderwijzer rotten wil doen opmar
факел, zal hij daartoe last geven aan den pelotons
kommandant, die alsdan dadelijk zal commanderen:
1. Een î‘egìcr (of linker) rat „mrc/:eert op.
2.

Mensen.

(I) PL. хш. ng. 9.
K 5
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13x (1) Op het commando талей , moet het госте van
de rotten , die uit de flank marchcranchielĳk ортагсЬегеп
en moeren de volgende rotten , bijnldien men aan den linker
vlengel heeft doen afbreken, door lier vóór brengen van de
regzer fchouder, zich rer breedte van een rot links, of, zoo
men den regret vleugel heeft doen afbreken , door her
vóór brengen van de linker fchouder, zich rer breedte van
een ro: regts begeven.

232. Dc pelotons kommnndanr moet , front makende
naar zijn peloton , voor de nakoming der voorgel'chrevene
grondregels zorgen.

£33.' (2) Na aldus de rotten het een na het ander te
hebben doen afbreken, en weder opmarchcren, 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

voorbij is , de buitenfle fchouder een weinig vóór bren
gen, te gelijker tijd fchuins marcheren, en zich achter
een van de drie naburige rotten voegen, even als of de
‚beweging rot voor rot verrigt wierd , en daarbij in
acht nemen, van geen aflìand te verliezen.
234. De onderwijzer zal vervolgens den pelotons
kommandant gelasten , om twee of drie rotten te gelijk
weder te doen opmarchercn: en/’deze laatlle zal te dien
einde commanderen :
‚1.
2.

Drie Voor/ie rotten ‚nare/1441111».
MARscH.
235.

‚ (1) PL. XIII. fig. lo.
~ ‘(zì Pz. ХШ. fig. n;A

'Рс/{2г0135_/Ы1001. ‘Vide Les.
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235. (i) De genoemde rotten moeten fchielijk, en
lange den kortﬁen weg, opmarcheren.

£36.

Telkens, wanneer Vmen rotten doet afbreken,

moet de guide, die op de ﬂank van het peloton mal“
cheert, zich regts of links aanfluiten, naar mate het
_from afneemt; zoo dat hij vzich -altoos bevindt ter zijde
van den eerllen man van degenen, die

in front mare

pcheren: en hij moet, door eene tegengeíielde beweginga ’

plaats maken , naar gelang de rotten weder opmarchereny
Bewerkingen òetrckkelijk de beweging tot het

lafán/lum en ander артист/“ел der rotten;

3’ nip Het is’> , ten aanzien van het bewaren der
afliandenììn de op marsch zijnde colonnes, die uit;
verfeheidene bataillons beliaan, van het hoogl'te aan#

belang, de foldaten in de bijzondere fcholen te gewen-‘
nen ,’ dat zij dezebewegingen met eene groote naauwkeu‘

righeid uitvoeren.
238.

‘

Indien de rotten, welke op nieuw afbreken,

in den fchuinfchen marseh, den paá‘niet behoorlijk
verlengden, of indien de weder opnìarchel'ende rotten
zulks niet gezwin 4genoeg uitvoerden, zouden zij, in
beide gevallen, de volgende rotten in derzelver beweging
ophouden; het wel-k de nfliand zou doen verloren gaan,

en daardoor de verlenging der colonne zou veroorzaken. ‘
239
х
г.

‘‚(1)I’L. XIII. iig. 1_2.

~

А

‘

. ._

`

’355
239.

'Pc/„tam „fc/zool.

Vide Lus.

De onderwijzer moet zich op de ﬂank plaatfen,

aan den kant, waar deze bewegingen worden uitgevoerd“,
om zich van dc juiste nakoming der grondregels te
verzekeren.

’g4o.

ì _

~

’

De onderwijzer meer doen‘ opr'nerken, dat men,l

door het achtervolgen'de afbreken‘ van rotten aan детек—

'den kam , het from' tor op drie roŕten: kan verminderen,
achter welke zich de'afgebi'oken'e' kunnen aanhaan
(marcher en poteries).

А

'

‘

'

А

n

‚r. Maar
.
241.
zoo-‚ men, in plaats van {lechts aan‘ één:
zijde , raan beide vleugels te gelijk, rotten deed afbreken,
_het welk forntijds gefchieden moet, zou men het front
van het peloton t0t_niet minder ,dan yzes rotten kunnen

brengen; dewijl er wederzijds drie voor de afgebrokene
rotten zouden vereischt worden, om zich achter dezelve
te kunnen aanmaken,VA Bijaldien, in zoodanig geval, her

gebrek aan ruimte mogte vorderen, dat het front nog
meer verminderd, en tot vijf of vier rotten gebragt
werd, hetgeen de onderwijzer -forntijds zal veronder
Rellen;| moest hij te gelijk alle de rotten, die aan de

tegenovergeilelde zijde van den guide afgebroken zijn,4
weder doen opmarcheren, en te zelfden tijde aan den

kant van den guide op nienweven zoo veel rotten, met
nog één of twee daarenboven, naar dat hij het »front
tot vijf of vier rotten brengen wil; doenafbreken.

Zoo

zal, bij voorbeeld; wanneer eene colonne met den
negter vleugel aan het hoofd, Wier peloton: veronderñeld
worden, uit

twaalf' rotten te

beilaan,

van welke
‘WC

Peloîom ЛИМА

VIde LES. _

1‘3'7.

wederzijds drie zijn антеннам, door gebrek aan ruimte
genoodzaakt wierd, het front tot op vijf man te doen

afnemen, de onderwijzer drie regter rotten weder doen
opmarchere‘n,‘ en tevens vier nieuwe rotten te' gelijk

op den linker vleugel doen afbreken; het welk heu
front tot op vijf man zal verminderen. Om de uitvoering
van deze beweging gemakkelijk te maken, is het
noodig, dat de beide rotten, welke niet moeten afbrc‘
ken, naar de linker zijde Herk fchuins marcheren, ten
einde de drie regter rotten, welke veronderlteld werden,

zîcl'i kort op den kunt der engte te bevinden, plaats
tot liet weder opmarchei'en bekomen.
Антхкньд.

In „гоните: den _pas de ro‘uzc (langen wegs pas)
marcheren, en а'с опа'ег/ЪЬеМтс, in 'het
voorgaande afrika! тощей/‚гите,
bewegingen der rotten увидели.
ъ. 242.-

. ‚

Wanneer het peloton ﬁil Haat en veronderßeld

wordt, een gedeelte van eene colonne uit te maken,
moet de onderwijzer, hetzelve met den pa: de rome
willende doen marcheren, de commando’s doen:

1.

Colonne voorwaarts.

2.

Guide links (of regis).

3. Pas de route.
4.
‘

'

MARSCH.
243.

.Pelota/1: fc/ìoûl.

z58î
243.

Vide Las.

‚

Op het/ commando manch ‚ het welk

door den

pelotons kommaudant herhaald wordt, zullen de drie gde.

deren te gelijk aantreden; en de beide achterlte- zullen in den
marseh omrrent drie voet afftands nemen van het onmiddelijk

voorgaande
gelid.
Na: dat dit gefchied
derwijzer commanderen

5.

is,

zalI de оп

Over :: ’т сншввк.

24.4. Ор dit commando, zullen de foldaten het 'geweer
naar welgevallen dragen, zoodanig als in n". 12o der
foldaten-fchool is voorgel'ehreven , en niet langer verpligt
wezen, om pas te honden , of het [lilzwĳgen te bewaren.
De rotten zullen op hun gemak marcheren; doch men moet
er op letten , dat de gelederen nimmer door elkander
geraken, dat de manfchappen van het сете gelid nimmer
den guide voorbij komen, die zich aan de zijde van de
direélie bevindt, en dat de beide achteríle gelederen altoos
nmﬁreeks drie voet afüands houden van he: onmiddelijk

voorgaande gelid.

245. Indien de colonne met den tijdmatigcn of in tijd
afgemetenen pas (pa: caduzcê) marclreerde, en de onder=

vvijzer haar den pa: de route wilde doen aannemen; zou
hij de commando’s doen:
l
‘ I.

‚Pas de route‘

2.' MAnscH.

’

’

Щ

246. Op het commando шит , zoîu het eerñe gelid
met den pas van twee voet blijven doo'rmai'eheren; dogh

het tweede en derde denafûand vim omllreeks drie voet ,
waarop zij

ieder van het onmiddelijk voorgaande gelid
moe,

Pelotom fcl’zool.

Vlde LES.

1
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moeten verwijderd zijn, in den marseh aannemen. Voorts
zou de onderwijzer commanderen: over = ’T Gem-:ER ,
hetgeen in dier voege, als zoo even is vastgel’celd,uitgcvoerd
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 tegenovergeílelden kant, van directie
doen veranderen, het welk zonder commando, alleen
op de waarfchuwing van den pelotons kommandant, zal
gefchieden. Het tweede en derde gelid zullen in
opvolgende orde op dezelfde plaats , als het eerí‘te,
komen wenden. leder gelid тога, offehoon in den pas de
route zijnde, zie-11 gedragen overeenk—omllig met de regel; ,
die voor het veranderen van directie met geﬂotene gelede
ren, en met den pas op de tijdmaat (pas cadena!) zijn

voorgefehreven, met dit onderfclieid alleen, dat, in
de veranderingen van directie naar de aan den guide
tegenovergeﬁelde zijde,

de man, welke zieh aan de

fpil bevindt, aan zijne pasfen de lengte van één voer , in

plaats van zes duim , zal geven, om het zwenkings punt
vrij te maken.

248. De onderwijzer moet ook’ de ondcrfclieidene
bewegingen der rotten", die in het voornaande ‚artikel
zijn voorgefehreven, A op dezelfde wijze, als daar is
aangewezen, doen vem'gten. Hij moet ook fomwijlen
de gelederen _doen fluiten, en de pelotoì‘îs kommandam;
zal te dezen einde commanderen:

1. Geladen/z ﬂuit u.
s. Maascuï‘
2%9

1‘60

Рг/огот ‚’"c/‘oùl.

Vide Les!

249. Ор het commando тат/2, moet het eerñegelid den
naar de tijdmaat bepaalden pas aannemen ,en moeten de beide
achterñe gelederen , benevens de afgebrokene rotten . {вы-1131:

oplluiien, en zich me: het eeríle дева in denzelfden pas
begeven.

Daarenboven moeten alle drie de gelederen he: \

geweer in den arm nemen.

250.

Wanneer het peloton, met den _par de route mar

cherende,halt houdt, moeten, op het commando HALT,

de beide achteríle gelederen opfluiten,I en de foldaten het
geweer fcherp fchoude'ren:l welk laatl'te, bijaldien het'
peloton in geflotene gelederen met het geweer in den
arm marcheerde, insgehij zou moeten gebeuren. ‘Deze
regel is algemeen, hoe veel pelotons er ook zijn mogen.

251. De fnelheîd 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 fchool zal zij van 85 tot 90 zĳn, het
welk doorgaans de fnelheìd van de colonnes op weg
moet wezen, indien de gefseldheid van het land en van'
de wegen zulks veroorlooft.
’
ARTIKEL

3.

Defectien formeren , m dezelve waderom dam
1
opinan/leren.
De Лене” fогтсгсп.
252. Wanneer het peloton, veronderlleld wordende,
een gedeelte uit te maken van eene Colonne, welke den
regter vleugel aan het hoofd heeft, met den tijdmatìgen
pas

Pelotam '/Èñool.

VI'J: Les.
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‘pas marcheert, zal de onderwijzeryindieil hîj'feélien wil
,

doen formeren, daartoe -lnst- geven aan den pelotons
kommandant ‚ die alsdan zallcommanderen:
. \
оc

1.

Farmsen МАМ: pcloíom. ' l

(I) En zich terllond vóór het midden? der eerlle Гейш
zal begeven.
\

253. De kommandant der tweede feéìie, .welkeg zieh
achter het midden derzelve bevindt, zal zich, op dit
commando, vóór het midden dezer feëtîe begeven,
en, zoo dra hij aldaar gekomen is, commanderen:

¿Marga/wrt den рт.

;

'

254. De pelotons kommandanpzal vervolgens com`
manderen:
e
.

.'î

2.

»

MARscH.

y

"

’fdl

nl;

255. De eerfle feélie zal regt vóór Ízich.llienlilijvìén
doormarcheren, env de vervullings
op hare linker Hank plaatfenz

ónderoŕlrcìer izich

¿nob dri?î zij' `z'lcth niet;

' meer met de tweede feâie in dezelfde y'rigting _,bevindt
(of gedéboîreerd heeft); gaande te dien einde'vôór lang;
het eerlle gelìd.
'
«
256.

Op het commando MARSCH van den pethons
.
о в '~:

kommandant, zal de tweede feélre den pas nm'rqncren,
_

(l) PL. 1X. iig. 1.

L

`

"I

ICH

169.

Pclatom fc/wol.

Vide Las.

ten gevolge der waarfchuwing van den kommandant
dezer feélìie, en op eene dergelijke wmrfchuwìng fchuins
regts marcheren, zoo dra het derde gelid van de eerí’te

haar voorbij zal zijn.
357. Als de guide der tweede feâie bijna gekomen
is in de direétie van dien van de eerl‘te,

zal de kom

mandant der tweede feélíe commanderen ‚Voorwaarts,
en, zoo dra dezelfde guide dien van de eerlle volkomen
dekt, мышек.
158,

Men zal, wanneer de colonne den linker vleugel

aan het hoofd heeft,

door de tegenovergelielde middelen

de halve pelotonè formeren; op de eerﬁe Гааге al hetgeen,
wat men ten aanzien der tweede heeft vastgel’teld, en
zoo omgekeerd, toepasfende.

259. Onder ldeze veronderflelling, dat de linker
vleugel aan het hoofd marcheert, zal de linker guide
van het ‚peloton zich op de regter ﬂank van de tweede
reelle plaatfen, ‚zoo dra dezelve heeft gedéboiteerd, en
den vervullings onderofﬁcier, welke zich op de regte;

ﬂank
van de «die Теше bevindt,
zich aldaar blijven‘
onthuodem
i
l
Het peloton formeren.
26o. Indien de colonne met feétien marcheert, met den
regret vleugel aan het hoofd, zal de onderwijzer,
wanneer hij het peloton wil doen formeren, daartoe
aan
«4

feinem/¿11001. ' --Vldc Lne.
aan den pelotons kommandant last geven,

из
die alsdan

zal commanderen:

'

1. (1) Formeert het peloton.
261. De pelotons kommandant moet, dit commando
gedaan hebbende, de eerfte feelie verwittigen, dat zij
fchuins regts zal moeten marcheren.

262.

De kommandant del: tweede [еще zal dezelve

Waarí'chuwen , dat zij zal moeten blijven regtuit marcheren»
263. De
manderen:
2.
264..

pelotons

kommandant

zal

voorts

сощ

MARSCH.
Op dit commando, het welk door den kommandani

der tweede мае herhaald wordt, zal de ecrite fchulns regni
marcheren ,

om het front van de tweede ,vrij

te maken.,

(te дат/азалии), en de vervullings pnderolliçiçf , уши“; gpg;
linker flank van de ecrite feçtie таз-съесть ziçlal 9p crie regge;
Hank begeven, gaande :edlen einde vóótlangs he;eey1te_gelid,

265.

Wanneer de eerPte feétie de tweede ten naasten,

bìj gedemasqueerd heeft, zal de pelotons kommandant
commanderen voorwaarts, en, zoo »dra zulks ten vollen

gefchied `zal zijn, MARSCH.

266. De tweede Теще zal in dien

jeg;

vooruit blijven marcheren met Vdengue]fçyleznJ pas; l„en

,eeríle zal, па dezelve дедещаздцеегддедщрьхедмддд
pas marqueren, om de tweede `m te vgachtenúmetl
zij zich vereenigen zal.
267.
(к) PL. 1X. fìg. 2

"

L в

'Pclotoh: ДЫМ!-

Vl‘lc ees.

Г967. Men zal in eene colonne, die denlinker vleugel
aan‘het hoofd heeft, het peloton doorle tegenoverge-v
Пете middelen formeren;

op de tweede feélíe al het

geen ten aanzien van de eerlle is vastgelleld, en 200
i

-

\

-

‚

omgekeerd, toepasl'ende.

‘

269. De guide van de tweede fet‘lie, die op de
regter ﬂâmk dezer feétie geplnatst is, zal, zoo dra
dezelve begint fenuins te marcheren, zich op de linker
ﬂank begeven, en de guide der eerfte, welke zich op
‘de regter’ﬂank dezer feé‘tie bevindt, aldaar blijven.
269.

De onderwijzer moet vervolgens het peloton

oefenen, vom menden pas de reuze halve pelotons te

formeren en weder op te marcheren: het welk op dezelfde
commando’s en door gelijke middelen, als met den pas
cadence', uitgevoerd zal worden; met dit ondeî’fehcìd
alleen, dat, -in de fee'lie, die fchuins moet marcheren,

ieder man lmlf „gĳ от of half link: Vom zal maken, in
plaats -van

zijne ~§fe~l101_1ders, vgelijk- voor het fehuins

marcheren met den pas op de tijdmaat is vasx’geíleld,

regt in de lijn tehouden. v
27o. De onderwijzer_moet ook fomtijds het peloton
lp fec’tìen“ formeren, en wederom doen opmárcheren, op

'zijneeigene commando’s; en zal alsdan diegene doen,
'welke‘hierbvoven aan den pelotons kommanclant zijn voor

tgeìi‘c‘l_íì.‘éven.' "’- "д

‘

`

‘

`

‘ Im
Ми...- .--l-.Q

‚u...

-

.‚

‚

‚

_

‚—

¿Bia

‚ Pclqtonf fc/zool. Vlde` Lul.

:165

1

Bfmçrkiugcn aangaande de beweging wm ha;
formeren т vp/ìzal‘c/ìerm der Лета/2.

271. In _not ‚formeren der' feélîen en het weder op
marcheren, iS het nòodzàkelĳk,‘ dat de feétìen, onder
het fe‘huílìà’ma‘r‘ehèrem den im@ behoorlijk verlengen , om
geen grondsutc:A Ivrrlìezen en niet den marsch van de
volgende afdeelìng té vertragen.i " 'l
n

Q72. Indien , bij het formeren van feétîen, of hetbreken
van het peloton ‚ de fcétie, die afbreken moet, den pas te
lang marqueerde, zou zij het volgende peloton in dcszclfs
marsen ophouden; hetgeen de colonne zou verlengen.
273‘.

Indien, bij het formeren of opmarchercn—der

fee‘tien, dezelve te. lang fchuins_marchecrden, zouden
zĳ ‘achtervolgens genoodzaakt zijn, in eenen tegenge

ﬂelden zin fchuins te плакатным/от dezen nìlsﬂag te
herﬁellen: en hierdoor zou het volgende peloton in
deszelfs marsch kunnen worden opgehouden.
`274. Wanneer msn , in eenczcolonne vanîverfcheìdene
pelotons, de pelotons het репе па het andere in fec’ìíen
moet formeren, is het van het grootfte gewígt, dat ieder
peloton
met denzelfdén
bas blĳft doormarcheren,
dien, terwijlV
het voorgaande‘pcloton
alb‘eektzonder
, te
verkorten of te, vertragen, al ware het ook genoodzaakt,
om ganfchelijk op dit laatst genoemdeî op te, ﬂuiten.
Deze voorzorg
onontbeerlijk, д om het verlengen
der
.colonne
voor te iskomen.
l

L 3

-

y275.

ÌËÌS

Решал: ßůaol. VIde Les.

275. Weinig merkbare feilen in cene colonne van
een klein getal-pelotons zouden, in eene colonne van
vonderlïcheidene bataillons, groote ongelegenheden ver
oorzaken. _ Daarom moet de onderwìj’er met de
groorﬂe zorgvuldigheid op de nakoming der voorge
í'chrevene grondregels letten, en zich te dien einde op

’de ﬂank aan de zijde van de diree'tie Rellen, van waar
hij al de bewegingen het best zal‘ kunnen gewaar Wor
den.

A R т 1 к н L

4.

Contra - талей.
276.

Indien het peloton, veronderﬂeld wordende een

‘ gedeelte uit te maken van eene colonne met den regret' vl’eu‘
gel aal het hoofd, Peil ftaa‘t, zal de onderwijzer', wan

neer hij den contra-marsch wil doen verrigren, comman
deren:
1.

(I) Contra-marcheren.

2.

Peloton regts‘ uit de ‚дать

3. Regt: = ом.
4.

Mez rotten links.

5.

MARSCH.

‘

:77. Op het derde commando, zal `het peloton regte
om maken,

de pelotous kommandant zich naast den regte:

guide begeven, en de linker guide regts от kam maken.
‘
‚ (i)

PL. 1X. 11g. 3.

278.

Решет fc/zool. Vide LES.
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oyß. Op hetcommando mam/l, moet delinkerguìdc zich
niet bewegen ‚ en het peloton fchielijk aantreden. Het eerile
tot, door den pelotons kommandant geleid, zal eenen halvcn

‘ севшим; links zwenken. en zich voorts модами langs
het сете gelid begeven, dat het twee разят achter den
linker guide komt, welke de beweging van het peloton
niet heeft gevolgd. Elk rot moet bij opvolging op de
zelfde plaats eu naar gelĳke regels zwenken, als het wila'
en, zoo dra het eerl‘rc rot ter hoogte van den linker guido .
is ‚gekomen , zal de pelotons kommandant commanderen:

I.

Регион.

2. HALT.
3. FRONT.
4.

279.

Regis : мот u.



‘

‘

- ъ
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Het еще commando moet, als 'het peloton тещ

pasfen van de plaats is, waar het zal moeten halt houden,
у

gefchiceleu.r

дао. Op het tweede commando, moet het peloton halt
houden.

’
V

A

e

281.

Op het derde . moet hetzelve front maken.

282. op het vierde, moet het peloton zich in den lijn
'van rigring begeven, die door den Рита. van ech linker-v
guide wordt aangewezen. De regter vleugelman .van het
eci‘ûe gelid zal zich links naast denzelven_, en de pelotona_
kommandant op omtrent twee pasfen al‘ftands, uitwatutiY
van dezen guide plantfen , en van daar de rigting bell'ieren
Na dat dit gefchied is , zal hij commandcren STAM: , en zich
L 4 ‚
УМ:
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vóór het midden van zijn peloton ﬂellcn. Dc vervulling onder‘
oﬂìcier moet zich alsdan vervoegen op den regrer vleugel
van het ecrl`te gelid, en de linker guide. welke aldaar
geﬂaan heeft; zich naar den linker vleugel van herzelve
begeven.

283.

In eene colonne met den linker vleugel aan het

hoofd, zal de contra-marsch op dezelfde commando’s
en door tegenovergel‘telde middelen, maar naar dezelfde
grondbegìnfelen, volbragt worden. Dus zal de beweging
uit de regter flank der afdeelingen gefchieden, zoo ‘de
:regter vleugel aan het hoofd is, en uit de linker ﬂank,
bijaldien zich de linker vleugel aan het hoofd bevindt;
gaande de rotten altoos langs het сете gelid.
284. Eindelijk, wanneer eene colonne uit feéiien be
Геоид, zou de contra—marsen op dezelfde commando’s
en op gelijke wijze, als in eene colonne van pelotons,

gefchieden.
ARTIKEL

5.

`

[liet Лёт/2 in cola пне :ijn/k .‚ zic/z tar regler aflinker
zĳde in bataillc formeren.
285. Wanneer cene "colonne, met den regter vleugel
aan het hoofd, in feéiien marcheert, zal de onderwijzer,
haar tei-»regret zijde willende doen opmarcheren ‚ de com,

i mando’s doen :_

1.

Решет fc/ìoal.
1.

Vide Les.

’

1 69

.Mci ﬁzäìicîz ter regar" zijd'e in bami/la.

’

2. ` Guide `rcgls.
‚286. 'Op .het tweede commando, moet de guide van
.iedere feéìie zich fehielijk op de regter ﬂank zijner feéìie
begeven, en moeten de foldaren de voeling regis houden.
Voorts zal de colonne regt vóór zich uit blijven doormar
cheren.

287.

De onderwijzer moet, na zijn tweede commando

gedaan te hebben , zich fpoedig naar de plaats begeven,

waar hij den regret vleugel van het peloton zal willen
doen in bataille komen, en aldaar front maken naar
het punt van directie, dat hij voor den linker vleugel
zal uitkiezen.

288. vDe lijn van bataillean zoodanigr moeten geno
men worden , dat iedere fî‘ctie ,‚ na regts gewend te heb
ben, ten minlìen vier pasfen zal, moeten doen, 0m in
dezelve te geraken;

-

.

î .

289. ‘Als het hoofd der colonne bijna ter hoogte geko‘
men is van den , op hetl’ceunpunt (paintd’a/ìpui) ltaanden,

onderwijzer, zal de kommandant der eerñe feó‘tie com
maneleren:

`
I.

W's/2d; regis.

:90. En zoo dra hetzelve vlak bij den onderwîjiar

zal zijn, zal de kommandant der fectie commanderen‘: ’
L5

2.

Ralotomfchool.

m
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291. Ор het commando „amok. zal de сете feâic
regis wenden, ovrreenkemílig heigeen in n°. то der fol
ren-fchooi is шизики,

en

zich vervolgens voorwaarts

begeven. De guide moet zijnen marschlzoudanig inrigren , dat
de naast hem {панде man van het ecrﬂeg‘e id vlak tegen over
den onderwijzer komt.

De peloton; knmmandanr zal twee

pasfen vóór het midden van de eerñe Гааге marche-x en , en ,
wanneer dezelve rer hoogte van den onderwijzer is gekomen ‚
de commando’s doen:

1.

Sedie.

2.

HALT.

993, Пр lier commando halt , zal de {саге blijven ûaan
en de guide zich dadelijk op de lijn van bataille tegen over
een van de drie linker rotten zijner feëtie, begeven, en
front maken naar den onderwijzer, die hem op het punt

«in стогне van den iinker vleugel 'rigten zal.

Te -gelijker

tijd zal de pelotons kommancïant zich naar de plaats ver.
voegen, alwaar de regter vleugel van het peloton zal moeten
te aaah komen, en alsdan het commando doen:

Regt: = nrc-'r U.
29.3. Ор dit commando , moet de сете fééìie zich rigxen.

_De tweede ﬁctie zal’ regt vóór zieh uit blijven
„l 294.

der’
marcheren, tot dat zij ‘tegen over den linker vleugel
l

ecrite komt. Alsdan zal zij, op het commando van
lia

” РНогдт fcÍzooÍ." VIM '1_-És.
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«haren- командам g1 ’regis wenden, en zich voorts naar
de lijn van bataille begeven; rigteilde de guide zijnen
marsch op het linker rot der eerlle fectie.
295.

Wanneer de tweede fectie de lijn van bataille tot

ор twee p‘a‘áfen ’3епа&е1-с1'15‚ zal heúi' kommnndant haar
ldoen
halt houden ,_ _Op' de Commanddls, die voor de eeríle
zijn >volorgefcbrei/en. Op hetzelfde oogenblik zal de guide
zich fchielijk, met het {генплан den guide der eerfle

(еще, 111 de directie ilellen, „en door den onderwijzer

daarin ,gerigt worden: moetende hij ‘in acllt nennen , van
zich regt ovexj een van de drie linker rotten zijner feétieV
te plaatl'en.

9.96. De kommandant van de tweede fcctîe zal, zoo
dra hij ziet, dat zijn guide in de lijn van bataille gerigt

is, commanderen:
Regt: I RIGT U.
Q97. De4 kommandant der tweede {ëctie zal, na dit
commando gedaan te hebben, in het ординат gelid
gaan, en de tweede fectie zich in de rigting der eeríle

begeven.

’

`

‘298. VIn 'iedeœ Гите, moet de man, die regt tegen over
¢dell guide van‘zìjna fecrìe komt _teftaam altijd, zon
ага de fettie zich in 'de lijn van tigting begeeft, zijrŕe
borst zachtjes tegen den arm van dezen guide bre-ngen.
.'

j A

399—
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299. De onderwijzer, lhet peloton in> bataille ziende»,

mîmqmmmdpr‘îu: ‚ я ‚-

ч;

Guide: = INGERUKT.
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и
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'_ _ 300. Op dit commando, zalV дед/штат ondero_ﬂi
, ci_¢r z'lch'lchge'xjden/ _pel'otonslkomman'dantgv en ~de guide

der tweede` fèé'tiev'zich in het opliuirend ‘ggĳd‘begcven. _

‚

goì. 'Eene colónne van" fectícn, met den linker vleu
glgei'a'an het hoofdizal yzich, naar dezelfde regels',` teh
linker zijde in bataille ftellen. ‘Te dien einde zal‘de

‘ onderwijzer:commandereñ:

"V “_” ‘

‘
\

1.. ‚Met fqâfic’n tealinlenzljdç in bataille.

2..
‚

Guide links. '

‘

302. _Op het tweede commande,

‘—
moet de guide van

iedere Теше zich fchielíjkoia. dc'iinkerï'íï'ànk* derzeive bege—
ven, en moeten de foidaten de voeling links houden: ier

wijl voor ¿heb overige de colonne _zal b'lijv'en reg: voor
zich uic marcheren.

A; í »,

303. De onderwijzer zal, na zijn tweede commancïo
geìaan te hebben, zich fchielij'k naar de plaats bege
ven, waar hij den linker vleugel Чаи het pelqton in batgille
‚wil aanfluiten,A enïzich aldaar. Rellen met het @ont ’
naarA he:zal
punt
van directie,, l dat lhij voor den regler
>vleugel
verkiezen.
l

304s

Palmeras/'05001.
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304.' De onderwijzer moetin acht nemen, om zich
zoodanig te plaatfen, dat iedere fectie, na gewend te
hebben', om zich naar de liin van bataille te begeven,

ten minllen vier pasfen zal moeten doen, om in deze
lijn te geraken.
‘
3o5, Als het hoofd der colonne bijna ter hoogte geko
men is van dcn, op het ﬁeunpunt Ilaanden, onderwijzer,
zal de kommandant der tweede fectie commanderen:
. 1.

Wendt [Zin/Es.

En zoo dra het regt tegen over den onderwijzer is
gekomen, daarop laten volgen het commando:
l

MARSCH.

зоб. Ор het commando талой, zal de tweede [еде]:
links wenden, overeenkomﬂig met hergcne in n0' 270 van de
foldarenfchool yis vastgefteld, en lzich verder regmit bege

1

ven.

De guide moet zijnen marseh- zoodanig inrigten , dat

de man, die 4in het eerüe gelid naast hem так, regt zegen Y
l over den onderwijzer komt. De kommandant штатом
vóór het midden derzelve marcheren, en, zoo dra de tweede
feótie ter hoogte van den onderwijzer gekomen is, de kom

";
3..

Lxmnnlanr van ать}: de‘ commando’s (108113
‘_

É.
‘ i
‚“‘ ‘. :

‘ `

`

1. ySeäìêß.
1 ,‚ ‘ ’
’
Jg., HALT.

l

`

‘

"
—

' ’
_
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Pe‘lpja/î; [вдов]: VIdC Las.
3Q7. Op hecncommqndo halt, zal de tweede Теше blij
ven Raam, en_ de guidc zich dadelĳk op dc lijp van bataille
vóór een van' ¿le ' dr'ie regler roncń zijner fcétie , en in frane
vmaar den onderwijzer, ﬂ‘ellen , door‘ wien hij op het pum

.vandirçâie („Mm regte: vleugel zal ger-igt worden.

Te

gelijker tijd zal de kommnndam der tweede feétie zich op da
plaats begeven, waar de linker vleugel van het peloton zal

moeren aanfluíeeu ‚ en he: commande doen:

Link: z: влет u.
308. Op dit commando , zal de tweede {саге zich
rigten.
Dc man welke in he: сете gelid op gelijke
Yhlnbgln.: met den guide (hat, moet zljnc borst zachtjes te
gen den linker arm van dezen guide aanfluìtcn , en de
kommandzmt van de tweede (еще op dezen mm dc rig

r'mg nemen.

`

309. De eerile fectie zal regt vóór zich uit blijven
doormarcheren, tot dat zij ter hoogte van den regter
vleugel der tweede gekomen is. Alsdan zal zĳ; op het
commando van haren kommandant, links wenden, en

zich
vervolgens vooruit begeven: zullende de guide op
het regter vleugelrot der‘ tweede fectie aanmarcheren. l

310. Als de çerlle fectíe ‚de ‚lĳn van bataille tot
op twee pasfen genaderd is, zal heur kommandant
haar, op de commando’s, die Ver'detheede bepaald
zijn, doen halt honden: en zoo dra zij zulks doet,
zal de guide zich {смеши op de directie, met het front

naar den guide van de tweede fectic Rellen, en daar
m
l

„Pe/atom fc/zool.
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in door den onderwijzer gerigt worden: in acht nemen
de, van zichI tegen over ‚een van~ de drie regter rot’
ten zijner fectíe te plaatl‘en. Те gelĳker tijd zal de pelo
tons komnmndant zich op den linker vleugel van het
peloton begeven, in de plaats van den kommandam: der
tweede fectie, dewelke in het opﬂuìtend gelid zal gaan.

311.

De pelotons kommandant, zich op den linker

vleugel van zijn peloton geplaatst hebbende, zal dade

lijk commanderen: 1
Link: = шст U.
312. Op dit commando, zal de cerfle {еще zich in de
lijn begeven, en de pclotons kommandanr dezelve тлен
op den man van den regler vleugel, die regen den guide
dezer {еще (laar.

_ 313. Zoo dra de onderwijzer het peloton in bataille
‘ ziet ﬁaan, zal hij commanderen:
_î

Ñ

. Guida: = шсышкт.
314. Op dit commando, zal de pelotons Капитанам: gid.
op den rcgrer vleugel van zijn peloton, de vervullings onder
ofﬁcier zich achter denzelven in het derde gelid, en d: guide

van de tweede {еще zich in he: opíluiœnd gelid plaazfen.

dlgcmcemc bemerkingen betrekkelijk de
peloton;` fc/zool.

315. De onderwijzer moet, onder het uitvoeren van
и
de

1’76

Решит fc/zool.

Vide Les.

de vier laat’le 'lesl‘en, dikweif het geweer doen in den
arm nemen, en de {oldaten gewannen, om 211100 met
dezelfde regelmatîgheìd en juistheid, als of zij het fcherp
gefchonîiem droegen, te marcheren; het welk een voor-A

naam middel is, om lun min-’er te vermueìjen, en te
beletten, dat zij in het dragen van het geweer, het—
geen al‘ijd geregeld gefchieden moet, met e’nachtzaamheid
te werk gaan.

Wanneer de foldaaj; onder den marsch het

geweer in den arm draagt, zal het hem vrij liaan, de
regter hand aan de greep te blijven houden, of haar langs
de zijde te laten neer-hangen, naar dat hem het eene

of andere gemakkelijker valt. ‚
зпб. Insgelijks zal de foldaat, in den—marsch de
route, zijn geweer kunnen dragen орде wijze, welke
hem het gemakkelijklle is, alleenlijle daarop lettende,
dat hij de tromp van hetzelve ver genoeg naal-,boven

houdt, 'om ongelukken voor te komen.
3x7. Wanneer de compagnien ieder afzonderlijk (т da
mi!) ., in de pelotons-fchool, moeten geoefend worden,zal
де regiments, of, bijaldien het een enkel bataillon is,

de bataillons komm’andant de les of’ lesfen, welke zĳ
moeten uitvoeren, bepalen,

fel, het teeken geven,

en altijd, door

eene rof

om alleïte gelijk te beginnen.

‚Naar шаге‚"даг де compagnien iedere les geëindigd heb
ben, zullen zij het geweer afzetten: en, wanneer de
regiments of bataillons kzmmundafnt weder wil doen

aanvangen, zal hij op =nieuw eene юны doen ﬂaan.
VER

Ред/гоп: fc/wol.
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VERORDENING OrlÍTRENT HET „тетивы
мыл DE SCH/3T.
Het wordt algemeen erkend, van hoe groot aanbelanghet
is, de foldaten juist te leeren fchieten.
Ош aan dit wezenlĳk oogmerk van hunne onderrig
ting te voldoen, zal men zich van de navolgende mid»
delen bedienen.

Men zal voor ieder bataillon eene of verfcheidene
fehijvcn doen vervaardigen , die elk vijf en een halve
voet hoog en een en twintig duim breed zijn, en
waarvan het midden, als mede het boveniie einde, met
eene waterpas getrokkene lh‘eep, die de breedte van drie
duim heeft, van eene afí’cekende verf, moet geteekend zijn .
De foldaten zullen geoefend worden, om aanvanke
lĳk op 25 , daarna op 50 en eindelijk op 75 roeden,
(of twee maal zoo veel дог/аз, ieder van zes voeten,)

naar dit doel ‚te fchieten.

‘

Op 25, alsmede op 5o roeden, moeten zij op de bene‘
denlìe, en op 75 roeden, op de bovenfteﬁreep mikken.
Men zal hen man voor man laten fehietcn , in het
eerst zonder, en naderhand op het commando, zoo
dra zij het juist aanleggen geleerd hebben.
Men zal hun gelasten, om, bij het aanleggen, de
“kolf vast tegen de regret fehouder te houden, het ge
weer met de linker hand behoorlijk te onderí’ceunen, en
met vaardigheid de {laartfchroef (la culas/è) en de tromp
`van hetzelVe _op de Fn'eep, waarop zij moeten mikken,
te rigten. Somwijlen moet men, na het commando AAN,
commanderen zet = AF, ten einde hen daardoor de 'be

Sîwaam‘heìd, om gemakkelijk in de direc-tie van het doel
” :

М

3311
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Регата: filiaal.

:mn te leggen,
’ krijgen.

Vide LES.

en vaardig te mikken,

te doen vcr

Ook moet men hun aanbevelen, om, op het commando

@Fatih-(len voorílen vinger met kracht op den trekker te
drukken , zonder het hoofd te bewegen, noch de ﬂrekking
van het geweer in het geringlle te veranderen : en om deze
wezenlijke beginfelen des te beter te doen nakomen,‘
moet men de manfchappen, na dat zĳ gevuurd hebben,
tot op het commando laadt, in den“ aanﬂììg laten
liggen.
Alle de kaporaals, grena‘cliers en fuﬁliers zullen ieder
jaar tot* dit onderwijs over gaan, en men zal daartoe

het' "gròotlle gedeelte ‘belleden van het kruid en lood,
dat tot-de exercíìien beﬂemd is.

Men moet bij elke

Compagnie nanteekening houden van degene, die het best:
hebben’ägal'ehoten.
’ Í Багет-Щеп van ieder jaar moeten met eene bijzondere

zorgvuldigheil in het fchicten naar de fc‘nìjf onderwe

zen 'wél-den , na 'dw zij‘ in. het blind vuren en het
v’nrenîmeekrui-J zĳn geoefend.‘

-

.

’ Men moet zorg dragen , ‘om de kogels‘, welke men weer
'vinden kan, op te zamelen, om dezelve te doen hergieten.

` ’JLZÑDGREPEN'DER ONDEROFFICIEREN
'l ’ и,

‚шаг нш’аытщь

q" .1: 1.,.:
. ‘ „г _ .
е‚В: ’onîlerofliciercn 4derA grenadiers en fuﬁliers moeten

pliijcl, evenals klok-laten, de bajonet op het geweer
laeàbbexm-A f, A
.
.
.i ,Eexieriwllings en Opßuitende ondcrolîicieren moeten,
‘
Ъе—
n -v
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benevens degene, die tot de vaandelwaellt behooren,
het geweer zoodaníg dragen, als dadelĳk bepaald
zal worden.
’
\
и;
’
- \

Не: dragen wm het geweer.
Het geweer in den regter arm en in de buiging van
de fchouder, de loop naar achteren en regt op en neer,
de 1ааайокдпаагдЬп1гещ de regret arm bijn_a gelliekt,
omvattende de regter hand den haan en _Îìe_ogel_h de
kolf plat langs de regter dije, de linker hand ter zijde
,achter de fabel neerliangende.
_»

Pre/Emmer: „__ ’T GEWEER.

Een tempo en twee bewegingen.

‘Eer/¿e beweging.
Met de regter hand het geweer regt op en neer vóór
het` linker oogĳbrengen, ‚ de __1aadftok naar voren, <ee

Ì’ìa‘anîter hoogte ‚van den laatíten knoop van het vest;
te gelijken tijd het geweer forsch met de linker hand om
vatten, deupink dezer handÍtegen _de panveer, de duim

,ilitgeilïrektlangà de loop tegen de lade, de linker vóór
див Q.iigçádìwòllgerl_tum het lijf gefloten; in front blijven

Haan, zender de voeten te verzetten.
ŕ

‘._'J„._‚

’

А ‚Tweede heweging,

Het geweer met de regter hand, even als de foldaten,
onder tegen den beúgel aan omvatten.

д

M2

“

_

`

‘

о,
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Рейка”: _fc/zaal.
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Op „fc/:ouder _. "r свивки.

Een tempo en twee bewegingen.

Eer/Ze bm’l’egi/zg.
De linker hand laten opfchuiven tot op de hoogte der
fchouder, en met deze hand het geweer regt op en neer
tegen de regter fchouder brengen; met de regter hand
den haan en beugel omvatten, de regtet arm bijna ge
(trekt.

Tweede beweging.
l De linker hand laten neêrvnllen achter de fabel.
Zet af: ’t свивки.
Een tempo en twee bewegingen.‘

.

Eer/[c beweging. ‚.

_Gezwind de linker hand aan den middèlí’c‘în ring (laan ‚

met de regter hand het geweet van de‚’fchoudcr een
weinig af‘ brengen, t'e gelíîker tijd de regter'hand“ los

laten, het geweer met de linkerhand laten zakken; het
met de ‚ regter liand boven den onderí‘ren ring Wedel:
aangrijpen, de regret duim op de loop тифе: té ont'.

vatten, de vier vingers geíire'kt op de hde;"hïèt‘gewcet
-regt op en_ neer, de _kolŕ`_` drie duim van den_grond,
de hiel der kolf (la ta’lon’da" [atras/è) gel-igt op de zijde

van de punt van den regret> voet, en de linker hand
.luren neelvaìlen áehter de fabel.

ъ
Twea

Решет fc/zaol.
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Tweede beweging.
Het geweer door de regter hand, de vingers een weinig

openende, laten glijden, zoodanìg, dat de hiel der kolf ’
naast en tegen de punt van den regter voet komt, te
ﬁaan.
Legt пеь’г :_: ’t (штык.
Even als de foldaar.

Neem op I: ’t свивки.
Even als de maan.
_ Opfc/zol/a'er = ’t сшивка.
Een tempo cn twee bewegingen.

Eer/ic beweging.

Met de regter hand het geweer loodreg‘t om hoog
brengen tot op de hoogte van den regter tepel, tegen
over de fchouder , twee duim van het lijf, terwijl de
regrer elleboog aan het ligchaarn geﬂoten blijft; beneden
de regter hand het geweer met de linker, bij den eerﬁen

ring, grĳpen, en terﬁond de regter hand om laag breu
gen, om den beugel eri-haan te omvatten, en het geweer
regen de fchouder laten leunen.

’

Tweede lîewcging.
`

De linkerhand laten neêrvnllen achter de fabel, de regte!
:um bijna geí‘trekt.
In (den) am -: ’т szmm.

М 3

Een

11831

‘

Вешал: fell-aal.

V15@ LEsÁ,

Een tempo en drie bewegingen;

‚Eerﬂe àcwcging.
‚’

~

‚

‘

‚

/

_

‚ Met de regterhand het geweer vooruit brengen tusfchen‘ „
beide‘de oogen en regt op en neèr, de lnadllok mumbai-_
ten;
met de linker hand het geweer bij den’onìierf’ccn
ringe g
..
/
‚
grĳpen , het om hoog brengen tot op de hoogte der
kin, en te gelijker ‚tijd herzclve met de regter hand vier
duim beneden het flot (la plm/m) omvatten.

Twech beweging.
Het geweer met de regter hand’omdraaĳen, de loop
naar buiten; het tegen de linker fchouder (leunen, en den
linker vóór-arm waterpas op de borst brengen, tusf‘chen

de regter hand en den haan door , die op den linker vóór
arm moet rusten; de linker hand op den regler tepel.

Derde beweging.
De regret hand vallen en langs de zijde laten ne’êr
hangen.v
А
h
’
Op fcì’goqdcr : ’т onwel-2R.
Eén tempo en drie bewegingen. _

.Eer/Ze beweging.
Het geweer met de regter hand, beneden tegen den
linker vóór-arm aan, omvatten.

‘Tweede движут.
Het geweer met de regter band , regt op en neêr, tegen'
dercgter l'chouder brengen, de laadFtok naar voren, het
Vmet de linker hand ter hoogte van de regret' fchouder
grijpen ,l te gelijk de regler hand romklraaîjen9 om den
'DF-“Sd en haan te omvatten, de regter arm bijna geﬂrekt.
‘
Dcr

Pelotom‘ fc/m’l.

VId‘: из.

1633'

Derde [Батя/652,75.
De linker hand vallen en achter de fàbel laten пед!

hangen.
ь

[lam/grepen der kapa/‘azzls met her; geweer.
Als de‘kaporaals in het gelid Гсаап, moeten zij het
geweer dragen even als de‘fuldaat: maar wanneer zij als
rotﬂuiters m‘oeten dienen, of 200 zij aan het hoofd van
eenen troep moeten marcheren, of posten moeten op“
brengen, zullen zij Нищета. even als de fergeanten,
hoog in den regter arm‘ dragen; hetgeen op de navolgende
wijze zal worden ten uitvoer gebragt :’
ь

.Schol/darf, al: fcrgmm. I‘: ’т GEWEER.
.‚.

’ Een tempo en drie bewegingen.
„ff-x

‚Eer/ic bau/'aging
‚ ”

_ ` l “\`" “__
. '__'J

Het geweer met de regter hand ._0mvattenì‘‚‘‚_hen {10:

(la platina) naar voren draaijeride, gelijk in de eerí‘tc
beweging van pre/smeert :: ’T GEWEER.
„f i



t.'

щупай.

Tweed@ beweging.“
_
'
Ed W; ¿Sil .1X ‘

Het geweer regt Op сп. паёк meerde regter hand tegen

de regter i‘chouder brengen, de làatilìòiì naar buiten , de
regter arm bijna geﬁrekt, omvattende :ngt-,dg neger hand
den haan en beugel; het geweer met de linker hand‘

grijpen te: hoogtevamdeîfchnììderĳì‘ì М ) ‘t“î‘‚î?‚‘ ffl
‘

М 4.

Вег

*rv-"

38.1.

Решит feñoo'l.

VIlc Les.

.

J ’

Derde beweging.

ADe linker hand achter de fabel laten neêrvallen.
Ses/zouden, al: faldam‘, I ’T октава,
Eén tempo en drie bewegingen.

Eer/Ze òewegmg.
Het geweer van de regter fchouder af, en regt op en
neer tusfchen beide de oogen brengen; het met de linker
hand grijpen ter hoogte van de das; het met de regret
hand bij de greep nemen, houdende deze hand ter hoog
te van den laatñen knoop van het vest, de тапок naar
voren.
l

Tweede beweging.
Het geweer met de regter hand om hoog brengen, de

duim geßrekt langs de fchroef- of zijplnat (la сот/с
platine),- de loop buitenwaarts draaijen; het geweer
tegen de linker fchouder plaatfen, en te детиш- tijd

de linker hand onder de kolf brengen.
Derde beweging.
De regter hand op zijde laten vallen.

HÄNDGREPEN DER ожившим

MET DEN DE GEN.
.Het dragen van den degen in de gelederen.
De greep ¿le рации) in de regte: hand.,

die
Ее“

Рейха/2: ﬁbool.

ЧМ: LES.

185

gehouden moet worden ter hoogte van ‘en tegen de
regter heup , de kling rustende tegen de fchouder.

_

Het dragen van den degen buitcm het gelid.
I

De greep in de regter ‚hand, die voor" de regter heup
zal worden gehouden; de kling in de linker hand, met de
punt vier vinger breed buiten den linkenduim, welke
op de kling gef’crekt moet zijn, uití’tekende; de linker
elleboog gebogen, de voori’ce helft van den arm een
weinig naar voren, de linker hand tegen over, maar
vier duim lager dan , de linker fchouder.

Zet af :: ’T ситца.
De band en de greep omdraaijen, de nagels naar
boven; de regter arm geﬂrekt, de punt van de kling

een weinig voorwaarts en twee duim van den grond.
I

Het [al/m’en тег: (Zen degen, Int zij in het

gelid, де: zij in den marsa/z..
Vier tempo?.
EEN ‚

.

Den degen loodregt opligîcn, met de punt naar
boven ‚ het platte van de kling tegen over het regte:
oog , het gevesr ter hoogte van den regte: tepel,dc
elleboog aan het ligchaam gefloten.

Twee . .

De kling forsch om laag brengen, door het

uitftrekkcn van den arm, zoodanig dat de пешег—
hand naast de regret dije komt , en in deze houdingy
blijven, tot dat men den perfoon, welken men

gcl'alueerd heeft, twee pasfen voorbij il.

M 5

‚

Dm

х. "o

.

186’.
‘

‚ ' ' "_

'I

1

`

»

`

.Paßform ‘ 10/1001.“ Vldc LES.`
‘"DÀIE . v .` Fors’chïden’ {legen weder oplígten , en hem honden ‚‘
’ evenals ‚in: het ce1-fte tempo hierboven.
vĳg. `.

Den degen tegen de regrer fchou’der brengen, of ’
wel de kling in de linker hand laten zakken.

\
HET милиции M'ET Нит VAANDEL.‘

In het gelid moeten de vaandeldragers’ altijd, het zĳ
[lil (hande, het zij in den marsch, het vaandel met den
fchoen (le идол) tegen de regter heup dragen; en
wanneer de vaandels de eerbewijzingen moeten doen,
zullen de vaandeldi‘agers op de volgende wijze falueren:
_ \Vanneer‚men van den perfoon,

dien men falueren

moet, zes pasfen verwijderd is, de Rang (la lama), ‚
tot op zes duim van den grond , langzaam neérlatev,
blijvende

in

front,

en

zonder

dat

de

fchoen

des

vaandels‘ van de heup geraakt; ‘de {lang langzaam weder

oprìgten , wanneer men den perfOOn,
gefalueerd heeft, twee pasfen voorbij is.

welken

men

VERORDENING VOOR DEN ’rAĲnoEn-MAJQR.
{Del-plaats der tamboers in de orde van bataille is in
‘ ~ het ‘me hoofddeel bepaald geworden.
‘ wlmeyenf;y manoeuvrerende‘colonne, zullen de -tamb0erS
ter hoo'gte‘des vijfden pelotons van hun bataillon, aan
‘de tegenovergelìelde zijde van den guide , marcheren.

‘În’ïd’e‘eol‘o’nne op weg, z_00 Wel als in denn doortogt
doo;

dén‘ ‘holle’n weg (deﬁlé) in het

"

`

avancei‘en en

Ie

Pelota/esi 'fc/fool.

VHC LESSo

187

retiraron , zullen zij aan het hoofd hunner aanhoorig'e.
[хат-Попу,

iny de tusfehenruimten (interi/Mlm), mar

Cheron.

Seinen wm rz'cn mmáacr-nmj'orwoor Je*



~'

ve/fc/ziZ/ande Ищите/тут.
life Diî; eemniue эыкз‘сн .

l П ï n 7

y

.

.` .‘ .

I

Den regter arm 111:

ftrekken , den (tok in
het

— t

_

_

2q“ DE VERGADERING .

.

_
.

.

_ I .

'
f'

_

midden

vatten, en

knop
ter hoogte vanv
\ ' den
de das
opligten.
.

Den arm uitñrekken,
den (tok ten naastenbij
ée'nen voet van den

l

grond. opligten, leggen
de den duim op den\
knop.

з‘Ёе HET APPEL .

,

. . .

.

.

. . Den ftok opderegtet
í'ehouder leggen, met
de punt naar achteren. ‘

1

41k DF. vAANDEL1wlARscH .

. .

.

_

. Den arm Oplfgtell, hef
gewricht

" '

naar

binnen

dranijen, zoodanig dat
mcn` den ftok waterpas
dwars vóór zich houdt
op de hoogte van de das.

5€? DeBATntLLE MARscH .
.

.

l

.

.. . .Den [tok regthoekig
ì

i

opligten, ,dede arrn
puntuitge~
naar
boven
[trekt ter

hoogte van

de regter fchouder.

64°
(l

188 _

Pelotomffchool.

VIde Las.

бёе ш: cxzwmm: or свгокснвквн мшзсн.
‘

7Ч° Ш: 'ninos

Den по]: regt vóór zich
uit brengen , de punt naar
voren , de arm geñrckt.

.

.

.

. . . .

. . Den ﬁok kruifelíngs
achncr den rug brengen.

з‘Ёе DE квпк-МАкзсн

.

.

‚

.

.

. Den knop van den fiole
op den regler fchoudcr
dragen.

94e DE Waxm- MARscrr (Бегите)

.

.

Den (lok bij den band
nemen, en den arm tot

_

op de hoogzc van de

Î’“

fchouder unﬂrekkcn.

:cf-fe B1] HET снизив. (ﬂux А'гтл)
‘

.

‘

.

Den ﬁok, met de punt
naar achteren, op de
linker fchoudcr dragen.

Sci/zen voor de bewegingen (evolutien)
‘der iambacrr.
im Om rcgts uit de flank te doen marcheren: den (lok
in hety midden vatten, en den arm regis „пшенная.

née Om links uit de flank rc ¿oen marcheren: hetzelfde

fein doen , door he: links uid'trckken van den arm.
3Q“ Om

halve pelotons te doen formeren:

de punt van

den (lok in de linker hand laren vallen, zer hoogte der oogen
4qe Om weder' Не: peloton

te

formeren: den knop van

den Rok in de linker hand laten vallen, ter hoogte der oogen.
5Ч° Om van directie te doen Veranderen: zich half naar
-de”mmb0ers toe wenden, en hun door eene beweging! mi’
den ﬁok aanduiden, naar welke zijde zij wenden moeren.
6d¢

Pelozûm fc/zaol. VIde LES.

189

64e Om fchuins regts te doen marcheren, den regter arm
uitl'trekken, ter hoogte van de fchouder, den Rok fchuins
houden, en de punt van denzelven in de linker hand
степ ‚ op de hoogte van de heup.
74e Om fehuìns links te doen marcheren: het tegenover

geßelde teeken doen. De knop van den Rok moet altoos de
zijde aanwijzen, naar welke men fchuins moet marcheren.

‚De trom aﬂeggen,
Drie bewegingen. y

if?? DE этокшш BERGEN

.

.

.

.

Den ftok onder den knop
vatten, hem opligtcn tot op
de hoogte der oogen, en
den arm voorwaarts uit
(trekken.

2er: DE тком „позы

.

.

.

.

.

Den knop tegen de borst
brengen.

ЗСЁС DE 'mom op DEN скот) ZETTEN.

’

Evcn‚alsvoorheropﬂeken
der trommel-Rokken.

Де Ш: 'mom OPNEMEN.

З‘Ёе Ш: rmom MNHANGEN.

Sfxc DE STOKKEN TREKKEN.

Met den {lok dezelfde feinen
doen, als voor het bergen der {tok
ken, het afdoen’ der trom, en het
zetten van dezelve op den grond.
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‚REGLEMENT

EXERCITIEN EN MANOEUVRES
DER

INFANTERIE,
wm den 1 Augustus 1791.
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DE BATAILLONS SCHOOL,"
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Naar het Frame/z.
‘
___‚_4„

IN DEN

HAAG,

TER Кошыкьцкш STAATS - DRUKKERIJ,
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MISSTELLINGEN.
\

Op bladz. 94. reg. п. van bov. üaat:
l

4. хеттами, opent zz.

Lees: 4. Gelederen, achterwaarts, opent

- Ыа(12‚ 294. reg. 14. ftaat: LPrompte mafzoeuvrarrcgzìs„fide/Zaak.
Lees: I. Сим/[лаг flzafzaauw's regl: ИМ: flank.
»...`

\
\

‚ v.- ’__-...M_ ‚‚
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‘VIERD‘E

HOOFDDEE‘L‘

i Вашим то].
___-__J-_à

’

De bataillons fchool zai'in vijŕ'afdeelíngçeii verdeeld Y
worden.

De eexí‘te zal de wijze ván’het openen »der gelederen
bevatten ‚ als inede van het uitvoeren der verfchìllende' l
vuren, wanneer men )op de plaats` itil Gaat.

De tweede de' verí‘chillende wijzen , o’m van de oŕdë
van bataille tot de orde' in colonne over te gaan.-’\

De derde den marsch in colonne', en» verfcheiderìè
andere bewegingen, tot de colonne betrekkelijk.
y

De vierde de yerfcbillende wijzen', or'n van de orde
in colonne tot die van bataille over te» gaan.

_ _

yDe Nijfde den marsch in bataille `,~ zoo' vodr“, als'
achterwaarts, gelijk m'cde den inarsch uit de Hank, den

opmarscli met rottenin bataille, den doortogt door der!
hollen weg (дал/д) in retraite ‚ het doortrekken der'
liniën, de‘frontvcranderingen, de eolo'nne van _attaqué
en de herzameling (тата/пот). Ъ
“ ‘
‘

Naai-'dien deze feliool de afzonderlijke onderrigting' del*
bataillons ten oogmerk heeft, en ll'rekken moet,- o‘m‘ het!
daardoor voor te bereiden tot al datgene¿ het welk hun' té
_ beurt kan vallen, om in linie‘ te verrigten; en de вендет

migheid der bewegingen in het gro-ot титек: afhangt ’
van het bijzondere onderwijs der' bataillons ,Vivan de

gelijkheid der’ Commando”; ,‘ 'v'an de' gtońdfte'llingeñ
’
`
N
. ‚
en
‘l

j

r

19e -

Bami/'lam [Мод]. IR@ AFDEELING.

en de wijze van uitvoering ;’ z'oo moeten de bataillons
kommandanten zich letterlijk, naar :il hetgene hierna zal

voorgefchreven worden, zonder daar iets af of bĳ te
doen , gedragen; zoo. al; zij zich dan ook beijveren
moeten, om alle de bewegingen met de meeste bedaard

heid, koelbloedigheid en regelmatigheid te doen uitvoeren.

‘

EERSTE ÁFDEELING.
EERSTE

ARTIKEL.

_Openen der движут.
`1.

De bataillons kommandant, de gelederen. willende

l

‚

доел openen, zal commanderen:
Jl

"_

I

I.

Geledcruz, achterwaarts, врет u.

2. МАкэсн.
e.

Op het eer-fte commando, zullen

alle

de

peloton: .

kommandanten en vervullings onderolliciérs, zoo als ook de

twee rotiluitcrs ,welke op den linker vleugel van liet bataillon
aan het eerñe en derde gelid aanliuiten , zich fpoedig
achterwaarts begeven, om de lijnen van rigting, waarin de
beide achterfte gelederen zich zullen moeren Rellen, te gaan
afbakenen.

`\

4 3. De pelotons kommantlamen en( de op den linker
vleugel van des bataillons шит gelid ‘llaande roriluiter
zullen zich in het oplluirende gelid, regt tegen over hunne
ledig gewordene plaatfen (anneaux), vervoegen, en zich
naauwkeurig rigten met dit gelid, het welk onbewegeliik
zal blijvenf (laan.
De veevullin-gs ondernilîciercn en de
kaporaa'l , {taande op den linker vleugel van het derde
шва, zullen vzich vier pasfen of acht voet, dezen afiland op
het

\

i

Ё,

If

даёт/ат /è/_woL me: живым-5.

191

het oog'beeordeclenderßellen achter hét oplluitende gelid,
tegen over hunne openingen, ven zich теги: rigten.

’ 4. De bataillons kommandant zal zich te regter zijde

‘

‚van lier. oplluicende gelid begeven , en er op letten -, dat de
pelotons kommandanten'zich nanuwkeurig in dat gelid [tellen ‚
yvan Het welk hij de rigting moet verzorgen, alvorens hij

‘het eériie commando doet.
/’

'/

5. De adjudant zal zich te vrègùîr‘. zijde van nu gelid
der vervuilings‚onclei‘oiliciercn begeven, en hetzelve rigterl

ор den rotﬂuiter. gellaany hebbende орден linker’ ‚vleugel

Van het derde áclid van het bataillon , die

acht zal n_roetcn

nemen, van zich juislevier‘pasfen 'achter' het opfhu'tcnde
gelid te plaati‘en, en Zijn geiveer loodregt tusl'c'lien zijne

beide oogen te houden , ten einde' aan den adjndant de
fr. ._‚

‚ directie aan te duiden ,welke bij a'an het gelid der vervnllinga
onderoflìcieren zal moeten geven.

’
I

b

`\

6.

Op het commando тяги)? ‚ Zullen de twee эстет!

gelederen van het bataillon, zoo als'ook het opflnitcnde
gelid,

met

den gewoncn pas ,

en zonder de pasfen te

tellen, achteruit treden. De foldarcn терпение gelederen,
waarin zij komen moeten , een weinig overfehrijden, als dan

liaan blijven en zich van zelven 'in de rígting fît-ellen
dcr
pelotons kommandamen en vervullings onderolliciers,
die zorg moeten dragen, om hen папин/Кении; in hunne
tusfchenrnimten te `doen inlluiten.

7. Не?! opﬂuirende gelid zal zich tw’ec pasí‘en‘ achter het
derde gelid van het bataillon begeven,‘en zich года rigren.

/

De adjudanrmnjot, ftaande telregter zijde van dát gelid,
zal пешие rigten op den linker rotfluiter, welke zal moeten
in acht _nemen , van 'zich juist twee pasfen achter het
N А
‚
de!“

\
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derde gelicl van het bataillon te plaatfen, en van zijn geweer
regt op en neêr tusfchen zijne beide oogen om hoog te
houden.
’
~

e 8. De bataillons kommandant,ziende, dat de gelederen
.gerigt zijn, zal commandcren:
3. STAAT.
v


9.

Op dit commando , moeten de pelotons kommandanteu

en de rotllniter, welke aan den linker v1eugel'van het ecrite
цена van het bataillon aanlloot, hunne plaatfcn in dat gelíd

wederom innemen.

\

>



Ант1квья.
/

Hmdgrepen,
*10.

De bataillons kommandant zal,

alvorens de

gelederen te doen fluiten, de vplgende grepen met-.heg
geweer kunnen doen vertigten:
Het prefenterent

`

.

Het 'fchouderern
Het afzetten.
Het fchoudcrcn.
Het in den arm nemen.
Het fchouderen.
l

De lading in vier tempo’s.

y

/

tu.A De bataillons kommandant moet de verrigtingen

van het сете gelid gadellaan ‚ de adludantrmajondie
`

‚
,Vall

\

Bètaillom мам. Ше AFDEELING.

:'93`

’ van het derde, en de adjudant die van hen tweede gelid.
De ofﬁcieren en onderoﬂìcieren , in de gelederen f'caande ,
moeten telkens, op het eerlle tempo der lading, even als
de foidaten, half` regts om maken, en zich in `from: her

Hellen, wanneer de, aan hunne zijde (hande, foldaat van

hun peloton het geweer links brengt.
A R T‘I K E L

`
3,

.

De gezwindc lading т de vuren.
12. De bataillons kommandant zal de gelederen doen
opﬂuite’n ‚op de commando’s, voor den onderwijzer in
n».8 26 der pelotons fchool vastgefteld, en Vervolgens de

gezwinde lading doen‘ чешешь
13.

’

De bataillons kommandant zal het pelotons, het

halve-bataillons, het bataillons en het twee-gelederen vuur

doen verrigten op de commando’s, welkehierna zullen
worden bepaald.
x4.` ‘Het pelotons en twee-gelederen vuur zal nimmer

anders, dan reguit gefcbieden; doch het bataillons of

halve-bataillons vuur zal regtuit of fcliuins kunnen verrigt
worden, ‚‘

15. Telkens д wanneer er` fchuins moet gevuurcl worden,
‚zal'de bataillons kommandant het commando van waar,
fcliuwing Даш/2: regis (of [chain: links), na dat Yan
Умные, en vóór dat van AAN , bezigen.
l

i

J

x

N 3

‘

16.

-/

‚_.‚ *ww-_ _
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16.

Ill@ пищит,
l
_

Het pelotons vúnr— zal Bij—‚afwîsí‘el’mg door het

eeríle en tweede peloton van elke diviﬁe , even als of 'de .

divìﬁc geheel op zich zelve ﬂond,‘gefehîeden. Het eel-fte
peloton zal eerst vuren.

De kommandant van het tweede

moet zijn eerlle commando niet eer doen , dan Wanneerhlj
één of twee geweren in het eerlle pelotongefclîouderd ziet.
De kolnmandant van het cerlle 'moet op zĳne beurt дети.
den певец—тел aanzien van het tweede, in acht nemen,

en aldus het vuur, bij afwisfeling voortduren.
17. De bataillons kommandant moet dezelfde afwis
’
\
.
.
‘
-.' het’halvc-bataìllons
.
Шт;
bĳ
vuur 1n acht nemen: en
`dezelve zal insgelljks bij het bataillons vuur‘, wanneer

er verfcheìdene bataillons met elkander vereenigd zijn,
tusfeh'en de' evene en onevenc plaats grijpen.

18-. Het twee~gelcderen vuur zal in alle de `pelotons te
gelijk', en overeenkomllig met hetgeen in n°. 53 der ре
lotons fchool is vastgelleld,’ beginnen.

’

19. De vanndelwacht vuurt niet, maar blijft geduren‘
de het vuren ymenhet geweer hoog in den regter arm

Raam.

’ "'

г

\

:los

De bataillons Kommandant zal het vuur doen

eindìgcnop eene zeer korte roﬁ‘el , gevolgd van eenen На;
op de trom.

Ûpdeze‘n flag zullen de pelotons komman‘

danten, de vervullings on‘derollìcieren en de vaandel

wacht {сыщик hunne plaatfcn"in'bataìlle hernemen. ц
u. -Zoo ras, als de roﬂ‘el begint, zullen de foldaren
’
‘
dat-

¿Bami/Iam fc/zool.
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datgene, het welk in n°. 54 der pelotons ’fchool voorge‘
fchreven is, verrigten.
22.

Wanneer er geruit wordt, zullen de pelotons

kommandanten‚’vervullings

onder'oﬂicieren en rotﬂuiters

niet dan in~ geval van noodzakelijkheid hunne gelederen
verlaten: en de pelotons komman-danten moeten als dan
zorg dragen, om zich naauwkeurig door hunne vervul‘
lings onderofﬁciers te doen vervangen; opdat de afbake
ning (la cri-dra) ’der rigting altoos dezelfde blijve, en er
dus na het renten nimmer iets te verhelpen zij, ten ware

in het inwendige der pelotons.
l

23. De bataillhns kommandant zal de vuren altoos
achter zijn bataillon commanderen, zich aldaar pláatfen-_
de ‚ waar hij zich her best kan doen veriiaan.
24.

De adjudant- major zal, gedurende het vuren,

zich achter het midden van het regter halve bataillon, ‚en
de adjudant op gelijke wijze achter het linker halve bataillon ,

beiden omtrent acht pasfen van het opﬂuiten‘de gelid, plaat
Ген.

Gedurende het rusten, moeten zij de feilen , v welke

zij opgemerkt hebben, ‘aan den bataillons kommandant
‘m‘elden.
l
‘ Pelotom‘ vuur.
25. De bataillons kommandant, het pelotons vuur
Willende doen verrigten, zal commanderen:
I.

Родион: vuur.

2.

Chargeert.

N4

_

щ

`\

&
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Iüè минным.

a6. Op het eerftc commando,‘ moeten de pelotons kom
mandanten en de vervullings onderofﬁcier—en ‚zich op de
pláatl‘en, die hun in n°. 45 en 46 der pelotons fchool aan
gewezen zijn, begeven.
l

27.

De шашист. znl met he: vaanch zoo ver. terug

treden, dat het eerﬁe gelid dezer’ drie rotten zich op de

hoogte van het derde gelid van het bataillon bevindt.
\

28.` . Op het tweede commando., moeten de onevene pe-y
.

I

lotons het vuur beginnen. Derzclver kommandamen zullen
de commando-woorden gebruiken, in n“. 47 der peloton:
- fchool voorgefchrevcn; in acht nemende, om bij dat ven‘
peloton de benaming tc' voegen van eer/2a, derde, vĳfde of
zevende, volgens elke nummer.
’
. i .
29.
\

De kommandanten dek evene pelotons moeten op

hunne beurt dezelfde commando‘s doen, met ‚bijvoeging van
..
.
.
het nummer van hun peloton: en zoo voorts b1) afwrsi‘elìng.

go. Omvoor te komen, dat de onevene pelotons, te
zamen beginnende, niet alle te gelijk vuren, moeten hun’
ne kommandanten, echter alléén voor de eerﬂze maal,
zorg dragen, om het commando шик niet, dan de eene
щ; den anderen, te doen.

Dus moet de kommandant van

het derde peloton niet eerder AAN en VUUR commanderéu,
dan wami'eer hijA den fchoot’van het eel-Fte gehoord heeft.
De kommandant van het vijfde zal, ten opzigte van het

derde, en de kommandant van het zevende, ten opzigte

van het vijfde, denzelfdenjegel volgen.

’

Bataillon: fclzool. [Не штанине.
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\
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ъ

Half-bataillons vuur.
31. Wanneer de bataillons kommandant het halve
bataillons vuur wil doen verrigten, zal hij comman
deren:

_“
l

1.

Half-bataillom vuur.

2.

Regler half-bamillon.

3.

VMRDIG.

>

’

‘ \

VUUR.
6.

LAADT.

\

32. De bataillons kommandant moet het regter en lim
ker halve bataillon beurtelings doen vuren; zich gedra

gende naar hetgene hierboven in n0. 17, ten aanzien der
‘ opvolging van die vuren , voorgefchreven is.
‘
Bataillon: vuur,

> 33.

De bataillons` kommandant zal het bataillonsy A"

vuur op dezelfde commando’s, als het halve-bataillons
vuur, doen Verrigten; alleenlijk in acht nemende, van,
voor de benaming van half-bataillon en van ‘regîcr (of
linkerlbaĳ-lmmillon, die van МИД/оп in plaats te

Пепел.

'
N 5

i

’

flame#

ĳs‘

¿www? тов]. mè' Шиша.
Tu’ce’g lederen îvuur;

дед От het twee-gelederen vuur te doen verrìgtcn, ’
zal de bataillons kommnndant commandcrcn:

1.

Twee-gelederen vuur.

9.

Bataillon.

3.

VAARDIG.

/ ‚‚

l

‘

4.

C/zargnrt.

35. Bĳ he; halve-bataillons, het battaìllons en twee‘
’ gelederen vuur, moeten de pelotons kommandanten zich,
òp het eerfle commando van den bataillons kommandant,
één pas aehter het derde gelid, tegen over hun _ledig ge
worden vak, en de 'vcrvullings onderofl'ìciers zich, ’even
als bij het pelotons vuur,in de rigtìng van het Qpﬂuicende
gelid, achter 'de pelotons komma’ndauten, pla‘atfeu.
l
( к.

‘

..`

"36. ‘ Het vaandel e’n deszelfs wacht zal ziéll ook op
dat commando ‘zoodanig plaatfen, als bij het pelotons
м vuuî voorgcfchrevcn is.
E _

Не: vuur achterwaarts.

37. De bataillons kommandant, dc vuren achterwaarts
willende doen verrigtcn, zal commandcre‘n:
’
1.

Vuur achterwaarts.

2.

Вант/оп.

;

‘

3.' Rega от : кипит.

з.

'

l

_’ ‚ `_ ‘

D,

.

f

"i

-

‚

‘

_
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38. Op het derde commando ‚ zullen de_pclorons kom
mandanten, vervullings onderofñcìcren en rotlluiters datgene
verrigtcn, het welk in n0. 58 en 59 der «pelotons fchool
voorgefchreven is. `

. v39’.

l

Nadat het bataillonÍ aldus verkeerd front heeft ge-Y

maakt, zal deszelfs kommandant dezelfde vuren, en op
gelijke commando’s ‚ als voorwaarts , doen verrìgten. f
l

l

'

4o. Het regter en linker halve bataillon zullen, of
‚ {‘choon nu regts om keert gemaakt hebbende , ‘echter hun
ne zelfde benaming blĳven behouden , zoo ‚als ook de pc
lotons hnnne zelfde namen van ваг/14, ¿Weeda , derde, en

zoo voorts.
41.‘
\

’

‘

_

Het twee-gelederen vuur zal Iiran den linker, nu

regter geworden, vleugel van elk peloton beginnen.
42.

De pelotons kommandanten, de vervullings onder. î

oñiciers en de vaandelwacht zullen de plaatfen bezetten,
welke hun bij het porwaarts vuren aangewezen zijn, en ' `
zich insgelijks op dezelven vervoegen bij het eerl‘ce сош
mando van den bataillons kommandant.
/
. \ »

43.

De bataillons kómmandant, het bataillon in front'

Willende lierltellen, ‚zal commanderen:
1.

In front berﬂöllen‚

2.

Bataillon.

3.

Regt: от z: шпат.

‘

1 _

' у

\

moo

Bèta/lon; Лёша].
44.

Пас AFDEELING.

Op het derde commando, zullen de pelotons kom.

l mandanten, de vervullings onderoflìcieren en heit opfluitencle

дана het, in- no, 64 en 65 der pelotons fchool, voorgc`
{chmvcnc verrigtcn.

‘

„ e Бета/Инден amfgarmds da vuren.
45,

“fanneèr ег met kruid gevuurd wordt, moet de

bataillons kommanddnt zorg dragen ,l om van tijd tot tijd

_aan de pelotons kommandanteu-her doen van de viíìtatíe
51er geweren na` het идеи te gelasten, het welk naár het
vooffçlu'ift in 115,0'72 derlpelopons Мню} ,zal gefchieden.
И 46: Éîj het Edile-bataillons vuur, moet de bataillons

kommandnnt elk half bataillon niet ecrdcr doen Vuren,
ляп утщпесг'ы' verfchcidene geweren in hetgene, dat te

;Voren ‘gefchotenlhèefu geladen ziet. Dit zelfde zgl
insgelíjks in acht vgenomen worden omtrent de in linie
riìafdnde evene'en onevene lamaillcms.v

TWEEDEy AFDßELING.

‚ .

On//erfc/zeidène ovl/'zen ‚ от Мл da" _orda yan
‚ [Jamil/c lot d5 orda ¿fz colonne @vcr te gaan.

__
_

/

EER-STI;

ARTIKEL:

Regis of' [in/:s if; сайте.
47.

Men zal gewoonlijk zich met pelotons en met den

gewonen pas in colonne Hellen. ‘
|

`

f
I

.

v

\
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48. De bataillons lkornmzmdzmr zal de pelotons door
zwenking in colonne brengen op de,voor den onderwijzer,v
in de pelotons fehool, bepaalde commando’s, 'docul de

benaming радиан voor die van fectìe in plaats te‘ ﬁcllen.
49.

(1) Al hetgene, “dlt in de pelotons fehool t'erL

aanzien van het met fectien in colonne afmarcheren ,

aangewezen is, zal ook bij het íïzel'lenl der pelotons in
colonne ven-igt worden. "De Pelotone kommandanten ‘
moeten in opzigt tot hunne pelotons hetzelfde irracht

nemen , “да: aan de kommanda‘nten der fectien’ten aanzien
hunner feeticn, en de bataillons kommandant datgene,
het welk aan den onderwĳzer voorgefchreven is.
‘

50.

Wanneer de grenadìer-pelotons llerker of zwakker

dan die der fuíilicì's zijn, moet de kommandant van ieder

(lezer pelotons, nadat hij de' Z\w'enl<lix1g\, door het'com
mando HALT, heeft doen ophouden , en alvorens hij Ну и
commandeert_,
op ,Iden
afﬂ‘and‘en
in
de behoorlijke zijnen
directieguide
Ilellen
en juisten
moet het
peloton,
onder het rigten, zieh tegen dezen guide aanﬂuiten.

5I.I Nadat de pelotons kommandanten [laat gecom
mandeerd hebben, moet" zich geen een der guides meer

verweren, al ware het ook, dat hij niet in de rigting der
vóór hem ﬂaande guides Попа, opdat de vergis’ﬁng van
een enkel, te veel of te weinig omgezwonken, peloton

zich niet tot de overige uitllrekke: moeten/de de guides,
‘

Wel
х

(1) PL. Х.

I.>`v

до;
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Ш: повыше.

Welke niet in de rigtin'g ‘mogten liaan, zich niet eerder
weder in dezelve Rellen, dan wanneer de colonne zich. in
marsch begeeft.
‚52.

In geval’echter de ko‘mmandant van het bataillon

hetzelve terllond weder in bataille wilde Rellen, zou hij

vooraf de plaatﬁng der guides door de middelen, hierna
in n°. l218, 219 en'volgende voorgefchreven, moeêen4
.‚г

verbeteren.

‘

‚

_

'

53. Telkens , wanneer een bataillon zich door zwenking
f pelotonswijzc in’colonne пек, moet, indien zulks regts
дегтем, de verv‘nlli‘ngs onderofﬁcier van ieder peloton,
die reglcrguide van hetzelve genoemd wordt, zich op het <v ’
00genblik,wanneer de pelotons kommandant de zwenking ‘
doet ophouden, n‘aas’t den regter vleugelman van het
eerlie gelid vanzijn peloton plaatfen; terwijl integendeel,
wanneer er links gezwonkcn wordt, de digtst bij den’
linker vleugel van elk pelotón’ilaande rotﬂ‘îziter, welke

linker guide van hetzelye genoemd wordt, zich op het

oogenblik, wanneer de pelotons kommandant halt com
mandeert, naast den linker vleugelman des cerflen gelids

van zijn peloton moet Rellen: en aldus zal, het zĳ de
colonne den regter of den linker vleugel aan het hoofd
hebbe, "het сете gelid van elk peloton tusfehen zijne
heide guides Iingevoegd liaan.
54.

In ,eene colonne van diviﬁ'e'n, zal de regter guide

van het onevene peloton van elke derzelve regie/'guida
der divìﬁe, en de linker ваше van het evene peloton
linker guida der diviﬁe genoemd, en de сете op den
reg

* ‚J!
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“geer , de tweede op den linker vleugel zijner diviﬁe gc

plaatst worden.
\

55. Nadat het bataillon zich in colonne gefleld heeft,

zullen de adjudant-major en adjudant zich op de ﬂank‘
aan de zijde der direéìie, de eerﬁe ter hoogte vande
voerde, de laatl‘te ter‘ hoogte van de achterllîe' afdeeling,
ftcllen. De bataillons kommandan’t zal geen vaste plaats
hebben, wanneer er y{l-eelirs wordt onderwezen: doch in
de uit verfchcidene bataillons beílaande colonnes,znllcn de
_ ïbataî‘llons komma-ndanten zich doorgaans, op. de ﬂank der

l.

u

colonne , aan de zijde der directie,‘aclit of tien p‘asfen van
de guïdes, en ieder zich ter hoogte van het midden van
zijn bataillon plaatl‘en.
56. Wanneer het bataillon zich regts of links verd-e1'
zijdwaarts moet vervoegen in colonne, of zich regthoekig
of l‘chuìns voor— of achterwaarts van eenen van deszelfs

ч.

vleugels moet begeven; ~zal de kommandant hetzelve,‘ op
de zoo even voorgel‘chrevcne Wijze, met pelotons regts of
links in colonne ílellen. Maar wanneer het zich regis
moet in colonne Pfeilen, om naar den linker vleugel te
marcheren (1), of omgekeerd; zal het op den vleugel
ﬁaande peloton,‘ gedurende de zw‘enking der overige
pelomns,‘ zich tei.’ lengte van twee maal de uitgeﬁrektheid
van zijn front voorwaarts begeven: en te dien einde zal de
bataillons kommandant commanderen: rage: in colonne,"\
от naar de linker туче marcheren ,‘ of links in colonne,
от naar de regler zij’ te marcheren, alvorens hij het
commando doet: met радист/гр: (of lin/fr) in colonne.
‘

(i) PL. х. iig. я.

AR'
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2.
\

Achterwaart: in colonne, regt: of links.

"

57. Wanneer de kommandant van het bataillon het-i
zelve regts achterwaarts in colonne куп Ftellen, zal hij
commauderen z
`
1:

Met peloton: regt: achterwaarts in colonne.

2. (1) Bataillon жди uit de ﬂank.
3.

а

‚Regt: = 0M..

4.. MARscH‚‘_

v

д

SS. Op het eeríle commando,` zullen de pelotons koni
andanten’ zich ieder vóór het midden van deszelfs pelo‘
‚ ton begeven.
ю

59. Ор het tweede, zullen zij hunne‘ pelotons waarfelm
’

wen, dat er regcs om встык: zal moeten worden;
\

’60. Op het derde, zal het bataillon regts om maken‘.
Elke pelotons kommandanr zal zich fehielijk op den regret
vleugel van zijn peloton vervoegen, en de drie regter
rotten naar achteren doen uitrukken of uitfpringen (denom
ren), het“ ecrite te gelleeler diepte van de drie gelederen ,
het tweede minder, en `hec derde niet anders, dan dat 'het'
de linker fchouder voorwaarts draait. Nadat dit verrigtis,
zal elke pelotons kommanclaut zich met zijne borst zachtjes
tegen den linker arm van den linker vleugelman van het’

eerlle gelid van zijn regter nevenpcloton aanﬂuiten, en de
kom
_,

(к)

PL. X. ñg. 3. ‘

_, .
\

{Ваши/от Лжи].

Armar-.ing
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' .kommandant van het regter vleugelpeloron van het.l§aŕáillnń
zich eíven eens plaatfen , als Qf er nog een ращу te reg
ler zijde van'her _zijne ilond, en zich met de overige pelo)
:ons kommnndanten rigtcn. De yvervullings ònderotllìcìer van
ieder peloton zal te gelijk niet de drie regrcr rotten achterY

waarts afzakken of _rung achteren uirruklçen (удалит), ‚
en zich vóór den mńn des eerflcnlgeliêlsh vanllet чаш-{Её
’rot ilellen , om Llellzelven te geleiden.

l

6I. Op het com_mgndo manch, zal het eel-Llc ro; van
' ieder pelotón regts zwenlcen', en de vervullingbf onderbñì»

' 'cier,' vóór dit rot Mande; hetzelve regrhoekig acliter'wáarrè _
De volgende rotten zullen, bij ïopvolging, `0Ú

' ‘ geleiden.
Í dezelfdeillaarsf als. Не; e'erite, komen zwenlcen. ‘De
pelotons kommandnmen zullen .ilil blijven than, ieder hun
peloton voorbij zich laten heen trekken, en hctzelve op
het Qogenblik, warmem;` житие rot-is отточенных,
zllllende _zij te’ dezen einde commit!" .

doen lmlt hou'dcn': `
‘

deren:
„12:2

>

.'

1.

Pelota?.

a.

I-lAL'r.

'

—

y

_

_

_

.

‚`

'

3." Ёкоыт.
4. Links I: me? U;

’

`

l
'>

e

62. Ор he: oogenblik,` da: het peloton {ют maakt,- zal
. de linker guide zich ter h'oogce ,van den pelotons портал

dant vervoegen, en den linker arm mehr _gegen -cleszelß`

y i borst aandrnkken.
63. Ор het vierde юоштапбо, zal het peloton zich
rle. rigging van zijnenh'nker guide begeven, _ed de pelotons
Kommandant hetzelve zocdanig rigcen, da: de nieuwe (lanci
\

r

~

‘

О

-

`

`

‘Va-N

\

:oí

Bamìllom Джо]. IId¢ Агввышв.
van het peloton regthockig is op dengenen , dien het in bl
taille belloeg: zullende hij zich te dezen einde omtrent twee

pasfen buiten de Hank vervoegen, om te beter over da
rigting te oordeelen.

64. Zoo dta het peloton gerigt is, zal deszelfe Коши-юно
dam STAAT commanderen, en zich vóór het Vmidden van
hetzelve plaatfcn: zullende deze regel algemeen zijn.

65.‘ Indien de grenadier-pelotons liet-ker of zwakker
dan die der fufiliers zijn , moeten hunne kommandanten,
na FRONT gecommandeerd te hebben, hunnen guide op
den 4behtîorlijken штат! plaatfen , alvorens zij het
commando van rigting doen.
66.' Om zich links achterwaarts in `colonne te Hellen ,
zal de bataillons kommandnnt dezelfde commando’s
doen, als bij het regt.‘ achterwaarts, de benaming van
ngt: door die van links vervangende.

6;'. De beweging zal naar dezelfde grondregels, als
bij het zich regts achterwaarts in colonne Rellen,
gefchì’eden. Ieder pelotons kommandant zal zich op
den linker vleugel van zijn peloton vervoegen, de drie
linker rotten naar achteren doen uitfchuiven (ddbqlterm),
en ‘zich voorts, op de hierboven voorgefchrevene wijze,

tegen het veerílte regter rot van zijn linker nevenpelotou
plaatfen.

\

68. Zoo dra de drie сея-[Ее rotten van den linker
vleugel uitgefprongen zijn, zal, van ieder peloton, de
1in.

о

Bami/lam „fc/zool. IIJ: AFDELING. ‘
\

'

no?

‘

‚

linker guide zich vóór den `man des `eerllen ‘gelids van

het eerﬁe гос Rellen, om denzelven te geleiden.
69.

‘

Op het oogenblik, wanneer het peloton [тат

maakt,l zal de regte;- gnîde zich ter hoogte van den
pelotons kommandant

vervoegen ,. en den

regte; arm

zacht tegen de borst van denzelven aandrukken.
.Ä
Bewerkingen betrekkelijk de beweging van

’ ngt: of link: (гс/интим: т colonne.
l

‘z‘rÏ

70. Deze wijze van zich in colonne te í'tellen kan
gebezigd worden, wanneer er geen ruimte is, om hee
op de, in het vorige artikel, voorgefchrevene wijze te
doen. Overigens zal men er telkens gebruik van maken,
Wanneer een bataillon zich in de front-lijn , welke het
'm bataille bellaat, in colonne, verder zijdwaarts moet

begeven.

‘
A R T 1 к E L

3.

/

‘ Het bami/Ion in geﬂotene colonne formeren.
71. Deze beweging zal, bij pelotons, of bij ’diviﬁen,
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.
'
\1

72. Om het bataillon :net diviﬁen, op die van het
midden ‚ met den regter vleugel vóór, in ’geﬂotene
О a
со—
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`

`colonne te ﬁcllen, zal de bataillons kornmandant corn
nianderen:

`

1.

Illa: divi/im in geﬂûtcn Calama.

s.' Op de tweede (Лягте, dc regtcr vleugel
vóór, = IN COLONNE.

3.

Bami/Ion lin/sr т regi: uit de ﬂank.

4.

Links
en regt: дом.
.
T.“ `

5. " MARsçH.
73. Ор het tweede ‘commìmdo , zullen al de divine
kommandâbrëiì zich elk vóór het midden van deszelfs diviﬁc
begeven.
‘
"
‘
’
_74.

Op

het derde ‚ zal de kommandaut der tweede

divine
blijven dezelve
Пани. waan'cliuwen , van onbewegelijkv itil te

75. ' (я) De kommandant van iedere , aan derzelvcr rcgrer .
zijde, ílannde divilìe, zal zijne divine waari'chuwen , dat
zij links om- zal moeren maken: en» de kommandant van elke
diviûe», ter linker zijde van de tweede, zal zijne diviiie
.Wnrfchuwem да: er regis om zal gemaakt worden.
‘ l 76.

Op het vierde commando, zullen de ccrl’tc ‚Шут; en

l‘delgrçnluiiers links от maken.

De kommz’mdaht van iedere

‘dezer divilien zal ‘zich‘fclﬂcìĳk naar den linker vleugel van
Ц ’ zijne' шуте veìfoegen'f en de drie linker rotten naar varen d'oen uitfpringen (ат/шел): en .nadat kdit 'gefchìed is,
zal de linker guide ‘der divińe zich vóór den' mĳn; без. eeŕßen

gelids van het cerﬂc rot Rellen, ‘0m denzelven te geleiden. f

(1)-PI¿."XI. fig.' ад ' Í ":ï'p ‘

í

‘и

Ваттот fcfzoal. `Ildf- Annul.er
77.
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De derde en vierde divifie zullen regis l"0n'rmuken.

De kommandrmt'van elke derzelve zal zich fnel`naar den
reg:er vleugel zijner diviñe begeven, en de drie regret roi:
zen achterwaarts doen uìtfchuìven.

De lregrer guide van

ieder dier beide diviíìen zal te gelijlier tijd met de drie reg
ret rotten van zijne divine naar achteren uitrukken, cn zich

vóórden man van het eeríle gelid des eerllen rots» plaatfen,
om denzelven te geleiden.

78. De kommandanren der diviiien ,' welke »links of regis
om gemaakrhebhen, z_ulle'n zich», die; vain de_fi'egrer, divilien

naaét hunnen linker; en dievzm de linker dígilienI назв; hun»
nen regrerÍ gnide ‚ depen.' v

79.

l.

.‘ i

,i

015 het conimando'vizàrscñ, zal dekommandanr der

tweede амид commanderen: guide links, de linker guide,

zoo dr'a'hijl kan doorkomen', zich op de linker ‘Hank plaat
fen, en her'opñuitende geljd tnt opeénen pris achter hec
derde gelid opllditen. 1
f

80.

Al de andere diviûen, iedere door haren kommen.

dant geleid, zullen zich in marsch ílellen, orn`plams in de
colonne te nemen.` De eeríte moet, door eene rotswijze
zwcnkíng тоги/дат, den affland van drie pasfen gewinnen ,
waarop > zij `in de colonne van de tweede moet verwijderd \
wegennet; voor@ lde {падёт van haren marschlzoodnnig
nemen@ dat zij regthoekig, er;A evenwijdig Ameryzrlç tweede ,
~in de colonne imnarcheert. De grenadiers zullen zich op de
_ esule ,diviůe rigteń, enkzoodanig marcheren , da: ,zij , og de
zoo even verlilaçrde wijze, in de colonne, komen, en `drie
.

.

.

l

_

.l

l

ь,

‚_..`—-4ь.

J

pasfen aflmnds laten tnslehen hun derde gelrd en het сете

dier ампе.
'
.

’

.

.

'

`

\

81. De derdle (Ниш: швец door 'eene' тащите zwen
king achterwaarts; den afiland van шармы: gewinnen,

О 3‘

д

~

'die

e

диплом/Мод].

2.10

Ш: повыше. ‘

die haar van de tweede moet affcheiden, en wijder: de
ﬂrekking van haren marsch zoodanig nemen, dat zĳ regt

hoekig, en evenwijdig met die dittilie,y in de colonne in
komt. De vierde regelt zich naar de derde, om ook in
voege voorfchreven in de colonne in te rukken ," drie pasfen
afílands larende tusfchen haar сете gelid en het derde gelid
van de derde divilìe.
l

82.

De kommandant van iedere diviiie,‘we1ke in de

colonne plaats moet neme-,t voorwaarts van de rigtings
выше, 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 commanderen:
I. СZ00 veal/lc) divi/ía (of джигит/Ю.

r

2.

HALT.

83.

0p het tweede commando, zal de divilie l`til hou

den, en haar linker guide сея-йода

achterwaarts front ma

ken, en zich ten fpoedlgfte zoodanig plaatl'en, dat hij dien
der rigtings divilìe naauwkeurig dekt, en eene wijdtç van

omllreeks vijf pasfen tusfchen zich en den onmiddellijk vóór
hem {малаец guide laat, opdat, wanneer de colonne gefor
meerd is, de diviﬁen drie pasfen afﬁands‘ van elkander ver

wijderd zouden zijn.
84.

Nadat de linker guide aldus gelleld is, zal de

kommandant der divilìe ` commanderen:
‘ 3.

FRONT‘

4. Links = nm u.
35.

ВИЛЛ/от fc/zool.A

11de пивным.

et!

85. Op het derde commando, zal de diviﬁe voorwaarts
front maken, maar de linker guide in verkeerd front blijven
laan.
_a

86. Op het vierde , zal tk divifie zich aan haren linker
guide aanfluiten, en zich links rigten. De divilìe~komman
dant zal zich omtrent twee pasfen buitenwaarts, ter zijde

van den guide , vervoegen, en de rigting zoodzmig bepalen,
dat zijne divilìe evenwijdig met de rigtings divilìe komt te

(laan. Voorts zal hij, nadat dit volbragt is, втмт com
mandaten , en zich vóór het midden zijner divilie begeven.
87. De kommandant van iedere diviiie, welke zich in de
colonne achter de rígtings diviﬁe plaatfen moet, zal zijne
шипе geleiden, tot dat hij ter hoogte gekomen is van den
linker guide der rigtings divifìe. Als dan zal hij op zich
zelven blijven (lil {laan , zijne diviûe voorbij zich heen laten
trekken, en haar doen {Ш houden op het oogenblik, dat
het laatlle rot hem voorbij is, op en met de commando’s,
hierboven in n°. 82 voorgefchreven.

i

88. Zoo dra de diviﬁe halt houdt, zal de linker guide
zich ren fpoediglle, op drie pasfen van het derde gelid der

onmiddellijk voorgaande diviíìe, in de directie plaatfen.
Nadat dit gefchied is , zal de kommandam der diviﬁe com
mander-en: гконт en llimits : RIGT U, vervolgens zijne
divilìe rigten, door zich zoodzmig te ftellen, als in n°. 86
is aangewezen, en wijders ‘S'I‘AAT commanderen en zich
vóór het midden derzelve begeven.

89. Indien , nadat de diviﬁen behoorlijk in de
colonne hare plaatfen betrokken hebben ‚ de eene of'
andere derzelven mogt bevonden worden, te veel of te
weinig afflands te hebben genomen, het >welk nergens
andere door kan отпахал, dan door de fchuld van haren

О 4
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guide, die veriuìmcl heeft; zich op den voorgefchreven

этапа van fdc vóór hèm‘íìa‘anxle divilie te llelle11,'ol`
door dnt de g’uide von ‚deze Мате divine, zieh niet
tijdig
genoeg
geplaat’st
den eerst
genoemden
misleid
heeft; bebbcndeà
zoo ¿al niet-hìerdoor
te Amin zopdam'gc
diviﬁc yterA ‘plaatfe

blijven ‚ ‘ alwaar

zij zich 21115 ‚dan

bevindt.,> ten einde deze níisflag zich niet verder zou

uitllrekkeii.’ "d'

'

д ‘ “’

‘

`

’

‘90. Zoo dm dc beweging volcindigd‘is, zal,de bn#
k‘faillons lgommandant commandercn: _

Guides,` regu pm : KEËRT.
on Op" dit commando, zullen de guides, die Verkeerd
' front'maakten, zich in front herlìcllen.
‚

l

‘R1

‘

.

:

'

’

’ ‘92. ‘De 'bataillons kòmmán'dant moet op‘dc algemeene

uitvoering der beweging cn de nakoming van de—vqor‘
gefclitﬁvmq grondregels toezien. ‚

J 93.l De adjudant-major ¿zal zich ‚voqrwzìarts‘vtín en
met het gezigt nnai‘ den linkci" _guide der ‚rigtjngs diviﬁe

Rellanen de rigtìng der guides, welke vóór den guide
der rîgtìngs divìﬁe komen te Haan, bij ofìvolglìì’g, naary
gelang dezelve in de colonne приютит; vestigen.'
’

.

y

y

e,"

.

94.). De adjudant zal, ten opzigte derv guldes, die
in‘de‚‘‚c010nnc acht‘ei‘ den guide der rigtíngs diviﬁe plaats `
nemen?" hetzelfde verrig-t‘cn.
’
`
l
‚

.

.f

"

«t»

‘

` `95.. ’ Men’ 2:11 het bataillon , naar ‚dezelfdc’grpndbe’
вышел ‘,‚en op 'gelijke commando’s ‚‘ op _deetngeede ¿diviíîe
f

и

ä’

`
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met den linker vleugel aan het hoofd in colonne voegen ‚
mits de bewoording regler vleugel vóo'r- niet die van,
linker 'vleugel vóo'r verwisfelcnde.
.
f
95'. De linker diviíien zullen als dan hetzelfde, wat
voor de regter, en de regret hetzelfde2 _wat voor de
linkerldivilzien ís vastgelleld , Vertigten.
„lr

.\

I‘97. De kommnndant der rigtîngs pdivilì'e zal сошшап—
deren ¿fz/lds reglsy, n.zoo dra de beweging begint.

98. Deze twee voorbeelden dienen voor alle gevallen.
Dus zal` men, от het bataillon in eene gellotene colonne
op de regter
divifie te voegen,
colntnandercn:
,
ч
f :t
' .
1.

Ilíct (Нута): ln gefloten'cololme'.

2.

Op da granadiàrs штифт/{гм (of voor

этапу) :__- v1N coLoNNE. ,x

\, '
' _

3.

Bat/lilla» regl: z/ll [lc flan/c.

4.

Regt? „а: 0M. _

‚

'

l.

s.

5L Mensen.

Y.

'

п-

i

.

‚
"у \

99. k(I) De grenadiers blijven onbewegelijk [Ш llaan;
en zoo dm de beweging begint, zal hun kommandant

guida 'links (of regu)jconnnanderen.
Т"

' 5

'

"





.

»Ztl



j.

¿Inl ` l r

_

_“

“и

A

100. Indienne colonne den regterxlsugel.~yóór тов;
hebben, zullen nl de (Их/Щеп, uitgezonderd de grenn-I
\
‘ '
/
diers,
(А) PL. Xl.

1.

‚

‘_

J

'

.`

:u

Bami/lam /choaL
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diers, datgene verrigien, het welk voor de beide linker ‘
diviﬁen is vastgeíleld, wanneer de colonne‘zieh met den

regrer vleugel aan het hoofd op de diviﬁe van het
midden formeert.
101.

Indien , daarentegen , de colonne den linker

I vleugel aan het hoofd moet hebben, zullen zij datgene

\verrigten , het Welk voor defbeide linker diviﬁen ‘is
aangewezen
het geval,
de colonne
metVmoet:
den
_linker
vleugelin vóór,
op dedat
divilie
van hetzich,
midden

formeren.

‘

loa. Eindelijk zal er , om het bataillon in geflotene
colonne op de linker vleugeldiviíle te Rellen ,

gecom

mandeerd worden:
1.

Met divi/ien in geﬂoten colonne.

я.

Op de vierde divi/ie лете/шаги (of vw’L
waar“) : 1N COLONNE.
\

3. Bataillon links uit de ﬂank.
4.

Links = он.

5.

MAnscH.

103. (1) De vierde divìﬁevzal onbewegelìjk blijven
{Ш liaan, en haar kommandant, zoo dra de beweging
eenen aanvang neemt, guides link: (of regu) comman
deren.

104.
(l) PL. XI. fig. 3.

/\_

Bami/10m мод].

[Ide минным.

>115

104. Indien
colonne
den uitgezonderd
regter vleugel de
vóórvierde,
moet I
hebben,
zullen de
al de
divilien,
datgene verrigten, het welk ‚aan de beide regter diviﬁen
is voorgefchreven ., wanneer de colonne zich met den reg
ter vleugel aan het hoofd op de middelíie divi'ûe vormt.

’ 1_05.

Wanneer, in tegendeel, de colonne den linker

vleugel aan het hoofd moet hebben, zullen al’de divi
ﬁen, uitgenomen de vierde, datgene ten uitvoer bren
gen, het welk voor de twee regter diviﬁenïis aangewe‘
zen, als de colonne zich op de diviﬁe van het midden
vormt met den linker vleugel aan het hoofd.
106. In alle deze onderfcheidene yeronderﬁellingen,
moet de diviﬁe, welke het naast bij de rigtings divifie

is, door `eene rotswijze `zwenkìng, het zij vóór- of
achterwaarts, naar dat zij zich‘vóór of achter de rigtings
divifìe moet begeven, den afíland van drie pasfen gewin

nen, welke haar in de colonne van elkander moet felici
den.

107. Het zijde colonne met den regter of ` den linker
vleugel aan het hoofd geformeerd worde, altijd moet de
linker guide van de rigtings diviﬁe, zoo dra hij kan voor.

bij komen, zich op de linker ﬂank dier diviﬁe begeven.
Bemerkingen betrekkelijk de beweging tot het
formeren van een bataillon in colonne.

198.

Het bataillon zou ook in colonne op geheele
di~

‚

цб

'N

Bamillam ЛАМ].

Hde- дышит.

-distantie of op‘fectien- (of halve) distantie, volgensrde-l
`zelfde grondregelen en op'gelijke commando’s, kunnen ge
iìïn'meerd worden', mits dat. men de eene of andere dezer
beide bcna’min‘gen, in plaars »van die _vangeßotm colon,
îîa,‘bezigde‚„ ‘_ `
i». ‚ 1 .‚ „
V

`

169'. Ё Het is “van zeer veël aangelegenheid, ﬂat de
guide der diviﬁe‘, welke het'ïeerst in de colonne inrukt,
zeer namiwkeurîg op den guide der- rigtings _divilie
-gerigt wordt; dewijl'de ilelling dezer’ beide guides 'idie
van al de over ge moet bepalen.
l

Ixo. Het is insgelĳks van wezenlijk aanbélang, dat
‘iedere’ diviÎìe, alvorens in de colonne plaats te nemen,
haren marsch zoodanìg inrith dat zij er rcgthoekig en
evenwijdig met ‘de_.rigtings diviﬁe inrulrt,Ä om voor, te
komen, dat door de verkeerde rigting eenendivifie de
volgende misleid worden.
. ’ ’ a?"
.L

.
‚‚
.
_
k l‚‚
111. А1 dc hier vóór gemelde bewegingen zullen, met
den gewonen of met den gezwìndcn pas kunnen veri'igt

worden.' En indien dcÏrottcn zich; door de ‘ŕnoeijelijk
heid van den grond, tc ver mogten geopend hebben,
moet elke diviíie-kommandant zorg dragen', om dezelven
eanìgeoogenblikkcn, alvorens. zijne divilìe in de* colonne

дыши, te doen opﬂuitcn.

’

Вагинит/Мод].

‚-.‚

Шаг—Аттике. -

2—37;

DERDEÁFDEELING.

f,

l

.-

EERSTninnTLIK-EL.

- In colo/_2m op heele яйла/те ‚па/задет”.
í.

I

112. Wanneer de bataìllons‘kommanda’nt de colonne
wil doen marcheren, zal hij aan den eerilen guide, voor“
waarts op de lijn, die door dcnzelven Zal moeten gevolgd
worden, rwee‘hoog nitllekende of merkbare voorwerpen ’

aanwijzen, bijnldien het veld zoodanigenpplevert. Deze ‚
дышим aanﬂ‘onds derwaarts front maken, en het verst
afgelegene van deze twee voorwerpen" tot gezigts-punt
(рот: de we), en het naast bij zijnde tot tusfchen-punt
(рот; intermediaire) nannernen.‘ Í ‘  1—
„
.‚
11’". Indien het veld ﬂ‘echts een enkel hoog uitf’c’ekend
of merkbáar voorwerp, in de ílrekking, welke de eerile
guide zal'moeten volgen,l oplevert, zal hij insgelijks’
daar heen, zoo dra hetzelve hem zal zijn aangewezen,
front
maken , en ’ten eerﬁe een'Tusfc'henpllnt
op
úitkiezen.
‘
’ ’ den‘ grond
A ‘
.,-.‚

114.

Bij gebrek, eindelijk, van @enig hoog uitilekend

ofîmerkbaár voorwerp„pmner ‘de bataillons kommamlnnt
denadjudant-mnjor afvaardigen, om zich dertig of veer
kigi‘pasfen vooruit, met het gezigt naar de colonne, te
plamfen, en helm—door met den ¿legen te wenken, op de
_ directie ﬁellen, die door den eerﬁen guide zal moeten ge‘
ноша ’worden.;.‘ жетон d , nadat de adjudánt-'mnjœnldus
geplaapst ‘is, трепа; eerﬁe guide naar denzlevenîflow:A
:r:

‘
i

‘

ma»

мз-

'Bataìllom fît/mol.

Hide „nauwe.

maken, twee punten op den grond“ in de regtelijn 1155
kiezen, welke t‘usfchen deszclfs hielen zou doorgaan, en
bij opvolging nieuwe punten op den grond aannemen,
naar gelang hij verder vooruit komt, zoodanig als in

n°. 79 der pelotons fchool is verklaard geworden.‘
115. Zoo dra deze voorl’ereîdl‘elen gemaakt zĳn, zal
de bataillons kommandant comnmnderen:

I.l Colonne voorwaarts.

f

2. Guides link: (of regu).
3.

Минск.

H6. Het zal den eerﬂen guide gemakkelijk vallen,
naauwkeurig de directie te houden, door’altoos voor-_
waarts in de verlenging der twee hem aangewezene, of
door hem zelven gekozene, punten te blijven voortmar
cheren. Indien deze punten boven den grond uitllekende
voorwerpen zijn, zal hij zich verzekerd kunnen houden,
in de ware directie te wezen , zoo dikwijls als het naast
bij nem zijnde punt datgene volkomen dekt, het welk het
verst van hem is verwijderd.
‘
l

117.

De volgende guides moeren naauwkeurig den

pas en aflland houden, en ieder de voetﬁappen vàn den
onmiddellijk voor hem gaanden guide volgen, zonderzich

met de algemeene directie te bemoeijen.`



118. De adjudant-major zal zich ter hoogte van den
ветер guide onthouden, om zorg te dragen, dat dezelve
zich

f

\

i
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zich niet van de directie, Welke hij moet volgen, ver

wijdere, en dat de guide der tweede afdeeling naauwkeu~
rig het voetfpoor van dien der сете volge. `

‚

‘119. De adjudant zal zich onthouden op de hoogte ‘
van den laatí’cen guicle van zijn bataillon: en indien eenV
van de vóór hem gaande guides zich merkbaar uit de di
rectie der twee aan het hoofd der colonnelgaande guides
mogt komen te verwijderen , moet hij deze fout herltel
len, ten einde derzelve'r vetderen voortgang te beletten.
Echter zal zoodanìg verhelpen dan alléén plaats hebben,
wanneer het tot voorkoming van lafwijkìlngen van aanbe~
lang vollirekt noodzakelijk mogt wezen.
¢

ne. De bataillons kommandant zal zich gewoonlijk j
op de ﬂank aan de zijde der directie onthouden, om voor
het houden van den pas en der afﬁanden, en voor het

nakomen van al de grondregels, die in de pelotons
fchool ten opzigte_ van den marsch in colonne bepaald
zijn, te zorgen.
,’
mi. Door deze middelen, die de beoefening der pe~
lotons fchool gemeenzaam heeft moeten maken, zal de
directie eener colonne zich metde noodige naauwkeurig~
heid laten verzekeren, welke, zoo menigmaal de colonne
zich voor- of achterwaarts te гадает of linker zijde in
зашли moet formeren, gelijk ook, wanneer 'zij geheel

‘ moet oplluiten, vereischt wordt.
122.

A?

Мааг wanneer eene colonne, vóór of achter de

lijn van bataille aankomende, .langs die lijn moet door
mar

_
\

329

‘ ’

f

‘ Bami/1M“ морд ,Hldwfwmmm

шатаются, oîn zieh‘Gpi’dezelve. î/Ällkî’IOf 'regis in batgilld ’
‘tg денди, zal шеи; dnan het

dat geval van wezenlijk

aanbelang is, _te beletten, dat, de colonne de lijn van

bataille doorfnijde, of zich op eene merkbaté Wijze
ya“r ,dezelve verwijden,
de navolgende
middelen aan‘ u
‚wenden.
~
A 
I
/

‚“123.

Wanneer de colonne, met den regter vleúgel

aan het hoofd, voorwaarts van de lijn van bataille', op
dezelve konxt aanmarcheren, moet de guide derf eerí’ce
Y»

y afdeeling zich op het‘ tusí‘chenpunt aan begeven,

het

welk reed; vooraf in deze lijn gelleld is, om de plaats
aan te Wijzen,` alwaar de colonne links wenden, en in

\

~

de nieuwe direétie _verder zal moeten doormarclieren (1).
De» kommandant der eel'lle ”afdeeli11g moet Adezelve niet
’eerder doen wenden, dan nadat zij omtrent vier pasfen _
over de lijn van bataille heen is: en zoo dra deze afi
decling gewend heeft, moet де regter generale (of
algemeene) зиме zich, ter hoogteman dezelve, op de
lijn van bataille ‚begeven, front’makende naar de twee

rigìings of «тете-ритм], welke de bataillons kom
’ îwáarts
__mandantaan-tewijzen,
of ¿adjudant-major
zal zorg dragen,
hcm_v00r‘
"en vervolgens
naauvvkeurkigA
in de ’

пяди; dier beide'pnnten marcheren.r

« f

i. 124. ‚ De vaandeldrager moet `oplliet.'_oo-g'enblilc, wan

"\

‘neer де- afdeelîng, мышата: het vaandelzyilch bevindt', ’

gewend heeft, zich "op dezelfde ‚wĳze plaatfen, enwiln
` ’
_
‘ .
у de
‚‘‚7

(t)

¿Yll- jig. t.
.A

_

— ‘

‚

.

‚Y
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nu“

de lijn van bataille op gelijke hoogte met die afdeelihg door*-v
marcheren; in acht nemende, van het vaandel regt op en
neer vóór het midden van zijn ligchaam te dragen ‚ .en zich
naanwkeurig in de llrekking van den vóór hem gaanden

algemœnen guida en het. gezigtspunt, het welk. hem
voorwaarts aangewezen is, te blijven houden.- .’
125. De linker algemeen; guida, ’eìndelijk, zal op
gelijke wijze zich in de lijn van bataille begeven op hetA
oogenblik , wanneer de laarIle--afdeeling van» het bataillon
gewend heeft, en naauwkeuríg‘in de Ilrekkipg vanden
vaandeldrager ‚ en. den regten algu/:nnen guidetmarcheren ,
welke hem voorop gaan, „
‘ ._
W,
‚ _
‘126. ‘De guide der eel-lle afdeeling moet geﬂa‘dig ter
hoogte ‚van den regte: algçlçgcmm guide; en_„aan d'eszelfs
binnenzijde, opîomtrentyier, panen afﬂands-van denzel
ven, marcherenyen deguides der volgende ‘afdeelingen
moeten ieder inĳllet voed'Boqr ‚van’den onmiddellijk vooraf

gaanden zguiqeĳyplgen, ¿zoo ,als hierboven in n°. 117
' voorgefchrevenis.’ _.; _;„.‚.
,t ~.„ .'. .r _‚— . 1‘1‚„‚‘
\

v

Deia-bataillons kommandant moet, U3:
op de ﬂank

r2?.

aan de buitenzijde der] hoofd- guides geplaatst, zorg dra
gen , _dat de çolonne. tenî‘naaste bij ‚evenwĳdig met, pr;

op orntrent. vier, pasl‘en afllandsj binnenwaarts van, de lijn
dier династии; voortmn'ïelieien, к
.
D .
. “С...x
Y; А .ILS
‹
‚1
t
128. De adjudantfxnajor en adjudant moeten'vzorgen,
dat de algemeene guides naalfwkeqrig in de directie der
beide—‚voorname gegevene. punten marcheren, en »zich te
Y.

'y

‘

`

‚

‘

Р

‘

‘

diei'
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dien eindeäîom zich данная}? "найдёт, nu en dan

achter denlval'mdeldragerof den linker algemeenen guide
Ьеьчтп.Т - ’
"’ '
’
’
_

"

l ,l

.`

 l

‚1:9. Vhuilen de colonne uit verfcheídene bataillons
bellaat, moeten de algemeene guides van elk derzelven
zich bij opvolging, naargelang de voorlle afdeeling, die

van heevagndelen de achterlle afdeelíng van hun bataillon
g/ewend hebben; in de lijn van bataille Rellen, om in
dezelve door-‘te- marcheren, en zich , even als de komman
danig, de adjudant-mejor en d‘e adjudant, gedragen naar

hetgeen hierboven aan die perfonen vanl het, aan het
hoofd der colonne zich bevindende; bataillon voorgefchre
ven rs.
130. .De адамант-там van ieder bataillon moet den
’ guide v’an делай voorﬂe afdeeli‘ng altoos op omtrent vier
paden. binnenwaarts( van de lĳn der algemeene guides doen
blĳven, al ware het ook, ’da’t" de achteŕflŕeÍ afde'elîngen

van het voorgaande bataillon zich meer binnen- of buiten
.waarts begeven hadden; ten einde daardoor den invloed
van
de verkeerde
directie eens bataillons
op de ‘Avolgende
bataillons»
te verhoed'cn.
‘
’ ’
А

7131; ‘(xj’Wnnnëe'r de colonne, met den regter vleu
выпады ele-'lijn van 'bataille aan den aehrerkantw genaakt,
moet de kommandant 'der colonne', of die van het voorﬂe
bataillon, den linker guide der eerlle afdeeling geleiden,

nie: naar h'ét‘ oo' die lijn ”вешайте tnsfchenp’unt, maar
.

il;

.`

.

J.

(J) Pr.. XII. fig. з. ‘

‘

’

L

ten
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ten minlïe 200 veelï'verde'r li'n"s`,m~als de uitgeûrektlieìd

диетам >liront diet'afrfeeling'bedraagt, eny voorts
zoodanig
regte doen тапки, dak de guide, na'vol'nragte"V
zwenkin'g',I z'lelïï' omtrent vier pasfen aan 't'leïzemzi'jdeI van
het tusfehenpimt'Íbèvindt.l ’

' ‘

_

r."

‘

'

' Op'liëf oogenblik, wanneer de
afdeeiilig,` ~
na_132.regts'gezrvonken‘te‘hebben,'lanìgs
de сете
lijn vaxvi-’b-a'ailley
begint doo'ŕte ‘marcheren , moet'de regteat algemecnc'guide
zich op die lijn vervoegen, en op de Нее voorwaarts '
gegevene punten aanmarcliereu. De vaandeldrager moet

zich op 'zijne beurt, zoo dra de vamidelafdeeling gezwon
ken heeft, _en eindelijk ook de*` linker a/gfmcmc guide

zich, na volbragte zwenking der achterlte Iafdeeling, er

op begevenf"

’

"'

A'

~

~

133. Indien de colonne uit verfclieìdene bataillons
bellaat, moeten de algemeene guides der volgende Ьа
taillons bij ‘opvolging hetzelfde verrigten, dat zoo even

aan die van het voorlte bataillon der colonne voorgefclire
ven is, en zich, benevens de guides der afdeelinîen, `de>
kommandant, de adjudant-major'en de adjudant van
ieder bataillon, gedragen naar hetgene hierboven, ten
aanzien van eene, de lijn van bataille aan den voorkant
gcnakende colonne, is verklaard geworden.
134. Deze bewegingen zullen door eene colonne met
den linker vleugel aan het hoofd, die de lijn van bataille
van voren of achteren genaakt,'_nuar dezelfde grondre
gels, maar op eene omgekeerde wijze,worden ten uitvoer
gebragt. 
j
'
_
Р a

135.

224
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_ 135.` Indien, eindelijk, de colonne , in ltée van de lijn

yan bataille van voren lof' achteren te genaken, dezelve
genaaktc aan l_de regtcr of linker zijde, en zij langs deze
lijnl verder` moest dootmarcheren, om zich vervolgens
daarop Zin/c: of regis in> длин/е te Rellen, zo`u de
bataillons kommandant de algemeene guides op deiﬂank
der colonne doen komen, door het cotnmar'ldo:A genera/a
guides op ’t alignement, en zouden dezelve als dan in. de
lijn van bataille doormarcheren, en zich naar het hier—

boven voox'gefchrevene gedragen.

l

y

A ~

136. ВЁфаШеп de bataillons kommandantin‘in plaats
van de `colonne met den tijdmatigeu pas te doen mar
cheren , dezelve Wilde, doen marcheren met den ‚(langen

‘wegs pas of) pq; de route, zou hij het commando
manch-door dat van pas de таща moeten doen vooraf .
gaan.
»
'_ ‚
‘
J_

137.l Alles, wat hierboven ten aanzien der directie
is voorgel‘chreven, kan- insgelijks op eene, met den pas ‘
de route, in den mal-sch zijnde colonne worden toepasfelijk
gemaakt.
‘

Bemerkingm betrekkelĳk dan marsa/1 in colonne. ‚
.

Y

’

/

_

‘

138. Hoewel de pas buiten de tijdmaat doorgaans die
der colonnes op weg moet wezen, en hij ook‘meestin
de bewegingen (судила/2) van linie gebruikt moet wor
den, om redenvan
datophij,
den te
foldaat
de gelegenheid
verl‘chaﬂ’mda,
zijnaangemak
marcheren,
het best ц
/ voor de bewegingen in het groote en de moeijelijke we-y
’

‚

gen
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r
gen gel'chikt is; znl echter, dewíjl men zich vooral moet
beijverenßom de foldaten in de maat en l‘nelheid van
den tijdmatigen pas grondig bedreven te maken, bij de
bataillons exercitiën geen gebruik van den pas de route
gewin worden, dan alleen om zich‘naar en 'van de
exercitie-plaats te begeven, of wel om het werktuigelijke
der bewegingen van de colonne op weg te onderwijzen, in
diervoege, als hierna, in u“. 148 en volgende, uitgelegd
zal worden.
139.‘ Wanneer de foldaten volkomen bedreven zijn in
de rijdmaat van den gewonen pas, zal men de colonne

fomtijds met den gezwinden kunnen doen marcheren.
`140.

Tot ватт/е of hoofd-guider moet men twee к

onderofﬁcieren verkiezen , aan wien niets ontbreekt, zoo.A

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 onderofficreren
zullen , in de orde van bataille , de eene achter het regter ,
de andere achter het linker vleugelpeloton van hun
bataillon geplaatst worden', tot het getal der rotilniters
van die twee pelotons behooren, en bellemd zijn, om,
buiten de verrigtingen , aan hun in dit artikel voorgefchre‘
ven , ook nog diegenen waar te nemen, welke'hun hierna

bij den marseh in bataille'zullen toegekend worden. AZij
zullen ‚door de benaming -van regler generale/2 guida en

{in/ler genera/fn дитя worden onderfcheiden. 'j
.

‚

f l'

141. De vaandeldragers moeten telkens,wanneer zij ,op
de ﬂank der colonne' geplaats 'zijnde ‚"in de lijn van bataille

l’ 3

ver

`§26
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¿verder moeten doormarcllierenâ, hunne vaandels regt op en
neer tusfcben de beide oogen, met den fehoen ter hoogt'e

van den ‘broeksband, houden. .

‘

«

142. Naardien er zeer veel aan gelegen is, wanneer
eene colonne langs de lijn van bataille verderdoormar‘ ert,
dat de generale guides naauwkeurîgin die lijn marcheren;
moeten de bataillons kommandanten , de adjudant—majors
en adjudanten , welke dezelven daarin moeten houden,
zoo veel mogelijk,altijd de beide voorwerpen kunnen zieni,
waarop de manch der generale guides ger-igt moet wezen.
Ten gevolge hiervan moet de kommandant der colonne,
zoo menigmaal, als de grond geen merkbaar uirllekende
voorwerpen oplevert, daarin voorzien, door het ’ tijdig
plaatfen van aides- de- camp of ofﬁcieren le paard , welke
hij zoo veel zal kunnen vermenigvuldigen, als de emitan

dighedeyl vereifcheu zullen.
143. ‚ Drie aides-de-camp of ofﬁcieren te paard zullen ,
op de volgende Wijze, eene lijn kunnen verlengen gedu
rende zoo lang, als men verkiezen moge. Zij plaatfen
zich te dien einde vooraf op de lijn van bataille, de eerﬂe
op het punt, alwaar het hoofd der colonne iu dezelve
zal moeten komen, de tweede op drie of vier honderd
pasfen achter den eerí’cen, en de derde ’oplgelijken aflland
‚achter den tweeden. De aide-de- camp , die opde plaats
Нам, alwaar het hoofd der colonne moet aankomen, zal
zich, tot dat de eeríle afdeeling gewend heeft, aldaar
blijven onthouden, en zich alsdan in ‘den galop (of ren)
tusfchen de drie en vier honderd pasfen achter den derden

begeven. De tweede doet op zijne beurt hetzelfde, zoo


dra

‚
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dra het hoofd der colonne nabij hem komt; en zoo vervol
gens. Deze ofﬁcieren zullen niet mogen afl‘tijgen , zullen
frontmaken naar de colonne ,‘ en zich naauwkeurig in eene
Tijachter elkander rigten. Het zal altoos op hen zijn, dat
zich de algemeene дай/едины moeten rigten; -en het
zal‘aan deze laatl'cen zo)` veel te gemakkelijker vallen, zich
alrijd in de ware directie te houden, dewijl zij, gelladig de l
officieren te paard over het hoofd der voorgaande guides

knnnende zien, zich door de fout van een’ derzelven , die
zich mîsfchien van de lijn mogt verwijderd hebben, niet
behoeven te laten misleiden.
144.

Een enkele aìde-de- camp of ofﬁcier te paard

zal genoegzaam zijn, om de directie eener colonne met
zekerheid te bepalen , wanneer het gezigtspunt, werwaarts

zij hare flrekking moet nemen, zeer duidelijk zigtbaar is'.
In dit geval zal‘de aide-de-camp zich op de' lijn van
bataille llellen, verder dan het punt, alwaar het hoofd

der colonne zich moet vervoegen, aldaar zoo lang blijven
" ßaan, als dezelve marcheert, en aldus tot een tusfchen
punt verllrekken, om den marsch der algemeene guides
geregeld te bepalen.
` ’
145. Voor eene colonne 2van ¿en of twee bataillons,
zal men kunnen volllaan ,y met, ter‘aanwijzing van de
lijn,
die manfchappen
door de generale
zal moeten
worden,
te voetguides
te gebruiken.
A ‘ ygevolgd
/

_

.

\
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к. E

Colonne op weg.
146.

L

я.

‚

Het is, zoofwel ten aanzien van de op marsclì

zijnde, alsy met betrekking tot de manoeuvrerende colon
nes , een algemeene regel, dat zij nimmer, van het voorlle
tot aan het achrerﬂe der colonne, meer plaats moeten

beílaan, dan zij, .in orde van bataille `плите, doen’
zouden.

147. De nakoming,r van dezen grondregel vereischr, bij
eene manoeuvrerende colonne , geen afzonderlijk voorfchrifr.
Maar vermits de colonnes op marsch menlgwerf enge
wegen, ‚bruggen en ddﬁle‘s (holle wegen).0ntmoeten,
welke haar noodzaken, het front der afdeelingen te ver
minderen; zoo is het noodzakelijk, de handelwijze aan
te toonen, waarnaar zĳ in dit geval moeten te werk
gaan, om, zonder de colonne- te verlengen, den pa: de

route het langst mogelijk te kunnen behouden. Derhalve
Ille.

148. ( 1) Wanneer eene colonne pelotons in denpas de
route aan eenen engen weg komt, welke alléén aan eene

Гааге den doorgangr verleent,’ moet zij halve pelotons
formeren, alvorens zich in deze engte te begeven.
A

.

149. Deze beweging zal bij opvolging door ieder pelo
îon, het eene na het andere, kunnen gefchieden. Te
dien
(l) PL. ХШ. fig. x.

-’

д

|rŕ v-‘va-w

e

l
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dien einde zal de konimandant van het voorfle peloton
hetzelve, op de‘lwaarfchuwing van den bataillons kom
mandant of adjudant-‚major, en volgens de in de pelotor'rs
fchoolvoorgefehrevene commando’s en regelen, in halve
'pelotons formeren, en ieder der volgende pelotons bij
opvolging op dezelfde plaats, als het eerlle, worden

afgebroken.
150.

’

‘

Of wel zal de bataillons komman'dant al de

pelotons te gelijk kunnen doen afbreken, en te-die`n
einde ’commanderen :
'

1.

Formeert halve pelota/15.

a.

MARscH.

151. Ter uitvoering dezer commando’s, zullen al de
lpelotons koinmandanten, de kommandanteu der tweede

fectiën , en al de fectiën van het bataillon> zich alle te gelijk

_gedragen naar hetgene hieromtrent in de pelotonsfohool
voorgefchreven is.
2de.

‚

‚

152. (1) Wanneer de colonne, ‚nu in {'ectien ma;
cherende, door gebrek aan ruimte genoodzaakt wordt‘, om
haar front nog-meer te verminderen, zullen de komman
danten der feólien een of meer rotten doen afbreken, naar
‚gelang van de vernaauwing der engte, en zich zelven Ate
gelijker tijd vervoegen op de ﬂank van hunne feéìie in de
. plaatsl van hunnen.guide‚ die tot in het tweede gelid
zal
С

'

г

(1) PL. X111. ﬁ”. 2.
b

P

5

v

f

'23.

_ Balaìl/omïfc/mì. `Щде ‘nrmanuuq.

zal te rug wij'lnen.y решите: der Sectie ¿al zich tegelij
ker tijd achter yden kommandant derzelve plaatl‘en , Ien de

lguide in het derdeA gelid. ‘

‘

¿l .l

’

153.- Om op deze wijze het front _der {eener} ĳver

minderen, _zal men beurcclings сп ‚вещим ¿5ng reçççf, ¿n
linker rotten doen afbreken, naar mate дар het ‚glĳqu
aan ruimte zulks vordert, tot dat het from der {слёг ‚tot

op zes man , de kommandant;_daar niet mede onder begle
pen, is verminderd.

‘

_

A —

‘
v

3de,

154. Indien men naderhand, door de aanhoudende
vermindering van ruimte, genoodzaakt wordt,‘ om het
front der fecticn, reeds tot op zes man, de knm‘rnandant
daar niet onder begrepen, verminderd, nog meer" te
verkleinen, Zoo wordt `het, ‘dewijI er als dan Песню aan
éénen kant rotten kunnen afgebroken‘wezen, onvermij
delijk, om , ter voorkoming van het verlengen der colon

ne, de gelederen te doen opﬂuiten en den tijdmalige‘n
pas aan te nemen. Te dien einde zal de kommandant
der fectie commanderen: ’
‘
’

1. Achter/k gelederen орде/ан.
e.

MAnscH.

x55. (1) Hierop moeten de beide achterflre gelederen,
{dĳk 00k de afgebrokene rotten, ten fpoedigﬂe opﬂui’
`

о) PL. хш. 5g. 3.

ten,

_l
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ten, en moet de fectie yinl den tijdmatigen pas vallen, en
het geweer in den arm nemen.,

Zoo dra dit gefchied is,

zal de kommandant lder fectie al de rotten, die van de
tegenover gel’telde zijde aan den guide zijn afgebroken , in
(56113 doen opmarcheren, en te детке: tijd aan de zijde
van den guide hetzelfde aantal rotten, met nog één of
j twee daarenboven, naar dat het front één of twee rotten

moet verminderd worden, doen afbreken: en ontvoor te
komen, dat de rotten, welke moeten opmarcheren, daar
in niet door het gebrek aan ruimte belet worden, en aldus
de beweging van degenen, die aan _de tegenover gelielde’
zijde inoeteir afbreken, vertragen, zal de kommandant
der fectie die rotten , Welker in front moeten blijven mar

cheren , waarl‘chuwen, om’ílerk fchuiﬁs te marcheren
naar de zijde van den guide , zoodanig als in n“. 24Ì der
pelotons fchool is verklaard geworden.‘
4de,

156. (1) WVanneer nu de fectíe, nadat zij haar from:
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 ver-’
‘minderen; zoo zal de kommandant der fectie geen nieuw
rot meer doen afbreken, maar de vier .in front marche
rende rotten waarfchuwen, van verder’te blijven door
marcheren, en hij voor zich zelven, benevens de achter
hem ﬂaande guide en rotﬂuiter zijner fectie, blijven {lil
Haan. Voorts zal hij dadelijk de afgebrokene rotten waar
’
f‘chll- ‘
\
(r)

PL. XIII. ﬁg. 4..

hĳ: ‘
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fehuWen, om een rot verder naar de tegenover’geílelde
yzijde van den guídqop te fclluiven; en als’ dan zal hĳ
met den guide en rotﬂuìrer achter het bultenfle rot ор
ﬂuiten vnn degenen, die in front zijn blijven doormar
cheren. Op deze wiize zullen de at'gebrokene rotten, om
te marcheren, meerdere Íruimte hebben, dan wanneer de

kommandant der fectie Op nieuw nog een rot had doen af
breken.

_

`

‘
5de,

157. (1) Wanneer de weg wederom breeder wordt,
zal de kommandant der fectìe, gelijk mede de achter hem
marcherende guide en`r0tíluiter, wederom opmarchereu;

en naar mate} der vermeerderende breedte van den weg,
zal hij één of meer rotten doen opmarcheren, terwijl de
fectie intusl‘chen— in geflotene gelederen en met den tijd
matigen pas blijft voortmarcheren.

бас.

158:' (2) Zoo dra er weder zes rotten, de komman
dant de‘r fectie daar niet mede onder begrepen, in front
`zijn, zcal die kom’mandant, alvorens den pas de грим
weder te doen aannemen., er op moeren bedacht wezen,
omde helft der nog afgebrokene rotten weder te doen
opmarchcren, en om te gelijker tijd een even groot aan
_tal rotten van den: aan den guide Jtegenover geûelden

’

vleu
(1) PL. X111. fig.
(2) PL. X111. ﬁg. 6.
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vleugel'te doen afbreken. Nadat de’fectie‘ zich манеже-1
der op zes man'lin front, met een ‚чешет iederen; vleù~n ‘
gel, even groot getal afgebrokqne'rotten, ‚вещего ziet“,
zal de kornmandzmt derzelve сошшапаетеп:-'т _
‘
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1§'9.l Dezefcommando@ zulleny ópïïidodánîglevëìjìég’
als in no. 243 en 244 van de pelotons í‘chòòl iS vóórgef

fchreven’, Wórden uitgevoerd. "
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160." (1) De kommandant dcr fectie zal vervolgens,

naar mate dat de weg breeder тат, beurtelings ‘regtcr "
en linker rotten doen opmarch'erén.“
ß

д:

à
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161. Al de hierboven an'ngevvczenebeúvègìngeh''znllenT
op het commando der l`~2ctif.~koŕn«1`naíndánterrì;I lieŕeers't'

in de voorﬂe fectie der c'olonne5'1en фойе“ bîj opvolgîng~
_ in al de volgende fectíen , zoo dra Zij’ op <`'dezelfde' plaàfs
komen, gefchicdclì‘
‘
`
‘L

cm. De ‘aan het hogìfd 'zähne' ‘í'eêfìe’ zal de kro’nk‘e"
lingen van den weg of bollen ‚We‘g‘ volgen. пищевые: у
fectienzullen zich niet met de âîreétìe'* bemoeîjen_,` maar,

’ de eene na de "andere, juist; aldaál' "voorbij galán,` Waan
l
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langs de voorgaande {заткнет heeft.

De foldziten

’ moeten nimmer lde“?k‘vl‘a‘de‘ wegen zoeken te vermijden,’
maar—ieder manïmlöët-‚T‘IËÒÒ veel mogelijk, daar gaan,

waarheen >zijne directie (er zĳne {ilaàtsY in rijen en gele-ï
deren) hem leidt.

_163.

‘‚

Wanneer de fectie met den pas de route mar

cheert, zullen de veranderingen vandirectie altoos zon
der commando verrigt worden. Alleen zullen de Тесна

kommandanten hunne fectie desaan‘gaande waarfchuwen,
wanneer die verandering eenigzins aanmerkelijk is: en de
beide yachterfte gelederen zullen , zoo wel als de afgebr0-_
kene rotten, dezelve bij opvolging op dezelfde plaats,
als het eerlle gelid, ten uitvoer bre‚11gen._
’i

.

’‚"‚J..

»
к

’

1

164. Nadat de twee‘voorlle fectien den hollen weg
verlaten hebben,'zal de Apelotons kommandant het pelo
ton , op de aan hem door den bataillons kommandant of
adjudant-major gedane waarfchuwing, doen formeren: en
de ko’mmandanterr derjvolgende pelotons Zullen dezelve

bij opvolging insgelijks doen formeren, zoo dra die op
dezelfde plaats zullen gekomen zijn.Y

165. De bataillons kommandant, adjudant-[major en
adjudant, moeten naauwkeurig zorgen, dat de in dit ar
tikel voorgefchrevenegrondbeginfelen worden nagekomen ,
dat de colonne zich nimmer verlengt, en dat er geen
l‘tremming of loopen in den marsch отдам, het welk
voornamelijk afhangt van de oplet‘tendheid der fectie
kommandanten, om altoos denzelfden gang (allure),

’

zon
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zonder eenige vertraging of verfnëll-îng'ffìn denzelven, 'te' ’
doenhouden. JI
i .
l
‚
\.
.

‚.
I

166.

к...
'IJ'

De bataillons `koìnrnandallatv of adju`dant~ma§or

zal zich aan het hoofd van het laraìllon onthouden, om

deny 4pas der eerfïe afdeelìng te regelengfen voor деп-Кош—
mandant dierl afdeelinghet tijdlliprtŕe bepalen, wanneer
dezelve de hierboven voorgefchrevene onderfeheìdenc be»
wegingen der roeren@A overeenkomflig> mety de'n eisc'h der" '
voorkomende omllandigheden, moet doen uitvoeren. ’

`

167. Indien-dc colonneuit verfcheidene bataillons be
. Haan, moet iederderzelven opj zijne beurtïhetzelfde, wat*
vo'ór het voorlìe bataillon der colonne bepaald is, ver».r

мандаты; in acht nemendc, dat zulks op dezelfdeî f
plaats en op gelijke wijze gefchiede.

» a'

1Q. Ten einde het werktuigelijkj'ameńßel' van'alle
deze bewegingen aan de troepen Igemeenzaam te maken.,r
en dezelve're gewennen ‚ om in colonne op marsch 1angs~
fmalle wegen te marcheren „zonder immer de colonne to;

verlengen, zullen de kommandanten der bataillons di'e
gewoonlijk met den pá; de route doen marcheren , wan
neer dezelve zich naar'hunne exercitie-‘plaats begeven, of
van daar te rug komen, en dezelve look fomrijds door
enge doorgangen -doen heentrekken, om hun des te bef.
ter denut'tigheid der hierboven voorgefchrevene grondbe

ginfelen re doen gevoelen. Ook zullen zij, zelfs вещи
y rende den loop der exercitien, wanneer de foldaten in de
Í.grootte en tijdmaat van den gewonen pas eene volkomene

‘ yvasrheicl hebben, hetr bataillon fomtijds als color-ne op
'



marsch
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выездами/тог, nuez-mesme."

e

шанс}; (of langewegsìeoloml‘e) kunnen doen marcheren,
fectien doen formeren, dan eens te gelĳk, dan eens‘bĳ

opvolging, `en voorts de verfchillende hierboven ver~
klaarde ijotswĳze bewegingen doen yervigten.‘ _ci
п.

_,

-¿;6Q„~.Te, dien einde zalde kommandant der voorﬁe
(действ: front derzelye trapswijze 'tot' op vier man doen
vĳmindeiîen, en veryolgens de afgebrokene rotten, het:
цв, het andere, weder doen opmarcheren; zich daar

bij‘ naan d€,;hÌ€TÏZQY€H voorgefchrevene gxondbeginfelen
gedragende. De bataillons kommandant zal den adjudant
Ingij gelasten, om-‘daarop Не: oog’ te houden, en’aan
den ‚kommandant‘dier fectie het oogenblik aan te wijzen,ì
wanneer hij de verfcheidene rqtswijze bewegingen, -die

in.dir.;artikc1 zijn verklaard geworden, moet doen uit-f:
voeren.
.v 
’ ‘ ‘ ..'„„' ‘
1:70. De batuìllons'kominnndant‘moet zelf `cr wor
waken, dat iedere der volgende fectien dezelfde-kbeWe-c
ging, op dezelfde plaats, alsf. de haar onmiddellijk voor
gaande, ten uitvoer brengt, gelijk ook’ dat ‘de colonne
niet uiteen wordt—gerekt.
’
‘g

и

171. Door eenigehei‘halingen vîan deze les, zullen de
fectie-kommandariten in de werktuigelijke’ uÎtvoei‘ing dezer"
bewegingen vast, en de 'foldaten gewoon worden, om“
met gemak en juistheid alle diegenen, welke de aard 'der

wegen van eene colonne op niarsch kan vorderen, (стем:
rigten.

_
>
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De nakoming der yhierboven vocrgefehrevene
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regelen', от het front eener colonne, naar de ornllánrlìg
heden, te verkleinen, is des te gemakkelijker, omdat zìj

van den kant der fectie-kommandanten alleen de 0plet-‘
tendheid
om ieder opwelke
zijnezijbeurt
be l l
wegingen’vereischt,
te doen uitvoeren,
door`dezelfde
de fectie,

die de hunne onmiddellijk voorgaqt, zien verrîgten.
Algemeene bemerkingen betreffende de colonne

`

Г

op тата/2.

i

.

173. Van al-de onderwijzîllgen, \}\\felkeA men aan de
troepen geven kan, is er _geene van meer aangelegenheid,
wegens ha_re toepasﬁngen ‚dan die der colonne op marsch.
Indien dit onderrig‘t niet op goede grondbegìnfelen geves
tigd is, zal het ` mecanide gebeuren, dat vhet астма:
van deszelfs
eene op afllanden
marsch zijnde
colonne zal-moeten
loopen,
omV
te herﬂ‘ellen,
‚of het voorlle
zal—

moeten [lil houden, om `te wachten, tot dat het achter
Ее Weder bij is, - dat ook de colonne, te veel planas
bellaande, niet tegen eenen onvoorzienen aanval belland
zal zijn, -- банде marsch verfcheidene uren langer zal

’ duren, dan wanneer hij in behoorlijke orde gefchied wa
re, - ‘dat de troepen afgemat zullen worden, en vdat de
’ generaal, den tijd niet kennende berekenen, dien eene
colonne zal belleden, om eene gegeveneî‘ruímte te door
loopen, ook nimmer met naauwkenrigbeîdi den mansch‘
van verfeheidene colonnes,‘ ten aanzien van elkander,

vooraf zal kunnen beramen.

'

'
\

s.

174. De gewone gang (al/ure) of пешем eener op
marsen zijnde colonne zal, bij goede wegen en in een
Q

l

vlak

\.
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vlak land, van‘tachtig >tot negentig pasfen in eene mî~>
nuut moeten zijn. Deze fnelheid kan gemakkelijk wor
den vol gehouden, hoe diepV de çolonne( ook zijn _moge.
Maar op door den regen. bedorvene wegen, door be-
ploegde landen, in zwaar zand of over bergen, moet de
voortgang of beweging van omtrent zes en zeventig pas
yfen in eene minuut wezen. Het [laat aan den komman-1
dant der colonne, orn dit, чпаагд mate der omllandighe
den, te bepalen. `Eene colonne, `uit leen enkel regiment
of zelfs uit eene brigade bellaande, zal, wanneer het
noodig is, gemakkelijk tusl'chen de negentig en‘ honderd

pasfen in iedere minuut kunnen afleggen.
. 175. Het zekerlle middel, om wèl en- behoorlĳk- op
den langen weg‘te marcheren„~bel’taat daarin, dat de cof
lonne geíladâg eene gelijke en geregelde beweging onder?

houdt, endet, zoo eenig beletfel eene of meer afdeelìm
gen noodzaakt, om den pas in _te houden of te verkor‘
ten _‚ dezelve, zoo dra deze oorzaak verdwijnt, haren
aanvankelijken gang dadelijkvwederom aannemen.

.

1.76. Nimmer moet eene тесны; eene te groote tus
fchenruimse tusfchen zich en de voorgaande afdceling
open laten. Maar het is‘fomtijds noodzakelijk, ten einde
den marsch niet te vertragen', om de tusfchenruimte te

vernaauwen , gelijk zoo aanﬁonds zal worden’verklaard.
177. Indien, bij voorbeeld, de aan het hoofd zijnde
afdaling een ﬂecht eind wegs,- eene Ней: hoogte, of
eenig ander, welk _beletl'el ook, waardoor zij genood

zàakrwxdsĳharen pas in те hQuan @f__té verkorten»
дыме

a

A

aan'
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939

aantreft; zoo moetechter—dc volgende afdeeling daarom
niet, vóór dat zij op dezelfde plaats komt, haren. pas ver‘
tr`agen Òf verkorten, al ware het ook dat zij ganfchelijb
op de eerlle moest opfluiten. De dei-de afdeeling moet,
op hare beurt, hetzelfde tcn aanzien der tweede, de
vierde ten aanzien der derde, en zoo vervolgens, tot aanl
’het achterfle der colonne toe, in acht nemen.

178.
men,

Indien, in plaats van dit voorfchrift na te ko- \
al de afdeelin‘gen der‘wolonne, te вещие: tijd

met de vool'í'ce, haan pas inhielden of verkortten, zou
daaruit voortvloeijen, bijaldien men de colonne veron
derﬂelt боо_ toíí‘es (of omtrent goo roeden) lang te we

zen , dat de achterlle afdeeling ‘haren marseh op 600101

l

feu afﬂands van het beletfel zou moeten beginnen te Ver-ß
tragen, en dat derhalve, om het langer worden der со
1онпс te vermijden, de voorfie afdeeling haren pas,
noodzakelijker wijze, tot op eenen afﬂand van 600 toi
verkorten:
fen voorbij en
het menﬂían
bel el zou
lîgtelijk
moeten
befeﬂ‘en,
blijven hoe
vertragen
zeer de
of l'
marsch eener colonne, indien dezelve dikwijls diergelijke

hinderpalen
daardoor
vertraagd
zoude
worden.kwam `te ’ ontmoeten,
'
‘
Y

179.> Daarenboven zal, Wanneer de voorl’ce HfdeelîngÁ
‘haren pas begint te vertragen of te verkorten, detweede
zulks niet eer, dan na ten minste een of twee pasfen,

gewaarworden, en mitsdien reeds meer' of min haren uf-‘
Rand verldeind hebben; en 4hetzelfde' zal ’aanr de derde
afdeeling met betrekking tot de tweede , aan de vierde met
betrekking tot 'de derde, en 'zoo-verder, overkomen,
“‘
Q 2
“han

:4o ‘
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l

Waaruit dus volgt, dat, zoo men er opällond, om
_ den afí’cand tusfcben de nfdeelingen altijd naauwkeurìg
к
.
.
te onderhouden, iedere der boven genoemde afdeelmgen

daarna zou genoodzaakt wezen,

om kort` of lang

‘ gedurende eenigen tijd haren pas te marquereii of in te
korten, “ten einde haren afliand te herllellen; het welk
l

» @ogenblikken van f_lillland en van loopen, en eene altijd
durende golving in de colonne zoude veroorzaken.
18o. Alle deze zxvariglieden zal men ontwijken;
bijaldien iedere afdeeling denzellllen voortlganghoudtätot
op het oogenblik, wanneer zij het beletfel ontmoet:
als wanneer de behoorlijke afllîanden achtervolgens geheel‘
van zelven weder zullen verkregen worden; omdaî,V

wanneer iedere afdeeling hare’aanvaniìclijke beweging
weder aanneemt op het oogenblik, als zij liet'belerfel
voorbij is , onderwijl de volgende afdeeling, daarmede
nog te doen hebbende , zich genoodzaakt ziet, hare
beweging te vertragen ,‚ het дат? gebeuren moet,
dat de voorile afdeeling der colonn jzich even.zoo veel
verder van de tweede zal verwijderen, als in het eerst
de tweede zich Ментор de сете heeft opgeiloren: en
.dewijl dit bij opvolging met al de afdeelingen moet
plaats hebben ;’ zal iedere derzelven , zoo dra zij het ‘
шаге} voorbij is, zich op den behoorlijken aflìand van .
de onmiddellijk voorgaande bevinden.
,
181.

Door op deze aangewezene wijze te Werk te

gaan , zal nimmer eene colonne kunnen uiteen gerekt
worden.
Maar wanneer` dezelve eenen heuvel of berg

ontmoet, zal het gedeelte der colonne , da: berg op gaaf э
’
des

’_

___;„lwmww
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deszeifs afl’c‘anden des te meer

\
geﬂoten

‚‘‚
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щи

hebben,` rma-i’y

mate hetzelveverpiifgt zal zijn geweest ,‚ om den pas,

onder het—klimmen , .rever-tragen of in te korten; in
diervoege, dat ,l zoo hetzelve was genoodzaakt geweest’l
om deszelfs voortgang, bij voorbeeld, een zesdekgedeelte
te vertragen, iedere afdeeling van dat‘ gedeelte der colowe
als dan ook een zesde deel der benoodigcle ruimte zoude

ontbeeren ,ì om zich 'in bataille ‚te Pfeilen, terwijl het
gedeelte , dat nogr in de vlakte marcheert, of dat den
berg reezis\`beklon1'trren heeft.,y dészelfs behoorlijke af
ﬂnnd‘en zonde hebben. ‚ Indien nu de‘ colonne, onder
dusdanige mnﬂandígheden, genoodzaakt wierd, om zich
Ymet het front naar. eene der zijden in bataille te Hellen,
zou iedere œftieelirig, Welke zich `in het geval mogt
bevinden, van niet tusfchen zich en.- de onmiddellijk
voorgaande afdeeling eene ruimte tc hebben, gelijk aan
de’ uitgelìrektheid van haar front , naar mate het haar
aan grond ontbrak, één of .meer rotten achter het front
_laten Haan; het welk aan geen de minste zwarigheid`
_ zou londerhevig wezen , naardien de overtailige--rotten
van ieder bataillon één of twee pelotons zouden kunnen
zamen Rellen, welke in 11e/¿rw (of voorraad} achter
hun bataillon' geplaatst , of vtei; verlierking van de deelen

der linie ,r welke dezelven mogten noodig hebben,
zouden kunnen gebruikt worden.

€182. Indien de colonne ,` in plaats van front te maken
naar eene ‘der zijden, zich vóór- of achterwaarts in
b‘àtaílle moest formeren, zou , naar mate zij mindere
ruimteïin de diepte befloeg, `de linie ook des te fpoediger
geformeerd wezen.

Het isÀ derhalve' uitgemaakt, @dat

Q 3 _

het

)
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.MMU/om миг.

IIlde живите.

het hierboven vastgellelde grondbegìnfel het voordeel
oplevert, van den marsch eener colonne vaardiger en
minder vermoeijend te maken., zonder bij eenen aanval

dezelve 'aan eenig gevaar bloot te ftellen.
*183.l Telkens , wanneer het vooríle eener colonne
van eenen berg ol' heuvel afdaalt, moet zij denzelfden
.‚ ч voortgang,
dien zijч in de_ vlakte gehad
heeft,‚ behouden.
.
`. r
_
184, Wanneer de kommandant eener colonne noodig

oordeelt, om den pas derzelve te doemverhaasten of
vertragen ,

moet ‚ hij den last daartoe zenden .aan de

kommandanten der verfchillende bataillons, hun beve
lende, om zich ieder naar- hun vóórbataillon te. v'oegen,
en moet hij zelf langzamerhand den pas 4van-wher aan
het hoofd zijnde bataillon doen vertragen of verh/aasten,
tot dat de -gang (allure) van dit bataillon zoodanig is,
als hij noodzakelijk oordeelt. .
185.

“’Î

Wanneer eene colonne uit verfcheidene bataillons

bellaat, moet haar kommandant altoos een aide-de-‘camp
aan het-A achterlle _der Acolonne laten, ten einde, zoo
het
bijblijven aan пешие
moeijelijk
nìogt vallen, Ahem.
desaangaandefpoedi'g
re komen
waarfchuwen.r
_
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186. Wanneer eene colonne, pelotonswijze marche
rende, ‘‚-d00r‘gebrek
ruimte tot het doen afbreken
van ílechts eenige rotten genoodzaakt wordt, zullen de

pelotons kommandanten regter en linker rotten doen
afbreken.

Doch indien het gebrek aan ruimte zoo groot

is ‚" ‘dat het front rot. op de helft. moet verminderd
.

wor~
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’ ц:

“мощен"; 200 moet men 'aanÎhet- afb reken niet fectien
de voorkeur geven.
‘I’
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187.Î“>Me’n moet aimes verkiezen, om in îeder bag
шиты >de peloto’ns tegelijk te doen afbreken. Maar
om de ’pelotön‘s we'der ‘teîfo'rmeren, is het onverî'chìllìg,

of die 'beweging îdoorlhet geheele bafaillo‘n in eens, dan.
we! ‘líĳ-‘Iĳﬁvblging 1606! НЪгэ'ёеп‘ё‘ЪеТОЮП "na 'het andere,

gefciiíëdef.’ "“In "èeﬁ'e =ёо1оЬпё‘уа11д9гесггеп5-йз 'hetl insgelijks
'verkìèálìjk "','-‘ ‘öm" ‚ -

г (Рё"‘Ьгееаге ’vïá‘n‘“ den holleń

weg (off танца/ему, in” ищет naá’uwl’ce gedeelte
vooraf’A bekendY ië’,Î ‘als dan; eer men er` ‘in komt‘, op
Het comìnahdo van 'den bataillons kommandaút', ‘het

vereischte'; aantal шепча :alude fectienft‘e детки doen
afbreken# Wanneer eene‘ïfectie' door gebrek aan'fuírhtb
genoodzaakt wordt , om " den tijdmatigen` pas Vl'aan itt
nemen , moet zij zorg dragen , van dezelfd’e‘fnelheid‘,

' welke zij inden _pasI de route had, te behoeden.

188.l ’De-feetíen‘ moeten' altbo‘s‘, wanneer’ zĳ fchuin‘:
marcheren , ’ om van pelotons' fe'crien"of vah ‘íëétieìì

pelotons te for'meren, den" pàs'behoorll'jk verlengen"; ef!
even eens `moet!` het gelegen Zijn met (Те-‚топал; Welke

men doet ‘af breken of‘ wederl’opmarcheren; Verdeŕ í‘s
het , »wanneer men de Ijpeïotons bĳ opvolging la’at‘afè
breken of opinarcheren ;” van ‘het grootl’ce “мамаш,

\\"

l

‘dat geen der afdeelingen denê‘pás vertraa'gtvof' Verkort,

onderwijl de onmiddellijk rvoorgaande afdeelìng: deze
beweging ten uitvoer твид-раст]! de tolońne ziclfi
‘anderzins verlengen zoudeÄ"m _i “И" °

Q4

и: „М; ,n
189:
l'

_».
‘

щ

‚мылом ﬁﬁoojl. ‚IIIJe ` правьте}

rl‘p.‘ Men heeft hierboven aangetoondîdaeeeni

colonne in den jaar de rouw met niet minder dan zes
man in front, de kommandant der fectie daar niet onder
begrepen ,Y kan marcheren , zonder zich te Verlengen.

Eene colonne, welke in den pardo route mer drie man
yin front marcheerde, de kommandanten der-fectien daar
niet onder begrepen, zou het dubbelde van Lde uitge

{h'ekrheili beílaan, welke zij in de orde van bataille zon
vervullen: yenindien zij onverhoeds wierd aangevallen,
zou zij gevaar loopen vanlgellagen te worden, alvorens

`zij zich zou ‚kunnen formerenî‘ Ten gevolge van deze
`bemerkingen ’‚ moer men ,_ als men zich in de nabijheid
.van den vijand bevindt, ven de weg niet toelaat, om
met zes man in front, de kommandant der‘í‘ectie daar
niet onder begrepen, te marcheren ‚ altoos verkiezen ,
om met den lijdmatigen pas en iu geﬂotene gelederen

¿ic marcheren.
‘

‘

`

„ о

д

195.

‚l

Inriìen

eene

colonne

l

eenen

Y j

д.

zooclanigI engen

ldoorgang ontmoet ‚. dat zij .genoodzaakt wordt, om* met
één of twee man‘ in front te marcheren ‚у moet de
kommandant der ‘colonne één of twee gelederen ‚te gelijk
doen doortrekken. De gelederen moeten zoo digt, als
mogelijk
en ‚zonder rijd. te verliezen , op elkander

volgen. De (сайт moeten zich weîler‘formeren, naar
gelang zij de engre verlaten: en_het voorfte der colonne
moet zoo ver voorwaarts

rukken ,

tor

dat

tusfch’en

herzeva en de doorgetrokkene engre de verc‘ischte ruim

`te is, om de ‚gantl‘che‘ colonne, wanneer zij geheel is

opgeﬁoren , re bevatten ‚ en als dan halthouden , en
f

~

‚

j

wach‘

15221
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wachten, tot dat het achterlle gedeelte mede doorge

trokken is.

‘

1

‘ `1‚
`

—‘

‘

... а
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. ‘
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,l

~

..
.
J
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Vérandefjng уф: c_di/faerie 'in “cola-‚me `opl . x" if
bede distantie.
_

191,

Wanneer de bataillons Kommandant van шлёт

’ _‘wil_doen veranderen,_;gú hij den las; daartoe nan glen
.Akomm'andavnt ‚van de `voogllze afdeeling den colonneJ doen'

¿gewordenè en ziehl zelven terßond _naar de Iplante begef
(ven,y alwaar de. beweging zal moeten beginnen , en,
¿het zij eine de verandering van directie naar de >:zijde van

‘îden guide, of naar den tegenoverV gellelden kant moet
`ûgefchìeden , . zich aldaar zoodanig llellen, als in (к)

>PL. XlV. fig. »1 en 2 is afgebeeld,l eu in dien Лапе!
blijven ﬁaan, tot dat de> laatﬁe afdeellng van zijn bataillun
_:ot_ op zijnenoogte is gekomen. ‘l ï
192. De guide van elke afdeeling moet zijne [trekking
J’Koodani‘g nemen, dat hij, rakelings langs-.het hoofd van
и het paard van den bataillons kommandant, vóór hetzelve
moet voorbij komen: en wanneer hij aldaar gekomen
is , zal de kommandant ~der afdeeling,.`op .de commando’s
en naar >de grondbegìnfelen, in de pelotons fchool'voot.
gefchreven, van directie doen veranderen.
I

‚. 193.

Wanneer de colonne naar de tegenover geflelde
l '
’
zĳ

n (r) PL. xw.’ fig. ren 2.

‘

Q 5

p

e46
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zijde der’guidesî’va’n direcrie fmoet veranderen, moet de
bataillons kommandant er zorgvuldig op letten, dat de
guide van iedere afdeeling, gedurende de zwenking,
noch buiten- noch'binnenvvaáñîä Hirigere, maar dat hij
zich over al de punten van den cirkelboog, die door
hem moet befthreveń worden, "beWee’g't.’ ‘ “” "
..

l...

‚î‘‚;.\

\

194.

Telkens , wanneer zich in de nieuwe directie

` _ ‘geen
het
IWell( hobg‘diîíiékén’d’of
‘гос een" ngezi'ïgt'spuntmëŕlrba'ar'
:landen voorwerp
guide vanopdoet;
het‘iì‘ooﬁi

наградные ’ kàn' verwekken@ 'moer de adjudant-major
‘zich’ 'een"'fvveinig "té voren 0p‘ï1eèûén‘7a‘ﬂiand van dertig
‘of veeŕŕig paÈfen ‘in'fdeierllœl üellen'ïä'e'ri dé‘ voorl'ie guide ,
‘zoo dm И] gewend’ﬁ'ee‘ft’; “op ведают t'wee '.puntenr“
in 'het oog'neńien; 'iny de" regte ‘lijn-'5'l die ,

'beginnende ,

bij hem'

tusfche'n 1" _de’ beîdè‘Îhielen ‘van den met

'het' gezig't апатит -ioe“í’caanden idju‘dant-major zou
4’do‘orlo‘openË ’ Voorts' moet' deze Îgùîd'eï ‘telkens nieuwe
punten in het oog nemen, 'naar gelang hĳ" verder vooruit

kann. I
:r': :.‘ -.
Ĳ 195.

Aд
и

\
¿up

‘

`
.

’

'De adjudant p 'oet zorgdragen', daty de guides

zieh op den, aan het zwehkingspnnt rzich bevindenden; ‘
bataillons- kdmm'andant in diervoege aanbeg'even ‚7 dat

zij het hoofd-‚‘van deszelfs ` paard rakelings “voorbĳ
komen.
’
‘
’ 196. Wanneer de colonne uit veŕfcheiclene bataillons
шиш, moet de- kommandant van het“ tweede bataillon
zich op hei zwenkingspunt plaatfcn , zoo dra die van

lhet onmiddellijk voorgaande пешем verlaat; en zoo
’

ver

Витает—мод}. Ша: ‘Arnurïmê.

Qq!

`vervolgens, van bamillon‘tot’bataillon, tot aî‘m het einde

‘der colonne! en het is‘ enkel de adjudant-major alleen
Van het-eerli‘e‘b‘ataillon, die zich"dèrtig oi“ 'veertig' Ipizslìfil
voorwaarts ‘in de nieuwe directie moet Ilellen,f'idoordlellly
het voorlle gedeelte van ieder der overige bataillons het

voetfpoor \ van
het
‘voorgaande"bzltai'llon
'moet'
volgen.
(
.
v l\ »q A.
_ ,YH
Y
.
‚
‚ s;

.BMU/lingen едим/‚уж de Verandering ’wm
шпане)” colonne.

"_’197.‘ In de‘pel‘otons fchool. heeft men aangetoond,
hoe veel er aan gelegen is",v dat .iedere"afdeìelingy hm‘q
verandering van directie júistîop-dezelfde plaats, als da
voorílé, ten—uitvoer brengt',‘.en'a1ld'a:ufreglzhnìekigl aam‘
komt, - dat hetzwenkingspunt altĳd zoodanig wordt

viiîjgelxmalu,l dat тише: z‘wenken‘bezig zijnde afdeelin'g'
nimmer de beweging der volgende'ophou’dt, _man dat;
van iedere afdeeling, de zich aanrde’zijde ‘der directiﬁ

bevindende guide zijnen pas onder het wenden niet
ve‘rlengt noch ver—kart. и Hoe ianger mr de colonne. is,
hoe noodzakelijke: 'de ‚ﬁrikte nakoming dezer grondbm

ginfelen zijn. zal.; f1 omdat eene- bijnaz onmerkhalre ‚feil‘ĳ
m het hoofd der colonne begaan», ¿veel beduidend zml
worden, indien-zij zich ‚погани het einde ‚van „сет-шва
colonne uitíìrekte"; het welk ‚daarom; de bataillons 'komm
Мандаты, 1de adjudnnt‘majors en de adjudanten’.met;v
de grootlle ’zorgvuldigheid nioeœu'voorkomen.

:.i. ‚

‚

"‘

’

,‚"—. ĳ“:

.,“Î'.‘ tir щи

198. W'nnneer
er ﬂechts„onderwezen
wordt,
’zal‘de
bataillons
kommnndànt
‚ ina plaît-smir'ìlrll ziclr
in ’perfoon
naar

1,48
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naar het ,zwenkingspunt te begeven , derwaarts eenen’
jalonneur kunnen zenden. Maar wanneer de colonne uit

verfcheidene. bataillons beftaat, moet hij zelt zien aldaar- \
vervoegen.

„n

An'rlKEf/a.

‘ /ч\
\

Verandering van directie in colonne' ар heele
dis'tzmtien, door de prompte (gezwinde) ‘
I

’
‚

manoeuvre.
,î 199.

De veranderingen van directie 'door' middel ~der’

pramjms (of vaardige) manoeuvre beí‘taan daarin, dat
men eene marcherende colonne гроша; in cene nieuwe
directie brengt ,‚ door de‘afdeelingen daarin te doen
komen 4uit de flank , in í’ceê van dezelven , om hare
directie ¿bij Iopvolgingop, dezelfde phage, als de voorlie

afdeeling , te veranderen , verder in' de ecrite directie
te `laten.d.oorrnarr.'hl:1en.
`
’ ‘
„_ noo. Alzoo, wanneer eene cdionne op‘heele’diﬁantí‘e,
m'et den regter vleugel vóór, pelotonswijze marcheert,

en de bataillons kommandant haar door de gezwinde
-manoeuvre links van .directie wil doen veranderen,` zal

hij den kommandant van het eerlle peloton verwittigen,
om links te doen wenden, en te gelijk aan den linker; —
guide van .dit peloton (яг) het punt aanwijzen, Waarop
hij zich , na gewend lte hebben ‚ voorwaarts moet
‘aanbe‘geven, of, bij gebrek aan eenig merkbaar voor
werp ,l
‘ (x) P1‚‘XIV‚ tig. 3.h

` ’Y

\ i

Ч

‘
-

\

l’

’
k

.
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werp , het welk tot punt van directie aan‘ den >guide
van het hoofd der colonne zou_kunnen veríh'ekken ,
den adjudant-major vooruit zenden, om zich dertig of \
-veertig -pasfen voorwaarts in de nieuwe directie te gaar”
Iiellen.

not.
op

Het aan het hoofd marcherende peloton zal, ‘

hct

commando

van

zijnen

kommandant ,

links

wenden, en de linker guide van hetzelve zal vervolgens,
op de hierboven in n0. 194 aangewezene wijze, in de
nieuwe directie doormarcheren.

202.

"

Nadat ten minste twee pelotons in de nieuweA

directie zijn gekomen, zal de bataillons kommandant
commanderen : `
/

’

I

I.

Prompte manoeuvre regt: uit de ﬂank.

2. Ze: [rial/Ze peloton—r, gezwinde pas.
‘l

3. Mensen. _
203. Op het‘ commando manch, zullen al de pelotons,
Behalve degene , die reeds in de nieuwe directie gekomen
zijn , in den marsch râgrs ~om maken en den gezwinden
pas aannemen. dievzich
De pelotons
, ieder
geleid
doorguide
deszelfs
kommandunt,
ter zijde
van den
regter
zal
‚ begeven, zullen aldus uit definnk4 naar de nieuwe directie'
marcheren , en bij opvolging in de colonne komen plaats
nemen, tegen derzelver hoofd aanfluitende , zooflang als
dezelve voorwaarts blíji't marcheren: en ieder pelotonfzal,
zoo’ dra het in de colonne komt , ’zíjne directie nemen

evenwijdig met die van het onmiddellijk voorgaande peloton.
‚
у

.
..1

l.

I

204 e

g5@

ßirmillomfcńaol. Hide привит.
I

304, Elke решат kommandant zal, zoo dra hij tei'
hoogte kofnt van den linker guide der pelotons, die reed»

inv de colonne {land genomen hebben , voor zich zelven
blijven itil ‘ﬁaan , zijn peloton voorbij zich laten Неси.
trekken, en zorgen, dat de regter guide, welke hetzelve
geleidt, zijne (trekking evenwijdig neemt met het voor
gaande peloton: en zoo dra de linker guide Aer`.hoogte van

._ 5-1 i den'f pelotòns koìnmandant gekomen is, zal deze kon'iman`
д.

` y«laut commanderen:

‘

/

‘‚_“

:f

3

1.

Pelota”.

n'

.
`

в.

‚

‚


.‚
HALT.

l

n

\
‚

3. ‘Ркоыт. ‚
4.

'
`

’

‚

к

MARSCH.

.J " î "5. "Guido: links..
205. Deze commando’s ‚zullen fpoedig achter станам

moeten uitgefproken worden.
Op het tweede , zal het peloton halt houden.
206. Op het derde‘, zal' hetzelve front maken : en de ’ ’
pelotons kommandant zal zich dadelijk twee ,pasfen vóór het
midden plaatfen, en de linker guide zich ten fpoedigite il
de directie der vóór hem gaande guides begeven.
»

.

\`

207. Het commando тяги/Е zal op het oogenblik ‚
wanneer het peloton zijnen behoorlijkcn afiiand heeft ,
worden uitgefproken: en als dan moet hetzelve zich ten
{_'poedigile in beweging Rellen en den pas aannemen van

het vóór hetzelve marcherende peloton.
-

De linker guide
moet

o

Вашими; fcñool.

IIId¢ лишит.

moet het voetl'pooi; van den
volgen.

‘vóór ‚hem

д5ъ=

ènnnden guide

‘

208. Op het vijfde commando, moet het peloton, indien
e1'y eenige openingen 'tusfchen de rotten`mogten ontllann
zijn, ongemerkt:` naar deszelfs linker guide aanñuiten, en

'de directie (leiding) van denzelveu "volgen.

299. De barailloná kommìmdant moet de beweging
der uit de ﬂank marcher-ende pelotons nagaan, en
mauwkeurig’ zorgen ,‘ dat dezelve‘ zoodanig naar het

hoofd der colonne opi'ukken, ‘dat zij ‚` bij het plaats
nemen in dezelve, nimmer te veel aﬂlands hebben. Te
dien einde moet ieder peloton, bij het ’inm’arcberen in
de’ colonne, wèl’op het ‚ vóór hetzelve marcherende,
peloton aanﬂuiten.

nto.

“ .
.
De adjudant-major
moet ter hoogte van den

voorilen guide marcheren, en zorg dragen, dat die

guide naauwkeuríg in de hem aangeWezene directie door’ ‘
inziï'cheert,` en de onmiddellijk volgende guide in dezelfde
directie blijft.
‚

.

211. De adjudant moet, ter hoogte van de achter-lle
pelotons, de beweging volgen.
`

,_ 212.

‚

.t

Deze bewegingaal door eene colonne , met den

linker vleugel vóór, op ‚de tegenover ведете wijze uitge~A
voerd worden.`
L „д
'
'.»u P
ь.’

a

x ilu i.“ li. al

.

i

.J

‘8
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Bewerkingen betrekkelĳk de gezwirzde manoeuvre.
v 213. Het is van de groolﬂze aangelegenheid, dat de
pelotons, bĳ het inrukken in de colonne} nimmer hun
ncn af‘ll‘ nd verliezen: en het is daarom, dat aan dezelve

is voorgefchreven, om altijd, onderwijl zij uit de ﬂank
naar de nieuwe directie marcheren, naar het hoofd der
colonne aan te fluiten, en met den gezwinden pas te mar- l
_ cheren, ‚zonder het welk het verlies der afüanden omver

mijdetijlt :cou zijn. Het is insgelijks om dezelfde reden,
dat men ‘aan de pelotons kommandanten heeft voorge»
fchreven, hunne commando’s bij het inkomen in de
colonne kort op elkander te doen volgen‘, en dat van MARSCH

te doen , alvorens zij guide link: commanderen.
214. Mcnzoude ook, indien men het gepast vond,
in het beginne .twee voorlle pelotons, te gelijker tijd
met de Volgende, uit de ﬂank kunnen doen marcheren;
aan dezelve eene zoodanigelìrekking gevende, dat z'ij regt
hoekig op de nieuwe directie , Welke men wil doen aanne
men, in dezelve moesten inrukken: alwaar zij als dan
FRONT zouden moeten maken, om‘vervolgens in die
nieuwe directie door te marcheren,
i ‚ 215.

Indien de bataillons kommandant de colonne,

alvorens al de pelotons in de nieuwe directie ingerukt
Waren, wilde doen halt houden, zouden alleen degenen,
die daarin reeds mogten gekomen zĳn, op het commando
HALT van den bataillons kommandant blijven {lil itam.
Daarentegen zouden'die, welke nog uit de ﬂank marcheer»
den, geen halt houden, maar, naarachteren aanﬂuitende,
blij,

Bataillon: fchool; Шаг AFĲÈĲLINË.
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blijven voort marcheren, en zich aldus op eenen afflané.
van het voorgaande peloton, gelijk aan de nitgei‘trektheid
van hun front, in de nieuwe directie begeven: alwaar

zij vervolgens, naar gelang zij in de colonne plaats
namen, zich in bataille zouden formeren, bìjald‘ìen‘de
voorlle pelotons deze beweging hadden ‚verrigt.

Aa'rrxnryg.'
\
I De colonne doen bal; hal/dm.

.I'

216. Wanneer de bataillons kommandant „de in marsch;
zijnde colonne begeert te doen halt houden, zal hij сош

manderen:

_
Iu

’

Colüﬂﬂea

a. Нцт.‘

`

‘117. Op het commando belt, het ат“: door"` de pe

lòtons kommandanten op her oogenblik, wanneer'zíj het
hooren uitfpreken, herhaald moet worden , zal de colonne
{land houden, en mag zich geen guide meer verweren,

al ware het ook,- dat hij zijnen behoorlijken этапа niet
had, of `zich niet in de directie der voorgaande guides

tnogt bevinden.

_ a

‚

218. Indien de bataillons kommandant de nu llîlíïaandé
colonne m bataille wil formeren , zal hij zich een Weinig
voorwaarts van den voorllen guide begeven, 'en “Еда:
denzelven front maken. Deze en de naast volgende güìdé

moeten daarop de oogen up den bataillons kornñiandanr
-

‘К

ge‘

l

254

магнат шт]. Inde пышно.

gevestigd houden, teneinde zich fpoedig naar de directie,
welke hij hun zal aanwijzen, te voegen.

9.19. Indien de bataillons kommandant het noodig
oordeelt, aan al de guides der colonne eene. nieuwe
directie te geven, zal hij de twee voorﬁe guides in de
directie plaatí‘en, welke hij wil doen aannemen, en onf

middellijk daarna commanderen:
l

Guides, op uw’ voorman rig: u.
220. Op dit commando, zullen zich al de volgende
guides (nel in de directie der beide voorße plaaticn,` ln
tende tusfchen elkander naauwkeurig eenen gehee’len pelotons
afûnnd blijven. De bataillons kommandant zal hen behoor,

lijk in deze directie bevestigen , en vervolgens commandei'en:

Link: (of regis) = мот U.
221.

Ор dit commando, zal ieder peloton zich rigten,

„mannen—mm guide. De pelotons kommandanten

zullen zich vervoegen twee pasfen aan den buitenkant van hunne
guides , hunne onderhebbende pelotons ten fpoedigíle rigten,
dezelven evenwijdig {lellende met het onmiddellijk voorgaande ,
„

vervolgens sur; commanderen, en zich 'fnel naar hunne
plaatfen in ‘colonne begeven.

5222. Indien de bataillons kommandant het niet nood~ »
.zakelijk oordeelde,’ om aan de guides der colonne eene
geheel nieuwe directie te geven, zoude hij zich kunnen
bepalen, om alleen den Rand te verbeteren van de zooda
nìgen , welke te veel naai‘ buiten of naar binnen mogten

i finan...l door te commanderen: guide шт dat peloton (of
van die peiofom) uitwaart: of тиши: op Welle
' .JT
сош

Bataíllam ядов). Шёе прийти

255

.

\

commando de genoemde guides zich in de directie zou
den moeten plaatfeu, zonder dat zich de overige zouden

mogen verroeren.

’
f

4
\

223. Indien, eindelijk, de algemeene guides op deﬂank
du— colonne marcheerden ‚ zou de bataillons komman"
dant, na de colonne te hebben-doen halt houden, zich
achter den vaandeldrager. moeten begeven, om te on
‘ d’erzoeken , - of de voorl’ce algemeene guide ,en de vaan
deldrager juist in de verlengde lijn der twee voorwaart
fclìe punten, op dewelke zij zich moeten rigten ‚ geplaatst ‚
zijn, en hen in die rigting bevestigen ‚‘ indien- zij er zich
niet volkomen in mogten bevinden: de adjudant zou op
gelijke wijze de directie van den achter—[ten algemeenen
guide nazicn en verbeteren; en nadat dit alles verrigt

was», zou de bataillons kommandant moeten comman
deren :
l

’1.

Guízù’r "íﬂ 'L' aiignement.

224. Op dat commando, zal elke guide, aan‘ de zijde
der directie op de ﬂank van een der pelotons ﬂaande, ‘zicln
fuel in de directie der algemeene guides begeven, 2n from;
maken naar het hoofd der colonne. De adjuÈant-major,
‚ vóór en met het gezigt naar den vodrften algemeenen guide,

en de adjudant, achter-eden achtcrften algemeenen guide

наше, zullen de guides der pelotons ten fpoeeligße
rigten.

К,

225. Nadat de bataillons kommandant de rigting der

guides nagezien en verbeterd`heeft, zal hij comman~
deren:
2. Link: (of regu) = шст U.
R n.
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IIIde uname,

2.26. Op dit commando, zullen al de pelotons dei; со
Altmne zich elk tegen deszelfs guide aanlluiten, en ten
fpoedigñe door de pclotons kommandamen gerigì worden,
welke zich'te dezen einde, zullen (tellen ieder twee pasfen
aan de buitenzijde van zijnenrguide.
ь

‘

Bemerking.
227. De hulpmiddelen, welke hierboven in n0. 219
zijn aangewezen, om aan de guides eener colonne eene
geheel nieuwe directie te geven, kunnen, Wanneer dezelve
op heele distantien marcheert, enkel voor eene colonne
van ten hooglte één of twee bataillons van dienst
wezen. Indien het aantal der bataillons grooter moge
zijn, zou de kommandant der colonne het vaandel
en de algemeene guides van ieder bataillon in de directie ,
welke hij aan dè colonne zou begeeren te geven, op

zoodanig eene wijze moeten doen komen , als hierna in het
hoofddeelA‘ over de evolutiën van linie zal worden ver—
klaard.

‘

\"ARTIKEL

6.

De cola/me tot op halve distantie , of ganfc/zelijk

doen ytap/Im'ten.
:128;` Wanneer de bataillons kommandant het , zich met
pelotons op heele distantien in colonne bevindende,
bataillon tot op halve distantie wil doen opﬂuiten , zal hij

commauderen:
1.

‘

_ .

-

‘_

Colonne op Деш- дыши opgerukt.

a.y MARscn.

А
a ‚

__v_v-‚._‚_._‚———v

W" ч- -

..

=` ~

1

x

L”.

«..

с

Bazaŕlíam Мод]; Шае ÀFĲEELINQ.‘

«157P
‘1‘

2595 Opi het »commando тат]: , het welk. door al de
‚pelotous kommandanten, behalve de voorñe, herhaald moet
.

worden, zal‘. indien de colonne ﬁil (laat, het vooríìe pelo

ton zich niet verroeren, en deszelfs _kommandam links (of

régis) = мот u ccmmanderen. Maàr’ indien’ ’de colonne
in den marsch is, zal de-kor'nmandangvan het -voorfte peloi
ton , op de waarfchuwing van .denbaxaillons kommandunt ‚
volgende
commando’s doen :l
y

1.

Pelota/1.

ы

’ ’

de _

' ”"

2. 'HALL

'‚J‘ 3.
230.

Link: (of regis) Ь: мот IJ."

Ор het commando Этил, van vden bataillons kom‘

mandant,~ zullen al de pelotons, uitgezonderd het Voorne,
zich in beweging Rellen , of blijven voorrmarfheren , en naar
gelang ieder dex-zelve het onmiddellijk voorgaande not op eene
ﬁctie-distantie is genaderd, zalzĳn kommandant het’, op

de hierboven voorgefçhrevene commando‘s , doen {lil паапм,
e

’ 231.’

het oogenblik, wanneer een peloton halt houdt,

_ zal deszelfs Iî‘nker guide, bijaldien ‘de colonne den regret, em
‘ de regter guide, zoo zij den1inker vleugel aan het hoofdl`
heeft, zich fnel in de directie derv vóór hem zijnde ,guidesy

plaatfen, en de pelotons kommandant zich buitenwam‘i‘s van
dezen guide begeven, en aldaar links (of regu)
commanderen.
‘
‚

шаг U]
aj
"

9.32. IZoo dra het peloton gerigtis, zal de peiotons kom
mandant STAAT commanderen Q* en zich twee pasfen vóór het

midden van hetzelve plaatfen.

‘

233. -Meri moet zich niet met de rigtíng der guides , vooi
dat dezelve {Ш liaan, bezig" houden: het zal voldoende
‘ _
R 3_ ’
А
zijn,

..

:58~

Вагинит/Мод]. IIIde двиньте.

zijn, dat ieder hunner het voetfpoor van zijnen voor
man volgt.
234/.Y .De Ybataillons kommandant moet , zich op de
ﬂank naar den kant der directie onthoudende, voor de

uitvoering der beweging zorg dragen, als mede, dat de
’ kommandanteń der pelotons dezelven naauwkeurig op eene _
fectie- distantie van elkander doen halt houden.

235. De adjudant-major moet zich eenige pasfen vóór_
het voorﬁe peloton Rellen, naar den aan de zijde der‘di‘
rectie ﬁaanden guide front maken, en met zorgvuldigheid
den Папа der volgende guides bevestigen , naar gelang ieder
. . ‘í.r
derzelven zich in de directie begeeft.
236.

De adjudant moet de beweging ter hoogte van

den achterlìen guide volgen.

_',

2;?. Tot het ganfchelĳk, of het in gefloten colonne
doen сращен, zal de batalllons «kommfindantv dezelfde
commando’s" bezigen, als tot het doen oprukken op’fectien

distantie, mits de bewoording v’an caían/2e op factic

distantie door die van in n geﬂoten слот y_vervam- ‘
gende.~
J

_ ‚38; De pelotons kommandanten moeten Á zich als dan
gedragen naar al hetgeen hun onmiddellijk hierboven is

voorgefchi'even, met uitzondering, dat zij hunne pelotons

niet dan eerst op drie pgsfeî: afi-'tends van hebben voor.
gaande peloton zullen doen halt houden: en de rotíluiters
д

-

‚
А

l

y

zul

bataillon: _fe/zool. Шаг ищите.

n59

\
zullen, terwijl het peloton zich rige, tot op eenen pas
van het derde gelid aanﬂuiten.
Актдкв‚1.

7.

In colonne op лент-длинна of in geﬂoten:
¿olonne marcheren.
L)

‘

‚

239. Eene., op fectien-distantie of guní'chelĳk ведо- tene, {Ш llaande colonne zal door den_bataillons kom
mandant iu beweging gelleld worden door dezelfde com~

mando’s, welke tot het in den marseh brengen van eene
colonne op heele distantie voorgefchreven zijn.
smo.A De middelen tot het houden der directie zullen
dezelfde zijn voor eene colonne met fectien- distantie, of
voor~ eene geﬂotene colonne, ‘ als voor eene colonne op
h_eele distantie , тащите der algemeene guides..
241. lNannaer de bataillons kommandanr eene, met
fectie ìlfdistamie of eene geflotene, marcherende colonne

wil do‘en halt houden , zal hij dezelfde commando’s doen,
welke tot het doen halt houden van eene colonne met
heele (listantien voorgefchreven zijn; en bijaldien hij het
vervolgens noodig oordeelt, om aan de guides der colonne
eene geheel nieuwe directie te geven, zal hij daartoe de
hierboven in n°. 9.19 aangewezene commando-woorden
en middelen gebruiken.
’
‘
242 In de tot op fectien-distamie ofganl'ehelĳk opgellotene
colonnes, moeten de pelotons kommandamen de comman do’s
R 4

тыквах
к

t

:6o

паштет: fchooí.'y Illdè „шине.

‚

'MRRSCH en ниц-шеи als in de cÒlÓnnes’op heele dis
tantie, herhalen.

.

"

Актхдкнъ

‘ ’

.

S)

. *Кгт754и'гпг май directie in antenne op ﬁctie”
" distantie.

‘

143. Eene colonne op halve of fectien-distantíe, in
den marsch‘ zijnde, en , of naar de ‘zijde van den guide,
of naar den tegenover gelielden kant, van directie moetende
veranderen, zal die beweging (1) naar dezelfde comman

do’s en grondbegìnfelen ten uitvoer brengen;v als eene co-J
lonne op he'ele distantie, uitgenomen dat , in de verande

ring van directie'naar de tegenover geflelde 'zijde van den
guide, de í‘pil van ieder peloton de pasﬁm , inplaats van
zes duim , éénenvoet lang moet maken; zonder het welk

het ‘zwenkings punt niet fpoedig genoeg vrij zou geraken ,
vermits dë‘ì‘fîll’and tusl'chen de pelotons de helft kleiner is,
dan in .eene colonne op heele distantie, en derhalve de
{pil haren pas in gelijke reden moet vergrooten, om niet
den marechvan het volgende peloton op te houden.
A к

i

т

x- x в

L

9.

Verandering van directie т geﬂatene‘ca’lanne.

1-

'

244.

l,

.

r

_

„

Wanneer eene geﬂotene colonne van directie moet

veranderen, zel men haar 2 indien zij in marsch is, doen

‘
71)

‘
XV. 6g. il.,

‘

’

halt

Bataillon: ‚Pc/mol.
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26x.

half houden: en de beweging zal, орде volgende wijze,

uit de-ﬂank der afdeelìngen gefchieden.
Wanneer
(А) den regter
vleugel
aan245.
het (1)
hoofd
heeft, het
` en bataillon
zijnhkoinmandant
hetzelve
in
de lijn (в b) wil ilellen, zal hij aan den adjudant-major

den boom (b), die veronderl‘teld wordt, hetY Îregter rig
tings punt te zijn ‚ aanwijzen. De adjudant‘major zal als
dan aanﬂonds ini-de nieuwe directie twee jalonneurs (е d)

plaarfen, iets. minder Van' elkaar verwijderd, dan de
uitgellzrekthe‘id van het frbnt der voorl’ce afdeeling’bedraagt ,
en van Welke de сете vóór het regter rot dier afdeeling `
{laan moet: en nadat.dit gefchied is, zal de bataillons
kommandant commanderen:
l

, _

1.

Colonna, regt: uit da' ﬂank van“ directie
_ veranderen.
‘
I

2.

3621222770й‚ „gĳ: t'OM’Q’

3.

Мдкэсн.

‘ " ’ "

т

i

-

’

‘

246. Op het tweede pommando , zal de colonne1 идиот
maken, en de kommandam van iedere afdeeling zich- naast
den regte: guide dex-zelve plaatfen.  И
\‚
‚J.

..

‚‚

247. Ор hèt commando marsa/r, zullen al de‘ afdeeliu
4 gen zich te gelijk in marsch ílellen. De regter guide van de
aan het hoofd zijnde afdeeling. zal, van zijnen eerl’cen’paÊ af
aan , zijne {trekking evenwijdig met de in de nieuwe diri:ch
te voren дерьме jalonneurs nemen. De kommandant der
af
(1)

PL. XV. fig. 2.

~

a.

.

‚ ’

:

:61

ч
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‘

afeleelingv zal er de beweging niet van volgen, maar dezelve
voorbij zich laten heentrckken, en zoo dra de linker guide
‚hem voorbij is, commanderen:v

1. Peloton (of divi/ie).
2. HALT.
3. FRONT.
4.

.

‚

‚

Lin/e: = RIGT u.

248. Ор het vierde commando, zal de afdeeling zich
tegen de beide jalonneurs begeven», en nen fpoedigfte door
haren kommandant gerigt worden.
t

{y}

249. ‚ De regter guide van elke volgende afdeeling zal zich
fchìkken naar de directie van den regret guide der afdeeling,
die in de orde der colonne onmiddellijk vooraf gaat, zooda
nig dat nij evenwijdig met die afdeeling en op den атаки!
van drie pasfen van
derde gelid in de nieuv'œ di
tectìegeraakï.’
’— dei-zelver
щ

25o.

Elke afdeelings kommandant zal, wat hem zelven

betreft, zoo dra bij in de directie komt- van de linker guì‘
desV der reeds in de nieuwe directie geplaath afdeelingen,
blijven пат, zijne afdeeling laten voorbij trekken, en,
_ ‚ om dezelve halt te doen houden en te rlgtcn, zich naar

hetgene hierboven in 11°. l87 en 88 bepaald is gedragen.
l

951. (l) Indien de bataillons kommandant, in plaats
’an uit de regter Hank van directie te doen veranderen,
\
»
fle
"

'
'

‘

ч

‚i

(i) и. xv. ng. e.

о!

‚. ‘n

v

l

.Datei-Ibm fchoal. IlIde привыкну
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deze beweging uit de linker ﬂank wil doen Áverrigten, om
de colonne in eene directie te brengen, welke loodregt is
op degene, waarin‘zij zich bevindt , zal hij aan den ad‘
judant-major den boom (f), die veronderí‘teld wordt, .
het linker rigtings punt te zijn , aanwijzen; en terﬂond zal

dje adjudantmajor in deze nieuwe directie twee jalon
‘f

neufs (g h) Hellen, iets minder van elkaanverwijderd;
-dalnfdeI uitgeůrektheid van het front der voorl’ce afdeeling

bedraagt,l en vanlwelke de eeríle vóór het linker vleugel;
'i
u

rot‘èd‘e‘ze‘nafdeeling Umoet geplaatst worden. Nadat dit;

volbragt‘ is, dz'ú'llenmde volgende commando’s door den
blataillons kommandant gefchíeden:

___. . Y
L

[1.) Сойти—157212: uit de' ﬂank van directie
_

veranderen.
a.

‘nw
)

f

Bataillon, links = ом.“

SQL/Ihm?" î“‘-“‘-’ ‘-‘-" 4
‘

252.

“" ”

Op het tweede commando, zullen al de afdeelin.

gen links om maken, en de kommahdanteníderzelvén zich
naast hunnen linker guide begeven.

253. 'Op het commando manch, zullen al de afdeelîn
gen te gelijk4 aanmarcheren, en door derzelver kommandanq

I ten geleid worden.
254. De ‘voorﬂe afdeeling zal , terûond met de сете
fchrede ‚ hare (trekking nemen , halt houden en gerígt worden
op dezelfde wĳze, als hierboven voorgefchreven is, met dit
onderfcheid alleen , dag de kommandant dier afdeeling dezelve

_ zal geleiden, tot dat de linker guide ten naaste bij :er hoogte
van

Bataillon: fcbool.
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- van den jalonnent (g) gekomen is , en hij haar, een hagen
blik voor dat zij er dadelijk bij is, zal doen Ílaalt houden.
Hetzelfde zal ook met iedere der` overige
akaelingen
plaats
hebben.
Y
‘ "
с

-

r

255. De bataillons kommandant zalhzic'hV altijd op de
Ílank plaatfen, .waaruit _de afdeclìngenf', om` zich in de‘
nieuwe direetie te' begeven, marcheren moeten‘; en zorg
dragen, 'dat iedere afdeeling, evenwijdig met de voorfle,
А

en op"den `bejo'aalden îrt’í’cand" van" de "haar 'onmiddellijk ‚

voorgaande afdeeling, in dezeldirect'îe шлепай, _
. 256.

De adjudant~major m‘oetzích altoos eenige paslienI ~ `

vóór den guide der voorlle afdeeling í’cellen, naar denzel
ßen í'ŕont maken, en met zoigvuldigheid den Rand der
volgende guides, naar mate dát zij in de nieuwe directie

komen, bepalen.l

n.,

.

д
e

„;

„

.-`.

n.

257. De adjudant moetdebeweging tet hoogte van de
laatlle afdeeling volgen.
с":.

l

.~ ‚

’—

‚

l

h

‘

3

l

.Bewerkingen betrekkelijk de veranderingen van
directie in geßoteneyeolonne uit deﬂank der ‘
afdalingen.
258. От dezebewegìng met gemak‘en naauwkenrigheìd

te‘verrigten, is het noodzakelijk, dat de voorlle afdeeling
geheel het front der colonne шашек (demmqueerz). Dus
Ämoet, indien de beweging uit de regret ﬂank gefchìedt,
-de linker guide dier afdeeling ten minlte tot op de plaats

komen, waar derzelver regter’ guide ‘geﬁaan heeft, opdat,’
.

'
\

.

.
,

‚l .

`

t

...e

\`

'

ie,

f

s
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iedere lier volgende afdeelingen op het‘ minst de uitge-`
ílrektheid van haar front te marcheren hebbende, om

zich in de nieuwe `directie te begeven , en de linker
vleugel van elke d_erzelve aldus door het punt gaande,
alwaar de regter vleugel gellaan heeft , de geheele
afdeeling zich, op het commando HALT van‚liaren

`kornrnandant,Y in een evenwijdige ﬁelling met de‘voórﬂe
zoude‘kunnen bevinden.
.

’
‘ 1

’

f“

259. Er is geene directie, Welke men niet, door op `
deze wijze te werk te gaan , aan eene ‘geflotene colonne
zou kunnen geven, uit hoe veel bataillons dezelve ook
moge beliaan.
~
_
Y

9.60. (1) In der daad zal de colonne in iedere directie,l
welke h_et ook zij, van geheel den halven cirkel (i, k, 1,)
kunnen geplaatst worden; terwijl zĳ, indien men ‚haar

den conîra-marsch laat‘ooeu , 'op den _anderen halven
cirkel (т, n, 0,) wederom in ioodanige directie, als
men verkiest, ¿zal kunnen geileld worden.

261. Bij gebrek aan den boom (Ь of f), of aan
eenig ander-merkbaar voorwerp, het welkY de yplaats van

denzelven bekleden kan, moet de bataillons kommandant
de beide jalonneurs zelf in de nieuwe directie (lellen,
Awelke hij wil doen aannemen.
‘
\
f

L

(l) PL'. XV.’fig. 2.

§66

Вагинит fcñoal.> Illde живите.
A

КТЕКЕЬЗЕО.

De ватт-талей.

. f

” ‚J

262. Door eene colonne op geheele of halve distantie
zal de contra-marsen volgens de’, in de pelotons fchool
voorgefchrevene, commando’s en middelen verrígt wor—
den. ’ De bataillons kommandant zal de benaming van

[тратта voor die van peloton in plaats ﬁellen; en elke
pelotons kommandant zal bij het waarfchuwings lcom

‚inando peloton ‚ het welk het ’commando HALT moet vooraf
gaan , de benaming van eer/ic, tweede enz. voegen,
volgens het nummer van zijn peloton.

263. Indien аё' colonne ten volle gefloten is, zal de
tontrá-marsch door de volgende commando’s en mid

delen uiîgevoerd worden.
264.

"

”

Чегопаещщ. dat «ie/colonne uit diviﬁen bella , ‘

Én den regter`y1eugel aan het hoofd hebbe; alsdan
"zal de bataillons kommandant deze commando’s doen:
К

1. Contra‘marc/lerm. —
2. Bataillon regis uit de дат/ё.
‚Regt: = ом.

I

3.
4. Evene шуте: voorwaar».
5. MAßscH.
265.

(I)

Op het derde commando , zal de geheele
а

0) и. xv1. ag. x.

—

‘

со.

К‘

Bataillon: [Мод].
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colonne r'egts om maken ;- dc diviﬁe-kommandanten zullen
zich naast hunne regter guides vervoegen; en de linker

guide van iedere diviíle zal regis am keert maken.
266. 0p het commando талей, zullen alleen de evene
diviûen zich uit de regter ﬂank in marsch begeven, om de
onevene diviﬁen te demasqueren (of van vóór derzelver.
front te marcheren), en de guides, welke regt: от keen

gemaakt hebben, (lil blijven Наш.
267. 200 dra het Нате ro: der marcherencle дыни
bijna den regter guide der nog (lil ﬂaande voorbij is, zal de
kommandant van het bataillon commanderen:
l

6. Evene en омуте diviﬁm, met rotten links.
f

7. Manson.
268.

Op het commandomarsch, het welk ulrgcfproken

moet worden op het oogenblik ‚‘ wanneer `de- in den rmx-sch

zijnde divifien de (lil {laande ten volle voorbij zijn, (of
ůezeìven geheel vrij geûeld of gedémasqueetd Hebben),

zu'îen al de diviﬁen van het bataillon te gelijk den concu—
max-sch doen, op de in de pelotons fchool voorgefchrevene

wijze, en die , Welke buiten de colonne gerukt zijn (of
дама/жид hebben), nadat zij buiten dezelve den contrà
marsch hebben gedaan , blijven voortmarcheren, tot da:
zij hare planas in de colonne Wederom hebben verkregen.

269. /Ieder diviﬁe-kommandant zal, zoo dra zijne divilie
len naaste bij rer hoogte van derzelver linker guide gekomen
is, commanderen:

H

. ` Zoo veel/ie divi/ic ‚ of усладив“.

a.

Ндьт.

3. Fкопт.
270.

€268

’ Вклад/10125 fcńool. Шаг AFĲEEÎINÓ.
27o. Voortsl zal ieder diviiie-kommandnnt, nadat zĳn:

‚:

—

diviiie front gemaakt heeft, zich twee pasi'en buiten den
linker guide begeven, en het commando doen:

4. Regt: = шут ’u.
271. Op dit commando , zal de diviﬁe zich ter hoogte
v_an haren linker guide begeven. De kommandant derzelvc
zal haar loodregt op de lijn der guides rigten, nadat zulks
volbragt is , -sTAAT commanderen ,y en zich vóór het midden

"" der дате ﬂellen: de linker guide, die in de directie (laat,
zal zich als dan op den linker vleugel der diviﬁe vervoegen ,
gaande te dien einde fchielijk voorbij het eerfte gelid, en
door den regret guide dcr diviüe worden vervangen.

272. De‘contra-marsch zal, ,met den linker vleugel
aan het hoofd, naar dezelfde grondbeginfelen gefchieden.

In dit geval, even als in het vorige, zullen het altijd de
`evene diviíîen zijn, welke-uitl de colonne moeten rukken

(of (Лёше/т); om buiten dezelve den contra-marsch
te doen.

273.

»*

Indien de colonne, in plaats van uit djvifien,

uit pelotons beilond, zouden de evenepelotons uit' de
colonne moeten gaan , om buiten dezelve' den contra
rnarsch te verrigten.
’
274. In het ecrite bataillon, zullen de grenadiers
‚dezelfde beweging, als de evene diviiien, verrig'ten, en
in het tweede bataillon, zullen zij zich gedragen over»

eenkomllig met hetgene voor‘ de onevene divìûen is
bepaald.


’ 275.

-v~

Втшт far/zool.

275.

IIId¢ AFDEELING.

269

De bataillons kommandant moet, ﬂaande op

I

de ﬂank naar de zijde der directie, het oog houden
over de uitvoering der beweging _in het algemeen.
276. Nadat de contra-m’arsch gefcbied ‘is , moet de ’
adjudant-major ‚zich bij de acliterlle, nu de vooriie, en

de adjudant zich bij de voorfte, nu de achterí‘te gewor‘ï”
den, divìﬁe vervoegen.
ARTIKEL

\

11.

In eene [lil [Мандат/1026775 peloton: colonne,
met den regter of linker vleugel mm het
hoofd, de шуте” formeren.
277. ‘Wanneer de colonne, ganfchelîjk gefloten,` met

den regter vleugel ‚aan het hoofd, ﬁil’ﬁaat, en de
bataillons kommandant de diviﬁen Wil doen formeren, zal
hij deze commando’s doen:
1.

~ 2.
3.

_ _

Diviﬁos formeren.

Evene peloton: links uit de ﬂank (1).
Links = ом.

l

4. MARscH. _
>«278.

Op het derde commando ,

zullen al de eifene

pelotons links om maken, en hunne kommandamen zich

naast hunne lixiker Aguides plaatfen.

`
9.79.

(i) PL. xvi. не. _2.

1270

«Bataillons fc/zool. -IIIde живите.
279. De onevene pelotons moeten, zoo wel als hunne
Ykorrirnm'ldanlçn , zich niet ver-roeren. Maar de regter en
‚
linker guides dier pelotons zullen zich vóór het rot plaatfen,

dat naast’ hen Praat, alle beiden front makende naar de regter _
zijde, en hunnen regter arm zacht tegen de borst drukkende ‘
van den man van het lecrite gelid van dat rot, ten einde

de. directie ‘af te’bakenen.

‚ä

’

'280. Op. het commandoù marsa/ì , zullen alleenlijk de
evene pelotons den marsch aannemen. De kommandantcn
dier pelotons zullen dergelver beweging niet volgen, maar
hen voorbij zich laten trekken: en wanneer zij dezelven
bijnacommanderen:
vrijgefleld of ontbloot
(ушат/пашет)
zien
zij
Y
'
A y , .A zullen

I.
20.

3.
281.

Pdolon.
Т.

Рйоыт.

De kommandanten der evene pelotons zullen, na

dit laaïfle commando gedaan ne hebben', zjeh , wat hen
zelven betreft, naast den linker vleugelman des eerílen gelids
van het eerlle peloton'hunner wederzijdfche divilien plaarfen ‚
en zich naauwkeurig rigten met her eeríle gelid van dat

peloton.

" " _'

’ ’

282.4 De linker guides derA tweede'pelotons zullen zich
te gelijker rijd `vóór een der drie laadì‘e linker rotten van
hunne peloto‘ns begeven—„en , naar de regret zijde front
makende, zich ‚nanuwkeurig ieder ‘in de directie der twee
>guides van het eeríle peloton derzelfde ‘diviﬁe Rellen.

533.
’

7.00 dra ‚de linker guide таи eenig tweede peloton
’

zich

‚ f.

l

‚

/
Bazaillons `/è/zoal.

IIlde Monzuno.
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zich aldus geplaatst:Á heeft, zal de gommandant van herzelve
commanderen :

Regt: = RIGT U.I

\

284. Нет: tweede peloton zal zich als dan in de rigtíng
vìn het` eeríle begeven. De man van het eeríìe gelid, die ‘
-regtl tegen over den linker guideA komt xe ßaan, zal,
doch niet eer, dan bij het vooruit treden van dan gelid,
zijne borst zachtjes tegen `den regret arm» van dezen guide

aamluiren; en de kommandanrîvan het tweede peloton zal
naar dien man de rigting van hetzelvc bepalen.
Voorts
zullen , zoo dra deze rigting behoorlijk gefehied is , de
kommandanten der tweede pelotons STAAT commander-en,
maar zich niet vóór het midden derzelven plaacfen.
l
(я

285. 200 dra de bataillons kommandant‘ ziet, dat de
divifìen geformeerd zijn, zal hij commandereu:

Gm'ch : 1ыснкцкт,_
286. Ор dit commando , zullen de guides fclúelijk hunne
plaarfen wederom innemen; en te dien einde zullen de linker

’

guides der eerlìe pelotons ieder door het `rot van _den
kommandant van het tweede peloton gaan, die,- benevens
den vervullings onderofﬁcier, zich op zij’ zal wenden, om

den guide door te laren.

с
_

e

. ,‘

‘

I

l:

287. Ор dit zelfde commando, zullen de komma‘ndanten
der eeri‘te pelotons, die vóór het middcnjhunner pelotons

~ zijn blijven haan, zich ieder twee pasfen vóór het midden'
van deezelfs diviﬁe plaati'en.

'

i 238. Met-den linker' vleugel aan' het hoofd, zal deze
beweging op detegenover gellelde wijze gefchieden.

Y

S n '

De

eer‘

,‹

272

Bami/lam Шт].

Шаг AFDEELING.

eerlle pelotons zullen als dan, naar hetgeen hierboven
_ voor de tweede bepaald is, tewerk gaan, en de guides _,
vóór het regter en linker rot der tweede pelotons ’ílaande’,
naar de linker zijde front maken.
Op het commando
guides гидам/М , door den bataillons kommandant
gedaan, zullen de regler guide en de kommandnnt van
ieder tweede peloton zich in het midden der divilìc, in
het eerlle en derde gelid, Hellen; en de kommandan:
der divifre, Welke zich ter plaatl‘e bevindt, alwaar de
komnlandant van het tweede peloton moet komen te
Haan, zal zich twee pasfen vóór het midden der diviﬁe
begeven.
`
289. De bataillons kommandant moet, zich onthou
dende op de ﬂank naar de zììdeder directie, over de

uitvoering der beweging het oog houden.
290.

n

Indien de colonne, in plaats van geﬂoten tc

wezen, op heele of halve dillantie Haat, zullen de
kommandanten der tweede pelotons, na FRONT gecomrnan

deerd te hebben, zich vóóf‘het midden van hunne
pelotons plaàtfen, en, 200 de regter vleugel aan hetj

hoofd is, de commando’s doen:
)

1.l .Pc/@tou монтаж}.

2. .Guide regis.
3.

MARscH.

291. De regret guide van ieder peloton zal ziìne
(trekking zoodanig nemen, dat hij naast *den linker vleugel

man

VY.---vz-„f--u-w»Y

—

.

x'

.

Y.
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,
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man van het eeríle peloton zijner divi‘ﬁe moet komen: en
zoo dra he; tweede peloton ter hoogte van het derde gelid
des eerílen pelotons’ zijner diviﬁe gekomen is , zal zijn
kommandanc het doen halì’houden, en daêrtoe de volgende

commando’s doen:

~

l

_

‚

‚‚

1.

P’e/oton.

‚ж

‚\

2.

HALT.

3.

Regt: = 11ch u.

.’

'f

292. Ор het commando »ALT , zullen de kommandanten
en de linker guides` der tweede pelotons zich zoodanig
’ ‘ plaatfen, als Hierboven, in no. 281 en 282, voorgefchre

‘

ven is.

’

l

Bewerkingen 6etrekke/zy'k de òewegìng tot het
farmers/z dar divi/ien buiten den талей.
293. Dewîjl deze beweging kan aangemerkt worden
als de grondﬂag van al de déplpijemcnîen (ontvouwin‘
gen), moet men‘ er zich op toeleggen, om haar zeer
naauwkeurìg te doen volvoeren.

. 9.94. Indien de manfchappen‚ bij het uìt‘ de ﬂank mar
cheren van het tweede peloton, niet in acht nemen , van
naaùwkeurîg in elkanders voetí’cappen te treden, zullen
er, op het conimando kali, openingen tusfchen de rot
ten plaats hebben.
_
\

295. Indien de pelotons kommandant zijn peloton te
vroeg doet halt houden, zal het hem aan plaats ontbre-`
S 3
ken,

274

._ Bataillon;fchool.V Шаг маните.

ken, om hetzelve te doen inrukken, en zullen de rot‘
ten, Welke niet ontbloot (geddmasgueerd) zijn, of die
lgeen vrij front hebben, genoodzaakt wezen, ten einde
`zich htf: kunnen plaatfen, om de andere naar buiten te

dringen.

‘

296. Indien hij hetzelvel te laat doet {lil (laan, zal het
peloton naderhand, onder het rigten, regtsaanlmoeten
fluiten; en bij het deploijement eener colonne, zouden

door den eenen of anderen dezer misflagen de volgende
pelotons worden misleid.
297. Telkens , wanneer de guide eener afdeeling zich ,
tot het afbakenen der directie, vóór dezelve begeeft,
moet hij de grootí’te oplettendheid aanwenden, om zich
zoodanig te plaatfen, dat hij regt tegen over een der
drie buitenfte rotten zijner afdeelìng, nadat dezelve zich

gerigt heeft, moet komen te Haan; ÑVant indien hij te
veel afﬁands nam , zoo dat _ geen een rot zĳner afdeeling
op de hoogte van hem geraakte, zou de kommandant
dier _afdeelìng geen vast punt hebben, om derzelver rig.

ring *te bepalen.

’

l

Bataillom fc/zo’ol.

IVde AFDEELING.

2275

VIERDE ÁFDE‘ELING.
Ver/Meiden@ wijzen om van de orde in colonne
in die van kamille over te gaan.
Y

EERSTE

ARTIKEL.

Wijze от de lijn van bami/la te bepalen.
'

)

298. De lijn van bataille kan op driederlei wijten be
paald worden.
l

299. Ten 1116. Door het [tellen van twee jalonneurs
in de rigting , welke men aan de lijn begeert te geven,
300. Ten 2de. Door zich te plaatl'en op het punt,
waartegen men eenen der.beide vleugels van de linie wil
doen aanfluiten.,d en voorts een tweede punt naar den—
kant'van den tegenover gefielden 'vleugel , tot het bepalen

van de lijn van bataille , te verkiezen.
301. Теп 3de. Door eerst de twee rigtínge punten
voor de beide vleugels te kiezen, en daarna’, door tus—
l‘chenpunten', de regte lijn tusfchen die ,beide punten,
welke fomtijds buiten het bereik of ongenaakbaar kunnen
wezen, te bepalen.
e

302. In het eerlle geval, zal de adjudant, welke be‘
last’is met het vestigen van de lijn van bataille, de twee
jalonneurs, veertig of vijftig pasl'en van elkander, in de
’
S 4.
hem

‘H

-—.‚—г$тк;чпгт——ч
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‘—

-

‘

.

у.

l

Bami/lam fc/ìool. IVdc AFDEELING.

hem' aangewezene rigting flellen, en zullen dezelve den
grnndflag van het algemeene alignement of het algemeene
rigtfnoer| uitmaken.
l

l

303. AIn het tweede geval, zal men aan den adjudant ‘
het {lenn- of aanfluitings punt (рот! d’appz/i), werwaarts
hij zich begeven moet, en het rigtings punt (paint da
тиши) ,i het welk hij naar den kant van den tegen

owsr geilelden vleugel moet nemen , aanwijzen, De ad
judant zal zich terﬁond naar het ﬂeunpunt vervoegen ,
\ en twee jalonneurs, iets minder, dan het front van de
eerlle afdeeling der colonne is uitgelirel-:t , van elkander
verwijderd, in de hem aangewezene rígting ftellen. De
y.eerlle dezer jalonneurs moet aan het iteunpunt geplaatst `

worden.
’ 304. AIn het derde geval, als 'de rigtings punten der
twee vleugels opgegeven zijn, zal ‚mende regte lijn tus-` А
fchen deze beide punten, op de volgende wijs, bepalen. ’

305.

(1)‚Men zal daartoe twee jalonneurs ofradju

danten (а) en (b) gebruiken.
306. Indien de twee opgegevene punten , regts de to
ren' (d), en links de boom (с) zijn, zal de eene jalon
neur (a) blijven (lil finan, terwijl de andere (b), zich op
eenigen aflland regts van denzelven begevende, zich 0p
den jalonneur (а) en den boom (c) zal rigren,

\

(к) PL. XVI. iig. 3.

_

Y

307»

Bamillom fc/zool. IVde повыше.
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/ 307. Als dani‘zullen de beide jalonneurs zich in be
weging llellen ‚ en zoo veel als eene zwenkings beweging
links , waarvan de boom (в) de Гр]! uitmaakt, verrigten.
De jalonneur (b), die gedurende den geheelen tijd dier

‚beweging aan den jalonneur (ajondergel'cbikt zal zijn,
moet altoos met denzelven en den boom (с) gerigt blij
ven.

’

- «

"

308. De jalonneur (a) zal, gedurende zijnen marsch ,
geﬁadig naar den jalonneur (12) zien, ten einde op het
zelfde oogenblik, Wanneer deze den toren (d) voor hem
dekt, te blijven liaan.
’
’
‘

309. Indien de jalonneur (b) zich naauwkeririg ge
voegd heeft naar de beweging van den jalonneur (d),
zoodanig dat deze voor hem den boom (с) verbergt op
hetzelfde oogenblik, Waarin hij van zijnen kant den
toren (1!) voor denzelven dekt; 200 zullen zij beiden

zich bevinden in de lijn (с а’), en de tusl'chenpunten

ontdekt wezen.

‘

’

'

310. De beide jalonneurs zullen, na te hebben‘f'cii
gehouden, naar elkander front maken Ë" en indien er in
de uitvoering eenige. onnaauwkeurigheid zijn mogt, zal
de jalonneur (a)'zulks‚ op de’volgende wijs, zeer`
fpoedig kunnen verhelpen.
y

311.

Veronderliel, ‘dat ‚de jalonneur (а) den to

ren (d) buiten de rigting ter zijner linker zijde mogt
bemerken; 200 zal hij‘ een Weinig linksaan houden: en
de jalonneur (Ь), die altoos gehouden is , om metfden

‘

Ss

‚

за

:7S`

Bataillon: fchool. l1Vde плавным.“

’

- jalonneur (a) en den boom (с) gerigt’ te blijven, zal als
dan. de beweging van den jalonneur (a) volgen, en wel}
dra den ‚toren (d) voor het oog van denzelven dekken.

‚ 3m. Indien daarentegen de jalonneur (a) den _to
men (11) ter zijner regler hand gewaar wordt, zal hij een

weinig
regtsaanvolgt,
houden,
tot datvoor
de jalonneur
zijne beweging
denzelven
hem dekt. (b), l die

313. Nadat deze beide tusfchenpunten aldus gevonden

zijn, zal de lijn van bataille bepaald Wezen.

'

l

ARTIKEL

l

I'

2.

Onder/ekeidene wijzen, om de colonne op hoo/o ‘
z/zßaatie, met den regler of linker vleugel
aan het hoofd, op de lijn van bataille
in front te formeren.
Ten Ille Links (of regrs)
--V 246 Те regfer (of linker) zijde

 3Q@ Voorwaams

in bataille. ‚

— 4de Front achterwaarts

Теп Шее Eem:> @olonne op lzcele distantie,
met den regler vleugel aan~ het `

Ízoofa', [ИЛ/Е: “in bataille.
~ '1314.

Men veronderﬂelt, dat de colonne halt gebon

den hebbe: als. dan zal de bataillons kommandant, na,

’

op.

J

Bataillon: fc/ìool. IVdc’ AFDEELING.'v

m79:

op de hiervóór bepaalde Wijze, de llelling der guides na
gezien en ‘behoorlijk te hebben gevestigd , commanderen :v
1.

Links in bataille,

"2. Mzmscn.
315. Op het eerste, commando, zal de regtcr guide van
het voorfle peloton zich fchielijk in de directie van de lin
ker guides der colonne begeven, met het gezigt naar dezel
ven toegekccrd, en zich zoodanig plaatfen, dat hij tegen
over een ‘derdrie eerfte regter vleugelrotten van zijn lpelo
ton moet komen, nadat hetzelve zich in bataillc geﬁeld
heeft; en de adjudant-major
hierop acht geven.
316.

Op het commando „та/зад, het welk fchielijk door

de pelotons kommandanten herhaald moet worden , zal de
linker vleugelman des eerllen gelids van ieder peloton links
om maken, en zijne borstjzaeht tegen den regter‘arm van
zijnen guide aan drpkken. `De pelotons zullen links zwen
ken ,

volgens het grondbeginfel der zwenlzingen op

de

plaats, en overeenkomllig met hetgeen in 11°. 164 der ре—
lotons fchool is voo’rgefchreven. Ieder pelotons kdmman
dant zal firent naar zijn peloton maken, om over de uitver
ring der beweging het oog te houden, en zoo dra de regter
vleugel van het peloton de lijn van bataille tot op twee pa:
fen na bereikt heeft, cònimanderen:

1,

Peloton,

`

‘

‘

n. HALT.
317. Nadat het peloton halt gehouden heeft, zal de kon»
_ mandant van hetzelve zich op de lijn Rellen, naast den lin»
ker

180

“ламп/от fchool.

IVde hummm'.

ker vleugelman van het ier zijner regret hand ilaande pelœ
ton, zich zelven naauwkeui'ig rigten, en

’

vervolgens com

manderen:

3. Regt: .__- шст U.
¢r`

’

/

=

318. Ор dit commaîido, zal. het peloton zieh msfchen
zijnen kommendant en den linker vleugelman van zijn eerñe“
` gelid komen invoegen, en de'ypeloions kommandzmt hetzelve
naar clien linker vleugelman rigten. De man van den regret
vleugel des vooŕilen pelotons, welke te Шиш komt tegen
over den i'egter guide van dat peloton ,_die zich in de direc
tie van de linker guides der colonne vervoegd heeft, zal zij
ne borst zachtjes tegen den linker ann van dien guide aan~
drukken.
т ‘
,

'r

‚

‚

3io. Ieder pelotons kommandant zal, nadat hij zijn
peloton gerigf heeft, STAAT commanderen, en vervolgens,
zal de bataillons kommandant het commando doen:
l

Guide; `= INGERUKT.
‚ ~ f.
~

320.

Ор dit commando, zullen de guides hunne plaatfen

in dc orde van bataille wederom innemen, gaande te dien
einde ieder door het rot van den naasxbij hem zijnden pelotons
kommandant, die, benevens zijn vervullings onderotlieier,
tot het doorlaren van den guide, door wending van het lig.
chaam, plaats zal maken.

De

bataillons kommandant zal

zich naar den regter vleugel begeven, om de rigzing na te
zien, en dezelve, indien het noodig is, door de pelotons
kommandanten doen verbeteren.
\
/

l

l

с

3m. Wanneer de pelotons zich 1n bataille ilellen,
moetende rotfluiters zich naauwkeurig twee pasfen ach

"

ter

›
I

v

"

.

\

\

Батя/[от fèhoal.
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ter' het achterlle gelid plaatfen; het Welk op eene vol.

doende Wijze derzelver rigting zal bepalen.
322. Nadat het bataillon volmaakt gerïgt is, zullen,
indien hetzelve een gedeelte eener `linie van vetfcheidene
bataillons uitmaakt, dc bataillons kommandant, adju
dant-major en adjndant zich4 op hunne-plaatien, in de
orde van bataille voor hen belliemd, vervoegen: maar in
dien er fleehts onderwezen wordt, zullen zij zich overal,
Waar hunne tegenwoordigheid vereischt wordt', kunnen

v

begeven. Deze g‘rondí‘e‘gel zal in het algemeen, vna. alle

formatien in bataille , in acht genomen worden.
323.

Indien de> colonne denl linker vleugel aan het

hoofd had,

zou zij zich regis in Миг”: formeren.

Naar dezelfde grondbeginl'elen,

z'ou als dan de linker

guide van het aehtlte peloton , op het eerlle commando ,
hetzelfde verrìgten, het welk hierboven in n". 315 aan
denÍ regter guide van het voorlle peloton voorgefchre

ven is..

_
[пуд/фа.

324.

`

(Omkcering.)

Wanneer de bataillons kotnmandańt, welke forn

wìjlc'n de noodzakelijkheid бюст verondèrﬁelleh, van
front‘te maken naar de tegenover gellelde zijde det di
tectie, die formatie door de kortlle beweging wil ten uit
voer brengen, zal hìj, bìjaldien de colonne den regter
vleugeläaan het hoofd heeft, çomtnanderen:
‚
_
r

1. Bij [пите ‚ reng in bataille.


Í

в. Ваш/Поп, guide: жди.
~

‘

/
5,25' .

Bami/lam мы.

9.82.

IVde правым.

325. Ор het eerße commando, zal de adjudant-major
zich een weinig vóór en metvher gezigt naar den regte! gui~
de der cerlìe afdeeling, en de adjudant zich op gelijke _wij
ze een weinig Iachter den regter, guide der lantile afdeeling
üellen: de linker guide der eerile afdeeling zal ziclh te ge
lijker tijd op de `directie van de regret guides der colonne
vervoegen', en zich aldaar, me: het front naar dezelven,
zoodanig plaazfen, als hierboven, in n°. 3:5, voorgefchre`
ven is.

§26.en Op
het tweede
commando,
zullen
adjudant
À major
adjnolanr.9
zoo fchielijlc
mogelijk,
de de
regte:
guides
der colonne rigtcn.

327.

De bataillons kommandant zal vervolgens com

manderen:

‘
\

3. MARscH._
328. Op dic commando, zal de regte: vleugelman vm
het eerûc gelid van iedere afdeeling regis om maken, en
zijne borst zachtwtjegenl den linker afin van den guide der
afdeeling цапф-пинен: voorts zal hec bataillon zich, naar
de voorgefchrevene grondbeginfclcn, regts in bataille for

meren, en de bataillons kommandant, nadat zulks gefeliied
is , connñanderen :

Guide: = INGERUKT. '
r

Ten 2Q@ Colonna op дев/в dixmntie, те: den
жует viel/ch aan [zet hoofd, и
.
regte," zijde in bataille.
l

329.

\

(1) Wanneer eene colonne op‘heele distantie,
ШСС

(I)

PI.. XVM. Hg. l.

.‚

-‘
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f
.
met den regret vleugel aan ‚het ’ hoofd’, zich te regter
zijde in bataille-moa formeren, zal de bataillons kom
mandant een weinig te voren aan den adjudant het punt,
waartegen hij zijnen regter vleugel wil aanleunen, gelijk
mede het linker l'igtings punt», aanwijzen; en de adjudant
zal als dan terl’tond twee jalonneurs met zich ‚nemen,
en dezelven, ‘op de navolgende. wijs,
de hem
aangewezene directie plaatfen.
l

I

330. De eerlle zal op het {leunpunt (point фарш!)
geplaatst wdÌden, en de plaats aanduiden , waartegen
de regter vleugelman des eerllen gelíds Van het voo‘rﬂe
peloton zal moeten _aaníluiten:_ de tweedezal daarentegen
de plaats aanwijzen, alwaar een der drie, laatl‘te rotten
van den linker vleugel deszelfden pelotons zal moeten
te {laan komen; en beiden zullen zij zoodanìg gelleld
worden , dat zij met de regter fchouder naar het batail- ’

lon , als het geformeerd is ‚- komen fellaan.l
‚

`

331'.

.

Wanneer het hoofd der colonne bijna. op de

hoogte van het punt gekomen is ,_ waar de bataillons

kommanda‘nt
zijnen regter vleugel
zal
hij comm‘anderen:_
’ wil
I aanhechten,
~

1.

Те regier ‚zijde in ‚bami/Ie.

2.

Bami/ion, GUIDES REG'rs.

’

332. Op het tweede commando ‚ . zal de iíëring regte
genomen worden: de regter guide der aan het hoofd‘zijnde

aídceling гадко: aan het punt, waar deze afdeeling :egcs
moet wenden , regt vóór zich uit marcheren.
5.....

‚133

284

Bataillon: мам. IVdè пивным.
333. De,volg“ende guides zullen _elk in het voetfpoor van
den vóór hen gaanden guide marcheren.
'

l‘

334. Zoo dra de voorfte afdeelíng tot bijna op de hoogte
van den ecrí‘ten jaionneur genadcrd is, zal de kommaudanc

derzelve commandercn:

1.

Wendt regis.

En wanneer zij zichjuist eer hoogte van dieu jalonnent
bevindt, daarop laten volgen:
’
l

s.
335.

\

MARSCH.

g

'

_

‘

Og het commando талей, zal de afdeeling regts

wenden,

volgens her grondbeginfel der zwenkíngen naar de

zijde der guides, en de тезке: guide zijne ﬁrekking zoodanig
nemen , dat hij den naast hem

i'tannden man juist tegen

‚ over den regter jaionneur doer komen.
Dc kommandam’
der afdeeling. zal twee pasfen vóór het midden derzeive
marcheren.
’—

336.

и

Wanneer de afdeeiing tegen de beide jalonneurc

gekornen is , zal derzclver kommandant‘ haar commandcren:
в

’

1.

‚Peloton.

a.

HALT. ‘

‚
. -

г

3. Regt: = RIGT U.
337. Op het tweede commando, zal de afdeeling blijven

mi am. ’
338. Op het derde commando, zal dezelve zich rigten.
De twee maní'ehnppen, die regen over de jalonneůrs (han,
zullen zich zachtjes tegeu'derzelver regler arm aanfluiren; de

l'm‘
n

‚

\

«Вашшот мод]. IVde „выньте.

за;

linker guide zal weder in het opfluitende gelid gaan, en де
kommandant der afdeeling zal, zich naar den regtèr vleugel
van zijn сете gclid begevende, de rigx-ing van’ лепет
naa de twee manfchappen, welke tegen over dc jnlonneurs
ША, tot Rand brengen; al het welk insgelijks bij al de
äêhteŕvolgende formatien zal in acht genomen' werden;

’339. De tweede afáeelini z'al> ŕegt voórlíit Blijven doóŕ- '
marcheren: en wanneer zij tegen over den linkeŕ vleugel dei
'ecrite gekomen is , zal zij op liet coŕnmàndò van haren
kommandant, op de hierboven vnorgefchŕevene wijze, reg'ts
wenden, en Zieh vervolgens naar de lijn lvzm batàillé

begeven; zullenae de regler guide zijnen maŕsch vzoodanigl
im'igtcn , dat hij naast-den linker vleugelman 'der сел-(Ее
afdeeling komt te ílaan , en де kommandant twee pasfexl
vóór het midden zijner afdeeling marcheren;
`

340. шатает a@ tweede afdecling de lijm/an шале
op -twee pasfen па bereikt heeft, zal heur kommandanŕ
haar op de hierboven voorgefchrevene commando-woorden
боец {Ш (laan , zich fpoedig nàast den linker vleugelrharì

vzm de eerüe afdeeling begeven, en zieh naauwke'urig me!
het eerfie gelid dezer afdeeling rigten.

341, De linket guide zal zich te gelijker tijd vóór eed»
der drie linker vleugelrotten Zijner afdeeling vervoegem en;
naar de regter zijde front makende, zich‘naauwl<eurig in de`

rigting der beide jalonne'urs ván de eeríte afdeelihg Helleŕì.- ‚

342. D'e kommandant der tweede afdeelinglzal als ¿xiii
Commandeeren: ’

‚

_Regis = тат U.`
Т

r

‚

’

í/ ~
A

"

5451
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343. Hierop zal de tweede afdecling zich in de lijn
begeven, en de kommandant haar rigtcn op den-man van
‘het ecrite gelid, die tegen den linker guide van zijn peloton
aangcíloten (laat.
344. De Volgende afdeelín‘ècn zullen, op deze wijze,
de eene na de andere, zich in de lijn van bataille komen
ﬂellen, door zich te gedragen naar hetgeen voor de tweede
afdeeling is bepaald geworden: en zoo dra Ъес' geheele
bataillonll er zich naanwkeurîg in geplaatst heeft, zal de
Kommandant van hetzelve ’commanderen:

Guida: = manutan-.j
345.

Op dit commando, zullen de guítleì weder naar

húnne plaatf'en van bataílle koeren, en de vóór de cerile

afdeeling (laande jalonnem‘s zich te rug trekken.` Hetzelfde
zal na alle formatien in bataille plaats grijpen; en de guides
zullen altoos door het rot gaan van den pelotons komman
dant, welke het naast bij hen ûaat.

346. De bataillons kommandant moet de formatie na
gaan, door zicb'vóór langs de lijn van bataille дешев;
_verder zijdwaarts, en altijd ter hoogte van de aftleeling
te be‘geven, welke gereed is, om, tot het inrukken in

die lijn, de wending te doen; als kunnende hijI van daar
het best den misllag, voortvloeijende uit een comman
do, dat te vroeg of te -laat annale voorgaande afdeeling
gedaan is, bemerken en doen verhelpen.
'
â.

T347.

\

De adjudant-major moet met de grootlle zorg

vuldigheid de -rîgting der guides; naar gelang 'zii zich in
de lijn van bataille begeven, behoorlijk bepalen, en te
dien einde zich op die lijn eenige pasfen achter dezelven

5

f ’

'Prel

Зажигал: тлю). ‘I‘Vde цитаты
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Rellen: zullende deze grondregel in het algemeen voor
al de voorgefchrevene formatìen gelden. `

348.v

Eene Colonne, den linker’vleugel aan het hoofd

hebbende, zal zich te linker zijde in bataille formeren,
door middel der tegenover geﬁelde commando’s en bewe
’ " gingen. De afdeelings kommandänten zullen als ldan,`
tot het rigten hunner afdeelìngen,’ zich op den linker

vleugel derzelve, Hellen, en op het commando van guía
des = INGERUKT zich naar hunne plaatfen van bataille ‚
vervoegen. ‘ Hetzelfde zal telkens plaats grijpen, wan"
neer eene colonne, met den linker vleugel aan het hoofd,

zich in bataille moet formeren.
Berner/zingen betrekkelĳk liet ze regtef (of
te linker) zijde in bami/Ie formeren.
349. zoude
Ten einde
deze
bewegingworden,
met meerder
regelma
‚ tìgheid
kunnen
vuitgevoerd
zal het
dien-`
{lig zijn, de lijn van bataille zo‘odanig te bepalen, dat
ieder peloton, na volbragte wending, ten minste vier ‚

pasfen te doen hebbe, om op dezelvc te geraken‘

/

350. In het eerf’ce onderrigt, zal men de lijn van ba‘
taille in eene rigiing bepalen, geheel ‘of ten naaste bij
evenwijdig met degene, waarin de colonne marcheert;
maar wanneer de pelotons kommandanten en de guides
het werkruigelijke zamení’cel van deze beweging behoor‘

lijk verflaan , zal de bataillons kommandant meer gewoon
lijk fchuini‘che rigtingen’ kiezen, ten einde de bataillons
’

’

T я

if

‚as

eßkzzan'I/'om' fc/mal. IV‘1e AFĲEELINU.

te gewennen, om zich, ‚zonder onderfcheid, illl allerlcï

rigtingen te' formeren.l y
351.» Wanneer de rigtin'g der li-jn van bataille met" de
ílrekking van den max-sch' der colonne (d с) eenen merk#

baren hoek maakt, zal de bataillons kommandant’ all/0*
rens de beweging te beginnen, aan den guide der voorlle
afdeeling een pnnt- (f) voorwaarts, in eene met de lijn _
van bataille ten naaste' bij evenwijdige rigting’, aanwij
zen (I), en zal deze guide zich dadelijk opA dit punt
aanbegeven, en` de afdeeling, >op het commando of wel
op de waarl'chuwing, naar dat de verandering van direc
tie zulks vordert, van haren kominandant, zich naar de
fh'ckking van dien guide voegen. Voorts zal iedere der
volgende afdeelingen dezelfde beweging uitvoeren, zoo
ìdra zij ter plaatl‘e komt , waar de voorlle _ dezelve verrigt
heeft: en door dit middel, zullen al de afdeelingen der‘
colonne, als zij "ieder aan het/punt komen, alwaar zij

wenden moeten, om zich naar de lijn van bataille te be
geven, na volbragte wending, ten naaste bij even veel
pasfen te doen hebben, om in die lijn te geraken.
‘352. De kommandanten der afdeel'ingen moeten, Warr
necr zij zich op де lijn Ivan bataille plaatfen, altoos in
acht nemen, van het commando rigt Ĳ niet eer te doen,
dan nadat de guide van hun peloton door den adjudant
major in de rigting bevestigd is: en deze grondregel moet
in het algemeen bij alle formatien bij opvolging worden
nagekomen.
Ten
(1) PL. XVII. fig. x'.

ваттом мод]. Ivdel „там.
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Тт `gli“ Column ар [zee/o díîmmie ‚met den‘regter
vleugel aan het hoofd , тов/“этап; in bataille.
353. Wanneer vcronderlleld wordt ‚dat de colonne , met
den regter vleugel aan het hoofd , achter de lĳn, waarop de
bataillons kommandant haar in bataille wil formeren, te regter

‘zijde opkomt, zal hij dç_enigen tijd te voren aan 'den adju
dant het punt, waartegen hij zijnen regter vleugel begeert
aan te [leunen , benevens het rigtings pont van den linker
vleugel, aanwijzen; en de adjudant zal terllond hierop

twee jalonneui‘s met zich nemen , en dezelven in de hem
‘ aang’ewezene directie plaatfen, zoodanig als bij de for
matie te regterzijde in bataille, in n°. 330, voorge

fchreven is.
354. Zoo dra het hoofd der colonne de twee op de
lijn van bataille gellclde jalonneurs tot opwmtrent den
pelotons afll‘and is genaderd, zal de bataillons kommun
dant de colonne doen halt houden,

en aan den kom

mandant der voorlle afdeeling gelasten, om dezelve roe
rend aan die twee jalonneui’s te plaati‘en: en nadat zulks

gcfchied is , zal de bataillons kommandant de navolgende

‘commando’s doen:
A 1.

'

`

Voorwaarts in bataille.

2. `‚1511241110/2, GUIDES mac’rs.

3.

Met pelotom, lìaIfÎIinks.

4.

MARscH.

T 3

_

355- ’

gpo

,bataillons /èńaoh

IV‘ie Агпввыыа.

355. (1) Op het commando mars’h, zullen al de peb
tons, uitgezonderd datgene, het welk reeds in de lijn van
bataille Raat, links zwenken; om een vaste of -niet van do
plaats komende l‘pil; en zoo dra de bataillons kommandant
oordeelt, dat zij, in vergelijking'der {trekking van de lijn
van bataille, genoeg gezwonken hebben, zal hij comman

deren:

’

1.

Voorwaarts.

a.

MARsch. _

›35б. Ор het commando manch, zal de regler guide van
het naast bij de lijn `van bataille zijnde peloton , met wenden
aphoudeude , zich regt vooruit begeven.

357.

Op hetzelfde commando . zal de regret guide van het:

volgende peloton, inrgelijks met zwenken ophoudende , zich
regt Vooruit begeven ; en het rot van het voorgaande peloton , dat

'zich vlak tegen over hem bevindt; volgen , tot op het oogen
blik, wanneer dat peloton de wending regs doet, om regt~
hoekig op-de lijn van bataille aan te rukken: als dan zal die

guide ophouden , het rot, het welk vóór hem was, verder te
‘ volgen, en regt vooruit blijven voortmarcheren.

358.

De regter, guide van ieder der volgende peloton:

zal hetzelfde nakomen,

we? zoo even aan dien van het

tweede is voorgefçhreven.
359. Ieder pelotons kommandant zal, zpodra dc regter
guide van ziín peloton regt tegen over het linker vleugelrot
van het peloton komt , dat onmiddellijk vóór het zijne in de
‚ lijn van bataille moet защит, commanderen;
I..

“g; Pr.. xvii. ng. e. ’

l

Замша”: fcbool. IVde AFDEELING. к
1.

Wendt regis.

2.

Мдцзсн.

291

360. Deze beide commando?s\zullen op dezelfde wijze
‚ uitgevoerd worden , ‚als hierboven , bij het form/eren te при

zĳde in kamille, voorgel‘chrevën is.
36x. Ieder pelotons kommandant zal zijn peloton op twee
Ràsfen afl’tands van de lijn van bataille doen halt houden.
De linker` guide van hetzelve zal zich als dan [стопа ор deze ‚
lĳn , vlak tegen over een der drie linker vleugelrotten van zijn
peloton, plaatfen, en de adjudant—major hem behoorlijk in
de rigring bevestigen; en nadat dit verrigc is , en de pelotons
kommandam zich naast den linker vleugchnan van het te zijner
regler hand llannde peloton geplaatst heeft, zal deze kom

mandant commanderen:

`

`

‘Regt: = RIG-T U.
36:'. »Zoo dra de foi'inatie ten volle is gefchied, zal
de bataillons kommandant commanderen:

Guide: = INGERUKT.
363. Met den linker vleugel aan het hoofd , zal deze
formatie door de tegenover gellelde commando’s en ШМ—
delen verrigt worden.
ц

364. De bataillons kommandzmt en adjudant-major
moeten bij deze formatien hetzelfde werk, wat hun in het
voorgaande artikel voorgeí‘chreven is, venia-gwn.
l

T 4

B‘

u“

‚

. 49g

~

I

Bataillon: _fc/zool.
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[Эстет/ступ betrekkelijk de formatie van am@

ром/те op heels distantie”, voorwaarts in
bami!! .
1

n

365. De juistheid dezer beweging hangt af van de
rigting, welke de pelotons zullen hebben op ber oogen»
blik, wanneer de `bataillons kommandant voorwaarts =

MARSCH commandeert. Hij zal het ware tijdllip tot het
doen van dit laatl’ce commando moeten beramen,‘doof
in aanmerking te nemen, dat, zoo de lrigting der lijn
van bataille met de ﬁrekking der colonne geheel of ten
naaste bij eenen regten hoek maakt, de pelotons liet achtlle
gedeelte van eenen cirkel moeten zwenken, en dat, hoe

[clie‘rper de hóekis, dien ŕdeze beide lirekkingen maken,
‘ hoe verder de pelotons zullen moeten zwenken, alvorens
zij regtuir beginnen te marcheren.

‘

366. Het is van zeer veel aanbelang, dat ieder peloton,
‚in het aanmarcheren naar de lijn van bataille (I); juist de
wending doet op het punt (в) , regt tegen over de plaats,

alwaar zijn kommandanr op die lijn zal moeten komen te
fraan. Indien een peloton te vroeg Wendde, zou het zich
gedeelrelijk bedekt zien door datgene, het welk zich vóór
ищет op de lijn van bataille geformeerd heeft, en
verpligt wezen, om door den fchuinfchen pas zich te ont

blooten of zijn front vrij te maken(zicl1 te‘ddmasqucren).
Indien het daarentegen te laat wendde , zou het den
vleugel van het peloton, waartegen het zich moet aan
ﬂuit‘en, voorbij raken en, tot het verbeteren van dien
mis

(I.) Рт; XVII- ﬁg- 2‘‚
1

Bami/lans мам.

IVde AronnLlNç.

'93‘

genoodzaakt
zijn, om,
voortrukken
naat
i’ misllag,
de lijn, fchuins
te marcheren:
en bij
in het
beide
deze gevallen,
zou de mìsflag van een peloton, door het volgende te

misleiden , zich trapswijze tot aan het Маше kunnen uit~
теист.
~
367. De guide van ieder peloton moet zorg dragen,
van op zoodanige wijze te‘wenden, dat zijn. peloton

regt op de lijn van bataille komt.

‚

_
l

368. Indien de hoek, welken de lijn van bataille met
de oorfpronkelijke ilrekking der colonne maakt, zoo fcherp ‘
mogt zijn, dat de afdeelingen, tegen over de plaats ko
mende, welke zij in de lijn van bataille beﬂaan moeten ,
zich bijna evenwijdig met die lijn bevonden te wezen,
zouden
де kommandanten derzelven niet commanderen
wendt regar-(of linkt), maar alleen hunne afdeelingen op,
twee pasfen van de lijn doen halt houden , en in die {tel
ling het, commando doen: regt; (of lin/cr) = RIGT U.y
369. ‘Bijaldien , daarentegen, de hoek , welken de
lijn van bataille met de aanvankelijke directie der colonne

maakt, merkelijk grooter _dan een regte hoek, шов: zijn,
zou de formatie niet door de beweging van voorwaarts if;

[yr/taille, maar door die van te regtcr (of te linker) zijde:
in bataille, en volgens de grondbeginlelen, welke‘teîi “
aanzien dezer formatie voorgefchrevcn zijn, moeten ge

fchiedell.
37o.

indien een der pelotons een beletfel, waardoor

hetzelve verhinderd werd, in front te blijven v00rtm_ar-‘_

T 5
д

‘ che1
l

,fr

‘94.

Bataillon: foliool. IVde AFDEELING.

citeren,
ontmoeten,
zou, en
het het
in onmiddellijk
den marsch regt:
(of
links)mogt
om moeten
maken
voor
gaande peloton uit Ade flank volgen: en nadat het dit be
мы voorbij was, zou het, op heècommando van zijnen
kommandant, wederom moeten opmarclìeren.

Ten 44e Colonne op hec/e distantie, met dan
n:ng vleugel шт het hoofd, from ac/ztcr- ’
l

этил in bami/Ze.

371.

wanneer de colonne verondcrlleld wordt,“'mét »

den regter-vleugel aan het hoofd, 'vóór het regter gedeelte
der lijn, op welke de bataillons kommandant haar in ba
taille wil Hellen, naar dezelve op te rukken; zal die koni
mandaut eenige oogenblikken te voren aan den adjudant
het punt, alwaar hij zijnen regtcr vleugel wil aanleunen,

en het rìgtings punt voor den linker vleugel aanwijzen: en
de adjudant zal als dan terllon/d met twee jalonneurs voor

uit gaan,en dezelven in de hem opgegevene rigting plaat
Ген, ор zoodanige wijze, als hij de formatie te „gier.
zijde in bami/Ie vootgefchreven is.
`
’ `
372. ‘ LWanneer het hoofd der‚c_olonne gekomen is tot

op omtrent eenen pelotons affland van de beide op de lijn

geplaatlle jalonneurs’; zal de bataillons -kommandant de
colonne doen halt houden, en aan den kommandant der

'l voorlle afdeelìng gelasten , 'om dezelve , met verkeerd front ,
achter tegen de twee jalonncurs aan te plaatfen.

Die af

deeling maakt als dan fegt; от, enzwenkt daarna met
rotten links, op het commando van haren kotnnìandant;
trekt voorts over de lijn van bataille heen, en zwenkt,zon
'

’

_

_

dra

i.- ,h_yg

_. » ,-W.wM--M-

Bataillom мод]. IVde повыше.

2’95 _

dr'a haar eet-lle rot dezelve twee pasfen -voorbij is, nog
eenmaal met rotten links, om zich achter de twee jalon~
neurs ‘te [tellen: en nadat zij aldaar gekomen is', zal heut'
kommandant haar doen halt houden en front maken ‚ en
haar regts rigten.
~

373. In deze llelling, maakt de voorlle afdeeling front
naar de colonne: en zoo ddra zij behoorlijk geplaatst is,
zal de bataillons kommandant commanderen:

I. Front achterwaarts‘ in bataille.
2.

Bami/Ion regis nit de ﬂank.

3.

Regt: : 0M.

4.

MARSCH.

374. Op het derde commando, zullen al dc pelotons,
uitgezonderd het reeds op de lijn van bataille geplaatite,
regis om maken. en de kommandanten derzelven _zich naast
hnnne regter guides vervoegen.

375. (1) Op het commando тат-Ь, moeten al de pe.
lotons, die regis om. hebben gemaakt, zich in beweging
Rellen. De linker guide '(e) van het peloton, het welk het`
naast bij de lijn van bataille is, zal zich fpoedig naar die
lijn begeven, om dezelve te gaan afbàkenen. Hij ¿al zich

op dezelve zoodanig Qellen, als hierboven ten aanzien 'der
‘ trapswijze formatien voorgefchreven is ,ien aldus aan zijnen
pelotons kommandant ten naaste bij het puml aanwijzen, 21‘
waar dezelve’ door de lijn van bataille moet gaan , om haar
[шее

(l)

PL. XVIII. ﬁg. I.

5:96

Bataillon; fc/zool. IVde штанина“.
(шее 'pasfen te overfchrijdcn en vervolgens met rotten пли
te doen zwenken, zoodaníg, dat hij aan zijn peloton eene
ﬁrekkíng evenwijdig met die lijn geeft, gelijk in (f).
376.

Zooy dra het voorﬁe rot van dit peloton nabij het

linker vleugelrot van het reeds op de lijn van bataille ge‘
formccrdc peloton gekomen is, zal de kommandant van heb
zelve commanderen:

I.

Paloton. `

2.

HALT. " ’

3.

FRONT.

n.

Regt: = RIGT U.

377. \Het eerfìe commando moet op twee pasfen van de
plaats, alwaar het peloton halt moet houden , gefehieden.

378. Op het tweede commando, zal het peloton_ {Ш hou
den., en indien er openingen tusfchen de rotten mogten ont
ﬁaan zijn, zullen dezelve fpoedig tot op hunnen behoorlijken

этапа weder oplluiten. `
379. Terl'tond na| het derde commando, zal de pelotons
kommnndant zich naast den linker vleugelman van het te zij
11er regtei~ hand ñaande peloton plaatfen, en zich met het
ecrite gelid ‚van dat peloton rigten.

380. Het vierde commando zal op dezelfde wijze, als
hierboven in n°.` 343 is voorgefclireven, worden ten uitvoer
gebi'agt.
v

383.

Bataillon: мод]. YIVd= пивным.
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l

381. Al de volgende pelotons zullen zich op dezelfde,
zoo even verklaarde, wijze in de lijn van bataille vervoe
gen, en zich ieder re'gelen naar datgene, het welk zich vóór
hetzelve op die lijn moet begeven. De linker guides (z)
zullen zich van hunne peloton: verwijderen, naar gelang
dezelve de lijn van bataille, op omtrent twaalf pasfen nu,’
bereiken,en zich aldaar zoodanig plaatfen, dat zij tegenover
een der drie linker vleugelrotten van hun peloton , nadat het
zelve zich in flagorde geformeerd heeft, komen tc Шиш.

382. Als de formatie volvoerd is, commandeert de
bataillons kommandanc:
l

` _
‘
(‚uzch -_— INGERUKT.
f’

3523. Met den linker vleugel aan het hoofd, wordt
deze formatie door omkeering der hiervoor vermelde mid
delen ten uitvoer gebrngt.
’ ‘
384. De bataillons kommandant en de adjudant-major
moeten bij deze formntien dezelfde werkzaamheden, welke
hun bij de formatie te regter zijde in bami/1e zijn opge
legd, waarnemen.
‚
Bewerking betrekkelijk de wijze, om ста cola/l“

ne op hee/c dirla/:tia met het from ватаг:
waart: in bami/1e te formeren.
385. ‚Wanneer de pelotons zich naar de lijn van ba#
taille begeven, moeten de kommaudanten, Welke hen
geleiden, den шатен derzelven zoodanig beﬂieren, dat
zij die lijn over-trekken een weinig achter kunnen guide:
en

f

|98

~ Bataillon: fclzool.

IVde живите.

“

en dus moet ieder guide zich vroegtijdig genoeg van zijn

_peloton weg begeven, om‘, alvorens hetzelve ter zijner
hoogte‘ komt,' reeds naauwkeurig in de rigting te zijn

gevestigd.
.
ARTIKE_L

3.

Formatie in balallle, uit twee beWegingm zamen ‘ »

ge/lcld.
’
‘ ‘

386. Wanneer eene colonne, met dien regter vleugel
aan het hoofd, achter de lijn van bataille aankomt, en
langs die `lijn doormarcheert, en de bataillons kommandant
\ het noodìg oordeelt, om haar in bataille te formeren, eer
dat, bij voorbeeld, de drie laatfte pelotpns nog in de
nieuwe directie gekomen zijn, zal hij de colonne doen
halt houden, en, na de rigting der guides van de reeds

`in de directie zijnde peloton? gevestigd te hebben, com-_
manderen:

’

`

’

n 'L/ Links in bataille.
2. Drie laat/lepelatom могу/гам: in bataille.
L397.
j
"

Op het tweede commando, zal ieder kommandant

_ der drie мате pelotons commanderen: ten Ille Guides regis;
’

ten 2de' Met peloton: lzalf links.

' De bataillons kommandant zal vervolgens comman
’ deren:
."

l

3. MARscH.

‚ »_

"Ы
—”‚‚."

388. Op het commando ммысн, door _den bataillon;
‘
kom;

Bamillo/z: fchool. lVde пышные.

e”

kommandant gedaanren vaardig door de kommandamen der
pelotons herhaald, zullen de vijf` eeríle pelotons zich link:
in шали, en de drie Мате zich voorwaarts z'n bataille
formeren, volgens de middelen, welke voor deze beide for

marien voorgcfchreven zijn. Ieder kommandant van de drie
Магде pelotons zal, zoo .dra zijn peloton' ver genoeg ge‘
. zwonken heeft, voorwaarts en MARSCH commande-ren,

389. Indien de colonne, in plaats van achter, de lijn
‘van bataille aan te komen, vóór dezelve aankwam, zou
о de bataillons kommandant moeten commanderen:
',

x
/

I.

.

’ ц I

Lin-les in Мите.

2.’ Drie laat/Ze решат front achterwaarts

‘

Ii/z'batail/e.

`

/
\

390.

Ор het tweede commando , zou als dan de komm'a‘n

dant van iedcrlaatlle peloton moeten commandercn: ten IQ:
Pelozon regt; uit de ﬂank; ten 2_de regis 2> 0M.

Daarna zou de bataillons kommandant commanderen:
P

3.
391.

MARscH.
Op dit commando manch, van den bataillons kom

mandanr, het welk doorde pelotons kommandanten met‘
,‘

vaardigheid herhaald wordt, zouden de vijf eene peloton: ‘
zich links in bataille, en de drie laattle zich front zzo/afer.
шалит bataille moeten formeren, volgens de middelen,
die voor deze beide formatien voorgefclncven zijn.
\
\

392.

Deze ondcrfcheidene beweginan zouden door
CC

360

l Bataillon: миг. I’Vde привыкш

еепе eolonne, met den link'er vleugel aan het hoofd";
yolgcns dezelfde grondregelen, moeten uitgevoerd wor‘

den.

l’

ARTIKELKM

l’crfchei‘denc wijzen, om еспе colonne op halve di#
ﬁam‘ie en met den regler of linker vleugel aan
ш hoofd op de lĳn van bataille in from! te
-’ formeren.
Ten In: ‚Links of regts in bataille, de distantìen van
voren nemende.

__- gde Te regter of linker zijde in bataille.
-—— 3de Voorwaarts in bataille, om front te maken
naar den kant, werwaarts de colonne heen
marcheert.
.p D» (D

Het front achterwaarts in bataille, om front
te maken naar de tegenover gellelde zijde van
’ die, waarheen de colonne marcheert.

'Len Ille Colonne op halve distantie, met а’еп regler
vleugel aan het hoo/ll, link: in {Bami/ls, door de
[af/Zanden van vorm te пстт.

393. Men veronderilelle, dat de colońne Voortman
chere langs de lijn, waarop men haar in bataille Wil for-V
meren.

Als dan zal de bataillons kommandant, wanneer

liet laatllze peloton aan het punt gekomen ís, waartegen
’
hij

WW" -. __„w

Y

замши мам. те nomme. Y вод
hij denlinker vleugel wil aanﬂuiten , de colonne doen halt
houden, en commanderen:

C

ц

'

_ ~

‚

’

‘

l

A Op heele distanti@ voorwaarts-'opent u.
‚

i

«v

,.

‘

394.‘ Hij zál tevens aan Иен"„КоштапаапСщц het

voorlle peloton gelasten, o/mnhetzelve te ’‚doel‘l’hvoorni‘t‘
marcheren; en deze kommandant zal daartoe-‘àanl'tonds

commánderen:

_

- .X

.
мы!

-‚ --._‚ .-|
‚п

.

\

1.

Peloton voorwaarts.

2. _ Guides links. 3. ‚W. ,
‚

3.
.

MARS'CH.
.

.

‚ ‘.‘-„

. “:;“ -: .. .-‚.- ‚

ì

“~" “‘ ‘- ‘
.

.‘ ёж “

ч: „т “ " “‘.‘-“
`

395.
De kommandant
tweede
peloton
zal, wan‘
\ И neer
hij bemerkt,
dat hij van
yen het
naaste
bij zijne
distantiev
ver
kregen heeft,

commanderen: Pe/olon матрац/15, guide;

link: , en vervolgens , zoo dra hij dezelve volkomemheeft,
MARSCH; het welk trapswijze , van peloton rot‘p‘clo’r‘on , to:
aan het einde der colonne, zal gefchieden; moetende ieder

_

‚

396.

peloton daarbij zorg dragen., van den pas van hcconmiddellijlc
voorgaande’aan te nemen.
_ ‘ ‚

Indien de bataillons kommandant Ädey colonne l

links in bataille Wil formeren , ñzal hij deizelivecpp4 het
oogenblik, wanneer het achterlle peloton deszelfs‘behoor“ ‘

l lijken afllsand heeft, doen halt houden.

_’ , ‘

`

397. YDeze bewegingen zullen even eens door eene
gellotene colonne uitgevoerd worden; en indien de co.~`
lonne den ‘linker vleugel aan' hetÍ hoofd had, zouden de- ~

‚ zelven door de tegenover gellelde middelen gefcliieden.

Y

‚

598

$02

Мыши: ffl/‘5005

Аршин“;

39h De :bataillons 'kommzm'dant moet zorg dragen; _
dat elk peloton den marsch aanneemt op het oogenblik,

wanneer het zijnen vollen afíland verkrijgt.
—. ._x-

‚

_

399._ De adjudant-major moet zich ‚onthouden nam“
het hoofd der colonne, en den marsch van den voorﬂen‘

guide beiluren.

‘

’400. De adjudant moet zich onthouden ‘ter hoogte
van den achterﬂen guide.

f д

Ten 246 Colonne op halve (диализ, met dm
regler of linker vleugel aan /zet hoofd, n

regler of te linker zĳde z‘n МИЛ/е.
401. Deze beweging zal uitgevoerd worden op de
zelfde wíjze, als voor eene colonne op heele distantie

'bepaald is.

”

TEL! 345 lColo/am: op hasz distantie, voorwaarts
in bataille. ”.

‘

5402. ‘ Deze beweging kan niet, Îzoo als bij eene co
lonne op heele distantie,4 door de pelotons in front uit"
"gevoerd worden, omdat vde ruimte ‘tusfchen dezelven,’
tot het doen der L:lchtPce lcirkels zwenking, niet groot
genoeg is. Het zal derhalve noodzakelijk wezen , ‚om,
op de‘hierboven' ontvouwde ‘wijze, eerst Немые distàn
tien te doen nemen; ten zij men mogt verkiezen, om te

mm сражен, en uit de ’geﬂotene colonne ‘te deploije—
rem".

î._.-1

f. . ,
r

‚

’
'

‚

‘

~~
‘I

‘

I

_

А

Ten

Bami/lans мод}. IVde AFDEELLNG.
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'Ten 4Q@ Colonne др дат distantie, [zet front
achterwaarts in bami/Ze.

403.

Deze beweging zal op dezelfde wijs, al; bepaald

is voor eene colonne op heele distantie, ver'rigt‘ worden.
1

›

ARTIKEL


\

«l

v~

г

5.

‚ Веры/стат: (ontvouwing) der gef/atene colonnes.

404. Vermits de hierboven aángewezeneÎ‘rnâdde’len,
om in geflotene colonne van directie te veranderen , eene
gemakkelijke wijze aan de hand geven, om eene colonne
in elke rigtíng naar welgevallen te plaat'fen; 'zoo zullen
de deploìjementen altoos regthoek‘ig gefchieden,‘ door

eerst te beginnen, met de colonne loodregt ze zíìellen
op de lijn van bataille, waarop men haar/deploijeren
‘ wil.
‘
‘ '
‘
’
‚
l ~_„.
’405.

Eene geﬂotene colonne zal zich dus in bataille

kunnen formeren: _

_

`

,_

Ten if?? Met hedtnfron‘t voorwaarts, doorlhet deploĳe‘
/

‚

ment 5

.- у}: Met het front achterwaarts, "door den Icontra
marsch en het deploijemcnt;

- 3d; Met het front naar de regter, of linker ﬂank,
‘
door eene verandering van directie in geflotene

colonne en het deploijement‘

"

l

304
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406. Nadat de lĳn van bataille bepaald is, zal ‚de
adjudant vooraf op dezelve twee jalonneurs Pfeilen, iets
minder, dan het front van eene der afdeelingen der
colonne is uitgellrekt, van-elkaar verwijderd. Men zal
de colonne op deze beide jalonneurs doen aanmarche
jren, ten minlle op twee pasfen aan deze zijde van de~
zelven doen halt houden, en haar dan evenwijdig met de

lijn
van bataille Hellen, bijaldien
zij niet reeds
zoodanig
ﬁaan‘mogt.
f
l
,

407. (1) In het hierna volgende voorbeeld, zal men`
een voorlle bataillon (а) verondcrí’tellen van eene diviﬁe: ‘
colonne, met den regter vleugel aan het hoofd, het welk
’ evenwijdig met de door de beide jalonneurs (d с) be
paalde lijn van bataille geplaatst is, en op de tweede
diviﬁe moet dcploijcrcn.

408.

Deze veronderllellillg bevat alle mogelijke gevaL

len in zich.
De bataillons Kommandant zal alsI dan commanderen:

1.

Colonna, op de tweede (Нута deploijeren.

2.

Bami/Zon regla“ en links = 0M.

3.

MARsclI.

409, Op het eerlle commando ,zal ieder diviñe-komnlandan!L

zijne diviﬁe waar'fchuw'en , dat zij regts of links om zal
moeten maken, en de kommandant‘der tweede diviﬁe aan
dezelve de waarfchuwing doen, van zich niet te vel-roeren.
410.
'Y

Aggg PL. XVIII. Ílig. a.

l

4)Bemilylpm fc/mol.

Шаг AFDEELING.
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4to. Op het tweede commando, zullen‚de diviﬁen ‚welke ‚
in de orde van bataille te regter zijde van de benoemde
diviﬁe moeten komen te {laan ‚‚ namelijk de grenadiers ende
eerlle diviﬁe, regts om maken, en de kommandamen dier
beide diviﬁen zich naast hunne regter` guides begeven.
_ Daarentegen zullen degene, welke te linker zijde van de
benoemde divilie moeten komen , dat is te zeggen ,‘ de
derde en vierde, links om maken, en derzelver koinmandan
een zich naast hunne linker guides vervoegen. De kom
mzmdanr van de divilie grenadiers moet aanftonds twee
punten op den grond in het oog nemen, om zijne directie
te verzekeren.
i

t
4U. Op het commando талой, zullen al dediviﬁcn,
welke zich naar eene der ﬂanken gewend hebben, aantreden,
en moet de kommandant van die der grenadiers daarbij in
acht nemen , van naauwkeurig regt voor zich uit te
marcheren, en vooral vermijden, van aan den ‚buitenkant

der lijn van bataille te komen.

4m. De regter guides (ñ) van de diviﬁ‘enìjie regte;`
‚om, gelijk ook de linker guides (i) dergenen, welke links
om gemaakt hebben, moeten, gedurende den marsch uit de
` ﬂank ‚ naauwkeurig den afíland van drie pasfen onderhouden ‚

waarop zij van de diviﬁc, die de hunne in de orde van
colonne onmiddellijk voorgaat, moeten gcfcheiden wezen,
en met elkander of) gelijke hoogten marcheren.
’413.

leder divíﬁe-kommnndanc zal voor zich zelvenl,f op

het commando HALT , het welk aan de divifief die onmid->

dellijk vóór de zijne moet halt houden., gedaan wordt , blijven
{Ш liaan, zijne diviíie voorbij zich laten heentrekken, enl
uit den afﬁand tusfchen zich zelven en den guide, die haar
leidt, gelijk medeuiç de opening, welke tusfchen de roman
plaats heeft, het ware tijdllip bepalen, om haar te doen _

’ V 3

halt

308

Bami/10m fc/zool. lVde Аввшьшс.
halt houden. Door middel van deze tweeledige oplettendheid ‚
zullen de diviûe-kommandanten in {laat geﬂeld worden, om
den afl’cand met naauwkeurígheid te beoordeelen.
’

414.

I

De kommandanten der сете en derde diviiie , naast

hunne guides ﬁaande,‘ moeten den marsch` van hunne diviﬁen
niet volgen, maar zullen dezelve voorbij zich laten heen
’t1'ekken: en de komrnandant der eerftc diviﬁe zal, de
dillamie , gelijk hiervoor aangewezen is , beoordeeld en
genoegzaam bevonden hebbende, commanderen:

I.

.Eer/¿c пите. ‚

2.

HALT.

3.

FRONT.

En‘zich’ aanl‘tonds vóór het midden zijner díviﬁe‘ Rellen.

415. Zoo dra de kommandant der tweede diviﬁe zich op
het punt ziet, van door de eerße ontbloot (вытащит)
te worden, zal hij commanderen:

k!

1.

Divi/ía voorwaar”.

2.

Guide links.

.

3. MnscH.
l 416.

Op het commando вишен, het welk moet gedaan

worden op het oogenblik, wanneer het front der tweede
diviﬁe geheel vrij wordt, zal dezelve zich naar de lijn van
bataille begeven;l en wanneer zij tot tegen de op die lijn

"ñaande jalonneurs (d е) genaderd is, zal heur kommandant

aan haar de commando’s doen:

“
4»`

/

1M.. _

_w1-___T- ‚—ĳ._

._ Bataillon: мае/‚х Wöç гашише.
4. Diviﬁc.

.‚.
‚hĳ

`..

-

5.

302

'll

HALT.
ï.

417.

Op het commando HALT ‚ zal der tweede diviﬁe

(lil houden, en ‘de vervullings onderoﬂicíèr“ van het vierde
peloton zich, in (т), минета: QeeÂalonneurs plaat
fen ,regts om maken, en door den adjudant-major naauw

op dederlijntweede
van bataille
de
l keurig
kommandant
diviûe ,gevestigd'îworden;
zich dadelijk naaren den
linker vleugel zijner diviﬁe begevende, zal commanderen:

6.

Links = more.

418. De kommandnnt der divíﬁe en die van het vierde
peloton zullen elk het peloton rigten, het welk de oogen

naar hem gewend heeft, ez; vervolgen_s STAAT comman
deren.
`
419. In dien tusfchentijd zullen de grenadiers* de eel-fle
diviíìe gedémasqueerd (ontbloot) hebben; _en _als dan zal
aanf’wnds hun kommandanc, die op het commando HALT,
gedaan aan de сете diviﬁ'e, is blĳven Ril Run, commm

deren:

’

I.

-»

Отер/шить

` \‘

Us.“ HALT.

’

FRONT.

_

ч

`

7

‚А

30

y

420. Op het commando мент, zal de regter guide

’ уапг-тагёраыоп zich‘
de lijn van bataille vewoegen,
`links ‘froni maken, en :zich ín de rîgting der twee, vóór
‘ de tweede` Шут: geßeldè, Момента plaatfen.

V‘ 4,

42|»
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421. Zoo dra' de kommandant der ecrite diviûe (l)
bemerkt, dat de grenadiers ten naaste bij vóór zijne díviûe
Weg zijn, zalhij commanderen:

.

.j t. ._‘1.

к

2.

Guide lin/ey.

3.

MARscH.

A

Divi/ie voorwaarts.

îDit laatße commando` moet hij uitfpreken op het oogen
blik, wanneer het geheele front zijner diviñe vrij wordt.
422. pe ecrite diviile marcheel't als dan naar de lijn van
bataille , en zoo dra zij dezelve, op twee pasfen na,
bereikt heeft, commandeert haar kommandant:

-4.

‚Вите. ~

" u'

5. Быт.

.

423. 'Nadat dek kommandant der eerlte diviûe dit laatste
commando gedaan heeft', zal hij zich naast den regte;i vleu

f .gelman der Ytweede diviiìe vervoegen. De regter guide van
elk der twee pelotons vande eeijltc diviñe zal zich te gelij- ц

ker tijd. op de lijn van bataille begeven , links front maken,
en zich in de rigting der twee, vóór dertweede diviiie ge
ñelde., jalonneurs plaatfen. Vervolgens zal dèkommandant
der eerile diviíie commanderen:

_6.
_

Links = RIGT U.

’

~

ш

.

49,4. De kommandantßer divifle выйдут het tweede
peloton zuilen e1k_het peloton rigtenli,

welk de oogen

naarhen gewend heeft, >en daarna STAAT commanderen.

Y)i '

425. _

Bataillon: fchool.

IVde AFDEELING.
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425. Zoo dra dc kommandant der grenädiers ziet, dat
de eerlìe diviﬁe in het alignement is, zal hij (zonder naar
\het commando sTAAT` van derzelver kommandant te wach~
ten)‚zich naast den regter vleugelman van de сете divilie
- vervoegen, en links I: шст U commander-en. De шипе _ ’
grenadiers zal op A-dezelfde wijze , als ren a‘anzien der сете
diviﬁe is voorgefcflreven, gerigt worden.

426.

’

Het deploijement van den linker vle'ugelfzal vol‘

gens dezelfde grondbegìnïjelen gèfchieden.

`

’

427` De kommaiîäû, namelijk, van de derde дате,
die, om zijne diviﬁe langs zich heen te zien voorbij trek
ken, ter hoogte van de linker flank der tweede is blijven
ůaanf, zal haar doen [lil houden, op zoodanige wijze ‚ als
voor den kommandantoder eerlle bepaald is, en, zich als

dan vaardig vóór het midden zijner divilie begevendeK
commanderen :

\

1.

Diviﬁe voorwaarts.

g.

Guide rcgîs.

/

.. '

3. MARSCH.
428.

Op het commando manch, begeeft zich de derde

diviﬁe naar de lijn van bataille , en wanneer zij tot op twee
\
pasjl‘en van deze lijn genaderd is, commandeert derzelver
komman‘dant:
'
f

4.

Diviﬁc.

5. HALT.
429.

Ё ’

Na dit laatste commando gedaan re hebben, zal de

kommandant der derde diviﬁe zich naast den linker vleu

‘‚ ‘.

V 5

gd'

“

3m

Bami-110m _fc/lool.

IVde Активные;

gelman van~de tweede begeven. Te gelijker tĳd zal de
linker guide van ieder peloton dier derde diviûe zich op de
lijn van bataille vervoegen, regrs from maken, en zich яхт
de rígtìng der beide , vóór> de tweede diviñe gelìelde , jalon»
neurs plaatfen. De kommandanr van deze laats: gemeldedi
viﬁe zal tot in het tweede gelid te rug gaan, wanneer die

van de derde zich op zijne plaats;~ komt begeven.

/
'430.

.C

Vervolgens zal de konlmandantv van de derde diviûc

eommanderen :

‘

,f
e

6., Regt: = в]? U.
431. De kommandanr der diviiie en die van het zesde
х peloton zúllen elk het peloton rigten, da: de 'oogen naar
hen gewend heeft, en daarna STAAT commandereu.

432. Dc vierd'e divilìe zal alles nakomen, wae' voor de
derde bepaald is.

433. Nadat het deploijement volvoerd is, zal de kom
mandant van het bataillon commanderen:
Guide: :: INGERUKT.
434. Op dit commando, zullen de `kommandanren van
de eerlle en tweede divilìe, zoo als ook de kommandant

der grenadich en de guides, zich weder naar hunne plaat
fen van bataille begeven. De kommandant der derde шипе
zal zich op zijde wenden, om dien van de tweede door te

laren.
’
_ '
De jalonneurs zullen zich van vóór he: from: weg be
(WHL

435

Bami/[0m fc/mal. ﬁlvde живите.

3m

v

435. De bataillons kommandant moet, gedurende de
uitvoering der beweging, voor de nakoming der gronde ‘
beginfelen zorgen, en voornamelijk acht geven, dat: de
diviﬁen, in het ‚deploiieren, niet: te vroeg of te laat halt
houden. Hij moet met vaardigheid , maar zonder getier,
den misílag van een te vroeg of te laat gedaan commando
verhelpen, en voorkomen,y dat deze fcil verder dan tot
de diviíìe, in welke dezelve heeft plaats gegrepen, zich
uitbreide.
’
436.

De adjudantámajor moet telkens, wanneer hetv

deploìjement (centraal is, of) uit het midden gefchiedt,
bij opvolging de rigring der guidesvvan de regter diviíien
bevestigen. Maar zoo menigmaal, als het deploijement
op de voorﬂe of op de achterlle diviﬁe der colonne ver
rigt wordt, moet hij de rigting van al de guides, den
leenen na den anderen, nazien en verbeteren.

437. De adjudant moet altoos, wanneer uit het mid
den gedeploijeerd wordt, de rigring der guides van do
linker diviﬁen verzorgen.
’
_Overzigt der algemeene grondbeginfclßn, ш
bemerkingen betrekkelijk het deploijcment.
438.

Op Welke divîﬁe men- ook moge deploijeren, al

toos maken alledegenen,l welke in de orde van bataille
te regter zijde van de benoemdedivilìe'moeten komen,
regts om, en die, welke links van dezelve behooren te

Ilaau, links om.
439’

I

312

...1.

Bapaillom fc/zool. IVde пивным.

439. А1 de diviﬁen moeten regthoekig deploijeren, te
gelijker hoogte marcheren, en _den afßand onderhouden
’ naar de zijde van de lijn van bataille.
‘
44o. Iedere diviﬁe moet ‘op het‘ oogenblik, wanneer
haar front vrij wordt, zich naar de lijn 'van bataille be
geven, en zich aldaar rigten naar den kant van de tot
rigtfnoer benoemde diviﬁe, welke voor zich zelve zich .
altoos links moet rigten, wanneer de colonne ‚den reg
тег, en regts, Wanneer zij den linker vleugel aan het
hoot‘dJieeft.

И

441. De diviﬁe-komm‘andanten‘moeten, bij het de
ploijeren, acht geven, dat de bepaalde grondregels vom
_den marsch uit de ﬂank wel worden nagekomen: en in-A
dien'er opening tusfchen de rotten mogt ontl’taan wezen,
‚het welk echter niet anders, dan op eenen moeijelijk te
betredenen bodem, behoort te gefehieden, moeten zij
dezelven ‚ bij het commando halt, weder op hunnen be

hoorlijken aﬁland doen opﬂuiten.
v442.

Wanneer een diviﬁe-kommandant dit commando’

te vroeg of te laat deed, zou de diviíie verpligt wezen,
om , als zij zich naar de lijn'van 'bataille begeeft, fchuîns

regts of links te inarcheren, en haar misﬂag zoude
bo
V

wendien de volgende divíﬁe kunnen misleiden. ‚

‚ 443. Bij de díviﬁen, welke uit de linker ﬂank de
ploijeren,“is het altoos de linker guide van het evene en ‚
onevene peloton van clk hater, welke zich op het couv
`ч

man
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mando halt, aan de diviﬁe, als zij twee pasl‘en van de
lijn van bataille is', gedaan, op die lijn moet í‘tellen, om
de rigting afjte bakenen g.Y terwijl het in tegendeel, bij de
diviﬁen, welke regts uit de `HankI dcploijeren, de regter
guide van elk peloton is, die zich, tot het afbakenen,

naar de lijn van bataille moet begeven.
444.

‘

l

Ten einde het rigten der diviﬁe, op‘welke gede

ploijeerdlwordt, zoo veel te gemakkelijker ite maken,

moet de adjudant-major altoos, op het oogenblik, Wan
neer die diviﬁe op de lijn van bataille komt, den in het
midden van haar ﬁaanden vervullings onderofﬁcier naauw
keurig op die lijn, tusfchen de twee te voren reeds op
_dezelve gellelde jalonneurs, plaatfen.
445.

Alle deze grondregelen zijn ìnsgelijks toepaslè

lijk op eene `colonne, welke geheel regts of geheel links
deploijeert.

`

'

'

my F.

l
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‘ Voorwaarts in [шлаг/[стилистом
446. Wanneer het bataillon naauwkeurig gerigt is, en
. verondetlleld Wordt het rigtiîzg: bataillon uit te maken,
zal demarcheren,
bataillons kommandant,
het in bataille verwitti
willende
ldoen
daarvan den adjudant-major
gen, en zich zelven, omtrent veertig pasfen, achter het
vaandelrot begeven, front makende naar het bataillon.
\

‘ ‚447, ‚De adjudant-major zal zich op gelijken afl'tand
vóór het vaandelrot plaaîfcn, en front maken naar den `
bataillons kommandant, die denzelven, door‘met zijnen
degen te wenken, tegen over den vaandeldrager (1) 200
_па mogelijk in eene op de lijn van bataille loodrcgte rig
ting ílellen, en vervolgens over deszelfs hoofd en dat
van dien vaandeldrager in het veld een voorwaartsch rig
tîngs punt in het oog zal nemen , bijaldien de grond daar
toe een merkbaar voorwerp oplevert, het welk zich
naauwkeurig in de verlengde lijn van die beide eerlle pun
ten bevindt.

448
’_
‚

(1) PL. XIX. fig. x.
`

ì

ì
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De bataillons kommandant zal zich voorts

omtrent zestig pasfen achterwaarts begeven, en twee

jalonnettrs' (a en д) in de verlenging van de door
den vaandeldrager en adjúdant-major bepaald wordende
regte lijn Rellen. Deze jalonneurs zullen achterwaarts
front maken. De eerlle (а) zal geplaatst worden «op om
trent vijf en xtwintig pasfen achter het derde gelid van
het bataillon, en de tweede (11) op gelijken afi’cand van

den eerllen.
l

_

449.

-

_

` y

De vaandeldrager zal, zoo dra de adjudant-ma

jor behoorlijk op de loodlijn geplaatst is, ‘twee punten
op den grond in het oog nemen in de regte lijn, die, bĳ
hem beginnende, tusfchen de hielen‘van dien 'oﬂicier zou
doorgaan: van Welke beide punten het сете vijftien of
twintig pasfen van den vaandeldrager’ moet verwijderd

wezen.

’

450. Nadat deze voorbereidingen gemaakt zijn,’ zal
de bataillons kommandant commanderen: I
`

I.

45t.

Bataillon voorwanrzt.

Op dit commando , vzal het 'ecrite gelid der vaan

delwncht zich , in den gewonen pas', zes pasfen vooruit be—
geven, en het tweede gelid dier wacht in deszelfs plaats
treden. De twee algemeene guides (f, g) zullen te gelijke:
tijd zich ter hoogte van dat eerﬁe ‘gelid vervoegen, de
eene
(f) regt, tegen
den (g)
kommandant
vlettgelpeloton
en deover
andere
regt tegen van
overhet
denregret
rot
’
w

`

“Щ:
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ﬂuiter, welke aanﬂuit op den linker vleugel van het Ьа
taillon.
452.

De adjudant'C major moet in acht nemen, van den~

vaandeldrager naauwkeurig tusfchen zich en den onderolﬁ‘
cier va\n het vaandelrot, die denzelven in het eerﬂe gelid
vervangen heeft, te vestigen; en zich vervolgens naar de
plaats, welke hem hierna, in ne. 460, zal ’ worden `aange,
wezen, begeven.
453. De adjudant zal zich eenige pasfen zijdwaarts reges
of links van het gelid des vaandeldragers ﬁellen.

454.

De bataillons kommandant zal vervolgens coni

manderen:
2.

‘

’

MARSCH.

455. 9p dit commando, zal‘ het bataillon vaardig aan
treden. De vaandeldrager, welke met het houden van den
pas en der directie belast is, moet met de uitcrl'te bezorgd

heid а; grootte en tijdmaat van den gewonen pas in acht
nemen, in de verlenging marcheren der beide punten, wel
ke hij tusfchen zich en den adjudant-major op den grond
heeft in het oog genomen, en , door de middelen, die in
n0. 79 der pelotons fchool voorgefchrevenlzijn , bij opvolging
andere’punten in het oog nemen, naar mate dat hij verder
vooruit komt. De twee aan zijne regter en linker hand ge~
plaatste onderoﬂiciersmoeten met hem gelijken pas houden,
zonder het hoofd of de fchouders te ”шпицев: en de
vaandeldrager zal zijn vaandel tegen de heup dragen.
456. De beide algemeene guides moeten met het vaan
delgelid in gelijken pas marcheren, en volkomen, of altans

ten naaste b'ij, met dit gelid op dezelfde hoogte blijven,
zonder zich om elkander te bekommeren.y
1 ’

'

‘

457

i'
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De drie onderbñiciers, die het tweede gelid del

vaandelwacht uitmaken, en in het midden van het bataillon
geplaatst zijn , moeten , wèl gerigt en arm aan arm , met het
hoofd regtuit en zonder de lijn hunner fchonders te vpr
draaijen, marcheren. De middellte van hen moet het voet
i‘poor van den vaandeldrager naauwkeuríg volgen', en met
denzelven gelijken pas houden, doch zonder immer an
ders, danÄ op hot` commando of de waarfchuwing van den
bataillons komrnandant,> d_en pas te verlengen of te verltor`
ten, al ware het ook, dat hij zich meer of minder dan ze:
pasfen van het vaandelgelid mogt verwijderd bevinden.
458. De kommandant (s) van het vijfde peloton moet
'met de drie onderoñieiers van het midden arm aan arm op

dezelfde lijn marcheren, en het hoofd regruit houden.
459. De kommandanten van het vierde en z'ésde pelo.
zon, welke met de drie in het midden van het bataillon ge
plaatste onderoñiciers der vaandelwac'ht h'et rigtfnoer M(le
àa/è dc Талантам) van het bataillon moeten uitmaken,
moeten daarom met den vaandeldrager in eenen volmaakt
gelijken pas marcheren,'en zieh yop het regthoekíg honden

hunner fchouders met zorgvuldigheid toeleggen. Te dien
einde moeten zij het hoofdy regtult houden, ﬂechts nu en
dan het oog ﬂaan op de drie onderoñiciei-s, welke zich in
het midden van het bataillon bevinden, en, Wanneer zij bc'.

merken,- dat dezelve meer vóór komen of te rug blijven.. dan
zij, den pas ongevoellgerwijze verlengen of verkorten, in
diei-voege dat zij eerst na verloop'van verfcheidene pasfen
weder in de rigting geraken, ten einde rukken .of «plotfelijke
veranderingemdie noodwendig golving zouden doen ontftaan ‚
œ vermijden;

460. De adjudant-major (е), zich onthoudende twaalf
ы' vijftien Ápasfen regts van den kommandant des vierden

pelotons, moet/zorg dragen, dat deze kommandam en die

X

van

all.

Mud/lam fc/ì’aol. (Vde ‚двиньте.
умнее-яме pelotonv op de 'hoogte blijven van ne drie ist
' het midden van het bataillon mareherende onderdlheieren;
- en te dien einde zal hij, wanneer zulks noodigv is, dezelve
waarl'chuwcn ,'omfden pas te verlengen of te verkorten , het

‘welk dan ten naaste bijop de zoo even' verklmrde” wijze zal
worden ten uitvoer gebragt.
’
46|.

De kommandantcn der overige pelotonsv moeten ín

de verlenging van dit ngtfnoer blijven, en te dien стае
" naàr het midden zien, zonder echter het hoofd te veel te
îdraaijen шипе {trekking hunner fehouders te veranderenÍ
.ll

462. D_e pelotons kommandanten moeten ieder den marsch
y van het,4 naar den kant van het midden, naast hen zijnde

peloton gadeﬂann, en beletten, dat de foldaten hen voorbij
' geraken. Zij moeten nimmer de misllagen verbeteren, noch
den pas doen verkorten of verlengen , dan wanneer eene in
het oog loopendc noodzakelijkheid zulks vordert; авт]:
eene al te bezorgde nauwkeurigheid, om kleine gebreken re
verhelpen, altijd groojere veroorzaakt, en de kalmte, няне
en gelijkheid van pas ~floort, Welker handhaving in het Ьа—
zaillon van zoo veel aanbelang is.

463. De foidaten moeten altijd het hoofd regtuit honden,
den elleboog van hunnen nevenman naar de zijde van het
midden zachtjes aanroeren, altoos aan de drukking, die
» van den vleugel komt, тетива bieden, en de grootlte
yoplettenclheid aanwenden, om hunne fchouders regthoekig
О

i

te houden, en een weinígje achter de lijn der pelotons kom.
’ шахматы: te blijven, ten einde den grondﬂag der rigting
nimmer voor dezelven te verbergen. Voortsm'oeten zij van
tijd tot tijd het oog op het vaandelgelid of op eenen der
-glgemeene guides ’ﬂaan, om met dezeìven запада; in gelij
ken pas te marcheren.
’

464..

.êetaâlimfßllßlh We? Mamme.

щ

„4534. (1) Men jzalngednrende den> marsch, de dooi; —
de beide' jaio'ngtgggqngar en b) bepáalde lijn verlengen,
doofe., naar ‚’gelgtng ‚het’bataillon‘ voorwaarts veld Wint;
eenen derden jalonnent (i), op omtrent .vijf en twintig
pasfe‘n achter den ¿eviten (a), ‚te doen plaatfen. Alsdan
zal de jalonnent (b) zijne plants ‘verlztte‘n’, en zich op
gelijken affiand achter dien lderden (i) Rellen. д De jalon
neur (a) zal' op zijne beurt hetzelfde verri'gten; en zoo_
‘ zal dit, zoo lang het bataillon voorwaai'ts blijft matche
ren ,‚ gelladig op denzeifden voetworden voortgezet. De
elkander dus opvolgende jalonneurs moeten achterwaarts
front maken ,‚ en in acht nemen, van zich naauwkeurig
in 'de directie van de reeds geplaatste jalonneurs te (leby
len. Een oilicier of onderofﬁcier, te dien cin-de uitgeho—
Zen ,en Welke zich altijd vijftien of twintig pasfcn achter
de_n jalonnent nioet‘optltondcn, die het verst van het ba->
taillon af Praat, zal de_zdven waatfchnwen, vvanneer zij
hunne plaatfen moeten verlaten, hen vervolgens, naar ge:
lang zij zich in de rigting Hellen, behoorlijk in dezelve
bevestigen, en hen altijd op het voorwaartsch punt rig‘
ten, het welk hem, door denbataillonls kommamint moet

aangewezen zijn, _

'

`

ц

`

465. De bataillons kommandnnt zal zich doorgaand
vijftien of twintig pasfen achten het midden ‚van zijn
taillon ophouden, en zich aldaar zoodanig ﬁlantfen, dat
hij de lijn >der jalonneurs niet voor deny adjudant (k) lae~
dekt. Indien hij uit de zwaaijing (dckarpemeîîz) van het
l

r

\.‚

(1) PL. XIX. fig. t. _

Х a

Ъа—

’\
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bataillon , of uit de kenteekenen, die hierna, in 11°. 457
en 476 , zullen verklaard worden, oordeelt, dat de {trek
king, welke de vaandeldrager volgt, niet loodregt is,
zal hij ten fpoediglle commanderen: punt van directie

verder regt: (of links).

.

466. 'Op dit commando, zal de adjudant zich fchíe
lijk dertig of veertig pasfen vóór het vaandelgek‘d bege
ven , aldaar blijven (laan , front maken naar den bataillons
kommandant, en zich in de directie Rellen, welke deze
laatste hem door eenen wenk met‘deszelfs degen zal aan‘
wijzen.

Vervolgens zal de in het midden van het ba

taillon geplaatlie‘onderoﬂìcier zich, op de waarfchuwing
van den bataillons kommandant, op den adjudant aan
begeven, door te dieneinde de tegenover geftelde fchou‘
der vóór te brengen: en de beide onderoﬂiciers, welke
zich aan zijne regter en linker zijde bevinden, zullen

zich naar zijne directie voegen
467‚ Ё Insgelijks zal ook de vaandeldrager zich op den
adjudant‘aan begeven, door het vóór brengen van de te

genover geﬂelde fchouder: en de adjudant zal denzelven
te gelijker tijd ~zoo lang regts of linksaan doen houden,
tot dat door denzelve‘n voor hem den onderoﬁicier van
deszelfs rot naauwkeurig gedekt wordt.

468. De twee algemeene guides zullen zich naar de
nieuwe directie van het vaandelgelid voegen.
469.

De ofﬁcier of onderofﬁcier, belast, om het op

zigt te houden over de opvolgende verplaatﬁng der achter
het

-r

.

.
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и

het midden van het bataillon {laande jalonneurs , zal de
zelven ten fpoediglle in de nieuwe directie liellen, en
daartoe den vaandeldrager met den onderollicier van het
zelfde rot, die iu het midden van het bataillon geplaatst
is, ten rigtfnoer nemen: ook zal de nieuwe directie der

jalonneurs door den bataillons kommandant gekeurd en
verbeterd worden. ’

l
q
х

47o. De adjudant-major, zoodanig geplaatst, als
hierboven, in 11°. 460 ,t is voorgefchreven, moet er voor
zorgen, dat het vierde en vijfde peloton, en achtervol
gens 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 rigtfnoer van het
bataillon op de lijn van directie, die door den vaandel-_

drager gevolgd wordt, volkomen loodregt te doen blij—
Ven.

4’7I. ’Hij’moet’dikwerf acht geven op den marsch» der

‘beide vleugels van het bataillon: en wanneer hij bemerkt,
'datl de pelotons kommandanten verzuimen, van zich naar
yhet: 'rigtfnoer (la МЛ: d’aligncmmt) te rigten, moet hij
deze'lven desaangaande waarfchuwen, door het comman

doz-kammandam van dat peloton (of van die jee/010m) in
’t alignement, zonder zich echter met eene te groote
“nánuwgezetheid met het verbeteren van geringe afwijkin

‘gen op te‘h‘ouden.

_f

'i' ‘ 472. -De adjudant, die zich,l gedurende den marsch,
kfrtresttijds op zijde van het vaandelgelid onthoudt, moet

1Ейс’п dikwerf vijftien'of twintig pasfen‘ vóór dat gelid
“m:

’

X 3

be

gaz'
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begeven, en aldaar 'ter plaatfe, achterwaarts front ma
kende, zich naauwkeurig in de verlenging Hellen van .
de
lijn der' achter
het na
midden
van het
bataillon
llaande
jalonneurs,l
ten einde
te gaan,
of. de
vaandeldrager
juist in deze verlenging marchere; en hijr moet,/Wanneer

het noodig is, de directie van dezen laatllen verbeteren;
die daarna dadelijk _op den grond twee nieuwe punten

tusfchen zich en den adjudant moet in het oog nemen.
473. Al de grondregels van den maxsch in bataille
zijn dezelfde voor een omlef'gefc/zilct als voor een Лун/25:
bataillon.

Doch wanneer het

bataillon veronderlteld

wordt, onderge/c/ìikz“(/ìzbordonnd) te wezen, zal men
‘ achter deszelfs“mì‘dden geen jalonneurs plaatfen.,  ~
t

'

'

l

|

Bewerkingen anneke/¿je dm мы i); мал/с.
’474-

Indien niet Yde Oflìçiçrënfíx @aßlißmäkíetßneen

ifoldaten ine de exercitien in _het-klein ‚(де дети)
behoorlijk in de grondregels vanlfde Ahouding des lig-_
chaams, gelijk mede in de grootte-ez; gjjdtnaat van den

‚pas ‚ zijn bedreven gemaakt , v«zal ¿demarseh van het
bataillon golvend, onzeker’ en zonde: eenheid wezen.
‚ 425. Indien de vaandeldragerf j@ plaats van' regtligelgig
vooruit te marcheren , eene ‘fehuinfcbeelirgcii; hield)
zou het bataillon zwaaijen (гс/штат), _еп zou er
gedrang in деп eenen vleugel ‚д en )daag-entgegen ‘Qpegìng‘
tusfcnen de yrotten in den anderen отдачи: En ‚deze
‚10п15011коше1111еас11531115 te' lnerlgbaaxder, hoe r¿meer de
'

‘r
\‚

dj.
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directie zich van de loodlijn—verwijderde, ‘zouden bĳ het
midden eenen aanvang nemen. ‘
476. (1) Indien, bij voorbeeld, de vaandeldrager‘,
door het voorwaarts draaijen van de linker fchouder,
eene meer of min fchuinfchev lh'ekkìng regts van de
loodlijn hield ‘,‘ ‘zou de regter vleugel van het bataillon

genoodzaakt zijn ‚ den pas‘ te verkorten ‚ en de linker
vleugel, dien te verlengen; de rigti'ng zoude-verloren
geraken; en er zou gedrang in het regter halve bataillon,
en opening tusfchen de rotten in het linker halve bataillon
ontlláan. Dezelfde uitwerkfelen zouden plaats hebben
in den tegengellelden zin, indien de vaandeldrager, door
het vóór brengen van de regret fchouder, eene fchuînl’che

rigting volgde, welke links van de loodlijn was.
а 477i,

‘

Dezelfde uitwerkf'elen zouden insgelijks plaats

vinden ‚ biÎaldien de grondﬂag der rigring niet op de
lijn van directie, die door het midden van het bataillon

gevolgd wordr, regrlloekig was. Indien, bij voorbeeld;

de kommandanp van het vierde peloton, in_lleé ‘van zich4
gerigt te houden met de drie in het midden ‚geplaa’tﬂ‘e
onderoﬁiciers der vaan‘delwacht ,’ zich ahlitct‘,“ e'n'ìle
kommandaupvanhet zesde peloton zich vóór dat gelid

bevond; Z‘ou’de ‘linkef_’v1eugel van het’bataillon rorher
verlengen , ’ en.‚.de 4regter Vleugell tot het verkorten van

‘2m Раз вёъюоёгдт Zĳn‘
L,
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’ 478. Het is derhalve vin 'het grootßc belang,l dat
de vaandeldrager zijne ﬁ‘rekking; regtnoekig VODrWaarçs
neemt, en de grondllag der rigting altijd! loodregt llaa;

np del lijn, welke door denzelven gevolgd wordt,
L

479.

r

Nadat er eenige pasfen gedaan 'Azijn ‚ zal de

bataillons` kommandant , uit de hierbovenv Khijgebragte

kenteekenen,
gemakkelijk
kunnen beoordeelen ,_ wordt,
of de,`
directie,
die door
den vaandellnagerlgehangen
loodregt zij.

D

-

Y

_

.

,l

480.. l[nsgelijks ‘zal dp’adjudîgnt-îmajor, die zijne plaats

` - heeft Atwaalf of vijftien pesfen regtsyan den kommandant
des vierden pelotonss zeer gemakkelijk kunnen befpenren ,
of de kommandamcn van ¿liet-_ vierde _en zesde peloton,
met betrekking tot de drie onderofñciers т het midden,

. yúór of ‚achter zijn,‘door waar te, nemen, of de kom-vv
lmandanten der vlengclpelotons verpligt zijn, om hunne
pásl‘cn te VerlengenI loffre \verkê>rten_,~ 'Doo-1!4 hierop te

letten, zal. hij Íigtelijk liet тампонами loodregt
‘Ìmnnén houden op de lijn van directie, welke door den

vaandeldragcr gevolgd wordt, en aldus' de golvìng in
` het ‚bàataíllon kunnen voorkomen. ‚ ` " "
‘ _
i" 4_81.

Zoo er openingen geboren worden ,_ zoo der

rotten op elkander dringen, zoo er eindelijk eenige
`wanorde отдам, moet men z'oo fpoedîg, als immeri

mogelijk, maar koelbloedig, bedaard , met. de .Weinig-lle.V
Woerden en het mini're gemas, daarin voorzien.`

482... In den marsch in bataille, dienen de algemeene
’

‚;. l".

.

gui,

‘ j
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guides om Voorde vleugelpelotons den pas, waarmee
het midden van .liet bataillon marcheert, aan te geven)
en om het gemakkelijker te‚inaken,_ de'vleugels, indien
„dezelve te ver achter mogtenzijnyìn de rigging van bei
‚midden te herllellen, Het is dienvolgens noodzakelijk;
dat zij met het vaandelgelid denzelfden pas houden,‘ en
geheel, of ten naaste bij,` op gelijke hoogte met hetzelve
marcheren: hetgeen' hun , door nu en dan de oogen
naar datggelid te wenden, gemakkelijk zal vallen, ‘ _ ’.’
:-.
i ‚
’
›
’
:n
д 4834 ’ÎIndien , in eene linie„van verfcheidene’ bami!”
Jens, de vaandeldrager. van een bataillon (1), in plaats
`van de loodlijn (о р), te volgen, regte van deze loodlijn
in de fchuinfche
rigting verkeerde
(с lz) afgevallen
was ‚ enhad,
het ' i
bataillon
zich naar'deze
'directie gevoegd
_zou het niet genoegzaam wezen, het bataillon, tot .in (a)
gekomen`zìjnde, te herllelleg op eene lijn ‚‘(‚ﬁgh‘

evenwijdig met de aanvankelijke lijn van bataille (k l);
maar zou‘men. daarenboven hetzelve‘, door denfchuin

(chen pas links , vervolgens de ruimte (т п) weder
moeten doente'ruglneníen, ten einde het midden van het
bataillon op nieuw in de loodlijn (о р) te brengen,
Ízonder het welk de tusfchenwijdte (q) tusfchen dit
bataillon'en datgene (г), het welk zich aan zijnen

linker vleugelibevin'dt, zich zoude hebben vergroot,y
terwijl de tusltlxenruirnte op zijnen regter vleugel zich in

gelijke reden vernaauwd zou hebben.
k‘.l ~~
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484'." VVa'nhee'rïeén' bataillon uit den pas geraàkt",
moet zijn kommandántrhet'daarvan verwittigen' door het
commando ‘i/‘z— dan plus.' Hierop moeten ‘de‘ pelotons
kommîmdnnten’ en de (oltlatenterllond de oogen naar het
vaändelgeliä, of naar eene'n der algemeene guides wen

den.; en:deszelfs pasten l'poedigllé aann'eimzn.Í lt 485.

Het is ‘,“ eindelijk , voor den marseh-in linie,

van hethooglle aanbelang , dat men de
Wenne ‚ от met even veel geregeldlieid
Hierboven, in n°. ‘466 en‘volgende', tot
der directie, voorgefchrevenel bewegingen
en' dat de bataillons kommandamen zich

bataillons ge
als gemak de
het verbeteren
te volvoeren,
op liet zorg

lUuldiglle oefenen ,- ’ om hunne oogmaat (coup-foei]
zoodanig te vormen;- dat zij met juistheid kunnen beoor
(вышитым directie `aan him' batà'illon moet gegeven

Horden.
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’ д 485. Bij ‚het avanceren ‚van een bataillon in bataille, zal;
wanneer `een peloton of eene diviﬁe het bewijs m'oet - doen

van denîvoorbijîtogt langs eene hinderpaal (вжав/с), de
bataillons kommnndant de waarfchuwing" doen: »dan

peloton (of die gelaunt),Í afgebroken.

’

1
J‘Ë‘î‘
t ..

фит-Ее komman'dantvan iederńer-benoemde pelówns
zal daarop twee pnsleu vooruit treden ‚деп; zich naar
С Í.

zijn

Ласта): fchoo'l, Гуде Ашпыпё.

317

'zijn peloton Wendende, cońlmanderen.; bijaldienhetzelve
yeen gedeelte шиш regtcr halve bataillon uitmaakt:

1._ (Задаете) решал. _
. zz.

'Li/:kruit da {гать-те: платишь
и.

3.~
`

в.

MARscn.
"'

.

-

`x..>

‚

"

488. C!) Op het ëomtrfanää „шт/ъ, 2а1 Несъе1осоп in
den marsch links om maken`,`mct'1jotten regts zwenken, en

d_e driegcgter rotten van zijn linker ncvcnpcloton, op eenen

amand van een of twee pasfcn', volgen: èn devvijf het
pelotón niet vrij op zich zèlf ŕnatcheerr, zal dcszelfs kom

mandant niet het vooríte mt leiden , maar naast zijnen
veŕvullings onderoñicier marcheren, die in het eerlle ваш
iç, ctvçrgcg¢1:u_1„y
n
.t
A
= 4—

“ ' 489.

дынек: 'het rpelotonÈ een gcdeelte van het linker

'Balve' bataillonl ultrnaaltt,l «zal hetnegts om maken, mét

1ròttìeil. links` zvv'ç'nken, èn фанатам: rotten4 van zijn
Íregte'r „страсть volgen.

De pelotons kommandant

vzal in ditgeval ,' 'niaréherenŕle naast zijńenfyvervulling's
onderòliicie'r', het'èerllc'rot gcleidtèll.
'
*l
. ,
. Ц I
_.
\J,
490. Wanne'er men acht; dat men het belctl'el voorbij
is, zal de bataillons kommandant de Waatiíbhuwing'doeiŕ:
dat peloton (of die решат), aymara/uren.
.

'

'y

'

Г , „

:

`

' Dè pelotons kommamdant'zal> daarop oommanderen:
.

"1;

‚ v
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491.

Op he: commando mqrsck’,’ zal het peloton den

A gezwinden pas aannemen; en zullen de rotten bij opvolging
opmarcheren, zich gedragende evereenkomilig met hetgeen
in n°. 137 der pclorons fchpol is _voorge_fchrevcn.
De
pelotons komman‘dant‘zal niet eerder,- dan niet het Хакас
.’ i ronmeder, opizijne ‚plaats van bataille treden, indien zijn‘
peloton links uit de ﬂank gemarchecrd heeft.

l; _ Bama/‘kingen Éetrakkelijk dan год/“дату fangs
‘
‘
acne/zindërlnìs. ’
`

492. 111 het regter halve‘ bataillon ,_ zal de linker guide
_van het peloton, het welk zich onmiddellijk aan de
чешет zijde bevindt van .datgene of diegenen ‚ welke
*moeten afbreken,4 zich op de linker ﬂank van ‘zijn
peloton in het eerile gelid plaatfen, en tusfchcn‘ zich en
‚den Vregter ‚vleugel van het peloton, achter het welk de

î,z_zfgebrolcene volgen, de voor dezelven benoodigde ruimte,
gom’vveder te kunnen Орши-фаты; y onderhouden: en
lin het linkeríhalve bajaillonv‘z‘al‘
kommandant van
‘hetopeloton‘, dat zich onmiddellijk,te linker zijde van

datgene of diegenen‘ bevindt, welkevoor de hinderpaal
’ moeten Wijken, hetzelfde nakomen, wat zoo even aan

g; lipkçr guides der pelotons. van het, yregtei-„halv
Lbktaillon voorgefchreven is.r

‚

_

¿493„_ 4Wanneer het` peloton, van hetwelkde vaandel;
wacht een deel uitmaakt, genoodzaakt wordt , af te

breken , >zal op het oogenblik, als heîzclve regts of links
oml maakt, het vaandelgelid inrukken; en de adjudant
‘ìal,
om den het
pas pelotÎì‘nmplaatfen,
en de directie aanацтек
te geven‘,
zich het
zes
vfielhsiîïilv"v'öór
het welk

‘

,f

~

vaan“

à.
Bataillon: [Итог w Шишка;

_ gag.

vaandelpeloton marcheert, en den pas van het' bataillon

aannemen.

’

'

‘

’

494. 200‘ dra het vaandelpelotoñ weder opgemarcheerd
is, zal тес eerí’ce gelid‘der vaandelwacht zich. fchìelijk

zes pasfen vóór het" bataillon begeven; en den pas aan
nemen van den adjudant, dewelke zich aanlìondè daarna,
vijftien of twintig fchreden vet, vóór den vaandeldrager

vervoegt , en aldaar front maakt naar den achter het
midden zich onthoudenden bataillons koinmandant, door
wien hij inde loodlijn gerigt zal worden: en nadat
zulks is gefchied, zal de vaandeldragerdadelijk op den
grond tusfchen zich en den adjudant twee punten in het
oog nemen.
J
495.

'Wanneeil meer dan twee zich naast elkander

bevindende pelotons in het geval zijn, van\voor een
beletfel te moeten afbreken, zullen zij zich, op het
commando van den bataillons kommandant, áöhter het
naburig peloton naar den kant van het midden ‚in colonne

begeven, op zoodanîge wijze , als hieronder' verklaard
zal‘worden.

’

496. Veron’deì‘ﬁel , dat liet beletfe'l> de vier linker
pelotons bedekke: als dan zal de bataillons komman
dant, wanneer' het bataillon iets verder, dan tot op
eenen pelotons afllandv van hetzelve , genaderd is, сощ.
manderen:
‚
(1) I. Vier [так pelotem, afgedrukt”. n
я. Regt; uit делит/Е ес/петтагц __.. 1N COLONNE.
3.
yGewinde pas p.; пышек. n.
‚

(r) PL. xxx. ng. я.

Y

'_ _

497

`

Вши/[отл/Ъаод AVde Moneum.
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l

d der
§49@
Op he; tweede сортами), zullen de kommandçmen
vier linker pelotons zieh ieder vóór het midden vanl
deszelfs peloton ftellen, en herzelve nopens de. beweging ‚
welke hec-_te' verrigren heele, waarfchuwen.
.v ‘
l
498. Op het commando талей ‚ zullen de benoemde
pelotons in den Vmarsch ‘regts om maken. Ieder pelotons
Vlnornrnanrlafrlt zal terllond ldaarop` het voorfte van .zijn peloton

hfáár'lachteren doen uilrfp'ringen y(zldàoflererz), en vervolgens
'hetx'p'eloton uit de flank, lne: 'den gczwindén pas, achter
lìët'vicrde peloton geleiden; zich daarbij gedragende naar
hergcèn те: benakking'wtïde gezwinde manoeuvre bepaald

is." Naar gelang дефектам зЫъщгЬег. vierde komen, zullen
hunne kolnmandanten dezelvch doen `lhaltr h_ouden, front
maken, cn voorts met den gewoncn pas weder,doen aanrre.
dun, om het onmiddellijk vooraf gaande op pelotons этапа
tc volgen. De vis-„linkerrpclotons zullen aldus in colonne,
op heele (lillantie, het vierdelp'eloxon volgen: 'en wanneer
het так: peloton dezer colonne het beletfelI voorbij is,

zal de bataillons kommandant commanderen:
‚ь

1. Vier linker pelota/1: voorwaarts apmarcherm.
'499. Op dit со. mando, zal de kommandant van ieder
dezer .pelotons commanderen: r. Guides гав-п; 2. Met
решил: hqlf ним,

r

.De bataillons kommandant zal vervolgens commanderen:
'

|

’
.

г

2.
500.

Gezwindc pas = MARSCH.

х

Ор het commando такой, door de konimandanten

der vier linker pelotons herhaald, zal ieder dezer pelotons
een achille cirkels zwenking links doen , en zich voorts
.
.

' ‘
—-—-—————
ы Ы“!
„

„в.

DMI

Bami/lam fe/mol.r Vde живите;
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naar de lijn van bataille begeven, ф het ¿sommando -vaań
waan: = Manset-I , het welk de pe’lowns kommandaut,
zoo dra hij oordeelt, dat zijnpeloton genoeg gezwonken
heeft, aan hetzelve doen zal.

Ieder peloton zal zich op de

lijn vervoegen, volgens de grondregels, voor de formatie
voorwaarts in bataille verordend; en zoo dra het op -dezelve
koint , gaan
zal de
pelotons kommandant
van
bataille
en commanderen
vin ширм:opop zijne
welk plaats
commando
het peloton'den pas van den, vaandeldrager, of, bijaldienV
het vaandel niet opgemarcheerd mog: zijn, van den афишам
zal aannemen.

»50x` In het retíreren, zullen de onderfcheîdene voor
bijtogten langs Binderpalen naar dezelfde grondbeginfe‘

len, "als of het bataillon avanceerdc , worden tenjuitvoer

Бета:‘ '
502.

f
“

-

1
, ‘

Í,
- ‘

’_
~



ь

‘_‚‘

Indien, in het geval, yWanneer een bataillon',

het welk voorwaartsin bataille'marcheert, moeti'retire

ren, een of twee pelotons, leenfbeletlel ontmoet hebben~l
de, in de ﬂank aeh’t’er‘hetﬂbat’aíllon aangehaakt zĳn, en
de grond hun het weder jojamarcheren niet veroorlooft,

zullen zij te gelijke: tijd met liet bataillon halt houden,
maar niet regts om keert maken. De drie rotten van'het
bataillon, achter welke deze'pelotons zich bevinden,

zullen , op de waarí‘clîùwìng van{ den naast bij hen zijnden
rotlluitet, regts (of links) om maken, als het bataillon
regts om keert ‘maakt, en vervolgens niet rott'en'zwen
ken, om, Wanneer het bataillon met verkeerd front zich
weder in marsch begeeft, uit de ﬂank achter de drie na
burige rotten op te iluîten. Zij 'zullen door de aange
haakte rotten gevolgd worden, dewelke zich zullen gef
` ’
`
dra.
i
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dragen overeenkomlligmet hetgeen in n°. 652, ten :ian
zien van het retireren door den hollen weg (dáßlí) , zal
worden voorgel‘chreven.

503. Door middel dez'et beweging, zullen de pelo'
‚

tons, welke in het ‚avanceren, zich in de ﬂank achter het

derde gelid bevonden, zich in het retireren in dezelfde
‚orde geplaatst vinden Vachter het eeríle gelid, dat nu het
f derde geworden is.

.

504. Indien ‚in dezelfde veronderl’celling van een voor

waarts in bataille marcherend bataillon, het welk ver
pligt is, te r‘etìreren, en te dien einde halt te houden en

regfs om keert te maken, zich pelotons in _c'olonne ach
ter het derde gelid bevonden, zouden deze pelotons te
gelijk. met het bataillon moeten halt houden, ‚теги, om

keert maken, en zich metverkeerd front', te gelijker tijd
als hetzelve2 wederom in marsch‘ begeven, en aldus in

I het retireren het derde, in het eerlle gelid get'fvorden,4
voorop gaan. Voorts zouden zij, in zoo verre, als de

_

grond zulks toeliet, zich door den fohninfehen pas, we.

И

del-om in linie Ptellen.’l

~

ARTIKEL

3.

Устной/"5725 van directie in den ffm-Nd:v
.i

`

f

inÍ bami/1e.

f 505. Wanneer een bataillon (a) met` den gewonen pas
marcheert, zal de bataillons konunandant, hetzelve te
reg

J

I

7

Занятия миг. Vdè повыше.
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~ŕ`egter zijde van directie willende-doen veranderen, com'.

‘rnìznd‘eren:r
.

—‘

' '

. ц

`
.'

-

 /

’ r’

1. Regt: “van directie veranderen.
i

`

n. _` MARSCH.

l “а” ’ "I
'

‚.

‚r

‚

’ ч?’

.V

.

‚ e.,

(I) Op het commando таим, zal de beweging
eenen aanvang nemen. Het vaandelgelid z_al de pasfen eenen
-’ voet groot maken, en zich, boogswĳzc naar ¿leI refgterzijde
begeven, door daarbij in acht te nemen, van Ide linker

fchouder yílcclits zeer onmerkbnar vóorwaarts te draaijen. De
adjudant zal zich vóór den vaandeldrager plaàtfen , naar dem
zelven front maken, en deszelfs marsch zoodanig beflieren ,‘

dat hij denzelven eenen cirkellvoòg doe befehrijven, die noch
Vte groot noch te klein is: ook moeehij er op toezien, dat
dezelve den pas, llechts eenenrvoer groot maakt. A
’

567. De regter algemeene gúîcle ‚(‘1') zal niets anders
doen, dan, als' eene fpîl, op‘ zijnel plaatá blijvende, om
draaijen (тмина).
к

f

'

‘

‘

n'

‚
.

508.

’ 'I
'

.

‚

’

\

De linker algemeene guide (g) zal m eenen 'boog

marcheren met den pas van twee-voet, cn zich op den úaaxß
‘deldragcr en генсек algemeenen guide rigten.
“к `



‘509.

De onderofﬁcier (11), in het midden van ,het

millon geplaatst, zal den pas» llechts éënen voet groot ma-a
ken , ‚en regts zwenken door het ongevoelig vóòrbrengen'van
de linker I‘choudcr. Het bataillon zal zich regelen naar de
beweging van het midden. -Te dien einde zullen de kom‘


t.
g д

mandanten van het vierde en zesde .pelotón hunnen marseh,
я
_
. .
gelijk mede de rigringjhunner fchçuders, met oplettendherd

l

/
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‚. -_-_‘ _ -regelen naar'de dn‘e‘in het _midden geplaatste' onderoﬂi‘
ciers, спаде ‚overige pelotons kommamlancen naar dit rigs-f

fnoer de rigîing hunner fchouders en de maat hunner jm.

fen bepalw- ч ;;
l

_

‘

-

-

K. ‚1

‚

510. De foldnten moeten hunne oplettendheid verdubbe
len , om niet de pelotons’ kommandamen voorbij te komen.
v511.

In den linker vleugel-(van het bataillon, moet de

pas des te groozer gemaakt worden,’ naar mate men verder
vnn’liet ‚midden is verwijderd. De rotlluíter (e), welke op

dezen vleugel aanﬂuít,’m0et de pasfen twee voet groot
maken. 4
"
‘

“

5m.

In den regter vleugel zal men den pas ides-jte kleì‘

ze: maken, hoe verder men van het midden verwijderd is.
De pelotons kommandant (f), welke op dezen vleugel
житии, zal llechts als cene fpîl omwenden (рдеют-ел), ‘
daarbij in acht nemende, van, in gevalle hij gedrukt mog:
worden, een weinig gronds toe te geven.

513. De bataillons kommandant moet er met de groot
{te zorgvuldigheid acht op geven, dat de cirkelboog,

welken het midden van het bataillon befcllyijft, noch te
groot nocll te—klein zĳ, - dat de pelotons kommandan
‘ ten, onder het zwenken,y op den vereischten afl’cand van
l elkander blijven,  en dat het midden zijne zwenking
niet teplotfelijk verrigte, maar zoodanig, dat de vleu
gels zich naar deszelfs m'arsch kunnen voegen: hij moet
er zich op toeleggen, om de gebreken voor te komen,
gelijk mede om er zonder veel geruchts in te voorzien , en .
zorgen, dat er noch opening, noch- ‚gedrang tusfchen

de rotten plaats grijpe.
r‘.

5x4.
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514. De adjudant-major, vóór het midden van het
bataillon geplaatst, moet zijne zorg tot dezelfde punten,

als de bataillons kommand'ant; uití’crekken.
ч
»l

5‘5. Wanneer dé maillons kommandant den тать

r'egtnit weder Wil doen aannemen, zal hij commanderenâ'
/

1.

Voorwaarts.

2.

МАкзсн.

516. Op het commando manch, zal het vaandelgelid,
gelijky ook de algemeene guides en het bataillon ‚ den marsch

regruit (I) weder aannemen.y De adjudant 'zal zieh кетона
vijftien of twintig pasfen voorwaarts begeven , en front ma»
ken naar den achter het midden zich onthoudendenY bataillons
komxnandant, die,

door middel van met zijnenÀdegen te

wenken, denzelven op de loodregce directie zal plaatfen ‚

welke door’den ondei‘oìﬁcier van het’ midden des bhtáìllons
moet gevolgd worden. De adjudant .zal daarop dadelijk» дед
vaandcldrager, bìjaldien het noodig is, regts of links doen
„манит, to: zoo lang, dat dezelve zich reg: tegen over
zijn rot bevindt.
5x7.

De adjudant-major moet zich beîjveren, om nerf

het‘vicrdeí en vijfde peloton 'eene rigtíng’ te geven , die lood- ’
regt is op dc lijn , welke doei-‘den onderoñicier van het mid
den gevolgd wordt, en de overige pclotons kommamlauten
moetenngmde'r overhaa‘scing’, zich daarnaar regelen. »7.
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PL. XXII. lig. 3.
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Vde плавные.
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4.

Schqinß/u manch van геп bzzl'aìlfan.l

_, 5.18».

Als het bataillon met den gewoncn ŕpas` mar.

(гневи, zaldelkomrnandant van hetzelve 'commanded-en;A
1.

Schuim regis.

a. MAascH.
‚

` д

`

Q'

l

519. _ Qp'het ecrite 4commando,4 zal de vadjudant zich
l -

vóór den: vaandeldrager begeven , en naar denzelven from

maken.

'
" l

520. Ор hercommat'iâdmanch,l zal het geheele batail»
:'l'
1..

lon marcheren met den regts fchuinfchen pas.`
„д'„

Í .5-21. Om den marscb regtuît weder aan te nemen, zal
de bataillons kommandant commanderen:

5m.

1.

Voorwaarts.

2.

МАкзсн.

-

Op het commando талей, zal het bataillon den

marsch regtuit weder aannemen.

523. (t) Zoo wel indem fchuinfchen шах-эф, als in`
den marsch regtuit, moet het bataillon zich evenwijdig
Diensvol
me! deszelfs aanvankelijke rigtìng bewegen.
gens

a

(1)

PL. XX. Щ. 3.

Bataillon: _fc/:ooh Vile живите.
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gens moet het bataillon, indien het van de lijn (s z) uit
gaat, op‘de lijn (x x) aankomen , die met (s z) evenwij
dig is..
 ‘
х
"
. ‘ .

J'

—

524. De adjudant-major moet zorg dragen, van het
rigtfnoer of den grondﬂag der rigting in deze evenwijdige

lijn te houden.
_‚525.

“

/

‘

‘

-

De bataillons kommandant moet er op letten, dat

cr tusfchen de rotten` Квеси opening noch` gedrang ontlla; .
en te dien einde zal hij den vleugel aan den kant, wer
waarts men fchnins marcheert, verder uiteen doen Agaan ,
Wanneer zulks noodig is; ‚om de wegdringing of uit
[looting der rotten voor te komen. Ook moet hij er
zich op toeleggen, om het bataillon evenwijdig met des
zelfs aanvankelijke rigting te doen blijven.
526.

De adjudant, die zìeii vóór den vaandeldragei’;

_onthoudt, moet denzelven tegeli“o‘\‘ì‘er den onderoí'ñcierl
I

van het midden doen lalijven, in diervoege, dat /hij niet
meer of min, dan deze onderoﬂicier‚ _fchuins marcheertw
t
_
‚ .
‘

‘52], .Als het bataillon den marsch regtúit Weder be:f
gint',
zal de adjudant zich vijftienlof twintig pasfenyvóórljL
den’vaandeldrager vervoegen, en front maken naar den,
~ bataillons kommandant, die

door met zijnen degen и?

x

wenken, dcnzelve‘n in de directie zal llcllen, welke door
den vaandeldrager moet gevolgd worden; en deze laatste
zal aanftonds daarop `tusl`chen zich zelven en den adju
dant op den grond twee punten/in het oog nemen.
l
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‚528.

Baldi/Ion.; Двое]; ,7 Wirf 'AFDEEIQINGA

Bij het hervatten van den пите!) regluìt, moe-1

ten de fuldaten de `oplettemlheid- gebruiken, ,van de ope-î
ningen , Welke zich tusfchen de‘ rotten mogtcn bevinden ,il
{lechts langzamerhand wederom te íluiten.
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Bemarleingm àetrckkclijk den fchuinfc/lcmjnßrmì.' д «fi

5529. Indien defin het' ¿naden van^hèfbmai110n gfe
plaatûefonderoñicîer de eene ofgndeŕeftibouderßij voorl’
beeld', dié-'regtcr'fchonder ,V te rug trok, hetgeenr in denAj
fehuinfchenmnrsch regts'niet zeldcnf gefch'redt, zou de'
bataillons kommnndant zullgs, uit "de kenmerken, welke.'
:iii nd.' "176 der bataillons fchool bij'gebragt zijn, ligtelíjl;ï
befpeuren; en.om hierin te voorzien, zou"liij :lìmlîleze'ni

onderoñìcier moeten gelasten, de lregter fchoúder vóór ttfï
brengen, zonder het welk het bataillonieene.- Verkeerde
directie zoude aannemen.
x `
l
' 1
y

о.

f 530. ` Wel geoefende bataillons zullen', ’zelfs op flechtc' A
wegen, met den fehuinfehen "рёв even zoo gemakkelijk ‚`
als met den pas regtuit, marcheren, mits dat men den

rotten
vanто:
elkânderfte
drukken: ltolnmandant
en het is hiet-ois
dat de belette,
adj udgutein `de bataillons
met, i'
zorgvuldigheid'moetenflettem
e"
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замши: fobodl. )Vde пивным.

'

‘

.fr

Y

.er '. И

r' A; к т I к :E vI«~.5.
‚1221.


\



33,

`l д
'i ‘

„с:

‘Het bataillon, 'voorwaarts marcherendo, door;
..

¿,„fV [zal: ‚Дойдет, т Лапе/ш _ rigîm.t
.fr

lf: 1531.

1:kolinniandamt

liet ylbatgilloń , willendè

lietzelveÃdofclíîalb
houden ,l юнг-ч
z‘al commanderen
:1' ‘u
„e
v
f к
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Bataillon.
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_ „534. Op het commandoñdlß'zal hctvbataiìloxi itil houden.

Y'

Hep'4 vaandelgelidßn de algemeene guides zullen vóór
‚

г“

from blijven than, ,ten zij dat de bataillons kommandant as?
А dezelvenv commandere: Удалит m guide: = mçßnuic'rŕ

` не: welk спеша dan, wanneer hij lden manch voorwaarts

\
'

' 1.
' .

niet wil doen hervatten , noch het geheele batailloil 6in' {жаб
wil doen rigren, zal plaats hebben.

ц'
ъ?)
‘
' 
:.533. ъ Wanneer de bataillons, kommandantde '-‘rigtîn-g

r 

niet AgeheelA wil doenA verńîëüwen,‘lz`dl hij, zulks noodig’
oordeelende, dezelve kunnen'ldoe'n Jverbeterem ~ In die

geval zal 'hij commandei'en:f"«Polofom 'kommana'anzmç
verbetert de „вмиг.

De pelotons-k'bmmandaiiten zlllleŕ!

шпона аааюр de oogeri папке: midden 'wenden ‚ i zich
weder met het'rigtfnoer (laufe Клиентам), op het
verzorgen van welks goedel rigtìng ~Yde adjudant- major
moet bedacht Wezen9 gelijk Rellen, en hunne onderheb

bende pelotons op het fpoedîgíle rigten.

De adjudant#

major zal de pelotonskommandamen, welke„zieh.,„níec
juist in de rigting van het rigtfuoer mogtenghçrgleld
Y 4
heb

»346,

Замша”: ﬁáo’dl. .Vdi -AFDEELINGÄ

hebben , waarfchuwen door het commando: Kommandant

‘wm dat peloton (of wm die paierons), achter of vóór.
.

534.

r \l

e

(I) Wanneer `^lie' bataillons "k‘oîiiûìàndánt eene ‘

geheel 1 nieuwe rigting д 'het v‘zìj‚\eve3r‚1‚‘_ì\{i' ig, het'ńzij

fchuins, aan het 'bataillonf'wil' geveng'leu'lliwïj ai: р
.l

eenige paèfen afllands buitemvaartá van’ee‘n ¿lé? ацетат
guides vervoegen , aan dezelvenjgelijk rnede aan den
vaandeldrager', de waal‘fcliuivin‘g‘ doeii, "iran naar hem
front te maken, en daarop, door met zijnen degen te
wenken, dezelven ten fpoedigíle in de _rigting 'plaatí‘en,
dié туфы het bataillon-mil doen `aannemen. De

‘vaandoldrager zal zijn vaandel -regtl-bp'enf-ñeêŕtilsfchen
'de belde ‘oÒgen houden, en *de twee'ondetfcflii'eíeien van

iigfvagmieïgend ‘zuilgĳugâî‘vìleĳyp— hll‘lllîeîîîĳliáátlîìn van
bataille treden.y

.‘..‚’" du???

'j
..

..

 ’
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„1.1.

535. Indien de nieuwe directie noodzakelijk maakte,
¿at een of meer pelûtonsxvan‘ een der vleugels van het `

bataillon achter het vorigefront kwamen, zouA de batail-y
r

lons Ikommandant eerst ‚deze pelotons achteruit doen

gaan, het zij met den pas achterwaarts, het zij door
dezjelvenjegts om keert te laten‘maken, nain' mate de

lijn van rigtìng‘min ‘0f meer achter dezen vleugel viel,
en daarna denvazmdeldmgcr-,en de algemeene vguides op
dezelfde wijze plaatfen,‘ als ZOO even-verklaard is.
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5V»5361. Nadát'ldeze toeberciding детищ 'is ’, zal de
bataillons kommandańt commanderen;
:

zer.: :i

.. ‚ . ‘

1.
311'.‘.’.ï.‘2.;’. .

’

‚

Guides = op "ï‘ÄüGNEMEÍ’wT.

‚i ‚i: 11’: .‘

‘.

_ ‚í

‘
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537. Op dit ‘commando ,_ zal de regter guide van ieder.
peloton van het regter, en de linker guide van ieder peloton
van het linker halve bataillon zich in de rigging van den

vhndeldràgel eiìïde' twee >algemecneguides begeven, naar
гЁ‚ ‚

den vaandeldrager from maken, en zich op den птица,
díbg’eüjk is.aan'het‘front van zijn peloton', van den onmid
dellijk vóór hem Manden guide plantfen.
’‘
v
‚‘1

Y

3538.4 De раскопа kommaudamen van het regler halve
(3.2.1

bataillon :zullen op den linker Наманган: van hunne
ouden-hebbende pelotons, uitgezonderd de Каштана“: van
het vierde peloton, die op den regler vleugel van hetzelve

zal blijven, mits тишина: im hAtweede gelid.

539.` Dendjudańt-major`moèt,#\indienîher noodig is, ten
fpoedigße de plaarûng der guides van het regter; en de

‚adjuda’mnpgelijkè wijze die der-guidesl van het linker'hálve
quillom;.vçrbetçreu: en~_nadat dit door den bataillons kom-A
mandant nagezien en goedgekeurd is, zal dezelvekçomtnam;
deren:

z.' Naar het middcl'z = RIGT U.
‚ 545.?.J` Oggi.: commando , .zullen de pelotons zich щ

>gelijk en_,mletltden {сушит раз

beweging ñellen, ожить,

tegen de’ guides _fab te begeven: en `zoo dra zij aldaar geko-l `
t ‘

c’
:;..

men zijń, grondregels,
zal ieder pelotons'kommandant,
naar de voorge
Vfclirevene
zijn eigen' en "de adjudant-major
het'

vaandelpelotoh r-ígten.
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раскопе liommanygïanzcnV ,z_org ‘dragen , _van ,dq ,rigting hunner.
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pelotons daarnaar le voegen , onderwijl zij dezelven naar de

“Jaén-§21??@nada è
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542.

Nadat hot bataillon 'gçrígl Ais, L_zal а; kommandant

van hé'tz'qlv'e ' 'coínülàn'deren :’ ` ` ` 'D г) `_'j
д.‚‚‚.‚‚'..‚"^
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Г.../ „м.

н 3 мы! "t '5 I
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l

.ь;_..;.‚ mslm.` Op dit commando , zullen. de vaańdcldrager, de
algemene guides en deguides дел-„редеют, lgelijk mede
de pelotous kommanclanten van het regret halve bataillon,
weder opmhunne `plnalfen van balkillœchcnyen zal de

,

_ yamdoldrager zijn vaandclwederom zogen .rde ”паче: heup
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з‚5,44.` Als de v‘kommaruinnt van.- hanbmillon 'hetzelve
heeft doen halt houden ‚ en vervolgens Wil laten retireren ,

zalhij'heb eommandòïdoen: 4
~

1.

amil/on, jagt.; он; 2 швами

’l Tf; : 3;, v..v

545;

“f “44533“ т '

f.

321'..

_5:

Ор het oogenblik, wanneér „het bataillon f dit

œmïnìàndo t'en aîtvb'éi' brenigfgffïiŕôelëlV-Het 'vaandelgelid

én "de ’algemeeñc"'gül¿le€ , ' '.in'dîefll'î

hèt front

' man;-we'aérbm¿f;inn§1çehifgp ’111111156;р1аёЁ1ЁпЁЁуёщ__Ъаса1пе.
Ре. vaàndçldi'ageráïgzaìllu
‚деп;
gelid,,
evkêr'
garni@ `‘Da beide` спаегоШсЕерёЦдудщгйш
ironzullen
¿i2
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мачт—„г
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ICH

татом мы”. ‚’Vde дюжина

щ

willy ¿inde hetńiïdoorf te: laten , Дед-Юра ‚Zijde-f wenden.
De bataíllons;kommandantî zalmgelijkcr tijd доп-афиш
‘het eerl’ce gelid, nu het derde geworden, begeven; en

de adjudant-major впитав: zullèhï zich‘ﬁvóór het
derde, nu het eerfle gelid, plaatl‘en.
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— 546. ‚Indien het een rigtings bataillon is, zullen de
jalonneurs op dezelfde Wijze , als bij het avanceren,
geplaatst worden, uitgezonderd dat zij front naar het

bataillon maken.

De batîlillons kogmandanĳdz’ith 0m

ti-eut veertig pasfen achter het vzizmdelrotl plaatfende,

z‚a_l ‘dezelven 4zoodzmig Hellen, f bijaldien zij пёс; reeds
lmhoorlijk geplaatst mogten wezen ;‘Ì 0f wel , vzoo zij
zulks reeds zijn mogtcn, zal de oﬂìcier of onderofﬁcier,
belast , om over de opvolgende verpláatﬁng derzelven
liet opzìgt. Yte hot’íìîen , dez-elven1 ŕe'gts 4om` ke'ert ’do‘en

’ maken, op het oogenblik, wanneer deze beweging door‘ ‘
het bataillon wordt ten' uitvoer’g‘ébrì’g‘t}
.

.

’

’

’
I: 3I’

f 547. ‘, Indien. het een ondergefchikt ba’taillon (МИЛ/т
Лгдот’оппе’) is, zal de bataillons kommandant zich op
dezelfde wijze plaatfen, als zoo even is verklaard, en
zal dé "adjudant‘maj’or zich omtrent veertig pasfen vóór
ller opﬂuitende ’gelîd, regt tegen over den vaandeldrager,

begeven, ën aldaar op de loodlijn idool; den bHIaillons

kommandan; gevestigd worden, ‚in‘zoÎodanige‘rgvoege’,
als met betrekking tot _den maatsth voorwaagtsjnïbaîaille 
is bepaald.
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34‘4’.’

Вами/дик ﬁkbbl. ~Vdi-_ „днище;
*

548‚—'Na hermakén dezer toebereîdfélen ,_ zàl de
Kommandant van het bataillon eomma'nderen:
v
д l

2. ¿Bataillon :_: voonwllnnrsa —‚

‚,

ь.
.
Op dit commando
, ‹‚zullen de vaandeldreger en deI

549.

beide onderolñtńersl van het derde gelid der vaandelwacht

acht gewone pàéfen vooruit treden, en 'doo'r liet'` tweede gelid
dier wacht vervangen worden. De twee algemeene guided, l zullen zich op dezelfde hoogte, als het vaandelgelìd, (tellen,
de vervullings onderoñicieren zich in het oplluitende gelid

ŕ

l.
-_,

vervoegen, en de pelotons komrnnndanten in hetder'de ,l nu

‚:..

het ecrite, gelid gaan.

'
E.

het bataillon zich bevindende , rotlluiters , `zullen zich,`
ach'ter het vaandelgelid, naast elkander plaarfen , ten einde

‘—

De drie,l naast bij het midden van

tot rigd‘noer‘ Voor het oplluitende gelid te verllrekken.r

;

‚‘

‚ 550.

_
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‘
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‚

'

l

De bataillons kommandant zal vervolgens com

' читается:

.

д

.

y

‚

3. MAnseH.
55x.

Het bataillon zal met verkeerd front naar dezelfde

grondregels, gls metV regt from, marcheren.

Y

het
j een rigtings bataillon is , zal de vaandeldrnger zijneIndien
(trekking
Y

f,

nemen op de ja'lonneursQwelke zich uit »zich zelven, nnaŕ‘_
mate het bataillon hen nadert,r in opvolgende orde achtervl

den verst afl'taanden jalonnent zullen (lellen , terwijl de met_
het opzigt over de jalonneurs belaste ofﬁcier zorg dragenmoet, van dezelven naauwkeurig in de rigting te bevestigen.
Doch zoo het eenjondergef'chikt bataillon is', zal de vrmndel-À ‘

‘f y'

‘ ‚drager zich op de loodlijn houden door“ middelî’vau de
-pmitensl welken ìij'o'p den grond in het oog neemt.

Voortsï

moet van de drie naast elkaar marcherende rotflniters. degene..
welke zich achter den vaandeldrager bevindt, náauwkcnrig

deszelfs voetllappen volgen.

да;
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552°
f

/

Bataillon;l l,.[c/,zovL v‘_lldç Aroma.:th
_.55-2.

De:> bataillons kommandant' en

35

deA adjudant l

moetenèhetzelfde werla, 'als bijfd'en marsch voorwaarts,
verrigten.
' .
_‘_ '
1"!

553: » De adjudant-major moet, zich buitenwaarts van
de roflluiters des vierdenpelotolísplaatfende', `erfzich op
. toeleggen , om de `x'otlluiters ~van den 'grondílag der
rigting loodregt Aop и de lijn dei 'directie te doen blijven;

en naar ‘dezen’ втоптав moeten" de overige rotlluiters
zich rigten.

'

_AJR

l

' ~

I к E L M7.

Het rezircrcnde bataillon doen-hall baz/den,

' сиг/тали infront ñèrßellfn; ~
„ ‚
De kommandant van beni-bataillon,
hetzelvet

A

hebbende doen halt houden, zal ,wanneer hij het in
‘front wel helrllellen, commanderenf:
‘
4: - '
t
‚я,e

Байта/Дяди от : KEER?.
555.

Op _dit commando, zullen het vaandelgeiid , de

álgemeene guides, de pelotons kommandantcn en de vervul
lings onderqfliciergn hunne plaatfenvan bataille weder inne.
креп, en zal de vaandeldrager wederom overgaan in het

сете gelid.

. `

`

I

'

’

'

556. Indien de bataillons kommandant vervolgens de
rigtìng `‘van geheel ~het, bataillon wil doen hernieuwen,

.zal hij conlmanderen:l

, »

’j а. Улиты ел générale guida: of? alignement.
/
f ~
55?
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ьшдшотдмдьг. -Vdè lunmm'a“
557.

Op dit ‘còmma’ndn, zullen ¿c valmäelìlrage'rf'eh de

beide algemeeneguidçs zich vóór het fronrbcgeven, eh
from maken naar den op den regte: of linker vleugel ziqh
omhoudenden bataillons kommandant, die dezelven behoor

. ‚lijk zal-Rellen in de tigriug,l welke hij aan de linie; «wil 'ge
ven, 'en vervolgens commanderen:

-

” :‘ .

.
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‘ 3. .сим:
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Naar Int midden ::. mar u.
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Liet een bami/(on git de ﬂank mank/fan,

‚ ‘ь...
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558. De batáillüĳskûmmandant moet {отведав het ba.
millon oefenen in het marqueren van den pas, en het
mik nu'en dan "шабаш ’gezwìnden’ pus doen’ marchxerèn,
О

wanneer het in жадеит: van den gewonen pas eene be

hoorlijke vastheid heeft. Insgelíjks moet hij hét oefenen
in het marcheren
commander-en?
‘

5

ч

"

’

’

J

‘1.’ Bátaillon fcgi: (of links) uit de ﬂank.

‘‚ _-’
“д

я.
‘ ‚

‚ ‘
,_

!
¢

uit de ﬂank; en hij zal __te dezen einde

’

Regt: (of lin/E1) .1: on.`
»

’

l

‚

.

3.

Bami/Zon voorwaarts.

4.

MARscH.
.

.

‚‚

з

l

559. Op het tweede cpmmandò ‚ Zullen de pclotons kom
mandzmten en vervullings onderofllcieren zich plaudern, zoo
als in n°. no der pelotons l‘chool voorgefchreven is.
n

д
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560- Dé heiﬂe crotiluiml'à.rlvejkm 0p-Ídgni linker vleugel
van hep _battaglioni¿aanfluitmyzpllcn,,ziçhv маме; ,_»die .uit

-Vl

|.

~ het eet-lle'geílidì'alß ,dcvpelotong kognmaîndannven, die uit het
. derde lals deìyejrvullings onderotîlcie'i's.Jl

t А. .

_ '1_0

—

|

’
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f

.IJ-256.1'. t Шатуре; ДЕД bataillon .links uit de ﬂank _doet
marcheren, moeten_ de pelotons kommandanten zich
niet naar hun linker vleugclrot begeven. In dit geval
пинен de. beide rotíluitcrs, dit: Ìop‘ïden linker vleugel
van het bataillon aanlluitcn, hetzelve geleiden. ` д"

562. Het zij het bataillon regts of links uit de. ﬂank
marchere, de adjudantèmajor moet zich altoos plaatfen
op de hoogte van het voorlle rot, en de adjudant op de

hoogte ‘van het vaandel, beiden omtrent 'iesípasfen'bg
zijde van het eerße gelid.
k. .

‚

~

‘ ’

’

~

563. Op het vierde commando, zal het bataillon iiëfi
i vaardig in beweging ценен. De vóór het voorfle rot van

D _

" .' ‘
`

tlct1`regtf.~i‘Í (of linker) vleugel marcherende onderoñìcìer nioet
de ткете oplettendheid aanwenden, om dc grootte en tijds

Ĳ _‚

maar van den pas

naaùwkcnrig re onderhouden, en _midi

lznndiuiig, dat hĳ niet ningen, regtvooruit te bewegen. _rf

1‚__564._ De adjudant-major moet éeí’î‘p’dig in den’zelfder;
pas marcheren, als de fpitsvof diet hoofld (la rite) van
het bataillon, en de adjudant altoos den pas van den ad

ушат-шар: houden. Aldus zullen; zij den pas aan lie:
bataillon aangeven.
`

.

‚..
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‚
565.

.
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.

. I.

‚

'I

_.

‚

D,

‘—

‚7 .1.;

De pelotons kommandanten en rotlluiters moeten

‘

er

ъ

‘i
‘‚
\

/
l

ä

о

Me

.Bannion/dw@ vvVde жившие; ’

’ .

'er zorgvuldig het oog op houden, dat de'rotten niet ach‘
*tet blĳven noch opdringen, en dat'dezelve hunnen af
Папа niet dan op‘ `eene onmerkbare wijze herílellen ,'bijal
dien dezelve mogt'verloren gegaan zijn.
`

Т " 5:66.’ De bataillons kommandant moet` zorgen, dat 'de- _
I‘ze’ grondregelen nagekomen worden. "

‘

"

а.

567, Wanneer de bataillons kommandant niet rotten
wil doen zwenken, zal hij commanderen:

1. ’ Maf rotten regis (of lin/ef).
` 2. MARSCH.

t.

.l y .s

568. De rotten zullen, het eene na het andere,op>
dezelfde plaats, als het voorí'ce rot, zwenken, en daarbĳ
de grondregelen volgen, welke in 11°. 126_der pelotons

fehool, voorgefc-hreven zijn.
569. lDe bataillons kommandant moet in dit onderwijs
dikwerf.,y` bij afwìsfeling, Inu eens regts, dan eens links,
doen zwenken, in diervoege, dater zich in het front'van
het bataillon gedeelten opdoen, die naar den eenen, en
andere, weke naat` dena tegenover geﬂelden kant zwen-Á
ken, Izon
dat de: pas of de afíland tusfchen de rotten

:enigerlei verandering ondergaat.
f;4:1y

`

~

‘l’.

Ё- y'57%.13'3 Deze [les ‘ìs‘eene der beste', lwelke men aan een
bataillon geven kan, om hetzelve volkomen bedreven te

maken in de шпата: van den pas.
.

’

'i

’ ‚
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Bataillon: ДАМЫ-Чад тоньше.

ARTIKEL

9.

‚349

Vl"

Het Mini/Ion met rotten te Vmgm* ‘of linker zijde
in bami/la Хотите”.
571.

Wanneer het bataillon Llinks uit de ﬂink mar‘

Jcheert, en met rotten te linker zijde moet opmarcheren,
zal, nadat de bataillons` ykomtnandatm: de vlijn van bataillc_

bepaald heeft, de adjudant op‘dezclve twee jalonneurs,

zoo/ver 'van Найдёт; als’ het front van een peloton isf
индейки, en in diervóeg‘e pláaîfen ‚ dat zĳ met" de Ниш
ker Ì‘choudei" naar het Vbataillon’ Ilaan, als hetzelve zich

geformeerd heeft.
n

’ ’

‘I Л ‚1 "

‘

\

î



Tnt

~

572.

Zoo dra het _vooth van het bataillon bĳnìgea‘

komen is tot op de hoogte van den eerﬂzen jalonneur, zal
de bataillons kommandaht de commando’s doen:

1. #Me-t гашу;“идёт/ёгЁ‘Ы/дё’т hdmi/ld.
я.

Peiûi‘am / kûmmamz’zmtm щ uw" voor/ia
“ linker rot.
_
~

г

34 .MARSCH4 'y

573.

-

‘

‘ ‚r.

"}"."“ ‚ui?

Ор het tweede commando, zullen al`êeèpe10tqml t

kommancamen zich naan hun ’voerﬁe linker vlellïgAe'll-otl.be-1
geven, en zich naast dên мы des‘ecr‘ffen g‘elids van dit го?
plaatfcn. De belde щадить-"ты zich aan den lîńlîëli'

. y

‘

‚ vleugel van het bataillon bevinden, zuilen кеда} Шиша.
plaatfen nemen’ín het 'eerñe en derde gelid.
I574.

Op het commgndolmarscâ, zal _de op ldenn‘lfnïlçß'xî

vleugel van het bataillon in het сете“ цена geplaatste ‘Ìòzﬂui’i

.1

‘

Z _

‚

’

te!

i

:3p

Замша”: ‚идол. Vde neuem.
ter. links wendengi zich naar den -eer_l`ten op de lijn van ba.
taille {laanden jalonneur begeven, en zijne borst tegen des.

zelfs linker arm aandrukken.

Het bataillon zal zich bij op

volging Inet rotten te linker zijde in bataille formeren , door

zich te gedragen naar hetgeen in de ‘pelotons fchool voorge
fchreven is; en ieder pelotons kommnndant zal zich te ge
lijker tijd, als de man uit het сете gelid van zijn voorﬂe
linker vleugelrot, op de lijn van bataille begeven, en- zich
lan de linker zijde van denzelven plaarl'en.
в ‚
y

"

575. De regler guide van ieder pelo'ton, behalve het
achille , zal zich in‘ de rigting der jalonneurs Rellen, tegen
over het regrer rot van zijn peloton , in het oogenblik, wan
neer dir rot op de lijn geraakt.
‘

576. Zoo dra de opmarsch voleindigd is, zal de ba
taillonsl kommandant comma-nderen:
Guich : INGERUKT.
577.

Op dit commando , zullen de pelotons kommnndan

ren en guides op hunne 'plaalfen van bataille gaan, cn de
beide jalonneuì's zichvan vóór het from begeven.

578.

Deze beweging zal, wanneer het bataillon regts

‚ uit de ﬂank marcheert, door de tegenover gelìelde rnidde
len worden ten uitvoer gebragt. Doch in dit geval zal
de bataillons kommandant niet het tweede hierboven voor
gefchrevene commando doen; vermits de pelotons’kom

mandanten zich dan reeds naast ‚hun сете regter vleu‘

wer штат- ‚

‘

‘

579. _De twee jàlonneurs, ‚Welke :nen bevorens op de

van bataille moet flellen, moeten opl dezelve ¿OOdäUîg -

TJ,

-

wor

х
n.
l

‘l

Вашими; fchool. Vd'e AFDELING.'

35:

worden geplaatst, dat zij de regter i‘chouder naar het ba
taillon houden , wanneer hetzclve opgemarcheerd is.

580. De linker guide van ieder peloton, uitgenomen
van dat op den regret' vleugel, zal, zoo dra het laatíte
rot van zijn peloton op’ de lijn komt, zich in de rigting
der jalonneurs begeven , en zich vóór dit rot plaatfen.
581.

De bataillons kommandant moet over den traps

wijzen opmarsch van het bataillon het opzigt,honden , en

daartoe‘ vóór langs de lijn van bataille geﬁadig‘de bewe
ging volgen.
_ ‚
j
582. De adjudant-major moet de guides, den eenen
na den anderen, behoorlin‘in de rigting bevestigen, en
te
diengelid,
einde wanneer
zorg dragen,
datop
de yde
manfchappen
van niet
het
eerí’te
zij zich
lijn plaatfen,
dezelve overfchrijden.
A

R

T

I

к

в

1.

m.

‘

Daoî'trekkcn der linien.

Beweging der eer/la lim'c in ‚имён.
583.

Als een bataillon, dat tot de ecrite linie veron

derl‘teld wordt te behooren, retireert> (i), en den door

togt der linien moet ten uitvoer brengen, zal, wanneer
het de tweede linie op‘omtrent twintig pasfen na bereik:
heeft,
(1)

PL. XXIII. ﬁg. t.

’

Z 2

1

359"

Bami/lam мод].

Vde шиш-зыка.

heeft, de bataillons ношшапаапв‚72опае5 herzen/e

te ‘lw

ten halt houden, commanderen:
\

1.

Bami/Ion Zin/Ĳ uit de ﬂank.

2.

Met palomas, met rotten th.

3. MARSCH.
584. Op het commando тат-й, Zal het bataillon in 'den
max-sch links omk maken; en [стопа daarop zal het voorfte
rot van ieder peloton uitfclmíven (ЛАМ/кексы) cn regis
‘ zwenken. Het vaandelgolid en de algemeene guides zullen
Weder op hunne plaatfen treden; en de vervullings onderoﬂì‘
cier van ieder peloton, vóór het voorî‘re го: van ищет
geplaatst, zal, benevens de pclotons kommandaur, die zich
naast hem bevindt, zich op de opening, wclke_ín dc twee
de linie tegcnlren over is, annbcgcven.

585. De tusfchenwijdten (intervalles) tusfchen de uit
de flank marcherende pelotons moeten, even als de rig
t'lng, links gehouden worden.
J

\

586. De bataillons `Kommandant zal,~ nadat hij de
tweede .linie omtrent honderd pasfen voorbij is, comman
deren: l
y
‘

"

1.

(x) Bami/1m.

2.

HALT.

3.

FRONT.
4.’ Link:
Ir IUGT U.
5.
' б.

Links in МИЛ/с.
Мдквсн.
`
‘

- (1) PL. mn. ng. 2.

587`

Д

QBamillom морг. Vde привит.

355

587. Ор het tweede comma-ndo, dat door de peloton:
kommandanten moet herhaald worden, zal het bataillon. halt
houden.
588. Op het derde, zullen de pelotons kommandanren, ‘
ﬁaande naast‘ hunne regter guides, zich vóór het midden
‘ van hunne onderhebbende pelorgns begeven; en de batail

lons kommandant ‘zal, geplaatst vdór den linker guide van
het eel-(le peloton , alvorens zijn vierde commando te doen,
de rigting der guides nazien en verbeteren.
.

ч‘

"

.

.

539i.I Op het vierde commando, het welk eerst gedaan
‘nroe’t worden, nadat de vbataillons kommandant de linker

\

guides der `colonne naanwkeur’ig ín de rigting, waarin hij
haar in bataille wil formeren, gevestigd heeft,` zal ieder
pelotons kommandant zich gedragen naar hetgeen hierbo
ven, in 11°. 221 , voorgefchreven is'.`

т

‘

\ т

590. Op het oogenblik, wanneer het eerlle peloton
de‘tweede linie is doorgetrokken, zal de bataillons kom
mandant, zich plaatí‘ende achter den kommandant dezes
pelotons, denzelven een rigtings punt v00rwaart5‘ìn het

veld aanwijzen, bijaldien de grond er een oplevert,’ en

de kommand'ant van het eerlle peloton terflond daarop
tnsl‘chenpunten in het oog nemen; of anders zal de ad
judant-major zich fchìelijk dertig of Veertig pas‘fen vóór ’
dezen pelotons kommandant begeven, die daarop dade—
lijk twee punten op den grond tusí‘chen zich en den ad
judant-major, en bij' opvolging telkens‘ nieuwe punten,

naar mate hij verder voorwaarts’ komt, in‘ het oog zal
’ nemen.

.

.
‚ ‘ ì
"591. De bataillons kommandant moet 'op de нашит
Z 3
u
.
. ‘
ving

354 ’

Bataillon: /ì/zool.

Vde AFDEEmNc.

ving der orde en de onderhouding der aﬂianden tusfchen

de pelotons acht geven, en zorgen, dat het eerile pelo

ton niet van de directie, welke het moet volgen,— af
wijke.
_
‘
592. De adjudant-major (b), zich eenige pasfen te
linker zijde van den kommandant des еетРсеп pelotons,
'en de adjudant (k), zich op gelijke wijze aan de regter
zijde van den kommandant van het achtlie onthoudende,
moeten zorg dragen, dat de voorﬁe rotten van al de pe
lotons ten naaste bij op gelijke hoogten marcheren.
Beweging der tweede linieI bij hety doortrekken
f’

der linien.
l

593.

Indien het bataillon veronderl’celd wordt, tot de

tweede linie te behooren, en de fectìen op de plaats moet

verdubbelen (doubleren), om aan de eerí’te linie den door
togt te verleenen, zal de bataillons kommandant, vroeg
genoeg, om niet de beweging derzelve op te` houden,
commanderen :
1.

(1) Sectie” verdubbelen.

_9..- Tweede Лене/2, regt: uit de ﬂank.
3.l Regt: = ом.
4.

МАкэсн.

‘

‘

'

594. Op het eerﬁe commando, zullen al de peloton:
kommandantcn zich vaardig vóór het midlen hunner onder
hebbende pelotons begeven.
’

‚— (р PL. ххш. fig. 3.
\

595- .

liaiaillnm лбов]. ` Vdc живите.

3.35

595. Op .het tweede,y zullen zij hunne eerlle Гоше waar.
fchuwcn, van te blijven liaan, en hunne tweede, dat d»
zelve regts om zal moetenv maken.

596.

Op het derde commando , zal de lweede fèctie‘v‘ah

iedeì peloton regts om maken, en lde pelotons kommandadt
dadelijk daarop de сете regte: vleugelmnenmar achtste:
doen uitfòhuiven (топим).
`
ß
` э ‚

597.

Op het vierde, zal de tweede fectie'vari e‘lk’ﬁéla’“

ton zich één pas achter het laatste gelid van de eeríle fte.-v
len, en halt houden op het comtnando van den leommandarb

der tweede fettie ,I die het navolgende zal commandment: ‘
‚
l ‚
1. Sectie'.
` L
’ ‘
_

2.

3. FRON'ŕ.

Il

`

4.

Link: = more.

5.

STAAT.

593.

l

HALT.

Op het commando зтмт, zullen de officieren en

onderoñicieren van ieder peloton zich ‚op de vleugels der
fectien begeven, om dezelven aan telleunen, en ,zich zoo
danig verdeelen, dat er een op den regte: `en eqn op den
linker vleugel van iedere fectic (laat, en er zich twee als
rotfluiters achter de tweede bevinden, en dat wel in dc na
vol‘îencle orde: de kapitein op den тешат vleugel van het
eerﬁe gelid der сете fectie, de tweede luitenant op den lin
`ker vleugel van hetzelfde gelid, de vervullings onderofﬁcier
op den regter vleugel van het derde gelid der tweede feâle ‚
de tweede fergcant op den linker vleugel van hetzelfde ge.

lid, en de Штамб: en “темп-тред}: юШцпегз achter
het peloton.
‘
ï ‘

Z 4

\.

599.

"355

.’ Bataillon: мы. .’ V‘ﬁe‘ ‚AFDÈ’ËLINÓ.

2599; ‘Indien het getal -rm-ílui'tcrs vim een—peloton niet
volledig‘mogt zijn, zou men echter de vleugels ‘der fec
tien altijd op de zoo even voorgc‘fchrevene wĳze aan
ehechten, en ‚het getal rolﬂuicers achter de tweede feetie
‚verminderen.

Deze plnatﬁng der oﬂìcierenen штампа.

:eieren heeft ten oogmerk., om‘ voor te komen, dat de

eerfle linie,
zoo zij . in . »wanorde
швед;
¿Kefk .11er
‘‚ e y
l

)d

mog: doortrekken, de

. l

.

‚

‘ ’

.

,

‚

‘

4 600. „Wanneer het Vbatalillon der eerﬁe linie wordt ver‘
ondurl‘teld’, дворце rusfchenruimîen te_ zijn doorgelrok‘
ken, zal de bataillons kommandanr der tweede linie com—
mandaten:

‚

1.

Нет/751: de решит.

я.

Twrede лаге/1, links uit de ﬂa‘nk.

3.

.
Lin/er. =
ом.

4.

Mensen.

r, ‚ты—51.7? "

_

d

‚ьi

J

‘.:.\ _

`

. ` „ 5

‚1 ‘

'l " “ï ими—601. ‘Ûp’hèt edìnmà’ndo manch, 'zullen dey tweede fec~
~"'
den links uì: ас 'Hank marcheren; en 1,00 dm zij een'rfrij
с- . ’;’= Troni'verkregenl hebben , (gcddmmqrucrd инд) zullen har:

г " «‘"«ï хеттами dè commando’s doer-1:

‚ ’

1.

Sectie.

‘

‚72. HALT;
3. FRONT.
ъ ‚Jur. ’

\

„„
‘.

4„

‘
.

‘

Ĳ
‚v ‚

l  ‘I

дед?! = RIGT UÎ”
`
v
f

ч
\

бод.

- Ватман; fchoal. 'Vde Агвцвьшё.
I ‘
LA

"

357

602." Op he: oogenblik, wanneer de tweede feetie van
ieder редеют: zich in marsch begeeft, zullen de vervulling: ‘

~

onderofﬁcier, (lande ‚op den 1'egter vleugel dezer fectic,

en de tweede luitenant, welke zich op den linker vleugel
de; ecrite bevindt, hunne plaatfen van `bataille weder ‘m

J

nemen.

60°._ Deze beweging van het doortrekken yder linien,
*die tot hiertoe enkel als eene beweging in het retireren~
is bel`chouwd„t kan insgelijks aanvallenderwifze gebezigd
worden, om, door verfehe troepen uit de tweede linie,

—

'dié der еегпе, welke geleden mògten hebben, te het“
Hellen.
’
604.. linie
In dit
zal het
Vtweede
inv Мате
batiiille geval,
avanceren,
ten bataillon
eín’le datvan
uit de
de
eerl’te linie te

naderen,

en de bataillons kommandant

:zijdig genoeg.,_> om niet de‘ beweging op te houden,

welke
/ het bataillon uit de eerflzc i linie doen moet,
comm’anderen:
А
1.‘

i

.-5
’I.‘

Sedie” ‚verdubbelen.

e. Tmede Летел :_ Mlmscu.
n

`

li, .‚

‘

/

605. Op het tweede commando, zal de tweede [ест шт
ieder peloton den pas marqueren, en, 200 dra de eerl'te
‚fcctie haar voorbij getrokken is, fclìuins regis marcheren,
om, achter de eel-lle,

п

J

deze fectie te verdubbelen.

Deze

bewegingen zullen op de waarl‘ehuwíng van den , als rotﬂuíter
вершатся ‚ fectie-kommandant worden uitgevoerd.
Dé

1 -‘ ofﬁcieren en ondemñìeieren zullen Azich pp de vlcugelgvd'et
Z 5
fecg

цД-М-н—\"1п— . L“, ~~ï;."`,_`,` \ "YK-*œ m~4a"_

558

лишает feńool.

Vdc пивными.

fecríen , zoodanig als hierboven in n". 598 is verklaard
geworden. verdeclen , en het bataillon zal in deze orde
voorwáarxs blijven doormarcheren.

606.

De op den linker vleugel der eerlte fet‘tìen ge

plaatlte tweede luitenants zullen, in het regter halve
bataillon, fectien-afllîand houden rusfchen zich en den

kommandant van het peloton, het welk zich links van

hen bevindt.

’

_ 607. De tweede luitenant, geplaatst op den linker
vleugel der eel-lle fectie van het vaandelpeloton, zal de
voetltappen

van

den` vaandeldrager

volgen ,

dien de

adjudant moet zorg dragen, van zoo veî‘ regts te doen

laanhouden, dat dezelve zich regt tegen over dezen
ofﬁcier bevindt.

608.. De pelotons kommandanten in het linker halve
bataillon zullen eenen fectien-aflland houden tusí'clîen
zich en den tweeden luitenant, die zich op den linker
vleugel der eerlle fectie van hun regret nevenpeloton
onthoudt.

609. Het tweede en derde gelid der vaandelwacht' _
"zullen met de fectìe, van welke zij een gedeelte uitma
ken, van/l achteren opíluiten; maar het vaandelgelid en
de algemeene guides zullen vóór het front blijven`

6m. Als de komrnandant van het bataillon uit de
ecrite linie ziet, dat het bataillon uit de tweede linic
ttor
l

/

/
a»,

‚____ Ш «_»

r

Bataillon: fallaci. Vde пивным.
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tot op omtrent twintig pasfen van hem genaderd is., zal
hij commanderen:

611.

I.

Bataillon, regt: uit de ﬂank.

2.

Regt: :_ ом.

`3,.

Met решат, met rotten regis.

4.

MARSCH.

f

Het bataillon uit de есть linie zal door dat

uit de tweede heentrekken, ор` den afliand, welke voor

‘gcfchreven zal worden, «halt houden, en zich voorts in
bataille formeren , in diervoege, als hierboven is verklaard.

612.

Zoo dra de eet-fie linie door de tweede is heen

getrokken ,

zal de kommandant van het bataillon der.

tweede linie commanderen:.

`

I. Hei/hlt de peloton»
’

2.

Tweede [вант I MARsCI-I.

6Í3. Op het commando manch, zullen de tweede fecticn
fchuins links marcheren, en de tweede luitenant, de vervul.
lings onderoñìcier en de tweede ‚fergcant hunne plaatfen van
bataille weder iunenien. De ecrite fcctien zullen intusfchen
vooruit blijven doormarcheren.

6x4. Zoo rasch de tweede fecnien een vrij front verkregen
hebben, (gedémasqueerd) zijn ‚ zal‘de kommaudant van
ieder derzelven commanderen:

1. Voorwaarts; 2. Gezwina’c pa: = minscm 
'

615.

ф;

Eurail/am ﬁkaal. V‘k Агпввыхё. ‘

’

615. De tweede feetien zullen zich daarop op de lij-n
begeven . en van zich zelven den pas_ en de rigting weder
aannemen.
I

‘I

‚

"

‚

Y

616. De kominandant van het bataillon uit de tweede
linie kan zijn bataillon, zoo dra dat uit de‘ eerí‘îe linie
hetzelve is'd«;~.orgerrokke'n, doen halt houden; en als dan

zullen de tweede l'ecticn , op het commando van den
bataillons kommandant: Twecde fcclicn bpmarc/zel‘wz,
hare plaatfen l'c'hielijk Weder~ innemen: of anders _kan de’
kommandant van dit bataillon hetzelve nog eenigen tijd
laten avanceren, alvorenshij het huit doet houden.
l

‘fi/gemalte bemerkingen nopen: het doortrekken
der linien. `
—

617. Men heeft hierboven veronderllelnl, datv de
pelotons in den terugtogt (retraite) tegts `uit cle-flank'.
marcheren.

Doch ‘de. kbmmandaritj‘ìa‘n het ЬашПпп der

eerPce linie zou *deze~ bevvcging insgelijks_ links uit de
ﬂank der pe‘loto‘as 'kunnen doen verrìgten; en in dit
~ geval zouden de pelotons den afﬁand en de rigting regts
houden, en zich regts Weder in bataille moeten formeren.
.
l* ’
„618. Tot het uitvoeren irr deze fchool van de hier
boven verklaarde onderfcheidene bewegingen , zal de
bataillons kommandant nu eens vzronderllcllcn, dat het.
batgjllon tot de eerlle, dan weder, dat het tot de tweede
linie behoore.
\
"
7

’x

Bami/lam febo‘ol.
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.Акт1йв_ьп.“

Front - verandering.
s

619.

Wanneer het bataillon in bataille Паас‚2 zal de

bataillons komm‘andant, hetzelve van front willende doen
veranderen, altijd twee jalonneurs, iets minder dan een
pclotons afí’cand van elkaar , in de nieuwe rigting en vóór
het ’peloton l‘tellen, dat tot rigtfnoer of tot grondllag der
rigtíng moet verflrekken.
‚
'I
620. Men zal hier veronderí’cellen, dat de bataillons
kommandant voorwaarts op het eerﬂe peloton wil doen
van. front veranderen. In `dit geval zal hij, op= dc zoo
even verklaarde wijze, vóór dat peloton twee j‘al‘onneurs
plantl‘en, en den pelotons kommandant gelasten, hetzel—
ve achter en tegen hen ‘aan tê Hellen.

Nadatldìt ge

fchìcd is', zal door den bataillons kommandant agecom
mandeerd worden:

.

l \`.

1. Voorwaarts van frûnt veranderen , op
’t eer/ía peloton.

.‚

.

-

‚. — — —

2.

(I) Met peloton: _: HALF REGTS. ‘

3.

MARSCH.

4. _ Voorwaarts.
5.

‹..

MAxtscîi.

`

_ ‚

н
l

‘

‘

’

6.

‚—

Сил/с: regts.

‘ rrr:

ь Ä
’

_

‚
—

'at

621.

(к) PL. XXIV. iig. 1.

l
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`
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Bataillon: fcbaol. Vde мюввыыс.
бы.

Op het tweede commando , zullen de peloton;

kommandanten vóór het midden hunner pelotons treden.
622. Op het derde , zullen de pelotons de zwcnking
regts om een vaste fpil (à pivot Лиг) aanvangen: en 200

dra‘de bataillons kommandant oordeelt', dat zij genoeg
gezwonken hebben, zal hij de drie laatite der bovenítaande
commando’s doen.
623. Op het vijfde commando , zullen de peloton:
‘ ophouden/te zwenken, en zich regt vooruit begeven)
624. Ор het zesde, zullen zij de voeling regts nemen.
De regter guide van ieder derzelven zal het rot volgen , dat
zich in het onmiddellijk voorgaande peloton tegen over hem
bevindt, en in de voetfiappen van dit rot marcheren, tot
dat het peloton, van het welk het een gedeelte uitmaakt,
ter hoogte gekomen zijnde van de plaats, alwaar het zich
op de lijn moet begeven, regts wendt.

Als dan zal deze

guide regt voor zich uit blijven doorrnarcheren.

625. Zoo dra‘de regter vleugel van het tweede peloton
op de hoogte der linker zijde van het eerile gekomen ‚

is, zal de kommandant van het tweede peloton com
manderen:
т. _’ Wendt regu.
2.

MÀRsCH.

626. Op het commando mank, zal het tweede peloton
wenden volgens het grondbeginfel der veranderingen van
directie naar de zijde van den guide, in diervnege, dat het
reg: op de lijn van bataille komt, op twee pasfen van deze
lijn halt h‘onden, op het‚commando van des/.elfs komman

dam. en gerigt worden op de wijze, welke voor de uapswljlc
formatien is aangewezen.

.

И

6,2?.

Bataillon: fchool.' Vde Агввцшп.
627.

363

А1 de overige'pelotons zullen ‚ naar hetgeen hier

omtrent het tweede bepaald is, te werk gaan.

628.

Nadat de formerìng gefchied is, zal de bataillons

kommandant commanderen:
Guides

629.

= INGERUKT.

‚
0m op het eerfte peloton achterwaarts van

front te doen veranderen, zal de bataillons kommandant,

na dit peloton in`de nieuwe rigtíng te hebben doen
Rellen , en twee jalonneurs vóór het regter en linker
vleugeler geplaatst te hebben , commanderen:

I. Achîeì‘waarts van front yerandcrm, op ’ß
eer/ie peloton.
2.

Bataillon, regîs om = квант. _

3.

Met pelotûns, i“ HALF LINKS (1).

4.

MARSCH.

5.

Voorwaarts,

6.
7.

MARscH.
Guich links.

63o.

\

’ и
к

‚
A

Op het tweede commandp, zullen al de pelotons,

uitgenomen »het сете, regts om`keert maken.

’

63x. Op het derde, zullen de kommundanten der pelo
tons ,‘ welke regts om keert gemaakt hebben, ¿ich achter
het midden hunner 'pelotons, twee pasfen van het сете

gelid, nu het derde geworden, begeven. 'i
/
l

63 L
l'.

(x) EL. XXIV. ﬁg. s.

/

Вами/от ﬂîì’zaol.

364

632.

Vde пивными}

Ор het vierde, zullen deze pelotons, om een vaste

{pil en met achterwaartsch front ‚‘llnks beginnen te zwenken‘
i

(к

'

ŕ

'

ч

..

.

›`

633’. Op het zesde commando., zullen zr] met zwenken
qphbuden , en zich regt vooruit begeven naar de nieuwe lijn4
van bataille.
\

.

i

634,. ’0p‚ het zevende, zullen zij allen de voeling links
‘nemen, en zal de gnide , geplaatst op den regter vlengsl van,
ieder derzelven, nu de linker vleugel geworden, te werk

gaan naar hetgeen hierboven, in n0. 624, voorgefchreven is.

‚ 635.

/ vleugel, nu de linker gewor
Zoo dra Ide regter
l

den, van het tweede peloton‘ter hoogte van de linker

ﬂank van het, reeds op de nieuwelijn gerígte, eerlle
peloton gekolnen is , zal de kommandant van het tweede
peloton commander'en:
 ‚
А:
.

l

‚

‘

I.

Ï/Vendt links.

2.

MARscH. ‘

y

;/

ï

‘y l

‚ъ

`

»ŕ

баб. Het tweede peloton zal links wenden, volgens het
gròntlbeginfel der; veranderingen? van directie naar de zijde
van den guide, zich voorts vooruit begeven, en op het
cn‘mmando van zijnen koinmanjnnt, ŕter hoogte van het
opiluirende àelid dcs’eerﬁcn pelotons, halt houden. Deze
knmmandant van het tweede peloton zal herzelve vervolgens
regte. om keert doen maken, en het rieten dp Vdezelfde
wijze, welke reeds bij de trapswijze formeringenîi ontvouwd
geworden.

63;'. Al de overige pelotons zullen hetzelfde, wat zoo
even opzigtelijk het tweede bepaald is, vet-rieten.'

638.

’l

`

l

Blazy-110m мы. Vde Afname.'

365

638. Ыададае formerìng volbragt is, zal de bataillons

kommandant commanderen:
_ сит: = щемит.

‘639. De bataillons kommand'ant zal, op het linker
lvlengelpelnton van het bataillon, naar dezelfde grond
beginl'elen, vóór- en achterwaarts doen van front veran-e ‘

deren.

‘

64o.

‚

De bataillons lçomi'naùdant moet op de qitv’oe‘ririg

«der beweging, over het geheel genomen, "het oog
houden.

~

641. Dé adÌùciant-maior moet (le rigtìng der guides,
haar gelang zij zich in de lijn van bataille ilellen, be-y
hoorlijk bepalen, en te dien einde te werk gaan overeen—

komí‘tig met hetgeen bij de `trapswijze Íormèringen is
voorgefchreven.

’ ’

`

64a. De bataillons kommantlant zal even eens bp het
peloton van het tnidden, of op elk andere beloton van
het bataillon,
dat hij ,Qkunnen
t'laartoe uitkiest,
onder
elken
lhoek
naar welgevallen
doen vanenfront
verande*

ren. ’In dit geval, zal de eene vleugel voorwaarts? en
` de
achterwaarts
vanvoorgefçhreven
front'veranderen,
door zich,
naarandere
hetgeen
hierboven is
,Y te gedragen.A

643. Indien , bij voorbeeld, de bataillons' kothmandanl
I een; front-verandering op het vijfde’ peloton Wil doen

uitvoeren, _en de linker vleugel zich vóór“, de прёт
Aa
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Bami/lam fĲ/wol.‘ Vde.` AFDELL1-NG.__
/

vleugel zich achterwaarts moet Begeven , zal hij in. ‚de
nieuwe rígting twee jaloxlneuts vóór het vijfde peloton.‘
pla‘a‘tfen, en aan den kommandant dezes pelotons last
geven, van hetzelve tegen deze twee jalonneurs aan be

‚ hoorlijk te Rellen.

64.4,.

‚ ‘ _

I

Nadat het—’vĳfde peloton aldus in de nieuwe

rìgtîná is gevestigd, ’zal’het vierde zich, op het com
mando van zijnen kommandant, in dezelve begeven, en

de regter guide van dit vierde zich terí’cond vóór het
regter rot van zijn peloton plaatfen ‚ in de rígting‘ der

beîde vóór het vijfde 'peloton geí‘cclde jalonneurs. \\7ìjde1‘s_
zal de bataillons komma‘ndant, na den Hand van‘dezen’
y guide nagezien en, bijaldien het noodig is, verbeterd
te hebben, commandeĳen;
‘
`

’ 1. "Van front veranderen ‚ op ’t эха/[де решил;
4

' '

de [z'n/eer vleugèl‘voaî‘wam‘îs.
‚

2.
он Í "’x

‚J

(I) Regìer регент, regt: b_m : кипит.
I

“

‘

‚

5. Уооттшдёьд

` ‘r’ Al'v ~

f1
-

”

‘

ﬁlet peloton: = HALF ‘REG'ES.
1‚

’‚‚__ _ 4. _MARscn.

‘J ‘

11

таи-п

wf.. .
3.
"‘ì ' ‘
‘

°

_

‚‘
`

„‚_

`

..
"И?

l

_

l

l“ :. Г’б; МАКБСП.
f

‚‚
'

_'"‘‚‘

‘M75 _'Guia'ex тёща;
i

’.‚‚

‚

" (о P1.. xxv. ﬁg‚’ì‘.

:l

’

u e. _

_ _ ц

вшитым Vdi; ‘AFDEELING.
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645. `0р11асг_ш'ссдс commando, zullen al'de решит,
te цацек“ zijde van liczjyierde (hande, feg/s um keer:

»maketh t‚— .т

646.

’

’
l

llief:bevitcgiang zal т; de‘hìerbovòn атаку.

felix-evene grondbeginfelen uitgevoerd worden.`
l

‘ V 647.

Wànnepf‚‚gelijk if) dit vooibee1d, de beweging

(centraal of’) op een `der tusfchen de vleugels 'geplaatst
peloton moet. gefchieden ‚ - zál de .adjudant «jmujor de

rigting van de‘ guidesÌ der legten, en `de adjudant die
van de guides der linker pelotons, mim' gelang zij zich
op de lijn van bataille flellen, nazien en bepalen. ‘
_ Bewerkingen betrekkelĳk de fram—vemndeﬁngen."
‘

648. y Wanneer de nieuwe rigting ten naaste bij lood

rcgt is ‘op die vánjhet bataillon, moeten de pelotons
.omilreelts 'eeuachtílelcitkels zwenking doen, alvorens
zij zich voorwaarts begeveu.‚‘Mgar wanneet‘deze twee
lijnen fchuinslltegcn elkander finan, moeten, hoe Шей—

'11er"de hoek’i's', welken zij maken , ook de pelutons

des te ininderlzwenken , vóór dat «dezelve voorwaarts
marcheren: en als de hoek zeef fcherp is, moet de
bataillons -kommundant de peiotons naauuìelijks laten
uìtfchuiven' (debûì'zerm).
’l

l.

n

‚J

649. De juistheid der beweging hangt veel af van het
geoefend oog (le coup (Patil) van _den bataillons kom
mandant, om juist het oogenblik te treffen, waarin hij

„mW/„Ĳ, nmnscn moet comman‘deren.

”

An 2

‚ .

’

Í

—.‹ тж.-."-

„‘- memw.\‘ -—` '~``..~«~~-`-» _

`
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Bataillon: мод]. V'de Amuunm

‘ 65o. Indien de nieuwe lijn een zeer ” fcherpen hoek'
maakt met degene, waarin het bataillon/zich geplaatst
bevindt , zullen de pelotons ten naaste bij _regt op deze
lijn komen, zonder dat de pelotons kommandanten noodig

hebben, het commando wendt regte (of links) te doen,
J

wanneer dezelve regt tegen over 'hunne plaats geraken.
Актдквь

.

12’.

Retinerend door _den nullen weg trekken (het deﬁlé

_pasì‘eren) van/den regler of linker vleugel afarm.
651. Wanneer het bataillon zich in llagorde of orde
van bataille bevindt, zal de kommandant van hetzelve,

"'veronderflellende, da't er een holle weg (даты) achter
den ‘linker vleugel zij, het commando ’doeni

Aelnerwnnrzs regis, рифами: дата. ‚
(1) De Vkornmandant van het regter- vleugelpeloton zal
daarop dadelijk commanderen:
I.

Grenadier: (of ветре редкоп) regis uit дедам
‘

и

2. Rägtî» = ом.
“

3.

_

’ j

MARSCH.
652- Op het commando mars-eh, zal het свете ‚peloton

.

den marsch aannemen.
`

Het voorfteAr'ot zal regts\ zwenken,

en naar achteren marcheren, tot dat hetzelve het opfluitende`
gelid vier basfen voorbĳ is, vervolgensv nog eens regts
‘

;

`‚

(1) РыХХУа‘ fig., 2;'.

zwen

‚ ‘f

Bataillon; fc/zaol.

Vde минным.

`

369

zwenken,
en zich ’ dan
vóór zich
uit naar
den peloton
linker
vleugel begeven.
A1 regt
de overige
Yrotten
van ditÍ
zullen‘ bij opvolging opr dezelfde plaats, als het voorlle,
komen zwenken.
’ ~

653. Het tweede peloton moet op zijne beurt zich in
beweging ﬂellen , op het commando van zijnen komman‘
dam, die hetzelve zal doen regts om maken , zoo dra het
vooríte rot van het сете pelotonl op zijne hoogte is geko»
men, en vervolgens aan hetzelve het commando типе/2 zaI‘
doen , in

diet-voege, dat het voorth rot van het tweede

peloton het laatfte rot van het eerite onmiddellijk opvolgt,
zonder zich nogtans aan deszelfs pas te verbinden. Het
сете rot van het tweede peloton zal regts zwenken op de

Y

plaats , ‘wgai‘ het zich bevindt, en al de overige rotten
zullen bij opvolging op dezelfde plaats , als het voorñe,
komen zwenken.
654. De volgende pelotons zullen ieder op zijne beurt
Avei-rigteu al hetgeen hier in opzigt tot het tweede is voorge~'
fchrevexnj
‘
655. Het voorfte rot van het ecrite peloton- zal, zoo
dra het tegen over de engte (или) ‚ welke achter den linker
vleugel van het bataillon veronderûeld wordt, gekomen ц,
ломтике links zwenken , om ‘zich in de engte te begeven,
en al de volgende rotten zullen elk op dezelfde plaats, als
het aan het hoofd zijnde, zwenken.

656. De pelotons zullen in diervoege `uit`I de flank door
den hollen weg trekken; en ieder pelotons kommandam;\

zal,dezoocommandO’s,
ras zijn peloton
uit de
komt,
hetzelve ‚
Yop
in n°. 136
en engte
volgende
dei' pelotonì
fçhool voorgel'çlireven , doen formeren.

Aìs‘

l657.
|

’

/

37'6-

‚

,l

Вашими: ‘fc/zool. Vde „шмыг;

657. Ook ¿al men fomtijlis `den hollen weg achter`
den ге;ссгч1са:‹›с[ onderllellen 5 en alsdanuzal de bataillons
y Kommandant het commando doen: .

l Лоте/”этап; lill/el,l pal/'eert het rid/île’.

.

‘653.\ Не: linker vleugclpeloton zal'terfîond daarop de
beweging beginnen , en bij opvolging iederder volgende
pelotons; zich gedragende overeenkomñig met vhetgene zoo
even, ‘от niet den regler vleugel vooruit door den hollen
weg te trekken, bepaald is. De pelotons kommandnntcn
zullen zich Ы]. hun vooxiìe linker vleugelrox vervoegen.'

Bewerkingen betìckkelijk het retirara” door den
к
l y hol/m ‚шаге.
i

‚
/

659.

/
_
Indien de breeelte van den hollen veg lien forme»

ren lder peìozolls ol' Рестарт} veroorlooft ,..moet de komman

dant van het eerlle peloton „zoo ага hctzclve in de сиди:
gekomen , deze .beweging ldoen uitvoeren.
660.. Al de volgende pelotons moeten ieder, op het
commando van zijnen kommandant, deze beweging op
dezelfde plaa'ls, als het eerlle, узы-шеи.

` 6641.Y Zoo dra het eerlle peloton/ de engte isldoorge;
trokken; kanme'n, indien de doortog't ŕegts gel'ciliedt,
Нефрит. links doen wenden, om deycolonne nàar dien

learnt` ull' те bloemen.' haar links in bapallle се” ferme.
rêń, of свисает regts ydoen темен, om de colonne

œ „укачает bálaille te doen opmarcheren.
I



‚

l

~

'

_

`-

`
l

662.

'u

Bataillon: fchool.

Vde‘ повыше.

31,11l

/

662. Indien de л geringe breedte van den hollen weg
niet toelaat, dat de pelotons of fectien geformeerd/wor

den;
zal’het
bataillonrot
uit buiten
de ﬂankde blijven
marcheren:
en
zoo ras
het voorft:
engteV komt,
zal men
d.hetzelve links kunnen doen zwenken, en dusdanig het

bataillon uit de ﬂank doen doormarcheren , en door eene
wending/inks om in bataille formeren; of het vooriìe
rot regts doen zwenken, en vervolgens het bataillon met
ratten ю regler ’‚zijdc in bataille formeren, òf Wel het
peloton doen formeren, en het links of regts doen wen?
den ‚ zoodanig als bier-boven isI verklaard.
‘
‘

" A41 ’«1‘ ,ik в L'

13.

Colonne van aanval (d.’attaque).v "

663. Deze beweging, welke beflaat in .een ,bataillon
‚
`

in' eene dubbele colonne achter de twee pelotons van het
midden zamen te trekken (te p/oijeî‘cn) , zal op de vol

‚g'end’e Wijze worden uitgevoerd.

`
‚—

Пе bataillons kommandant zal commanderen g'
.
À
Í p
1.

Colonna’d’attaque.

- д

2.

(1) Mot regtcr on linker peloton: op
’o midden = 1N COLONNE.
`

3. y.ßaiaz'llofz links en regu :: ом. И.
4.

Сват/2:1: lim; :s: MARSCH.
‘

i

r

(1) PL. XXVI. lig.y 1.
à

Aa 4
l

664.

видим: fchool.

Vile “Duimen.

3'!!A
564. Op het tweede commando , zullen al' de pelozpns
Kommandanten , uitgeńomen die van het vierde en vijfde
peloton , zich vóór het midden hdnneronderhebbende pelotons
hellen, en dezelven verwittigen; dat zij links of 'regts om
zullen moeten maken. De kommandnnrenvan hec vierde en

vijfde peloton zullen op hunne plaatfen blijven man.
665.

Op het derde commando, zullen het vierde en vijfde

peloton zich niet bewegen; doch al de overige pelotons, diet

van het regter halve bataillon _links onf, die van liet linker

еь

halve bataillqn regte am, maken. De pelotons kommendanten
zullen aanllonds daarop de drie voorPçe rotten van hunne
pelotons наги- achteren doen uittreden (déäoî‘zerm). 'De linker
`guide van ieder der regter , en de regter guide van ieder der,` „
' linker pelotons zal @Teh vóó_r den m_an in het vecrite gelid
van zijn voorile rot plaatfen, en ieder pelotons kommandanç
ter zijde van zijnen guide, om denzelven te geleiden.
'

.'

‚

А

'‚ ‘

‚

\

)

/

‚

666.' ‚Op het commando marsqh‘, zal de beweging een
begin nenien.’ De kommandant van het vijfde peioronizal
zich fcliíelijle op den linker vleugel van zijn peloton begeven ,
фей die van het vierde en_bcwegçlijlc blijven [han: en deze '
beide peletons zullen, bijnldien het noodig is, zich, op de j
шпината: hunner wcderzijdfche kommaurlanten, het eene

naar het andere rigten.

’

‘

_

’

’

667. Надавив en ‘vijfde peloton, die het hoofd de;
çolqnne moeten uitmakenízullen zich niet bewegen. Doch`
al de overige zullen in den gezwinden pas eamreden, ten
einde zich ieder op halve-pelotonsàfiland achter het peloton`
Avinta'hm'l half bataillon te vervoegen, zoodanig dat, in het
regter halve bataillon! het vierde peloton vóór het derde,l I
het derde vóór het/itweede, en zoo vervolgens, en, in het

I linker belve b_:itaillfìi'nz lier vijfde `vóór het zesde,4 dit Уф:

het zevende, en zoo voorts, komt te naan,
беда
и
\

humiliant' fchaol. Vde пышные, ’

373

>668. De pelotons, Welke in ieder half/bataillon op de.
zelfde hoogte komen te llaan, zullen, bij het plaats nemen "
in de colonne, tegen elkander aanﬂuiten; en te dien einde

zal elke kommandant van;an der regler pelotons comman
deren:

1.

Реши;

lz, HALT.
’ 3. Fnonr.
4,
`

,f ‘‚ -»

l

Link: : yMGT Ua
‚

669.Y De kommandanren der linkerpelotons zullen dezelfde
commando’s doen, met uitzondering van het vierde,waarvòot

zij dat van ngz: I RIGT U zullen in plaats’ﬁcllenu
i
‚‚
l; _,
67o; Ieder pelotons kommandant zal, na het commando
links (of regis) _: RIG'xj .U gedaan te hebben ‚zich vervoegen
op den buitenften vleugel van zijn peloton: die, namelijk,
van het regter halve bataillon op den regter, en ’die van
het linker halve bataillon op den linker vleugel.

De twee

onderling vereenigde, pelotons zullen ‚zich naar elkander
rigten’; en het midden van beiden zal aangewezen wordenl
door den vervullings onderofﬁcier van het linker peloton , die

zorg moet dragen, van zich ¿nauwkeurig achten dengenen,’
welke vóór hem Raat, te plaatfew ‘
671. Het grenadier-peloton zal de beweging van het halve /
bataillon, van het welk het een gedeelte uitmaakt, volgenz

en naar hetgeen hierboven is voorgefchre’ven te werk gaan,
met dàt eenige verfchil, dat. het zich moet Rellen achter de
beide binnenlle fectien van de laatfte afdeeling derl colonne, ’
in dícrvoege, dat de twee buitenﬂze fectíen "die: afdeeling;
hetzelve aan beide zijden overvleugelen of buiten heizelve
niti‘telìen.v

‚

‚

Aa5

_

“
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672. Zoo nogtans _de hoofdofﬁcier, bij het formeren
der colonne, de grenadiers aan het hoofd derzelve be
geerde te brengen, zou hij daartoe last geven aan hunnen

kommanclant, die ten gevolge daarvan zijne drie voori’cë
rotten voorwaarts zou doen uitfchuiven (ЛЮБИМ/2), in

plaats van dezelven naar achteren te doen uitrukken, en'
de grenadiers op halve-pelotons afﬁand vóór de twee

voorlle pelotons zou doen komen, op dezelfde wijze,
als onmiddellijk hierboven voorgefchreven is.
67 3. De tamboers zullen zich achter de colonne vervoegen. ’
f

‚ Ведомств”: (ontvouwing) van de colonne таящие.
674.

WVánneer de bataillons kommandant deze colonne

wil deploìjeren, zal hij twee jalonneurs vóór het regter

en linker vleugelrot van de beide voorílîc pelotons‘llellen,
en eomrnanderen:

‘

‘
l

l

1. (I) Colonne, deplaz'jcrm.
\ " ’
а. Bami/Ion ngt; en link: : ом.
3. Gczwiîîde pa: г. MÁRSCH.
675. Op .het commando manch, zal de colonne zich,
volgens .de grondregelen , in opzigt'tot het deploijemen: der
‘ галогене colonnes Уставших-сиси, op de beide voorí‘te ре
„flotons, die Ш! blijven (laan, deploijeren, en de komma-w
и dam; van het vijfde peloton zich op den regte: vleugel van
zijmpeloton vervoegen.

676. lDe командам van het vierde 'peloton zal to: in
.‚

‚
_ _
„
het tweede gelid te rug gaan , zoo dra‘ de kommanclam van
.

.

4



\

у

het
l.:

(l)

PL. XXVI. ‘ﬁgw.

‘

’..‘.

a

anaillom мод]. v`Vde Aîn‘e‘lîunê‘.
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пашет; op de lijn komende, zich, tot het rigten van
/zijn peloton, op lden linker vleugel van hetzelve begeeft.

677.“ Zoo ras 'het deploijetnen’t voleindigd is, zal door
den bataillons kommandant gecommandcerd worden:

Guide: = шсшшкт.‘
‚
678.

Indien de bataillons kommandant noodig ooi'

deelde, ‚om, onder het uitvoeren van het déploijcment; v

het vuren te doen beginnen, zou hij aan de kominandan
ten der twee aan het hoofd ﬁaande pelotons last geven,
van het
‚ twee-gelederen vuur te doen aanvangen.
(‚

679. De kommandanten der twee voorlle pelotons
zouden als dan, op het commando Дам, aan het derde
en zesde, nadat van rig» u, gedaan, de voor het twee'

gelederen шт; bepaalde commando’s doen, en de kom
mandanten der twee laatst genoemde pelorone hetzelfde? e
ten aanzien van het tweede en zevende,‘ en 200 vervoli

gens, in acht nemen.

‘

‘

_

‚

l

/

680. ‚Op het commando twee-gelederen vuur, aan de
twee voorí’ce pelotons gedaan,‘zouden dc vóór deze ре:
loton§ geplaatste jalonneurs te rug treden; en ook de
guide van ieder peloton, welke zich ‚ tot het afbakenen;

op de lijn van bataille geﬁel‘d 11€€ft,'2011‚ op het com
mando twee-gelederen vuur, aan zijn peloton gedaan,

zich weder op zijne plaats begeven` ’
n

Y

l

I

'_

681. De pelotons kommandanten en vervullings onder

Ûfﬁcïers zouden, gedn‘rende het vuren, zich, op de plaat‘‚
‘
r
'
f
Д fell
l

’

376
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Vde игривым,

fen vervoegen, welke hun hierboven ‚„ inem». 35, aange,
wezen zijn.
.\
‘
.I

\‘

` Bëmôrkingcn betrekkelijk [юг ddpÍoi/'zmmg (In:
colonne van attaque.

.

682. Dewĳl deze colonne nimmer anders dan Ibatáil-A lonswĳze moet geformeerd worden, maakt'hare 'geringe
diepte
overtollig , haar,
tot het deploiierem
te
doenhe;
opfluiten,
‚
l
‘ geheel
f

ARTIKELYLL.
\

L’erzamelíﬂg.

683.

l

Terwijl het‘bataillon zich in orde van bataille

bevindt, zal de kommandant van hetzelve den af- of
werk-marsch (la breiaque) doen ﬁaan; en op dit teekcn
zal het .bataillon uit elkander gaan cn zich veríhĳooi“

ien-

’

`
‚

684.

\_ l

\Vannee‘r de bataillons kommandant het weder

wil verzamelen, zal hij twee jalonneurs en den vaandel
drager in de rigtìng,‘ welke hij door hetzelve wil doen
aannemen, plaatfen, en vervolgens den vaandel-marsch
(au drapeau) doen Haan.
685. ‘Ieder pelotons kommandant‚_ zal daarop zijne of,
ﬁcieren, Qnderollicìeren en foldaten weder vergaderen,

omtrent zes pasfen achter de plaats, welke hij in de lijn,
van bataille beílaan moet.
а

686. De bataillons kommandant zal het vaandelpelqî

.

ton ‘
t

l

гаммам [fs/lool.

Vde минным. /v
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ton ten fpoediglle tegen “de beide jalonneurs aan doen
ilellen; en ieder peloton zal‘terl‘tond. daarna, op het
commando van zijnen kommandant, in de rigtîng rukken
van het vaandelpeloton, en daarin volgens de voorge‘

fchrevene grondbeginfelen worden gevestigd.` ‘
Bami/lam onderw/k, afgedech in les/5m , ¿ood/mig
als [земств bij de bami/lam ежится
Лет/шт тов: Warden.

‚вида s.’r E

L E s.

Ten 1R? He; openen der gelederen.”
’
ede Handgrepen en de lading in vier tempo’s.
_gde

Het fluiten der gelederen.

н— 46? De gezw‘r’nde lading, en die ondeŕfcheìdeus
vuren voorwaarts en achterwam'ts.V
TwańE
Ten

l.
LÈS."

pelotons regts of links in colonne.

_

-—'\" ad? Lang achtereen, in colonne met den tíjdmzbl
tigen per marcheren , terwijl de voorlle guide zijne Шек—
king neemt naar punten, doorA hem op den grond in het
oog genomen; van directie. veranderen naar de zijde van
den guide, als mede naar den tegenover geilelden kant;
in den marsch , uit de pelotons fectien, en uit de fectien

Wederom de pelotons formeren. ‘

‘ '

_

‘ Ten 3d? Den contra‘marsch doen en dezelfde bewe«
‚gingen herhalen.
. Г ‘
‘
‘
_
Ten 4d? D001 de gezwinde manoeuvre ván directie
Veranderen. А j
‘
‘
Ten ‘
т

‚

’ -

l

37_8

Bami/lam мод].

Vde „DEEL-mu.

‚Тел 5d? Den pas da roam (langen wegs pas) aanne-y
men, nirde pelotons de feîctien formeren, in opvolgende
orde de onderfcheidene bewegingenVerrigten'fdie in het
artikel aangaande de colonne op Weg zijn. voorgefchre
ven, om het front der afdeeliugen to: vop Ivier mlm te
verminderen; de rotten, naar dezelfde grondbegìnfelen, ‚
Weder doen opmarcheren, en de pel'otonsf'forrneren. *I
,Ten 669

De colonne doen halt houden, “en Наш/Им,

of regis, in bataille formeren.'

‘

'

Ten yd? Nu en dan de colonne blij орг/«шт; (inver
Не) ‚ lia/c: of regir , in штате? formeren.
.—. мы.
“их .

n Е кдв-Е

а '

L Е s. Ч

Тел 1959 Мс} pelotons regt: of link: achterwaarts in
colonne.
I
- д
- „ы '
Ten ad? De colonne, voorwaarts en front achter
lMalawi, in ИМЯ/в formeren, _
y Т
'
Ten gd; De colonne, ta regta'r of M_ linker zijda,
¿n barbilla fol-frieren.Á

i" ’

‘ "

'

\Tcn 4d? Uitlŕlé Hank'ïmgtrchcren, en in den marsch

de pelorons of fecrìen f'örŕn'eren.>

`

`

Tenga? »De сытыми: of vóór de lijwvan Ьа.
“taille 'olikoŕnènde,".Alzlngâl'tingeî Щи laten' doormarcheren, '
en l1ág1'1';"lifz'ksïof rc’ng ждём/га formeren; ‘ ‘ '

Ten ‘ôdç""'0p5 het pltcinde' 'van' den' régter of linker
vleugel? vóór- en achterwaarts , regtlroelrig ‘en feminins.,
‘1"'
‘van front nerandercn. "
f ' " " a`
'
Ten 7d? yOp het rńidden, menden 'linkenof regret

y

vlen'gel voorn'hm'ts, regthoekilg `en fchuînsfçmn front

'‚ „verandercmv .

'

‘
lera'

\

Bataillon; fclzopl. Vde AFDEELING,
‚
_
VIERPE‘I/‚ES.
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‚

‚

Ten IR? rln orde van bataille zijnde, zich vóór- of
achterwaarts: op het regter of/linker peloton des batail
lons, of wel op het peloton van het 1nidden,.met den
regter of linker vleugel vóór, met diviﬁen of pelotons in

colonne zamen trekken (РЫБ/степ).

_

‘

`

Ten ûdî‘ïîene geflotene colonne uit~ derzelver ﬂank,
regts of links, van directie doen veranderen.
_

'Ten 5(15’
contra-man
clíeren.
“‘ “ Eene geﬂotene colonne
‘ x y doen
4
'
¿Ten 4d?. In geﬂotene colonne marcheren. w `--—- ‘55?’ 'Ee' distantien van voren nemen.

.——/ (Еду T'ot op fectieii-afﬁand opíluiten’, en van di
rectie veranderen; geheellopﬂuiten, de colonne doen hah:
houden, de diviﬁen- op .de plaats formeren, en déploijercn.
Ten 7d_e De colonne van attaquev formeren, en haar

deploijeren.

‘
VÄ‘IJ' ED E

L E

.

S.

‘

ы y|.'«I.

j;

Ten i113!” Lang ‘ncliter'een, vóor- en achterwaarts in V

bataille marcheren, en de ondeffcheidene’"voorbijtogten
‘ längs
doen verrigten.
‚Teneen’
ad?Beletfel
In» bataille
veŕfch'e'idenen
‘

.

l

molen jván directie

я.

veranderen.
‚

` ‚
»
l, '
`
‘I
[î
_
‘
A.
‚ ‚ ..
‚ ‘
Ten 3d? Dikwerf en ’ lang‘ achtereen, fc’hums mar-i
‚

_

cheren.

-’

- ‚ч

’

’ “

.

l

~

A ‘ ’

‚

» I

Ten 4d; Het doortrekken der linien, als brnáili‘on uit
de eel-lle , en als bàtaillon uit de tweede lin’ie.‚" 7

`

Ten- 5d? Regts of links u‘it’de ﬂank marcheren, met
rotten van directie veranderen, en zich niet ‘rot’tc’n te teg- v

ter of te linker zijde in bataílle‘forinereiì.
’

' ’ `

' "
Ten
„

’

gse

и

этапом Мод]. Vde мишка.

Ten 6d? Den hollen weg (дата) retlrerend of in den
terugtogt (retraite) doortrekken (pas/eren).

Ten 7d? Den afmarSch (la тащил) doen ﬂaan, en‘
daarna het bataillon weder verzamelen.
{ .
cherkz'ìgen betrekkelijk d’cze verdeelíng der
‘
фанатом fc/wol in les/en.
\
Naai-dien de eeri‘te les.) diede ladingen en vuren, de
tweede, welke den’marsch in colonne en alles, wat daar»
toe betrekkelijk is, en de'vĳfde, die den marsch in ba

taille en de onderí‘cheidene bewegingen, welke daaruit
voortvloeijcn, behelst, de Wezenlijkl’ge deelen van dit
onderrigt uitmaken ; 200 zijn zij ook degenen , waarmede

men zich, bij de bataillons exercitien, meest moet bezig _
f houden.

De bataillons, welke de tweede en vijfde les naar eisch
volvoeren, zullen binnen kort zoo ver komen, dat zij
de derde en vierde les volmaaktelijk ten uitvoer brengen.
Men zal het geWeer‘in den arm‘kunnen laten (Надев,
in den marsch uit de ﬂank, in den marsalal met pelotons
of diviﬁen, gelijk mede in den marsch in colonne met

den tijdmatigen pas.
_
.
Ook zal men fomwijlen, Wannecrrde bataillons` well
geoefend zijn, het geweer, in den marsë‘n in bataille,

_ kunnen laten in den arm dragen.
Men zal, in het bataillons onderwijs, het zij in den
marsch in bataille, het zij in colonne, liet zij inde op
>marfcben, geen gebruik van den gezwinden pas maken,
zoo lang de bataillons in de tijdmaat Vanden gewonen

pas niet volkomen vast en grondig bedreven zijn.‘ _
Men zal in deze fchool geen gebruik maken van den
pas buiten de tijdmaat, dan om zich in de bewegingen,
tot de colonne op weg betrekkelijk, te oefenen.

W
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VIJFDE ‚HO‘OFD‘DEEL.
‚Evalutie‘n ш linie of enkelvoudige
’

. bewegingen der linien.
\
`

Dewìjl de bataillons fc-hool de groudbegínl‘elen en ver

klaring bevat van al de bewegingen, die een enkel ba‘
taillon’in ieder mogelijk geval doen kan; zoo blith er a1
leen nog over, dzze grondbeginfelen op eeue linie van
verfcheidene bataillons toepasfelijk te maken.
Men zal in dit onderrigt leene linie van acht bataillons
veronderftellen. Doch cle in hetzelve voorgefchrcvenaI
regelen zullen even eens op een regiment, opA eene briga,
de, of op ieder'ander, welk aantal bataillons ook,‘ kum
nen toegepast worden.
х
.
‚
De bataillons l'chool is in vijf afdeellngen gefplitst.
Men zal ook hier dezelfdeverdeeling volgen.
Telkens, wanneer eene ofverfcheidene te zamen ver*

eenigde brigaden in linie moeten manoeuvreren, zal elli
bataillon met zijn nummer, naar de plaats, welke het in
de linie beflaat, aangeduid worden.

Het regter bataillon

zal eer/Ze, het daarna komende шеи/е, het volgende
derde, en zoo voorts tot aan het bataillon, het welk

op den linker vleugel der linie (laat, worden genoemd.
Plaatﬁng van dan kommenden; en chef en van de
ч

brigadm‘ m regiments kammandantcn,
zoo in linie, al: т salon/ze.

In bataille, zal de kommandant оп chef geen vasta
Bb

planta

‘§82

Linie-evolutie”.
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plaatshebben,- тат zich"allerwe‘gen,‘waar hij zijne te‘
gçnwoordigheid noodzakelijk oordeelt, kunnen begeven.
In colonne, zal hij, om haar naar zijn bedoelingen
aan te voeren, zich doorgaans aan het hoofd derzelve

onthouden.

"`

‘

Inde evolutien, zal hij zich gewoonlijk dáár, waar
`hij/liest 'de uitvoering der beweging over het geheel be

Ilieren kan , vervoegen.
’lIntu'sfchen zal, in ieder geval, de kommandant en
`¿hef ~zich overal “elders, ‘alwaar hij zijne tegenwoordig
heid noodzakelijk'keurt,IA kunnen begeven; mits als dan

‘ín acht; nemende, van zijneplaats door eenen ofﬁcier,
welken hij met de uitvoering van zijne `bevelen belast, te
doen vervullen.
- »
In bataille, zullen de brigaden-kommandanten zich ieder

omtrent vijftig pasfen achter het midden van deszelfs’

brigade plaatfen.

v

‘A

`

_

In colonne, zullen zij zich op de ﬂank aan de zijde,
waar langs de directie moet genomen worden, ieder`~op

de hoogte van het midden Zijner brigade en twaalf' of‘ vijf—
tien Apasfen btiitenwaarts van de lijn der guides, Hellen.
In bataille, zullen de kolonels zich omtrent dertig page
" fen .‚ elk achter het midden van zijn regiment, plaatfen.
‘ In colonne, zullen zij ‘zich flellen, even eens als de

bî‘lgaden-kommandanten, ieder ter hoogte van het midden"
"î

van zijn regiment.

De brigaden- en regimentsl kommandanten moeten, het

zij in bataille, het zij in colonne, of in de onderfc‘nei
tiene bewegingen, een waakzaam oog houden over de
naanwkeurige en

geregelde

uitvoering van'al hetgeen

gecommandeerdv’ordt; en zij kunnen zich diensvol
gens,

„тяге-гуаши”. ‘ 1 N L E ‘1 n 1 N o. .
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gens, ieder tot zoo ver, als zijne brigade of zijn regi
ment reikt, overal heen begeven, Waar zij hunne tegen
woordigheid noodzakelijk achten.
'b De plaatling der bataillons kommandanten, adjudant
majors en adjudanten, het zij in bataille, of in colonne,

is in de bataillons fchool bepaald.

‘

’

.Algemeene voor/clarifier; voor de cammanda’ù
~ "i

Y Wanneer al de bataillons der linie eene zelfde beweging
moeten verrigten, zal de kommandant en chef, aan het
digtst bij hem zijnde bataillon, de tot deze beweging be.
trekkelijke commando’s doen, welke terllond daarop door
den kommandant van‘dit bataillon zullen herhaald wor
den.

/

"1

Ieder bataillons kommandant moet altoos met de groot
ile fnelheìd al de algemeene commando’s herhalen, Welke
hij hoort doen aan zijn nevenbataillon te regter of te lin
ker zijde, in gevolge van den kant, van waar het corn
mando begint, ten zij, dat de kommandant en chef hem
een tegengeflelden last gegeven of gezonden hebbe.
Nadat de bataillons kommandanten de algemeene com
mando’s, op' de zoo even voorgel‘chrevene wijze, her
haald hebben, zullen zij terllond daarop, zonder zich
naar elkander te regelen, de voorbereidende bewegingen
commanderen en doen volbrengen , welke in hun bataillon
de uitvoering der algemeene beweging moeten vooraf gaan.

De‚regîments en brigaden-kommandanten moeten op de
fpoedige Knitvoering dezer voorbereidende bewegingen,
ieder in zijn regiment en brigade, acht geven, en er
Bb a
voor

—\

384. `
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voor zorgen, dat de bataillons kommandanten te dezen
aanzien geenen mísílag begaan.
‘
De kommandant en chef zal altijd het commando
doen, het Welk de uitvoering der algemeene beweging

moet bepalen.

‘

De adjudant-majors en adjudanten, í’caande achter den
regter en linker vleùgel van hun bataillon in linie, moe
ten de algemeene commando’s, het zij van waarfchu
wing, het zij van uitvoering, telkens herhalen, wanneer
de uitgeflrektlreid van het front der bataillons, de wind
of het` geraas der vuurmonden het gemakkelijk doen
‘veritaan dezer commando’s van het eene bataillon tot
het andere zou kunnen beletten.
’ In geval een bataillons kommandant door het onmid
deilijk naast hem Izijnde bataillon eene beweging mogt
zien uitvoeren, waartoe hij het algemeene commando

niet gehoord had, zou hij dadelijk doorzijn bataillon
dezelfde beweging moeten doen verrìgten.
‘
Wanneer vreemde regimenten zich met inlandfche in
linie bevinden, moeten de bataillons kommandanten der
vreemde natie eerst de algemeene commando’s in de
landstaal herhalen, en daarna in hunne moedertaal de
zelfde commando’s doen.
' Wanneer de linie eene beweging om derzelver midf
den moet verrigten, zal de kommandant en chef zich
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 zen
den, van het algemeene commando, betrekkelijk de be
weging, welke ieder gedeelte der linie'verrigten moet,
te doen, in diervoege als hierna verklaard zal worden.
‚ _
—
In

Linie-evolutie”.
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In colonne , zal de herhaling der commando’s naar
dezelfde grondregels gefchieden.
'
Telkens, wanneer men eene linie in verfcheidene
colonnes breekt, zal de hoogíle oliìcier in, rang of de
oudíle van aaní’celling in iedere colonne dezelve comman
deren, en bij 'haar de werkzaamheden van den komman’;
dant т chef waarnemen,
Formatie der regime/zien in ¿maille
‘vo’ór Шт kwartier.
Wanneer een regiment zich vóór zijn kwartier in
bataille moet formeren, zal de regiments kommandant
de compagnie van het midden des ‚eenen of anderen
bataillons eenige pasfen doen vooruit komen, haar behoor.
lijk in de tigtìng-‘zí’cellen, welke hij aan het regiment
begeert te geven, en twee jalonneurs vóór deze compag’
nie doen plaatfen.
Te gelijker tijd zal hij den kom
mandant van het andere bataillon waarfchuwen, om de
compagnie
van tehet
midden Van deszel‘fs bataillon
in
zelfde
rigtingy
flellen.
y
_ de»‘
‘ Nadat deze twee compagnien aldus, van elkaar op
eenen afﬁand, die de tusfchenwijdte (intervalle) tus
fchen twee naast elkander (taande‘ bataillons ’grooter is,
dan de lengte van het front eens bataillons, in dezelfde"
rigting geplaatst zijn ,l zal. de regiments kommandant eene
zeer korte roﬂ‘el doen Пани, ор welker eindiging de com
pagnien vanieder bataillon zich bij opvolging , en op het
commando van hare wederzijdfche kommandanten , in de
‚ rigting van de compagnie van het midden haars bataillons
zullen begeven: en de bataillons kommandanten moeten er

i
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voor zorgen, dat de guides van de beide bataillons zich
juist Op dezelfde lijn plaalfen.
Nadat de bataillons geformeerd zijn,`zal de kom
mandant van 'het regiment, indien lietzelve moet ma
noeuvreren, aan de adjud‘anten last geven, van de ba
taillons af te deelen; het welk ten fpoedigí’ce zal wor
den ten uitvoer gebragt, beginnende van den regter vleu
gel van ieder derzelven. De grenadier-eompagnie van

het tweede bataillon 'zal zich bij de eerlìe voegen, op
den rcgter vleugel van het regiment.
_ Men zal de pelotons zoo` veel, als zich doen laat,
gelijk maken. De onderoﬂicicren, die de vaanglelwacht

van _ieder bataillon moeten uitmaken, zullen zich op
den linker vleugel van het vierde peloton, gaan forme
ren, en mede onder het aantal rotten van dit peloton,

het welk daarom aan 4foldaten drie rotten minder moet
bevatten dan de overige, geteld worden.
_
De ruimte of tusfchenﬂand (intervalle) tusfehen d
bataillons zal van vier roeden (of acht franfc-he туш)
"

Zamcnﬂclling m mariah или [zet detachement
zot /zu afhalen der удалив/5.
‘

’

Als het appèl wordt geﬂagen, ‚om ‚het regiment te
¿oen onder het geweer komen, zal, bĳ‘aldien de vaan“ _
‘dels mede moeten uitrukken, naar den rooster, een niet
beide grenadier-compagnien ‚ of ‚ 200 де2с1усп; gedetacheerd
zijn , eene fulilìer-compngnie, zich op inarseh begeven,
om, in de navolgende orde; de ‘vaandels te 'gaan afhalen. i

De tamboer-major, de tamboers _van het bataillon,
.
tot
L
'

’

илистым,» I N L ni ш. tu' с.
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./

_

tot het"welk‘iîhetî‘decaehcmentĳl’behoort, gevolgd door
êlë”muzikanten;
’ ‚ . ‘
„
’
ï Hetïdétaclíetnent, gerangfchikt in. eene fectien-colonnc,
met het geweer in den arm;
’ .’
: .
‚. _.,
De twee fergeant-majors, benoemd tot het dragen der
vaanäelâg-'naast elkander, tusl'chen de beide’feelìem

Het détachement zal in deze orde, zonder het geluid
'van trom of muziek, marcheren: en wanneer hetzelvc
'gekomen is ‘aìn de woning van den` regiments каштан
dam, zal het zich regt tegen over de deut-vin orde van
bataille fclia'ren ‚ en zullen de tamboers benevens' дыши—

zikanten zich op den regter vleugel van het ‘détachement
Rellen.'
»
`
Zoo ldra-v ьёд détachement in orde van bataille Мм,

Zullen de beide fergeant-majors,y welke de vaandels mod
ten dragen, dezelven gaan halen, vergezeld van den
luitenant en eenen fet-geant van het détachement;
Als vervolgens de twee fergeam-majors met делят

dels buiten komen, gevolgd door den luitenant en den

fergeant, zullen zij vóór de deur blijven (laan.

‘ ‘

Zoo ras de vaandels buiten komen, za1.de Komman

dant van

het détachement voor dezelven het gewee;

’ doen prefentere'n,v en ‚zullen de tamboers den vaandel
тата/2 (le drapeau) (laan.

‘ -



s"

z

.’ Na. 'drie of vier herhalingen (партии), ‘zal’ de kom#
mandant het roeren der trom doen ophouden, ‚voorts
het geweer’ doen fohoudereny‘en het détachement met`
fectien doen inzwenken. De twee fengeant- majors, wel
ke de vaandcls dragen, zullen zich daarop ,;naast___elĳ
kandcr, tusfchen de beide fectien ftellen., en de luitenant
met den fergeant hunne plaatfen weder innemen.
«Ik Í. ~.~
Bb 4
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De Kommandant: Vanhet détachement (zalA voorts het-y
zelve, in dezelfde orde, als hierboven ,l ¿doen te rug
nmrcheren, om zich; onder het ‚ {laan der `trom, naar

de vergaderplaats van het regiment te begeven. -‚
‚Eerbewijzingen, welke arm de vaandel: moeten

>

‚ ‘

„ ‚ bßtoond worden.' -

» Bij de aankomst der_ vaandels, zal de regiments kom
шапаапс. de geweren doen fchouderem ‚ De t‘:mboers
zullenI met ﬂaan ‚ophouden, en, even- als het détache,
’ ment, zich, met den gezwinden pas, weder naar hunne
plaatl'en van bataille vervoegen,

gaande te dien einde

achterlangs het. regiment: en de bataillons komman

damen ‚zullen _zich ',zes,e pasfen vóór het ‚падаете rot
van hun bataillonl plaatfen.
De vaandeldragers zullen naast elkander; met den ge»
zwindew pas., vóór langs het front, .op eenen afiland van
tien pasfen, voorbij marcheren, en ieder vóór het mid.
den van deszelfs bataillon halt houden, en naar hetzelve
front maken.. .De bataillons kommandant zal als dan het
geweer .doen prefenteren, en zelf vervolgens met den

degen—kluwen; en terllond hieropl zal Не vaandeldragei;

zich in het midden van het bataillon vervoegen, en de
‘lmtaillohs. kommandant’ het geweer doen op fchouder
тщеты. .
De vaandels zullen in de boven vermelde orde naar
de woning van “‘dén regiments kommandant worden te
rug gebragt.
’
у
l

/

EER:

имевшим

те привить

зад
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‚

ARjîjIlînL.

De gelederen openen.
I. Wanneer’ de kommandant en c/ìef de. gelederen
begeert te doen openen, zal hij commanderenz“‘
I.

Geeft acht zot het openen der gelederen.
rr.

‹

`~
к.

я.

Terllond nadat dit-commandáherhapld is, _zullen

de bataillons kommandanten commanderen: (За/шлеп,
achterwaarts ‚ opent и ‚` het welk ‘àoodanig, als in de
bataillons fchool voorgefchreven is, uitgevoerd zal wor

den. Hierna ‘zal de kommandánt en chef comm:lriçleŕe'n:
2.

, . .
‚‘. .

MARscH.

’

3. Op dit, met vaardigheid herhaalöemommamlo, zullen
de twee истец-[Ее gelederen achteruit treden, en daarbij
naar het voorgefchrevene 'in' de batoillons fcl‘mol2 te werk
gaan.
"““

(14. ‘Ieder bataillon zal deze beweging zoodanîg, ‘als

pf het geheel op zich zelf Hond, ten uitvoer brengen;
en men zal daarom geenszins de twee achterí’ce gelederen
van de onderfeheìdene bataillons der linie naar elkander

zoeken te rigten.

`

Автхквья.

Jríaﬂa’gî'epen.x
5.. De handgrepen zullen nimmer -ín linie' verrigt

_‚

Bb 5
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Linie-evoluticn.

Ille “навыка.

worden', ywanneer dèzelve длиннее: dan `één bataillon
bcílnat.

AR'TIKEL

3.l

Lading cn ушел.
6. In linie zal men gecn andere , dan de gczwlnde
lading, doen.
'
‚ ›
.
. ~ '.-.
1
7. Als de kommandant en chff cle geweren wil doen
Jaden, zal hij het commando doen:
`
l'
ч, ‚1.

Осе/2 acht от te laden. ‚
M

‘
c

„ ‚ъ
' '

Г

Voorts zal hij , nadat dit commando ls herhaald
geworden , commanderen :
Я:

2.
8.

[мил]: dc дожил.

Dit commando, . dat dgdelljk lieïhaald- moet worden ,

_ zal zoodauig, als_4 in de lbataillons fcthl,is, vool'gel'cln'cvcn,
worden teu uitvoer gebragr.

.._._ !)д

9.‘ 'Wanneer ‘de „Kommandant т‘ c/zèf de 'vuren,f
onder hec llìl lìaau »opfde plaats, wil vdoen -vcn-igten",
zal hij commanderen:

41

д, ‚ ч,

l ы ь _

l

ч

в

¿zml-„om (thäyßbaůìllofzvyjtofpèktom) Wurz

En vcrvolgcnsL nadat Qi: докупила? hßrhaald is:

2.

C/zargccrtij,

,l L

lo. Het bataillons vuur мы; «le odncvene bataillons
`
bef

Linie-evolutie".

Ше Агввпыыс.

39x

beginnen; en dekommańdant van ieder dezer bataillons
zal, na het commando chargent herhaald te hebben,
îerl‘concï daarop de commando’s doen,‘ welke, ter ver

rigting van dit vuur,
zĳn.
f“

in de bataillons fchool bepaald
'
.

п. De kommandanten der evene bataillons. moeten
hun eeriie commando niet eer doen , dan wanneer zij
zien, dat er eenige geweren in het onevene bataillon,

het welk het naast aan hunne regter zĳde Praat, gefchon
derd zijn: de kommandanten der onevcne bataillon's

moeten op ~hunne beurt denzélfdcn regel ten aanzien van
het evene bataillon , het welk onmiddellijk links van

hen‘ fiaat, in acht nemen; en op deze wijze moet het
Avuur bij afwisfeling worden voortgezet.
‘
l

12; Het halve-bataillons vuur zal in ieder bataillon
op gelĳke wĳze, 1als in de bataillons fchool voorgelellre
ven is, verrígt worden; en ieder bataillons kommandant
zal, na het commando chargcerßherhaald te hebben,
dc commando’s doen l, welke voor de uitvoering van dit
'vuur bepaald zijn, zonder zich. hierin naar zijn печет
bataillon te rigten.


13.

Het pelotons vuur zal zoodanîg, als in de'

bataillons fchool bepaald is, gefchieden.

De komman

danten der onevene pelotons moeten ter-Hond, “nadat de
‘kommandanr van hun bataillon gecommandecrd ‚heeft
ì/mrgecrt, hun ‚cerûc commando doen.
f

’ ’
:

\

»t ‘ì

ц'

\
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‘14.’ Het twee-gelederen vuur zal in volgender voeg;
worden ten uitvoer gebragt.
De kommandant en chef
zal daartoe commanderen:
I.

Тwee-gelederen vuur.

. Nadat, dit commando herhaald is, iullen de bataillons
kommandanten dadelijk, commanderen: 1. Bataillon,

2. VAARISIG.
‚
Vervolgens zal de kommandant m chef het comïnando
doen:

’
2.

Chargcart.

и“ ¿J y ‚15. Op dit commando, door de bataillons kommandanten
herhaald, zal het twee-gelederen vuur beginnen, en uitge;
voerd worden , zoodanig ‚

als in

de bataillons {chool is

voorgefchreven.

16. De ‚kommandant т chef zal al de vuren op eene
zeer korte roﬁ‘el doen eindigen,

die door de tamboers

‚van elk bataillon’, zoo ras zij tot hen’ komt, herhaald
moet worden: en de kommandant van ieder bataillon

mi, zoo dra hetzelve de geweren geladen heeft, het
teeken doen geven van den Ïl‘ag op

pelotons kommandanten

de trom , om de

en vervullings

onderoﬂìcieren

‚weder op derzelver plaatfen vanbataille te doen inrukken.
’ 17, Als de kommandant en chef de vuren achterwaarts
wil doen Verrìgten, zal hĳ commanderen:
‚ x.

,r д

Vuur achterwaarts.

»

Тер

дли-сушит. lik двиньте.
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Terflond, nadat dit commando herhaald is, zullen de

bataillons kommandanten commanderen:

1. Bataillon;

2. Regt: от z кввкт.
18. De kommandant en chef zal vervolgens de onder
feheidene vuren op dezelfde commando’s en lgelijke wijze',
:tls hierboven is voorgefchrcven, doen verrigten.'

19.

. ‘

Wanneer de kommandant en eltef het achter~

waartf'che vuur heeft doen eindigen, en weder de linie
wil in front herﬁel'len, zal hij commanderen:
I.

In from: her/Zellen.

Nadat de bataillons kommandanten dit commando
herhaald hebben , zullen zij terllond daarop commanderen:
I. Bataillon; 2. Regt: от = шашни

во.

‚
Y,
Als de kommandant en e/zef de linie Wil laten

rusten, zal hij het commando doen: l
\

1.

Geeft acht, om te rusten.

Nadat dit commando herhaald is, zal de konmnmdant
en от] comrnanderen:
l

2.

Zet (tft geweer ‚ (of Iп (den) arm 't geweer.)

En падает: commando is herhaald en uitgevoerd,
zal hij het commando doen:

l

3. vRus/t (of Op de plaats rust).
l

Welk

23514

Linie-evolutien. пае тишь.

1 ‚ l ‚
'1.

Welk commando zoodanig , als in de bataillons fchooi
voorgefchreven is, uitgevoerd zal worden.

21.

Als de kommandant en chef het rusten wil doen

.ophouden д zal hij eene zeer korte roñ'el doen Haan,
@welke door al de tamboers van de linie op het oogenblik,
dat zij dezelve hooren, moet herhaald worden.

22. Nadat de roﬂ'el geëindigd is, zullen de bataillons
Kommandanten commanderen BATAILLON , en zullen daar
op de foldaten de onbewegelijke houding weder aanne
men.

‚

l

‘

.

93. Vervolgens zal de kommandant en chef comman
Веге“:
`
_ д
Op fcﬁouder ’t geweer.
Bij het herhalen van welk commando, de linie het ge
weer zal op fchouder brengen.

TÏÍ’EEDF

AFDEELING.

Onder/ehez'a'ene wijzen, om wm de orde van
kamille tot de orde in colonne over te gaan.
‘п

'EERSTE

ARTIKEL.

ÜRgĲ of lin/cf in colonne. `
‚24.

Wanneer de komniandant en chef de linie pelo
'

{0113
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‘t‘onswîjze, door ‚zwenkîng’, begeert in‘ colonne te fiel
’_1en, zal hij commanderen:

’

I. llx'llct ‚решит: regt: (of links) illico/anna.

En паба: dit commando herhaald is, zal hij verder

commanderen:

’

‘î’

2.

MARscH.

25.

Ор dit ten fpoedígﬁe herhaalde commanflo, zal de

Jlinie, naar de inv de bataillons fchool voorgefchrevene grond
beginfels, zich door zwenking in colonne ftellon.

tf ’

‘

.

’ ’ а “

’

‚’

_ n.26.` In de bataillons fchool is bepaald, dat, als de ре
lotons zich in colonne gelleld hebben, geen guide zich,
- na het commando STAAT van zijnen pelotonsikornman
dant, meer -moet yerroeren,_a1- ware het ook,

dat hij

zich niet in de directie der voorgaande guides mogt be
vinden. Deze regel zal mede van het eene bataillon
tot het andere, in de colonnes, die-uit verfcheidene
bataillons befiaan, in acht genomen worden. Derhalve

moet de guideder aan het hoofd van een bataillon zijnde

afdeeling zich ,

na het commando STAAT van zijnen

pelotons
'meermogt
bewegen,
het
ook,
dat kommandant,
hij nietñ in de niet
directie
wezen alderware
guides
van het onmiddellijk voorgaande bataillon. _, Dan eerst,
wanneer de colonnezich in beweging (telt, moeten de

guides, welke niet in de directie zijn, zich allengskens
in dezelve begeven, en daartoe hunne [trekking zoodanig
nemen, dat zij elk het voettîpoor van den voorgaanden
guide volgen.
Ъ

' ""

92':
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‘ 9,7. Indien echter de kommandant en chef de 'colonne
onmiddellijk weder in ba’a’lle wilde Ïlel‘en", ‘zou hĳ
moeten zorg dragen, van vooraf de plaatﬁn‘g der guides

door' een der middelen ,

die hierop, in n°. 89 en

volgende,
of 94 en
zullen
te verbeteren.
1 volgende,
‘
Y opgegeven worden,

A к т 1 к Е L

2.

Даниила/н in colonne, regl: (of links).
28, Wanneer de kommandant en chef de linie,‘door
zv’v‘e‘nking ,‘ met pelotons achterwaarts in colonne wil
ﬁellen, zal hij commanderen:
’
’

fr. Met peloton} regt: (of links) achterwaarts
ч

in colonna.

`

Еп nadat de» bataillons kommandanten dit commando
herhaald hebben, zullen zij dadelijk daarop laten volgen;
1. Bataillon Mgt: (of links) uit de ﬂank; 2. ’chts

(of links) :: ом.
’
Vervolgens zal de kommandant en chef commanderen:
2.

MARSCH.

29. Op dit fchielĳk herhaald wordende commando, zal
‘ieder bataillon zich, zoodánig, als in de bátaillons fchool
voorgefchreven is , in colonne lichen.

'

`

A R1

Маге-шагать. 11de „щиты.

à”

О

Автхквь'3.'...
.: n...

.`

n.

LA...

j

j

Regt: in colonne, om naaf 'den ипш‘ vlëúgël/

'

n marcheren.
.y

3b.
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l

v

Ош deze beweging te doen verrîgten, zal de

kommandanbgîquî-c/zef conjuganclefen:

‚
_

\

y`l

.An

van.

И,

I. Regt.: in colon/ze, an; naar de lin/cer zijn

îfíï"""'ï¿";ń„fgêzŕcñ. anni. .

ì-»

,\A

у
и
. 4

»un
f `. и
.n e
, ‚

...'

„др

«ull»

h

‘Liv/¿33 г;

.

.

.415?,

„i

A

...ill-:N'vy

.

_,3ì.. Nagiatfdxt commaymiio' _I'nir’nàval<_l¢ ¿s_,ìl z__anv «le kom

ingndnnt' van het' ’regnen v16ngnilinfninòn`gèjneweging
~ doen beginnen, die zonnnnig ,"nlèin'de магний—генов?
is voorgefchreven, zal woedenutenmuìipvoer gelaugt.

3e. De kommânc-lantenï'deì' volgende ЪётаШбпё шиш
de beweging, elk op zijne beurt,`doen aanvangen.

Het

'regter vleugelp'eloto'n vańïf iéüèrï'ůëŕz'elvenzal, terwijl de
overigelpell'itonsrregrs zwenken, tweemaal de uitgelh'ekte

h'ëld van zijn front vooruit marèheŕeń;

33;

`

lbataillons konifńanâzlnten moeten hef oogen?"

blik, wanneer zij het bataillon тегами colonne _llelleri
en3 hetzelve doen aanmál'clierexl'; zoodnnîg beraùlen, dayt"
zij tusfehen hunne voorfle afdeeling en de Laebterfle' van

het bataillonn het welk hen in de colonne moet voorop
'gnhnò eenen pelotons afliand, met nog vier roeden daar~

enboven, open laten.

‘ '
.Cc

‘ '
j

'

'
34.

v

393
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34. De komgìandzntjn chef zal, naar 'de-zelfde grond
bcgínfclen, de bataillons links in colonne doen Hellen,
om mainfile; regtçrgiidqtqlnarcheren. _. ’

ARTIKEL
5.

t

.
‘ -”-‘

‚
‘.“r‘
-. .

4.
›

n*

\.,

..-

‘

‚

‘

ша
.‚.‚

‚—
г...
д.

..`

De linie in {сдает 'ç'öló'fmb хатам:
‘55." Men veronderflelt;v_égt:de.‚l{mdrîmndadt en c/îef
de linie in eene gefloten@ Ádivino-colonne (1), met den
regter vleugel
vóór, op de tweede
diviíiŕ7 van het
Bataillony
Wil formeì‘eîl.’_’__‘"Deze
veroniderí‘celling
ﬂuitvierde
alle
mogelĳke g‘evallenzin ziclî.

36. A,Del_komma'n'clant leh c/ìef, z’ìch‘naar het vierde
’lìataillonbegcvende‘, zalpommandexen:
‚

‚

.

. ‚’

‚

'Í

‘

д

_ "

‚

‘_ Mei шумел. ‚ja. делала сайте,
.
f
#vi-y. J
”‘С.
’.
.. î î
1
A 37.`
Nadatв) dit
ççinnigngg
_herhaald
is, __zal de kom‘

mandant en chef last zenden aan den kommandant van

het vijfde bataillon, \1.an.,_l1‘r_t_‘.tl _volgendev Egnìîgando te
doen, het welk door al de -kommandanten der links van

_denzelven
bzitnilïlons. ‚ten ‘fpoediglle heihaald.
Еще: шогдер:‚._ „мачт: s..
‚‚ . д Ч. _‚
_l

’

«JIIH

‚1

-,.‚..:1

“ 73.;‚1r‚‘;‚’;‘ ‚
(1)

PL. XXVII.

‘

'

4-

l

.:ч›‘

j

l
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‘Op ’t vie/*do bataillon, achterwaarts in colo/îìze.‚_
38. ‘Te zelfder tijd zal dc kommandant en chef aan
den kommandant des derden bataillons den last doen ged

worden, van het navolgende commando te doen, het‘
geen fehielĳk door den kommandant van ieder bataillon,

dat zich aan deszelfs regter zijde bevindt, moet herhaald
worden:

-

Op ’z vierde bataillon , voorwaarts in colonne.
39. Nadat de last van den kommandant en chef aan
de kommandanten van het derde en vĳfde bataillon is
overgebragt, zal hij aan dien van het vierde gelasten,
van te commanderen:
/
\

Op de tweede divi/le, de rcgîer vleugel voor,
in colonne.
‚40.

Zoo dra de kommandant des vierden bataillons

dit commando gedaan heeft, zal hij daarop dadelijk la
ten volgen: 1. Bami/Ion link: en regzs uit de ﬂank;
9.. Links er; regt: ::. ом.
4t. De kommrmdanten van het vijfde, zesde, zeven
de en achtl‘te bataillon, het hierboven, in n?. 37, voor‘
gefchrevene commando gedaan hebbende, zullen terl'tond
hierop, ieder aan zijn bataillon, het navolgende comman
deren: x. Bataillon regla uit de ﬂank; 2. Regie: ом. `

De drie regter vleugelrotten van elke divifie zullen ach.
terwaans uitfchuíven (шалит).
‘
CC 2
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4a. De kommandanten van het derde, tweede en eer
ﬁe bataillon zullen, nadat zij het hierboven, in n0. 38,
voorgefchrevene commando gedaan hebben, daarop da
delijk, ieder aan zijn bataillon, de volgende doen: 1.34
taillon links uit de ﬂank; 2. Links = ом. De drie
_ linker vleugelrotten elker diviﬁe zullen voorwaarts uitruk

ken (ddboz'zercn).
43. Nadat de bataillons kommandanten deze onder
fcheidene commando’s gedaan hebben, zal ‘de’komman
dant 4«m- c/zafcommanderen z
ъ
\
r’

I

Manson (of Gezwina’e pas = Manson).
44. Op dit, fchielijk herhaalde, commando, zal het vier
de bataillon zich in gellotene colonne zamen trekken, door
zich, naar hetgeen in de bataillons fchool is voorgefchre~
ven, te gedragen.

45. Het vijfde, zesde, zevende en achtt'te bataillon zui
len het volgende verrigten. De ecrite divifre van elk dezer

~.

bataillons, door den adjudant-major geleid, zal zich, van
haren eerften pas af aan, achterwaarts eu, volgens de korn
fte lijn, naar de plaats begeven, welke zij in de colonne

\
_
'

bellaan moet., Zij zal met den pas van éénen v`oet marche
ren, tot dat de overige divifien van haar bataillon op hare
hoogte zijn gekomen , als wanneer zij den pas van twee voet
zal aannemen; en ieder bataillon zal, aldus op zich zelf in
genoten: colonne geformeerd, zich naar de plaats begeven,
alwaar hetzelve in dc colonne moet im’ukken. Op twaalf
of vijftien jSasfen van dit punt 'gekomen zijnde, zal de eer
[te diviﬁe van ieder bataillon hare itrekking zoodanig nemen ‚
dat zij zich regthoekig en op zes pasfen amanda achter de
hat.

‚Linie-evolutie”. 11de Aanano.

'4er

наше diviﬁe van het voorgaande bataillon in de colonne
kan vervoegen. De overige diviﬁen zullen evenwijdig met
de «ecrite marcheren, en bij opvolging, op drie pasi‘en af
’ (lands achter elkander, in de colonne rukken. Zoo dra de

diviﬁe—kommandanten’op de hoogte van de linker guides
der colonne gekomen zijn , zullen zij, wat hun zelven be~
treft, halt houden , hunne onderhoorige diviﬁen laten voor"
bij trekken, en zich, om dezelven te doen halt houden,
te doen front maken en te rigten, gedragen naar hetgeen‘
in de bataillons fchool is voorgefchreven.
46.

Het derde, tweede en eerfle .bataillon zullen het

navolgende ten uitvoer brengen.

De vierde diviﬁe van

ieder dezer bataillons zal, door den adjudant-major geleid,
zich, van haren eerflen pas aan, voorwaarts en, volgens
de kortûe lijn 1 naar het punt begeven, alwaar zij in de
colonne moet inrukken. Zij zal, tot dat de overige diviﬁen
van haar bataillon ter hater hoogte zijn gekornen , met

den pas van éénen voet marcheren , en daarna den pas van
`twee voer aannemen; en ieder bataillon zal, aldus op
zich zelf in geilotene colonne geformeerd, zich naar het
punt, alwaar het in de colonne komen moet, vervoegen.

Dit punt tot op twaalf of vijftien pasfen genaderd zijnde,
zal de vierde diviﬁc van ieder bataillon zoodanig aan
marcheren, dat zij

regthoekig en

op zes pasfen afl'tands

vóór de сея-(Ее diviﬁe van het bataillon,rhet welk zij on
middellijk moet vóórgaan, in de ~\colonne komt; en de
overige diviﬁen zullen zich evenwijdig met de vierde be
wegen, en zich bij opvolging en drie pasfen vóór elkander

in de colonne begeven. Ieder diviﬁe-kommandant zal, zoo

dra de linker guide zijner 'diviûe bijna op de hoogte van
de linker guides der colonne gekomen is, zijne diviiìe
doen halt houden, doen front maken, en haar rigtcn,
overeenkomﬁig met hetgeen in de bataillons {chqu is voor
geí'ehreven.‘ De linker" guide van elke diviﬁe ’zal achter
waarts from maken.

Cс 3
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47. De bataillons kommandantcn moeten, gedurende de
uitvoering der beweging, de grootst mogelijke orde in
hunne onder-hebbende bataillons onderhouden, er voor zor
gen, dat de divilien op gelijke hoogte en op drie pasfen
Ifllands van elkaar mareheren , zich voegende naar dege
ne, Welke het eerst in de colonne moet inrukken, en toe
zien, dat dezelven zich regthoekig in de colonne begeven,
en evenwijdig met degenen, die reeds plaats in dezelve
hebben genomen.

48. De adjudant-majors moeten er acht op geven, dat
de divilie, welke van hun bataillon het eerst in de со
1оппе moet plaats nemen, in dezelve op zes pasfen af
{lands achter of vóór het bataillon, het welk haar, of
dat zijinmareheert;
in de orde en
van zij
colonne
onmiddellijk
voor
gaan,
moetenl
de rigtíng moet
der guides
van hun bataillon, naar gelang dai: iedere diviﬁe in de
colonne plaats neemt, met zorgvuldigheid nazien en be»

hoorlijk bepalen.

49. De kommandent en chef, of degene, dien hij
met de uitvoering zijner bevelen belast heeft, zal zich ’
voorwaarts van den linker guide der rigtings diviﬁe tiel.
len, om over het formeren der colonne het oog te hou—
den, en te zorgen, dat de linker guides zich nauwkeurig

op den` voorllen derzelven rigten.
5o. De kommandant van ieder der bataillons, welke
zich in de colonne vóór de rigtings divifie moeten Hellen,
zal , nadat zijn bataillon in dezelve heeft plaats genomen,
commander-en: Guides ngt от = квант.

5i. Op dit commando, zullen de linker guides van het
bataillon zich wederom in front heriiellen.
‘

i

52|
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52. Men zal eene linie, naar dezellïde groniib‘sginfe.
len, in eene gellotene colonne, met den linker vleugel
aan het hoofd, zamen trekken,.“door op de bataillons,
die links van hetgene ﬁaan, van het welk de rigtings di-'
viﬁe een gedeelte uitmaakt, 'alles , wat hierbovennten aan‘
zien der bataillons, Welke zich regts van hetzelve bevin
den, is voorgefchreven, en 200 omgekeerd, toepasfelijk
te maken.

‘

h

‘C .

\

53. Men zal de linie, naarvdezelfde grondbeginfelen,
op elke andere diviﬁe en elk ander bataillon naar welge
vallen, kunnen in colonne formeren.
54. Indien, in flee van eene diviﬁe uit het binnenile
der linie tot rigtings divilie te nemen, de kommandant т
ckef de linie op de regter of linker vleugeldiviíiel derzelve
yin colonne Wilde zamen trekken, zou deze beweging op

de volgende wijze worden ten uitvoer gebragt,
\

l

55.

__

’

‘

Men veronderflelr, dat de kommandant сп c/zef

tot rigtings divíﬁe begeere .aan te nemen de grenadiers

van het regter vleugelbataillon der linie. Als dan zal hij
zich naar dat bataillon begeven, en commanderen:

I. Met (Луг/Бел in geﬂoten colonne.
56. Nadat dit commando herhaald is, zal hij aan den
kommandant van het tweefde bataillon bevelzenden, van
’ het navolgende commando te doen, dat ‚door den kom—
mandant van ieder der bataillons, die links van denzel
Ven ílaan, herhaald moet wordenì Op ’t aar/lc bataillon

лоте/жали: (of voorwaarts) in colonne.

Сс 4
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Nadat het bevelvan den kommandant m @kf

aan den kommandant des tweeden bataillons is overge
bragt, zal de eerst gemelde kommandant_aa11 die-n van

het eerlle bataillon last geven, van te comm'anderen: Op
de grenadiers achterwaarts (of voorwaarts) ‚in colonne,
58.

De, bataillons

kommandanten,

hetl Ihun hier

voorgefclirevene commando gedaan hebbende ,_

zullen`

пек-Нот! daarop commanderen: 1. Bataillon rf:ng uit de
„ﬂank; 1:. Regt: = ом.

’

. ;‚

‘ Vervolgens zal de kommandant en. Годе]? @mandami
v

g. Manson,
59. Op dit, zeer {nel herhaalde ‚_
algemeene beweging een begin nemen.

‚

.

commando, zal de

l

60. Indien , eindelijk , de kommandant en chef tot
rigtîngs divíﬁe wilde aannemen de linker vleu—geldìvìﬁe
der linie, zou hijv zich naar het bataillon, van het welk
iìj een gedeelte uitmaakt, begevenaen commanderen';
1_.

Met divi/im in gefloten „lĳm.

61. En nadat dit commando herhaald was, zou hĳ
Á¿an den kommandant des
zenden ‚ van het navolgende

zevenden

bataillons

bevel

commando te doen, het

welk
door de kommandamen der bataillons ‚ die regte»y
van denzelven (laan, herhaald moet worden:
w

Op ’t acht/Za bataillon achterwaarts (of voor»
"

Флаг-и) in colonne.
Voorts

l

или-сушит. IIlde пивным.

¿o5

Voorts zou hij aan den kommandﬁm van het achtfle
bataillon last geven, van te commanderen: Op de vierde

фут: achterwaarts (of voorwaarts) in colonne.
62. De beweging zal naar de hierboven voorgefchreveno
grondbeginfelen uitgevoerd worden.

ßemerkingen betrekkelijk de àeweging, om eene linie
in eene geﬂotene colonne zamen le trekken.

63.
ren ,

Deze wijze, om eene linie in colonne te forme
heeft het dubbel voordeel,

van

de bataillons,

gedurende de uitvoering der beweging, in al hunne kracht
te behouden , dewijl ieder derzelven een afzonderlijk
_ligchaam uitmaakt, en tevens den kleinst mogelijken
tijd te vereifchen, vermits elk bataillon zich\ volgens de
kortíle
naarmoet.
de plaats vervoegt
het‘ in de
colonne lijn
beﬂaan
v , welken
`

‚DERDE ÀFĲEELING;
Евкзти

Ацтхк rrr..>

In colonne op heele dìßantie marcheren.
- 64. ‚Als de kommandant er1/chef de colonne begeert
te doen marcheren , zal hij aan den kommandant van
het aan het hoofd zijnde bataillon de directie, die door
den eeriten guide moet gehouden worden , aanwijzen,
_,
Cc 5
еп
_k

l
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en 'de bataillons kommandant dadelijk aan dezen guide

de middelen aan de hand geven, van welken dezelve»
gebruik moet maken , om de í‘trekking van zijnen
marsch te verzekeren , overeenkomllig met de grondregels,
welke in n°. 112, из en 114 der bataillons fchool zijn
vastgellcld.
65. Nadat deze t0ebereiding gemaakt is., zal door
den kommandant en chef gecommandeerd worden:

1. Colonna von/'waarin
De bataillons kommandanten, dit commando herhaald
hebbende, zullen er onmiddellijk op laten volgen: Guide:

links, indien de colonne den regter, en Guides тел,
200 zij den linker vleugel aan het hoofd heeft.
Vervolgens zal de kommandant en ому" commanderen:
2. ’ MARSCH.
66. Op dit commando , dat met cle grootñe fnelheid
herhaald moet worden, zal de colonne zich in beweging
(tellen.
67. De guide der voorfte afdeeling zal zich in de hem
aangewezene directie houden door de middelen, welke in
de bataillons fchool`zijn voorgefchreven, en de volgende
guides zullen ‚ zonder zich om de algemeene directie te
bekommeren , ieder het voetfpoor van den onmiddellijk
voorgaanden-guide volgen.

5'68’._‘De adjudant-major van het voorlle bataillon
moet'er acht op geven ‚ dat de guide der voorlle af
deeling zich niet van de directie, welke door hem moet
.
l
gb

или-типы.
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_gehouden worden, verwijdere; en de adjudant-major
van ieder volgend bataillon , dat de guide der vom-(le
afdeeling van hetzelve tusfchen zich en den guide der
achteríie afdeeling van het voorgaande bataillon eene
ruimte onderhoude, die aan de надетыми van het
front zijner afdceling, met nog daarenboven de tusfchen
wijdte (interval/e) van vier roeden , Waarop de bataillons

van elkaar‘ moeten gefcheiden wezen, gelijk is.
69.V Wanneer eene colonne langs eene gegevene lijn
zich moet uitbreiden of verder moet doormarcheren, om
zich op dezelve links (of regis) in bami/Ic te formeren,
zal
kommandant
chef
dezebataillons
lijn, opfchool
eene
van de
de wijzen,
in n”.т143
yenaltijd
144 der
voorgefchreven, doen afbakenen.
70.

Indien, in dit geval, de colonne vóór of achter

de lijn komt aanmarcheren, zal de kommandant en dus)”

van te voren twee aides-de-camp of twee oﬂicieren te
paard afvaardigen, om tusfchen de door hem uitgekozene
regter len linker rigtings punten tusfchenpnnten te
zoeken.
Nadat deze tusfchenpunten gevonden zijn,
zal een van hen beiden zich op de lijn Rellen ter plaatfe,
waar het hoofd der colonne moet aankomen , en de
colonne zelve zich gedragen naar hetgeen in п". 123 en -

volgende, of in n°2. 13: en volgende der bataillons .fchoolf
voorgefchreven is.
‚7:. De middelen, om tusl‘chen twee gegevene rigtings
punten tusfchenpunten te vinden, zijn in n°. 305 en
volgende van de bataillons fchool verklaard.
AR

„3

имитации.

IlIde пивным.

A R т »I к n L

E J;

z.

Colonne op weg.
72.

Indien de colonne {lil Haat, en de kommandant

т chef haar met den pas de route (of langen wegs pas)
wil doen marcheren , zal hĳ de commando’s doen,
welke, om haar in den tijdmatigenpas te dqen marche.
ren , voorgefchreven zijn, met dit onderfcheid alleen ,
dat het commando ьмкзсн door dat van pa: de тиха,
het welk de bataillons kommandanten herhalen moeten,
vooraf gegaan zal worden,
73, Indien de colonne met den tijdmatìgen pas mar
cheert, en de kommandant en chef haar den pa: de route
wil doen aannemen , zal hij commanderen:
1.

Pas de route.

a.

MARscH.

‘

‚

74. Naai-dien al de grondbegínl‘elen, betrekkelijk den
marsch der colonnes op weg, in de bataillons fchOOl
ontvouwd zijn, blijft er alleen hier nog bij te voegen,
dat, wanneer eene colonne van onderl'che‘idcne bataillons

eenen hollen weg (дате) ontmoet, Fwaardoor zij ge,
noodzaakt wordt , het front der afdeelìngen‘ te verkleinen, —
deze beweging door geen bataillon eer moet ven-ig;
worden , dan wanneer het op dezelfde plaats komt ,
waar het voorgaande

bataillon

die heeft uitgevoerd,

vermits de colonnes op weg haar front nimmer moeten
verkleinen , dan wanneer het gebrek aan ruimte zulks
von

Líníe‘evalutíen’. . IIIde-l AÉDEELINQ;
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vordert.‘ Alzoo zal, bij.I voorbeeld , als eene colonne,

welke uit pelotons geformeerd is ‚ eenen hollen weg.,
die -alleen het marcheren in fecîien toelaat , komt te
ontmoeten , de kommandant van het voorße bataillon
al de pelotons van hetzelvc te gelijk doen afbreken.,y
wanneer hij op het punt Praat, van den hollen weg in

te rukken , doch de kommandant ‚van het volgende
bataillon niet eer de commando’s van den voorgaanden
kommandant. herhalen ‚_ dan wanneer zijn ùbagaillon op
dezelfde“
overigen. 151m gekomen
И
Y en`zoo ìnsgelijks mety de

LA R т 1 к n L
A.

‚

"’ ’

‚j

‚.

‚4..‚

‘3.
ч.

"’í

Verandering van тешат colonne op две):

п

"""

~

”‘

’ di/ì’antie."

75. Wanneer ” de kommandant en dwf van directie wil
doen veranderen, zal hĳ een weinig te voren aan den
kommandan‘t van het vo’orl’ce‘ bataillon der colonne daar“

foe last'geif'en', "endenzelven het punt, Waar deze bewe
вы; uitgevoerd moet worden, aanwijzen , of aldaar eenen
"aldelde-‘cainpï’doen"plaatl‘e‘n. ’
"
“
‘
с
76. De verandering‘yan directie zal naar de, in по;

191 en volgende der bataillons fch'ool voorgefchrevene,
grondbegìnfelengefchieden. ‚
‚. .
.‚
’
'

77.

`'/.

’

Deze voorfchriften zullen voor de manoeuvrerende

colonnes van kracht wezen, zelfs wanneer dezelve met

den pas de route marcheerden.
‘,l
»

Doch in de colonnes op
Weg»

I

410
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weg, zullen de veranderingen van directie alleen on de
waarfchuwing der afdeelings kommandanten gefchìeden,‘

naar mate dat de kronkelingen Vanden weg het verei
fchen ,ren 4volgens de ijegels, welke in n0. 163'der ba‘
затона ’fchool ‘voorgefchreven zijn.

'

ттА'гр‘т rana. 4—.
y" ‘ - ‘

‘

í

; ‘

'

L" ‘V‘crandcring van directie‘door de агат/2:16
nfn

1.,

Y

,J

, manoeuvre.
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78. Als de kommandant т c/zefde colonne, Welke
veronderlleld wordt, niet den regter vleugel aan het hoofd
te таксисты], door de gezwinde manoeuvre, links van

directie Wil doen veranderen, zal hij aan den komman
dant van het voorlle bataillon het punt aanwijzen, al

waar de ‚voorlie— afdeeling der colonne deze beweging
moet vernigten, gelijk niede het vo‘oîwaartfche gezigts

punt, waarop de aan het hoofd zijnde guide zich ver‘
volgensmoet _aan begeven.;

wanneer ten minlle de
twee тете lafdeelingen¿dell- en
colonne
in de nieuwe di

rectie gekomen zijn; zal de kommandant en chef сот.
manderen:
_’ 1. Gezwĳzq'éèmanoeugrc >regt: uit Id'c Лап/Е.“
4r.

y'

1

f»

7o.

‚

в

'u

«A

'

^

.

Nadalt de bataillons ko'mmanda'n’ten dit commando

herhaald hebben,y zal die van het voorlte bataillon ter

ﬁondw‘daaî‘op commandercn: Zien/aam: peloton: ragt:
'biz щит. ’
.‚._.
l»

’

`

`

’
De
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De kommandant van elle der volgende bataillons zal
het commando doen:

Bataillon ragt: uit da ﬂank.
ч.

Voorts zal de kommandant en chef commanderen:
2.

Gezwinde pa: :: Manson.

‘

80. Op dit, fchielijk herhaald wordende, commando,
zal de beweging naar de grondbeginfelen, die in nv. доз en
volgende der bataillons fchool`voorgefchreven zijn, worded

ten uitvoer gebragt.

81.I

-

De bataillons kommandanten moeten er acht op

geven, dat de afdeelingen hunner wederzijdl'che bataillons
naar het punt aanhouden, alwaar de vooríle der сеют

van directie heeft veranderd, zoodanig ‚dat dezelven' fbi]
het plaats nemen in de colonne, haren behoorlijkenafï»
Rand hebben.

.

i

e

: ‘z‘.'.’‚
ull

82.

i

‘rl

De vooríle afdeeling van ieder bataillon moet, op

vier roeden afllands 'achter de `Мате afdeeling varr- ‘het
voorgaande bataillon, in de colonne rukken, ‘opdat‘
na in’ dezelve te hebben plaats genomen, deze tusfc’heîï‘

wijdte (intervalle), met nog de uitgeílrektheidvan'haar
front daarenboven, van het `onmìdc'îellijlt ‘voorgaande ba

taillon afgefcheiden zij.

" " “ 7 ‘ 'sz :if:

Й

‚

a п-

"до

.In

83. Indien de kommandant en c/ìcf‘de eolonne,_aivc§
rens zij geheel in de nieuwe direçtie. gekomen was., »wilde Y.
doen halt houden, zouden de kommandanten der batail
lons, welke nog niet in dezelve mogten gekomen zijn,l
\

>

de

_--

__

`,__.-

:wv-_

—-

«~-\»¢-`
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de eommando’s, Colonne, HALT, van den kommandant
en alaaf niet moeten herhalen; maar deze bataillons zou-f
den als dan moeten blijven voort marcheren, en de ba~
tailions kommandanten de afdeelingen naar achteren moe

ten doen aanhouden, zoo dat zij dezelven ieder op den
vereischten aflland van de onmiddellijk voorgaande afdee-`
Yling de colonne deden inrukken.

` 84. Indien in het oogenblik, _wanneer de komrnandant
en c/Ĳf de colonne doet halt h0uden , ﬂechts van een —
’ enkel bataillon één of eenige pelotons nog niet in de
nieuwe directie mogten wezen , zouden deze pelotons,
in weerwil van het commando HALT , het. Welk de
bataillons kommandant herhalen moet, om degenen te
doen halt houden ,

welke reeds in de colonne hebben

plaats- genomen, blijven doormarcheren , en dadelijk
naar achteren _ aanhouden, ten einde hunnen afl‘tand
weder te bekomen , gelijk zoo even verklaard Бетон
den is.
‘

85. De komman'dîant и: chef, eindelijk ‚ zal, wanneer
hij het noodig oordeelt, om den marsch der colonne
volgens de nieuwe directie met meer juistheid .terverL
zekeren , de algemeene gnide's in deze direetie kunnen
doen komen, naar mate dat het `vooríie ‚ het vaandel;
en‘het achterfte peloton van ieder bataillon plaats in
de colonne neemt. De algemeene guides van het voorñ-e
bataillon moeten met zorgvuldigheid in de lijn, welke
de colonne te'volgenfheefr, gehouden worden.
.

L“

„и

„д
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5.

De colonne op heele distantie dam bah: houden,
86.; Qekommandant en chef, de colonne willende
doen halt‘houdcn, zal commanderen:
‘
1.

Colonne.

En,-nadat dit ‚commando herhaald is, daarop laten ’
volgen :
2.

HALT.

’87; "Dit commando moet, van het voorlleA tot aan
’het achterlle. der colonne , met':~de grootíle fnelheid
herhaald worden.

“

-ì

’

‚y‘

‘88.’ WVanneer
de komm‘andant
en еде],
nadat
de ц
colonne
haltl gehouden
heeft,v dezelve
links (of
тётку

ЗпЪаМЦ/в wil formeren, zal hij eerst de directie der
guides' op de volgende wijze verzekeren.
89.

Indien de algemeene guides zich op de ﬂank

bevinden, zal de kommandant en chef zich voor eerst
àchter den vaandeldrager van het voorlle bataillon der
colonne begeven, nagaan, of deze vaandeldrager‘ en de
algemeene guide, welke denzelven vooraf gaat, in de
verlenging der lijn llaan, `die door de beide voorwaartfche
_vf

punten loopt, waarop zij zich in den marech hebben
moeten rigten, en hunne Helling, zoo die niet juistl
moge zijn , ’ verbeteren: voorts zal hij zich vóór den
voorílen algemee‘nen guide vervoegen ‚ naar denzelven

, `

D d

from

4x4
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front maken, en, indientdir noodzakelijk is, de rigting;
van den vaandeldragcr des volgenden bataillons doen
verbeteren. Overigens moeren de adjudant—majors zorg
dragen , van de rigting der algemeene guides van hun
bataillon ten fpoediglte met d-ie der onmiddellijk vooraf
gaande vaandeldragers tel doen overeen l’cemmen: cn

nadat zulks is gelchied , zal de kommandant m chef
commanderen :
“3.

"

Guides in ’t alignement.

y

90. Op dit, fchiclijk herhaalde, commando, zullen de
linker guides, indien de colonne den regter, en de regter
guides., zoo zij den linker vleugel aan het hoofd heeft,
van alle .derzelver afdeelingen zich ten {россияне in ¿de
rigting der vaandels begevecn, en front maken naar het hoofd
der colonne. De adjudant-major van ieder bataillon zal,
(taandeqecnige pasfen vóór , en met het gezigt naar, den
guide der voorl'te nfdeeli'ng zijns bittaillons, de directie der
guides-van het voorlìe halve bataillon behoorlijk bepalen,
en da adjudant, op ‘gelijke wĳze achter; en met het gezìgt
naar , `den guide lder' Мате afd/:cling variizijnl «bataillon

_y

танце, de directie regelen van de guides van het achterfte
halve bataillon.
-,„_ › _.,
‘

9i. yDe guides der afdeelingcn moeten , als zij zich in de

directie van de vaandele der colonne begeven,
'—

ieder

naamvkeurig op de naast vooraf gaande vaandeli'tokken, en
niet op de guides, welke vóór hen Haan, rigten; en zij
moeten telken male de grootihe oplettendheideanwenden , om
zich , juist op den этапа hunner татами: afdeelingen,
achter elkander te plaatfen. De vaandeldr-agers moeten er

op
bedacht wezen , om dc vaandels volkomen loodregt
vóó!
het midden van het ligchnam te houden.
ì

- Ь.

92.

1
‘

Лиге—сушит”. ` IlIde AFDELING;
92.
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Nadat de guides der afdeelìngen in de. directie

gevestigd zijn , zal‘ de kommandant сп c/zrf сбшшап
deren:

4. 'Links (of regis) = кют u.

_‚

93. Op dit ‚ vaardig herhaalde ‚ commando, zal iedere
afdeeling der colonne zich fchiclijk regen zijneny guide
aanfluiten, en ten fpoedigíte door haren kommzmdant worden
gerigt. Indien de nieuwe directie zoodzmig zijn mogr, da:
eene afdeeling verfcheidene pasfen moest doen‘, om daarin

te geraken , zou dezelve, op het commando van haren
kommandant, zich uit de flank derwams begeven.

94.

Indien de algemeene guides zich niet opl de ﬂank

der colonne bevinden, zal de kommzmdan‘t т chef zich
vĳftien ‘of twintig pasfen vóór het hoofd der colonne
vervoegen, en, zich met verkeerd front in de directie
ﬁellende,>we_1ke hij door de guides wil doen aannemen,

achterwaarts van dey colonne het tweede punt uitzoeken ‚
waardoor deze directie bepaald wordt.

- ‚‚. ‚гJ .

o5. Vervolgens zal de kommzmdant ел chef comman
deren:

'

, 3.` [Zelande/.r en generale guider _op ,.’t ¿qëigpcmefztp
96. Op dity commando , zullen _al de ¿venndelgirngers en
algemeene guides der colonne zich fchielijk op de Ежик
egeven. Die van het vooríte bataillon zullen de oogen

gevestigd houden op den komman‘dant en :cl-hf', welke hen ,

door wenken met zijnen-degen,'ten«fpoedigiìe in de regte
lijn zai‘ﬂellen, die, bij hen-r‘beginnende,< op -het achter
waartfche punt, dat hĳ uitgekozen heeft, uitloopt; die van

an.

vh“
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IIlde повыше.

het volgende bataillon zullen zich op de algemeene guides
van het vooríle bataillon rigten, en die van al de overige
bataillons

Zullen zich rigren op de vaandelilokken, welke

hen‘ vooraf gaan. De adjudant-majors en adjudanten moeten
de directie der algemeene guides van hunne wederzijdí'ch'e

bataillons `ten fpoedigfle bevestigen.

97. Zoo dra de kommandant en c/zef ziet, dat al de
vaandels der colonne naauwkeurìg in de directie geves
tigd zĳn, zal hij commanderen:
1.

Caida: in ’t alignement.

98. Еп nadat dit commando herhaald en uitgevoerd
is, zoodanig als hierboven in n0. 9o en’ 91 is voorge
‚fcïìreven, zal hij het commando doen: Link: (of
regis) I RIGT U.

Berner/zing, tot deze beweging betrekkelijk.
99.

._ \

De kòmmandant en chef” zal, wanneer de directie

der colonne, over het geheel genomen , ten naaste bij aan

zijn oogmerk voldoet, het doen komen der algemeene
guides op de ﬂank kunnen nalaten; en zich alleen kunnen
bepalen tot het doen verbeteren van den Pfand der
pelotons guides , welke te veel naar buiten of naar
‘ binnen (laan, vop het commando guida: op uw’ шатия
rigt u.

l

Op dit commando , zullen de adjudant-majors en adjudanten
zen fpoediglle de guides, welke niet in de directie mogten

zijn , binnen- of buitenwaam doen aanfchuìven.
ч

Ак—

—--— aan—ĳ
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6.

De colonne totv op лент-{217241211 of ten
'volle doen oprukken.
100. Wanneer de colonne op heele dîﬁantic marcheert,
en de kommandant т chef haar tot op feccìen‘diílnntie
of ganfchelijk wil doen opﬂuiten , zal hĳ commanderen:
’1.

Colo’mo op/èoîio-diîmmie другим, (of: In
gef/'ozon colonne другим.)

Verder za1.de kommandant on chef, nadat dit com
mando herhaald is, commandcren:

2. MARSCH (of ‘Gezwinde pa: __" плавен).
xol.

De kommandant van de voorfte afdeeling der colonne

zal dezelve, op de waarfchuwing van den kommandant т

chef, doen
zullen ,

halt houden;

om ,

ieder achter

en

de volgende afdeelìngen

de onmiddellijk voorgaande

afdeeling, tot op fecden-distantie of нажатии; op te ﬂuiten ,
in den gewonen pas blijven voortmarcherenJof den gezwinden
pas aannemen, en door hare kommanclanten tot {taan gebragt
en gerigt worden, zoodanig als in de bataillons fchool is
voorgefchïeven.

10:. Indien de colonne, in plaats van in beweging
te zijn, ftil Hond, zou de kommandant en chaff, wanneer

hij haar tot op fectien-afﬂand of geheel en al wilde
doen opﬂuiten ,

dezelfde commando’s

doen ,

als

of

zij zich in marsch bevond. De voorPce afdeeling der
colonne zou zich als dan niet verroeren, en de volgende

Dd 3

`

af

418

Linic’rvo/Ĳtien.

Hide пианино.

afdeelingen Ízouden , op het commando MARSCH (of
gezwinde pa: = MARSCH), aantreden, от ieder achter
de onmiddellijk voorgaande afdeeling op te ﬂuiten, en
zich daarbij gedragen naar hetgeen in de bataillons fchool
voorgefchreven is.
›

103.
\‹\7аппсег de colonne tot op fectien-dillantíe
moet opfluiten , zal de voorﬁe afdeeling’ van ieder
bataillon op eenen pelotons al‘lland van het achterlie
des onmiddellijkvoorgaanden bataillons halt bowlen;
doch zoo zij tot in geﬂotene colonne opr’ukt, zal deze
tusl'chenwĳdte (interval/z) ﬂechts zes pasfen bedragen.
De adjudant-major van het voorlle bataillon zal zich
vóór, en met het gez/.igt naar, den guide der voorﬂe
afdeelingplaatfcn’, om de directie der „оцени guides
van zijn bataillon; naar mate dat dezelven op halve
diﬁantie of in geﬂoten ¿olonne opíluiten, behoorlijk vte
bepalen; en de adjudant-major van ieder der volgende
bataillons zal‘ zich achter zijne guides ` Hellen ‚ om

dezelven in de directie der voorgaande guides , naar
gelang’dat deze opgerukt zĳn, te bevestigen.

ARTIKEL
н.
t н

‘

’

7.

In colonne op ﬁîctz'm‘dz'ﬂantic, of in ¿gc/loteria
. ‚ colonne marcheren.
fifi _

‘‚ 104, Wanneer ‚de kommanda’nt en chef eene ﬂil ﬂannd’e
‘colonne;die tot op fectien‘aflland of ten volle geﬂoten

i; ‚i .wil
doen marcheren
,__ zal
bĳ dezelfde commando’s
n
‘
а,
doen,

имевшими. IIIde 'noname/xc..
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doen , w’elke hierboven , tot het doen marcheren van
eene colonne op heele diﬁantie, voorgefchreven zijn.
105. De opgegevene wijzen, om eene colonne op‘
heele dillantîe te rigten, zullen insgelijks voor eene op
halve dillantie of ganfchelijk geﬂotene colonne gelden;
met dit onderí‘cheid alleen, dat die, om de algemeene
guides op de ﬂank te doen komen, enkel bij de colonnes

op heele diflantie zal plaats grijpen.

‘

106. De tot op fectien-dillamíe of ganfchelĳk geﬂotene
colonne zal men op dezelfde commando’_s ,‘ als of'zìj
op heele dillnntie marcheerde, doen halt houden.

_/

107. Nadat de tot op halve dillantìe of ganfchelijk
geﬂotene colonne halt gehouden heeft, zal de komman
dant en chef, indien hij aan de guides eene geheel
m’euwe directie wil geven, alleen de beide _guides van

het hoofd der colonne in de directie pl‘aarfen , ůvelke
hij begeert te doen aannemen, en Vervolgens comman
deren:
‘

A1. Guides op uw’ voorman rig: u.
2.

Links (of regis) = MGT U.

§08. Op het eerl’ce commando, zullen al de guides der
colonne zich ﬁchielijk op den (chef de ﬁle of) «voorûen van
hen rigren , en de adjudant‘major en adjudant van ieder:
bataillon hen ten fpoedigíle in deze rigring bevestigen.
109, Het tweede commando ‚zal zoodrmig , als hierboven
in n0. 93 voorgefchreven is, worden ten uitvoer gebragt.

Dd 4
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8.

' Verandering van directie in colonne op
ламп-длинна. :f

11o. Wanneer eene colonne op halven affìand mar‘
cheert en van directie moet veranderen, zal zij deze be
weging op dezelfde wijze 'verrigten, als ten aanzien van
eene colonne op heele distantie bepaald is, En er geen
ander onderfcheid plaats vinden, dan alleen dat, het
welk in n°. 243 der bataillons fchool is aangewezen,
met betrekking tot de grootte van den pas der fpìllen‘
(pivots) , wanneer de afdeelingen van‘directie veranderen

naar de tegenover geﬁelde’zijde van den днищ- ‚
АкТ1кн-Ь9;
Verandering van directie in делание colonne.
\

1H.

De veranderingen van directielin geﬂotene со.

yonne zullen,

overeenkomﬁig met de in de bataillons

fchool voorgefchrevene grondregels, uit de ﬂank der c0

lonne gefchieden.
1m. Men onderllclle eene geflotene colonne, met den
regter vleugel aan het hoofd, en die links van ‚directie
moet veranderen. In dit geval zal, wanneer het hoofd
der colonne aan het zwenkings puur gekomen-is, de

kommandant en chef de colonne doen halt houden, en
ten трогайте; in de nieuwe directie, waarin de voorlie

afdeeling’ zich begeven moet, twee yjalonnenrs' (tellen,

‚

¿

l

=-‚.

‚

op

l Linie-evolution. [Пас наивные.
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op de wijze, welke in n0. 245 der bataillons fchool is ор—
gegeven. Voorts zal hij, nadat dit ‘volbragt is ‚comman
deren:

'

1.

Colonna, regis uit de ﬂank wm directie
veranderen.
Zoo dra dit commando herhaald is, zal door iederen i
bataillons kominzmdant gecommandeerd worden: Batail
lon, regir = ом.

En daarna zal de kommandant en e/zef het commando
doen:

a.. MARscH (of астме pa: = MAnscH). >
n3. Op het commando MAnscn, zal de colonne zich
‚‘ regts uit de ﬂank in de nieuwe directie begeven, door zich

naar de in de bataillons fchool voorgefchrevene grondbef
ginfelen te gedragen.
114.

.

De bataillons kommandanten moeten er, gedurende

de uitvoering der beweging, acht op geven, dat de rotten

zich niet openen, dat de afdeelingen zich regrhoekig opde
nieuwe directie vervoegen , en dat de tusfche‘nwijdte van zes
pasfen, waarop de bataillons van elkaar moeten gefcheiden
Wezen, bewaard blijve.
“
115. De adjudant-major van het voorile bataillon moet
zich eenige pasfen vóór, en met het gezigr naar, den lin
ker guide van de voorile afdeeling der colonne plaatfen,
om de directie der guides van zijn bataillon te verzekeren;
en de adjudant-major van ieder der volgende bataillons
moet zich achter de linker guides van zijn bataillon Rellen,
‚zoo dra zij in.de nieuwe directie geraken, en hen пашт

keurig in de directie der voorgaande guides bevestigen. ‘

Dd 5
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116. Om eene geflotene colonne regts van directie te
doen veranderen, zal men het tegenover geflelde vertig
ten, en de colonne zich links uit de ﬂank in de nieuwe

directie begeven.
117. Nadat de colonne hare verandering van directie
voleindigd heeft, zal de kommandant т chef haar we
‘ derom kunnen doen aanmarcheren.
A

R

т

I

K

E

L

10.

Contra-manch.

118. Om door de colonne, als zij zich op heele of
halve distantie en met den regtcr vleugel aan het hoofd
bevindt, den contra-marsch te doen verrígten, zal de
kommandant en chef commandcren:
1.

Contra-marcheren.

Nadat de bataillons kommandanten dit commando her~
haald hebben, zullen zĳ terllond laten volgen: 1. Ва

wil/m regt; uit de ﬂank ; 2. Regt: : 0M; 3.11!” rotten
links.
De kommandant en chef zal wijders commanderen:
2.

MARSCH.

119. Op dit, fchielijk herhaalde, commando, zullen al
cle afdcelingcn der colonne den contra~marsch zoodanig

/ doen, als in de bataillons fchool voorgefchrevcn is.

no. Wanneer door eene geflotene colonne, met den
ll
f ч'
reg '
f
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fegter vleugel aan het hoofd , de contra-marsch moet ge
daan worden, zal de kommandant en chef commande
ren, even als boven:
I.

‘

Contra-marcheren.

En terll‘ond nadat de bataillons kommandanten .dit
commando herhaald hebben , zullen zij op hetzelve lat‘en
Volgen: I. Bataillon regt: uit а'е ﬂank; 3. RegĲIOM;
3. Eva/ze фута: (of wel сует pelota/2:) voorwaarts.
Voorts zal de kommandant en o/zef commandcren:
2.‘ MARSCH.
‘ ‚ 12x. Op dit, `fchielijlt heghanlde, commando, zullen de
’ evene divìﬁen‘ aanmarcheren, 'om buiten de colonne te ruk
ken (te débofîeren); en ZOO dra zĳ de onevene ontbloot
hebben, zullen de bataillons kommandanten commandcren:
I. Evene cn oneven: divi/ien, тег rotten links,- 2. MARSCH.

Waarop als dan de contra-marsch zoodanig zal verrìgt wor~
den, als in de bataillons fchool verklaard is. De grenadlers
zullen zich naar hetgeen, dat aldaar xn n?. 274 is voorge—

fchreven, gedragen._

ARTI'KEL

n.

‘ _In cono [Ш ßaando palomo: colonne, de divi/ion
formeren. ’

122. Indien eene colonne van pelotons (lil Нам, тес
den regter vleugel aan het hoofd, zal de kommìmdant on

dwf» Wanneer hĳ de divìﬁen wil formeren, het com
mando doen:

1. Еду/Де: formeren.
Na
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Nadat de bataillons kommandanten dit commando her"

haald hebben, zullen zij daarop dadelijk laten volgen‘:
I. .Eva/zc peloton: links ui; de flank; 2. Links = ом.
Verder zal de kommandant en c/zef commanderen:
О

Mansc H.

123

Op dit, fchielijk herhaald wordende, commando,

zal de beweging zoodîmig, als in de bataillons fchool i5
voorgefchreven, worden ren uitvoer gebragt.

I 24. ‘Ieder balaillons kommandant zal commanderen:
Guides ___ INGERUKT, zoo dta de diviﬁen van zijn ba
а

raillon geformeerd zijn.

‚VIERDE

ÂFDEELING.

EERSTE

ARTIKEL.
\

W? ‘ze om de lijn van bataille ta bepalen.
125. De onderl‘cheídene wijzen, om de lijn van 112-—
taille te bepalen, zijn in de bataillons fchool verklaard.
\

ARTIKEL-2.

Onde/Jèbeidcne wijzen, om uit de orde in colonne
tot de orde van bataille over te gaan.
1 “ё

Links (of regts),

ad?

Te regter (of linker) zijde ,

sd?

Voorwaarts ,

4d?

Front achterwaarts ,

in bataille.

ad? Déploijement ,
126.

Щ

ландышами. IVde Annemans.
126.

4:5

Dewijl deze onderfcheidene forniatien in de ba

taìllons fchool verklaard zijn, blijft er alleen nog over,
de aldaar ontwikkelde grondbeginfelen op eene colonne
van v'erfcheidene bataillons, op heele en halve distan
tie, toe te pasfen, en voorts alles, wat tot de déploije
`inenten betrekkelijk is, te ontvouwen.
‚

H

r

Ten la? Eene colonne op heele distantie link:
(of regu) in [wmf/Za,
127.

Wanneer de kommandant en {chef de colonne,

die veronderí’celd wordt, den regter vleu’gel aan het hoofd
. te hebben, links in bataille Wil formeren, moet hij eerst
de directie van de linker guides der colonne, door een

der hierboven in nq. 89, 94 en 99 Aopgegevene middelen,
verzekeren.

’

128. Nadat deze directie van: de linker guides be.
hoorlijk geregeld is, zal de kommandant en chef com
manderen:
‘
’
I‘

1. Links in bataille.
‘129. Zoo dra de bataillons kommandanten dit com;
mando herhaald hebben, zal de regler guide van het
voorlie peloton van ieder bataillon der colonne zichtin de

directie van de linker guides der colonne begeven, en
zich daarbij gedragen naar hetgeen in по. 315 ¿ler Ьмаи.
>_lons fchool voorgel'chreven is.
—
De kommandant en chef zal vervolgens commanderen:
a.
;

MARSCH.
:30.

l

426

Linie-evolutie". IV‘le AFDEELING.
i 30.

Op dit, fchíelijk herhaalde, commando, zal de linie

zich links in bataille formeren.

Nadat delinîe geformeerd is, zal de kommandant т
-dzef commanderen:

3. Gui/le: (of Vaandel: en guides) = INGE
RUKT.
131. Op dit eommando, zullen de guides zich weder op
hunne plaatfen van bataille vervoegen, gelijk mede de vaan
deldragers , bijaldien dezelven zich vóór het front bevinden.

132. Wanneer de colonne den linker vleugel aan‘ het
мощью, zou zij zich, naar dezelfde grondbeginfelen ‚

regt: in Imm/‘lle formeren.

, [тети (Omkeering).

133. Indien de omflandigheden vereischten, dat eene
colonne met den regter vleugel aan het hoofd zich ten
fpoediglle regis in bami/1e moest formeren, zou de kom
mandaat си chef, zonder zich met het verbeteren der di

rectie van de regter guides der colonne op .te houden, het

commando doen:

’

í" 'f r'1. Bij inver/ic, regu-in bami/la.
34. Op dit commando, moeten de adjudant-major
en adjudant ,n gelijk mede de linker guide des voorßenpe

lotons van ieder bataillon, zich gedragen naar hetgeen
in no. 325 der bataillons fchool voorgefchreven ís.
`

De

'_. T_._Le/."‘1

Linie-evolutie”.

IVde живите.

427

De‘bataillons kommanda/ntèn, het hierboven vermelde
commando herhaald hebbende, zullen daarop dadelijk
laten volgen: Bami/Zon, guide rcgtsyen de adjudant
majors en udjudanten zullen, zooI fpoedig, als iurmer
mogelijk, de directie verbeteren van de regter ¢guides
hunner wederzijdl'che-bataillons, zonder zich bezig tè
houden met de algemeene directie der colonne.
r
Voorts zal de‘ kommandant сп chef commanderenz”
,vs
д...—

2. yl_~\/I.¿u_zscr«1.
135.

l

, .‘

Op dit, met vaardigheid-herhaald wordende, сохи;

mando, zal de colonne zich regts in bataille formeren, op

zoodanig eene wijze, als in de bataillons fchool 'voor-ge`
fchreven is.
'

En terﬂon‘d , nadat de linie geìnrmeerd is , zal de korn..
mandant en chef commanderen:
l

3.

136.

Guides :.- тошнит.

Indien ‘de eolonne dien linker vleugel'azm het

hoofd had, en het noodig was, haar gezwind links in
дамп/е te formeren, zou deze beweging naar dezelfde
grondbeginfelen worden ten uitvoer gebragt.
......a

с,„

‘

ÂlgámanvÎvya’rfcbrìft’m voor ‘daÎtrapmìjza of ‘
opî‘elkaar volgende fî‘or‘ìiwfìﬁgm.
›

t 1:37.

I

.

.

Men begrijpt onder dezevbeuaming_aldeformer

ringen, waarin de.,ve11fchil.lende zfdeelingen eener colonf

ne, de eene na de“ andere, op de lijn van lbataille gera»
ken.

Zoodanige lzijn de formaticn’ lúîftáitf . zijde ,‚ u

imker zĳde, vgzorwlam‘ts,i en front achterwaarts in ba?
_lь —

_

l

`

tail
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taille, gelijk mede het, déploijement der geﬂotene colon
nes. In deze onderfcheîdene formeringen, moet men de
navolgende algemeene regels in acht nemen.
‘138. De adjudant-major van ieder bataillon moet zich
altijd eerder, dan zijn bataillon, in de lijn van bataille
begeven, en zich in dezelve op de plaats liellen, waar

tegen de regter of linker vleugel van zijn bataillon moet
aanleunen; daarbij in acht nemende, van tusl‘chen zich
en den vleugel van het naaste bataillon eene tusïchen

wijdte van vier roeden open te laten. __
Lu -v

›

._ 139.

-

‘

Zoo dra de afdeeling van ieder bataillon, van

welke de vaandelwacht een gedeelte uitmaakt, op de lijn
I`van bataille komt, moe; de vaandeldrageil uit het gelid
gaan, zich regt vóór zijn rot in de rigtinglvan demreeds~
in deze lijn gevestigde guides ltellen, en naar dezelven
front maken; daarbij in acht nemende, van zijn vaandel
_regt op en тег vóór het midden van het ligchaam te‘hou
den._
‘1‘;l:
‚ :u:
'

14o.

Nadat er in de lijn van bataille twee' vaandels

behoorlijk geplaatst zijn, moeten de bataillons komman
danten de guides hunner wederzijdfche bataillons ,‚‚ zoo
dra de laatste afdeeling van hun bataillon op deze lijn
gekomen en in dezelve gevestigd is, op vhet commando
Guides, {идет/н, weder op hunne plaats doen gaan.

Docb'de vaandeldragers moeten vóór Yhet front blijven
(laan , tot dat de kommandant еп chef, nadat de детей:
linie geformeerd is ,‘ hen, op het commando Vaandeb‘,

XNGERUKT, “weder o‘p hunne plaats doet treden. ‘
‘ ‘

._

.

„А

‚‚-v

_‚

Ё

Ĳ.

‚/

'—‚_‚e’ï*:.4î.ÎL——=.-
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141. De adjudant-majors“ moeten met de grootlla
zorgvuldigheid de beide eeríle guides van hun bataillon
in de lijn van bataille bevestigen, door, 200 dra er in
Vdeze lijn twee vaandels behoorlijk geplaatst zijn, dezel
ven tot grondílag der rigting aan te nemen, en voorts
met gelijke naauwkeurigheid de directie der volgende
guides, gelijk mede van den vaandeldrager, zoo dra ie'
der derzelven in de lijn van bataille komt ,‘ verzekeren;
Ten ad?

\

свите op heele distantie te при“

(of linker) zijde in bataille.

Ì4‘z. Indien de colonne veronderlleld wordt, den régi
ter vleugel aan liet hoofd te hebben,` zal de komman‘dant

т chef, wanneer hij haar te regret' zijde in bataille wil
formeren, van te voren aanh eenen aide-de-carn'p, of aan
den adjudant van het VÒOrfle bataillon, het punt, waar~
tegen hij den regter vleugel der ‚linie begeert aan te leu
nen, gelijk mede het rigiîngs punt van' den linker vleu‘
gel, aanwijzen; en terﬁond daarop zal de aide-'tie-camp
of adjudant met twee jalonncurs vooruit gaan, zich
i'chielijk op het ﬁeunpunt begeven, en daar de beide ja
lonneurs zoodîmig plaatfen, als in п0ь 33o der bataillon!
fchool voorgefchreven is.

mg.

Indien de Ì‘igting der lijn van bataille niet gé

heel, of ten naaste bij, evenwijdig met de directie der‘
colonne mogt Wezen, zou de kommandant т chef moe‘
ten zorgen, om een weinig 'te voren aan den inarsch der'
vooi‘fle afdeelîng eene ten naaste bij met die lijn evenwij~
dige таким te geven, op de wijze, welke in по. 351
‘
B-e.'
_
der

Linie—evoluticn.‘
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’der bataillons {'chool is ‘voorgel‘chreven, en dien mai-sch
zoodanig in te rigten, dat de genoemde afdeeling, па
regts -te hebben gewend, ten minste vier pasfen zou
moeten doen, om in deze lijn te geraken.
l

144‘._ Nadat de voorlle afdeeling eene directie genomen
heeft, met de lijn, waarop de colonne zich in bataille
moet formeren, ten naaste bij evenwijdig, zal de kom
mandant en chef, wanneer hij de beweging Wil doen aan
vangen, commanderen:
Те regte!" zijde in bataille.
145. Nadat de bataillons kommnndanten dit commando
herhaald hebben, zal die van het voorﬁe bataillon alléén
dadelijk daarop commanderen.' Bami/Zon, guide: regis.
De voorûe
afdeeling
der colonne
zal,
ter hoogte
van _
denx46.
op het
fteunpunt
geplaatsten
jalonnent
gekomen
zijnde,
regts wenden, en de formatie in bataille zoodanig, als in de
bataillons fchool is Voorgefchtcven, worden ten uitvoer ge
bragt.
147. Als de fpits van het tweede bataillon achter den
regtet vleugel der linie is gekomen, zal de Kommandant van
dat bataillon het commando doen: Bataillon, guides пуп:
en de kommandanten der volgende bataillons zullen iedel'
hetzelfde commando uitfprelœn, wanneer hunl bataillon op
dezelfde plaats gekomen is.
148. De adjudant-major van het tweede bataillon moet,
zoo dta hij ziet, dat de laatste afdeeling van het cerl’te regis
wendt, ten einde zich op de lijn van bataille te begeven',
г fchiclijk vooruit gaan, om zich in deze lijn ,A op vier roeden
ai“
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afûands van den linker vleugel des eerllen batailldns, te
gaan plaatfen, en zich rigten op de guides van dit bataillon.

149. De vobrfle afdeeling van het tweede bataillon zal,
zoo dra zij regt tegen over deszelfs , op de lijn van bataille
geplaatsten, adjudant-major komt, regts wenden, en op
twee pasfen lafllarids' van deze lijn, op het commando van
haren kommandant, halt houden. De linker guides dezer
at'deeling zullen zich dadelijk voorwaarts begeven, regte
front maken, zich naauwkeurig in de rigting (tellen van de
guides van het eerfte bataillon, en in dezelve door den ad
judant-major bevestigd worden: en nadat dit volbragt is , zal
de kommandant der afdeeling commandeten: Regt: =
мот U.
15o. De voorůe afdeeling van ieder der volgende batail
lons zal op dezelfde wijze op de lijn van bataille geplaatst
worden, als zoo even bepaald is voor die van het tweed!
bataillon.

15x. Nadat de linie geformeerd en naauwkeurig in de
rígting gevestigd is, zal de kommandant т chef сонм
manderen:
шить = INGERUKT.
152. Op dit commando, zullen de vaandeldmgers wedet
op derzelver plaatfen van bataille inrukken.

153. De, lzich aan het ﬂeunpunt (point d’appui) be
vindende, lëotnmandant en см moet zorgen, dat de
vaandels der beide regret vleugelbataillons zich juist in de
rigting Pfeilen, Welke hij voor de lijn van bataille be
paald heeft.
Ее 2

‘ 154.
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154. De bataillons kommandanten moeten zich, ge
durende Бег formeren hunner wederzijdfche bataillons in
bataille, gedragen naar hetgeen in n0. 346 der bataillons

fchool voorgel'chreven is.
155.

’

De adjudant-majors moeten insgelijks, gedurende

_ het formeren hunner aanhoorige bataillons in bataille.,
naar hetgeen in n0. 347 der bataillons fchool is voorge
fchreven ‚ te werk gaan.

156.

Indien de colônne den linker vleugel‘ aan het

hoofd had, zou zij zich , naar dezelfde grondbeginfelen,
и linker zijde in bataille formeren.

Ten 5df Cololmt op же]: distantie, voorwaarts
in bataille.
I

w- ww_
’l

157. (1) In de veronderllelling, dat eene colonne op
heele distantie, ‘met den regter vleugel aan het hoofd,
achter het regter einde der lijn, waarop de kommandan‘t
т chef haar in bataille wil formeren, aanrukt, zal hij
een weinig te voren aan eenen aide-demamp, of aan den
adjudant v,an het voorlle bataillon, het punt, waartegen
hij zijnen 'regter vleugel begeert aan te leunen, gelijk
mede het linker rigtings punt, aanwijzen: eu dadelijk
daarop zal de aide-de-camp of adjudant zich met twee
jalonneurs vooruit begeven, en dezelven in de hem aan~
gewezene rigtìng plaatí‘en; op gelijke wijze, als in n”.
330 der bataillons l'chool is verklaard.

м
(l) PL. XXVlll. ng. i.

_

„в.
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158. 200 dra de fpits der colonne de twee inde lijn
van bataille geplaatste jalonncurs tot op omtrent eenen
>ptlotons aflland genaderd is , zal de kommandant en chof
de colonne doen halt houden, en terilond aan den kom
mandant der voor-lle afdeeling gelasten, vatrdcze afdee
ling tegen de beide ~ialonneurs aan te ilellen: en nadat
zulks is gefchied, zal de kommandant ¿n [И het com
mando doen:
1.

Voorwaarts in bataille.

Zoo ras dit commando herhaald is, zal de komman.
dant van het voorile bataillon dei'` colonne commande

ren: 1. Bataillon, guido: regu; 2.v Mot peloton: [zalf
links.
'
De kommandant van ieder der overige bataillons der
colonne zal,commauderen: Bataillon, hoofd der colonna
links.

y

i

Voorts zal de kommandant т chaff hierop laten volgen
het commando: _

2. MAnscH (of Отмыв рт) = Manson.
159. Op dit., fchielijk herhaald wordende, commando,
zal het voorlle bataillon der colonne zich voorwaarts in ba.
taille ílellen op de wijze, die in n”. 355 en volgende der
bataillons fchool is verklaard.
п
в

160.

De overige bataillons zullen zichlvolgens de ilrek

king'der hocklijn in colonne bataillonswijze naar de lijn
van bataille vervoegen', en te dien einde `zal de voorlte af
dcelìng van ieder derzelvcn door ecne linkfche zwenkíngs

beweging buiten de colonne uitrukken (Мёд/гиен), en ver
чл,

'

`

Ее 3

4

vol,
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volgens zich overhoeks (diagonaal) voorwaarts aan bogae
ven.

161.

Ieder bataillons kommandant zal zijn bataillon doen

halt houden, zoo dra de {pits van hetzelve omtrent gekomen

is tot op eenen pelotons aflland van deszelfs adjudant-ma
’

’ 

'

jor, die zich, zoodanig als hierna verklaard zal worden ,

eerder dan hetzclve op de lijn van bataille heeft begeven.
‚ Op hetzelfde oogenblik zullen de beide guides der voor
fte nfdeeling zich op de lijn van bataille vervoegen: dc
’ adjudant-major zal dezelven aldaar naauwkeurig plaatfen;
en terûond daarop zal de voorlle afdeeling zich, op het
commando van haren kommzmdant, tegen deze ‘beide gui
des ann begeven: na het volbrengen van het welk,
162.13: bataillons kommanàant zal commanderen: 1. Vaar
waarts in шили; 2. Guides regts,’ 3. Met peloton; half
links,- 4. MARscH, en vcrvolgensJ/’oorwaarts Z MARSCH.

`

l 163.

Zoo dra de linie geforineerd is, zal de komman

dant en chef commanderen: Рифе/х : INGERUKT.
164.

De juistheid in de uitvoering dezer beweging

hangt ai' van de l‘trekkìng, die door de bataillons Зенон.
den wordt, terwijl dezelven zich overhoeks naar de lijn

van bataille begeven.

Om deze ll'rekking des te naauw

keuriger te regelen, moeten de kommandant m chef, de
bataillons kommandanten en de adjudant-.majors de na-.
volgende voorfchriften in acht nemen,

165. (1)Alvorens de beweging te doen beginnen ‚ zal de ~
`

Wgr) BL.XXV111. ng. i.

‘

‘

kom‘

‚

f

I Y» "`

'

‚чип-г
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kommandant en chef aan twee aides-de-camp , of aan twee

oﬂicieren te paard (a` en Ь), gelasten, van de punten
'te bepalen, alwaar de verfchillende bataillons der colon
ne zich op de lijn van bataille moeten vervoegen; het
‘welk op de volgende wijze zal worden ten uitvoer ge
bragt.

166. De oﬂicier (4) zal zich fchìelijk vier roeden
verder, dan op bataillons aflland, van den zich op het
ﬁennpunt bevindenden kommanclant en c/mf fiellen, en naar
(Îenzelven front maken.

De kommandant en c/ìcf zal den‘

zelven, door met zijnen degen te wenken, op het linker
rigtings punt rigten; en te zelfder tijd zal (Ь) zich op ge
lijken afí‘îand achter (a) vervoegen, regts front maken,
en op (а) en den kommandant ел 0/ch zich‘zelven rigten.
167. Nadat de beide oliieieren (а en b) aldus op de
lijn van bataille gevestigd zijn, zal de kommandant en
chef de beweging 'doen aanvangen. Het tweede bataillon
zal op den oliicier (а), en het derde op (b) aanmarche
ren. Zoo dra de adjudant—major van het tweede bataillon
op de lijn komt, zal (а) zich fchielijk weg begeven, `om
zich vier roeden verder, dan op bataillons afltand, achtet
(b) te plaatl‘en, en zich op dezen laatllen en het regter
vaandel rigten. De kommandant van het vierde batail
lon zal tetllond daarop zijn bataillon op den ofﬁcier (а)

aan geleiden; en de oiiicier (д) zal op zijne beurt,l zoo
dra de adjudant-major van het derde bataillon in de lijn
van bataille komt, zijne plaats verlaten, zich vier roeden
verder, dan op bataillons afl'tand, achter (а) begeven,
en zich op dezen laatllen en de vaandels van _den regret:
Ee 4

)

vleu
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vleugel rigten.

De kommandant van het vijfde bataillon"
zal als dan dadelijk zijn bataillon op den ofﬁcier (b) doen
aanmarcheren: en in dezer voege zullen de beide aides-de
camp hunne p'aatl'cn beurtelings verlaten, om zich op
eenen aflland, welke de ruimte tnsl'chen twee naast elkan

’der flaande bataillons grooter is, dan de uitgelirekthe-id

van het front van een derzelven, acht/‚er elkander te Hellen ,
zoo dra de adjudant-major van het bátaillonì dat zich op
çlen eenen of anderen van”l_1en beiden aan begeeft, de plaats
van denzelven komt bellaan. Zij moeten de grootst mo
\ gelijke oplettendheid aanwenden, van tusﬁshen zich noch

te veel noch te weinig ruimte te laten ,en van zich naauw
keurig op de lijn van bataille te Rellen.
к
168. De kommandant en chef, of de ofﬁcier, dien hij
met zijne bevelen belast, moet zich., even als bij het for
{neren te не!” zijde in bami/[e , zoo dra de beweging

eenen aanvang neemt, op het l‘teunpunt Hellen, en aldaar ‘

dezelfde dienlìen verrigten.l
169. De bataillons kommandanten moeten zich ter
hoogte hunner voorlle ‘afdceling aan den kant van den
guide onthouden, onderwijl hun bataillon zich naar-'ño
lijn van bataille begeeft; en wanneer hetzelve zich ver‘
volgens op deze lijn begint te formeren, de werkzaam
heden waarnemen, welke hun. in nl». 346 der bataillons
fçhool aangewezen zijn.I
17o. De adjudant-majors moeten ‚ als de Грив van hun
bataillon tot` op omtrent honderd pasfen afllands van de
lijn van bataille gekomen is, zich (стенда vooruit bege‘
Vgn;
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ven, om zich in deze. lijn, op de plaats van den aide.
de-camp, te vervoegen, en verder,‘ gedurende het for
meren
van inhun
bataille,fchool
de verrigtingen,
l-Welke hun
n0. bataillon
347 der in
bataillons
voorgefchre‘
. ven zijn, waarnemen.
171. _Eene colonne, die, met den linker ‚vleugel aan
het hoofd, achten het linker einde der lijn van bataille
aanrukte, zou zich voorwaarts in bami/la moeten for
meren naar dezelfde grondregels en op eene tegenover ge.
[telde wijze.
Ten 4d?

Colonne op heele distantie, mez den пуст
vleugel aan het hoofd, In; front
achterwaarts in bami/Ze.

172. Als eene colonne op heele distantie, met den
regter vleugel aan het hoofd, veronderlleld wordt, vóór
het regter einde van de lijn, waarop de komma‘ndant еп
chef haar in bataille wil formeren, op te komen, zal hĳ
een weinig te voren aan eenen aÌde-de—camp, of aan den I

adjudant van het voorí’ce bataillon, het punt, waartegen
hij zijnen regter vleugel begeert aan 'te Hennen; gelijk
mede het linker rigtings punt aanwijzen: en deze aide
de-oamp of adjudant- zal terllond hierop zich met twee
jalonneurs vooruit begeven, en dezelven, op gelijke wij

ze, als in n0. 330 der bataillons fchool is verklaard, in,‘
de hem aangewezene rigting (tellen.
1_73.` Wanneer het hoofd der colonne omtrent ltot op
pelotons afﬁand van de beide op de lijn van bataille ge.

Ее 5

ves

4
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vestigde jalonneurs gekomen is, zal de kommanclant en
chef de colonne doen halt houden, en dadelijk aan den
kommandant der voorflìe afdeelíng last geven, van deze
afdeeling met het front achterwaarts, achter en tegen de
twee jalonneurs, te Hellen; het welk zoodanig, als in

n0. 372 der bataillons fchool voorgcfchreven is, uitge
voerd zulI worden.
174. Na het maken dezer toebereiding, zal de kom
mandant en c/zßf commanderen:
1.

Front achterwaarts in bami/la.

(1) En zoo dra de bataillons’kommandanten dit com
mando herhaald hebben, zal die van het voorlte batail

lon dadelijk daarop laten volgen: 1. Bami/[012 regt: uit
de ﬂank,- 2. Regt: : ом.
De kommzmdant van ieder der volgende bataillons zal

commander-en: Bataillon, /zonfd dcr’colûrme regis.
Voorts zal de kommandânt en chef commander-en:

2. MARscH (of Сезам/Мс рт _t mensen).
175. Op dit, fchlelíjk herhaalde, commando, zal het
ecrite bataillon der colonne zich op de voorﬁ‘e afdeelìng
met hat front achterwaarts in bataille formeren, op dezelfde
wijze, als in no., 375 en 'volgende der bataillons fchool
voorgel'chrevcn is.
A
176. De volgende bataillons zullen zich overhocks, ie
der bataíllon op zich zelf, in colonne naar de lijn van Ъа
taille begeven; en te dien einde zal de voorůe nldeeling
van

(1)121.. xxvm. fig. 2.'
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van elk derzelven, door eene zwenkíngs beweging regte,
uit de colonne rukken шиит"), еп voorts, even als

bij het formeren voorwaarts iu humilla, overhoeks op de\
lijn. van bataille aanmarcheren.
177.

Elke bataillons kommandant zal zijn bataillon doen

halt houden, zoo dra de i‘pits van hetzelve gekomen is tot
op omtrent eenen pelotons afltand van deszelfs adjudant
major, welke zich reeds vooraf, zoodanig als bij het for
meren voorwaarts in bataille is voorgefchreven, op de lijn
geplaatst heeft. In hetzelfde oogenblik zullen de twee gui
des der voorlle afdeeling zich op de lijn van bataille ver"
voegen , op welke zij door den adjudant-major nnauwkeurig
zullen gelleld worden; en terllond hierop zal de voorﬁc af~
dealing, op het commando van haren kommandant, zich,
met het front achterwaarts, tegen deze twee guides aan be»
geven: En nadat zulks gei‘chied is, zal
bataillons kom
mandant de commando’s doen, welke, tot het formeren met

het front achterwaarts in bataille , in n0. 373 der bataillons
fehool voorgefchreven zijn.
’

178. Nadat de linie geformeerd is, zal de komman‘?
dant сп chef commanderen: Vaande/r, ¿12ga/‘ML
"
179.

De kommandant т cﬁcf zal aan twee aides-de

camp, of twee oﬂicìeren te paard, gelasten, om, bij
deze formering, op de hierboven, in n0. 166 en volgen
de, verklaarde wijze, de punten te bepalen, alwaar de

verfchillende bataillons der colonne zich Op de lĳn van
bataille moeten vervoegen.

18o. Dekommandant en chef of degene,’ dien hij met
zijne bevelen belast, moet zich, even als bij het forme
ren te regler zijde in bami/Ic ‚gedurende de uitvoering
der

44:
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der beweging, op het íleunpunt plaatl‘en, en aldaar zij
ne zorg tot hetzelfde einde aanwenden.
181. De bataillons kommandanten zullen ‚terwijl hun
bataillon zich naar de lijn van bataille begeeft, zich ont
houden ter hoogte hunner voorfte afdeeling, aan de te
genover geilelde zijde van den guide, ten einde de Шек—
king van den marsch van hetzelve te regelen, en, шап—
neer vervolgens hun bataillon zich op’de lijn van ba
taille begint te formeren, de werkzaamheden vervullen ,
welke hun bij het formeren voorwaarts т baz/:ille voor

gel'chreven zijn.~

’

182. De adjudant-majors moeten bij deze formatie al
hetgeen, wat hun hij het formeren voorwaarsz in ba‘
‚taille is voorgefchreven, verrigten.
183. Eene colonne, die,
het hoofd , vóór het linker
aankomt, zal zich met het
dezelfde grondheginfelen en

met den linker vleugel aan
einde der lijn van bataille
front achterwaarts, naar
op eene tegenover geltelde'

wijze, in bataille Rellen.
ARTIKEL}.
Form/lĳm, И: door ik ‘verbi/:ding van twee“
bewegingen ge/c/ìicden.
_ f
o
.
184. Het is, tot het formeren eener colonne in
bataille, fomwijlen noodzakelijk, om , gelijk zoo aan
‘
itonds

'fr


.J
’
—
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ﬂonds verklaard zal worden, de vereenigîng van twee
bewegingen te gebruiken.
185. Wanneer, bij voorbeeld, eene colonne op heele
distantiezîch op eene van hare binnenlle af'deelingenin
bataille moet formeren, zal, indien de linie het front naar ‚
voren moet bekomen, het geheele gedeelte der colonne, ‘
dat de tot grondﬂag der rigtìng beﬁemde afdceling vooraf
gaat, den contra-marsch doen ,l en zich vervolgens op
deze afdeeling met Нет/тот „втоптан: in bami/la
_ formeren; terwijl in tegendeel het ganfche gedeelte der
colonne, dat achter de benoemde afdeelìng volgt, zieh
op deze afdeeling voorwaarts in bami/Ia zal fcharen.
186.

In dit geval moet de kommandant en chef altijd,

-tot rigtings afdeeling ,

nemen.

‚-

de aehterlle van een bataillon

V

187. (1) Aldus zal, wanneer het eene colonne van
pelotons op heelc distantie met den regter 'vleugel aan
hetl hoofd is, en. de kommandant en c/zef haar op het

vierde bataillon in bataille wil formeren, hij de colonne ,I
zoo zij> zich in marsch bevindt, ‚doen. halt houden, zich

in perfoon naar het achille peloton van dat bataillon
vervoegen,
en twee
vóór rot
het grondﬂag
regter en
_linkerV
vleugelror
van jalonneurs
dit peloton,Rellen.
her welk
rigting moet verfh'ekken.
Í

188. De kommandant т c/zef zal aan den kommnn‘

’
(r) PL. XXIX. lig. I.

~

dant

44 э
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dant van het vierde bataillon gelastenfvan den contra;
marsch te doen uitvoeren, en hetzelfde bevel aan de
kommandanten van de drie bataillons zenden, welke het
vierde vooraf gaan. Het achtlle peloton van dit vierde
zal echter niet den contra-marsen verrigten.
l

189. Onderwijl deze beweging wordt uitgevoerd, zal
de kommandant en e/zef het eerll‘e peloton des vijfdcn Ьа—
taillons in de rigtìng van het achtile peloton van het vier
de, en op vier roeden‘afilands van deezelfs linker vleu

gel, doen flellen.

`

190. Zoo dra de vier voorlle bataillons der colonne,
met—uitzondering des achtllen pelotons van het vierde,
den contra—marsch volbragt‘hebben, zal de kommandant
т chef ‘last‘ zenden aan den kommandant van het derde
bataillon tot het doen van de navolgende commando’s,
die door de kommandanten van het tweede en eerlle ba
taillon zullen herhaald worden: I. Front achterwaarl; т
bataÍl/e; 2. Bami/Jon, lzoqfd dor colonne [in/Ĳ.

191. De kommandant en c/ztf moet te gelijker tijd aan
den kommandant van het zesde bataillon het bevel doen
toekomen, van de navolgende commando’s te doen, wclĳ
ke door de kommandanten des zevendenA en achttien ba
taillons zullen herhaald worden: 1. Voorwaarts in 114»
taille; 2. Bat/tillen, lìoofd dor colonne lin/lr.

192. De kommandant en chef zal zelf aan den korn
mandant van het vierde bataillon 1st geven, vante com
man
`

Linie-evolution.
manderen:

IVde повыше.

1. Front подле/этап: in bataille,-
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2. Ba

taillon, links uit de ﬂank; 3. Link: = ОМ.
En aan den kommandant van het vijfde bataillon last,
van te commanderen: 1. Voorwaarts in ¿amil/e; 2. Ba
taillon , gza’a’e: regis; 3. ﬁlet peloton: half links.
En vervolgens zal de kommandant en clay” commande
ren:
Manson. ‘
193. Op dit, fchielijk herhaalde, commando, zal de aL
gemeene beweging eenen aanvang nemen', en naar de, tot
het formeren voorwaarts in kamille en front @chin-waart?

’ in bataille, voorgefchrevene grondbeginfelen gefchieden.
194. Het a'chtfte peloton van he: vierde bataillon, en
het eerl'te peloton van het vijfde , welke vooraf reeds op de
'lijn van bataille zijn gefield. zullen zich niet bewegen, en
den grondllag der algemeene rigrlng uitmaken.

`/)/

195. Wanneer, in dezelfde veronderﬁelling, de linie,
inplaats van voorwaarts, achterwaarts front moet ma
ken, zal de kommandant m chef tot grondﬂag' der rig
tîng het eerllce peloton van het vijfde bataillon aannemen,
door dit peloton den contra-marsch laten doen, en twee
jalonneurs vóór deszelfs regter en linker vleugelrot (lel
len.
‘
196. Hĳ zal _aan de kommandanten van de drie eerlle
bataillons der colonne het bevel zenden, van derzelver
wederzijdfclie bataillons te doen contra-marcheren, en
>daartoe zelf aan den kornmandant van het vierde batail

lon last geven. ’
`

’

197.

444
~ 197.
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Nadat de vier voorlle bataillons den contra“

marsch gedaan hebben, zal de kommandant en chef het'
achtlle peloton van het vierde bataillon in de rigting van
het eerllìe peloton van het vijfde, op vier roeden afl’cands
van den regter vleugel van hetzelve, doen (lellen.

198. Zoo dra deze toebcreiding is tot {land gebragt,
zal de kommandant m chof last zenden aan den komma»

dant van het derde bataillon tot het doen der navolgende
commando’s, die door de kommandanten van het tweede
en eerlle bataillon zullen herhaald wordcn:'1. Voorwaarts

in bami/Ie; 2. ваш/1022, hoofd der colonne rcgts.
199.

De kommandant оп c/ref moet te gelijker tijd aan

den kommandant van het zesde bataillon het bevel af
vaardigen , van de navolgende commando’s te doen , wel‘
ke door de kommandanten des zevenden en aclìtﬂen Ьа—
taillons zullen herhaald worden: ‘1. Front achterwaarts'
in bataille,‘ 2. Bataillan, hoofd dcr colonne regu—
Hij zelf zal aan den kommandant van het vierde ba"
taillon last geven, van te commanderen: x. Voorwaarts

in {tamil/z;

2. Guidcs links; 3. Met peloton: lmĳ‘

мух.
_
En aan dien van het vijfde tot het doen der comman‘
do’s: I. Front achterwaarts in kamille; 2. Батя/Ат, ‘
regt: uit de ﬂank,— 3. Regt: :: ом.
‘
‚

Wijders zal de kommandant enc/:ef commanderen:
NIARSC н.
202.

Op dit, fchiclijl: herhaalde, commando, #al de
al.

злит/отит. » lV‘le Пришив.

4‘45 /Í

algemeene Beweging eenen aanvang nemen., en naar de , tot
het fornieren voorwaarts in bataille en front achterwaarts

in kamille,- voorgefehrevene втащили?“ worden. ten
uitvoer gebragt.

201. Het, reeds vooraf’ op de lijn van bataille geplaatil'e,
eerûe peloton van het vijfde en achille peloton van het vierde
bataillon zullen zichniet bewegen, en‘ den grondllag der
algemeene rigting uitmaken.


non.

Wanneer eene colonne met den regter vleugel aan

het hoofd, die achter de lijn van bataille aankomt", en

I

langs deze lijn verder dooi'mareheert ‚ zich in bataille
moet
alvorens
colonne
de nieuwe
directiefcliaren‘,
gekomen
is, zaldehetgeheele
formeren
op dein navolgende

Wijze gefchieden.’

’

:563.v (к) Nadat de l‘conilmland‘ant ¿n cliff de colonne j
op het oogenblik, Wanneer het vierde peloton, bij voor
beeld , van het vierde bataillon in de nieuwe directie

gekomen is, heeft doen halt houden,  nadat hij voorte j
derigting der algemeene guides, die zich, volgens de
hierboven vastgeflelde grondbegìnfelen; in het gedeelte
der colonne, dat in de nieuwe directie is; op de ﬂank
moeten bevinden,’ onderzocht en verbeterd heeft, -‘ en
nadat hij', op de hierboven, in h“. 89 en volgende, ‚
voorgefchrevene wijze, de colonne in deze directie heeft

bevestigd, zal hij ten fpoedi’gíle’ den kommandant van
het bataillon der-colonne ,

het welk het naast bij >de'

nieuwe directie is', (dat is',v in dit voorbeeld, het vijfde
__

’
Gr) Pi.. XXlX. iig. a'.

`
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.
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.
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bataillon,) door eenenaide-de-camp laten waarfchnwen,
dat dit bataillon links moet uitzwenken (лишит), om
zich voorwaarts in bataille te formeren; en zoo dra hij
oordeelt , dat deze last aan denzelven is overgebragt,
zal hij het commando doen:
- 1.

Links in bataille.

204. De kommandanten van de vier eerlle bataillons
der colonne zullen dit commando herhalen, en de kom
mandant van het vierde bataillon, van het Welk {lechts

de helft in de nieuwe directie gekomen is, zal daarop
dadelijk laten volgean/'izr laat/lc peloton: voorwaarìî‘
in bataille.
’
.
De kommandant des vijfden bataillons, van de bewe
ging , die zijn bataillon verrigten moet, verwittigd

zijnde, zal de ‚volgende commando’s doen,` die door de
kommandanten van de drie laatlle bataillons der colonne
zullen herhaald worden:

‘

1.

Voorwaarts in bataille.

.

‚ ‚

Ь.

Bataillon , hoofd dcr colonne links.

_

u

Vervolgens zal dekomrnandant en chef commandercn:
3.

MAnscn.

5205. Op dit commando , dat тет:- vaardigheid herhaald
moet worden , zal de formatie worden ten uitvoer gebragt.

зоб.

Wanneer de colonne, in plaats van achter de
lijn

au'

‚ ‚W’I‚—P

мига-тиши.
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lijn van bataille, vóór dezelve mogt komen aanrukken,
zou de formatie. op de volgende wijze gefchieden.
207. (1) De kommandant т chef zal, .na de colonne
te hebben doen halt houden , en na de rigting der
guides, Welke' in ‘de nieuwe directie gekomen zijn,
gevestigd te hebben, den kommandant/des vijfden ba
taillons doen verwittigen , dat deszelfs bataillon regrs

moet uitrukken (ddhofterm) ‚, om zich met het front
achterwaarts in bataille te llellen ,
‚ commando doen:
‘

l .

en zal daarna het

1. „лит in bataille.

Nadat-dit commando door de komrnandanten van de

vier
voorlle
bataillons
is, zalViar
die
vanA het
vierde
daarop der'lcolonne
onmiddellijk herhaald
laten volgen:

laat/ie pelote/ar front achterwaarts in hataillc.
`Die kommandant des vijfden bataillons zal, na van de

beweging, die yzijn baraillnn'moet uitvoeren, verwittigd
te zijn, het navolgende commando doen, her welk door

de Ícommandanten van de drie laatlîe bataillons der
colonne herhaald zal worden:
1.

Front achterwaarts in bataille.

2.

Bami/Zon, hoofd de( colonne жди.

Voorts ‚ zal de kommzm’dant en chef commanderen:
`

MAnsc H.
En

(1) Pr..l xXixÍ ngfg.
-

_
Ff я}

‘

’

«Ищу—‚—

„_-«vw-«Yvv
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\

«Eh 'op die, fchielijk herhaald wordende, commando, zei
de foŕmatie worden ten uitvoer gebragt.

208.- Alle ydeze,verfehillende bewegingen zullen, door'
eene colonne met den linker vleugel aan het hoofd, naar

dezelfde grondbeginl'elen en op eene tegenover джема
wijze, verrigt worden.
_ i
‘

Bewerkingen важнее/‚71: deze àewcging.
¿09.

Indien liet voo’iill’e‘van bet vijfde bataillon zicfl

digter , dan ten minltc vijftig pasfen, bij _de lijn чай
bataille mogt bevinden ‚op het oogenblik, wanneer де
kommandant т clch de colonne , die achter deze lijn
aankomt,

doet‘lmlc houden,

zon dit

bataillon zich,

door eene aelltlle cirkels zii'enlcing, v'oorv'vaa'rts in bataille
formeren ., >in plaats van met het’ bataillon in colonne
overhoeks" uit te takken, gelijk ten aanzien der" volgende
bataillons` is bepaald._ Indien in tegendeel“de colonne
vóór de 'lijn van bataille ’aankwam , zou het vijfde

bataillon,‘in hetzelfde ’g’eval, zich regts uit de ﬂank op‘
deze lijn begeven, in íì‘êë van overhoeks uit de colonne'

te rukken.

’

‘

I

ART1K1L4‘.
Ondcrfcbeidem wijzen , om eens colonne op halve
distantie, met den regter of linker vleugel
aan до: hoofd, in дамп/е te formeren;
De colonnes op halve dil’cantíe kunnen, even eens als
die op heele distantie, geformeerd worden
"
Ten

_n

/—”"—’

' “МГ

’

f ;‚.‚—`.— __- ‚
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‘lien4 Ш; Links (of regts)

.- agie ìTe regler (of te linker) zijde
,- 34e Voorwaarts `

ш щите" f»

.-- 4§¢ Front açhterwaarts
`
\

210. Теп 1‘Ёе Om eene colonne op пашен aflland
links (of regagin bataille »te formeren, is het onver
mijdelijk, vooraf heele distantie tusl'chen de afdeelingen
_te doen aannemen, het walk door het voorlte der çolonne
op de navolgende wijze zal worden ten uitvoer gebragt.

Indien eene colonne , met den regter vleugel aan
het211.
hoofd,
veronderlleld wordt, langs deI rigting, waar

_în de 'kommandant Ien c/zef haar links in bataille begeert
te fcharen, voort te marcheren, zal hij de colonne, zoo
dra hare Мате afdeeling ор het punt, waartegen hij deny

,linker vleugel der linie will aanleunen, gekomeny is, doen
halt houden, en vervolgens çornmanderea:

.

.

‘

(др /zecie шла/22525 шалман: друида, ч q
Nadat dit commando herhaald is, zal dekommandant

der voorlle afdeeling ,

op de waarfchuwing v'an den

kommnndant en chef, commanderen:

этил;- 2, Guifäe lin/cr;
n

1.,;chotofz your;

3. MAnsçn.

l

212. De volgende ufdeelingen zullen Yzich-»bij opvolging
in bewegingliellen, door daarbij te werk te gaan naar

,hetgeen in de bataillons' fchool voorgefchreven is,

г.‘
„_

rfa

.

_

‘“ы&

I
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213. De bataillons kommandanten moeten zorg dra
gen, dat de voorlie afdeeling van hun bataillon zich
niet-eer in beweging Ilelt , dan nadatI de achterile
afdeeling van het onmiddellijk voorgaande bataillon aan `
dezelve, behalve de uitgelirektheid van haar front, ook
de vier roeden tusfchenwijdte heeft gegeven, waarop de

bataillons in linie van elkaar moetenverwijderd wezen.
214. Indien de kommandant.m dief de colonne
onmiddellijk link: in bataille Wil formeren , zal hij
dezelve op het oogenblik, wanneer hij bemerkt of
oordeelt, dat de achterﬁze afdeeling haren afﬁnnd heeft”
doen halt houden, en als dan, zoo hij het noodig acht,
de rigting der guides, op de hierboven voorgefchrevene
wijze , behoorlijk bepalen, en vervolgens de colonne
‚links in bataille fcharen.
215. De kommandant en chef zal, alvorensde bewe
ging te beginnen , aan den adjudant-major van hct vooríie
bataillon , het rigtingspunt voorwaarts aanwijzen, en
deze adjudant-major moet er zorgvuldig op letten, dat
de voorf’le guide zich, zonder afwijking, op het hem
voorwaarts aangewezene punt aan begeeft.

216.

Indien de colonne , ‘in plaats‘van halve di

iiantie te hebben, gefloten was, en de kommandant т

chef dezelve de noodige diílanti'enivilde doen aannemen ,

om haar vervolgens links in bataille te formeren, zou
hij het hierboven voorgelehrevene commandoüdoen, en
de beweging naar dezelfde grondbeginfelen uitgevoerd
worden.
Ten

или-шагали.

IVde Аввввыыв.
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Ten 2d? Colonne ор halve di/lantie te regter (of
linker zijde) in bataille.
217. De colonnes op halve dií'tantie zullen zich
te regter (of te linker) zijde in bataille formeren op

dezelfde commando’s en op gelijke Wijze, als die op
heele diflantie.
Ten 3d? Colonne op halve Маши voorwaarts‘
in bataille.
из. Wanneer de kommandant. en chef eene colonne
op halve dif’cantie heeft doen halt houden, za`l hij, dezelve
voorwaarts in bataille Willende formeren, eerst door het

voorl`te bataillon geheele diflantien tusfchen de pelotonsY
doen aannemen, en hetzelve daarop dadelijk doen halt
houden ‚ en voorts ’, na het volbrengen hiervan , de’
commando’s doen, welke voorgefchreven zijn, om eene
colonne op heele diflantie погашал: in bataille te
formeren.

219. Elk bataillon der colonne y zal hetzelfde verrigten ,
wat ten aanzien eener colonne op heele dillantie verklaard
is.

De kommandanten der bataillons, welke overhoeks

uit de colonne rukken , moeten in acht nemen, van
de voorí‘te afdeeling onder het uitrukken (debatteren)
meer te doen zwenkcn , en van , in het marcheren
naar de lijn van bataille , de op elkander volgende af
deelingen zich op geheele dif'cantic te doen openen, op
dat ‚wanneer dezelven nabij de lijn komen, zij de noodige
Ff 4
ruim

45,
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ruimte hebben , om hare achtíle cirkels-zwenking te
kunnen volvocren.
v
De kommandant т c/ch zou , in plaats van het voorí’ce
bataillon zich op geheele dìfìantien te doen openen,
hetzelve ganfchelijk kunnen doen opﬂuiten, en het wij
ders op de voorﬁe afdeeling doen déploijeren,onderwijlde
volgende
bataillonsnaar
zijdwaarts
uitrukten(déboi’tcerden),
‚en
zich overhoeks
de lijn van
bataille begaven.
l

Теп 448 Cola/ma op _lm/'vc Луга/те ‚
ламе/этап: in bami/Ie.
smo.

het front

Eene colonne op halven affland zal zich met

_het front achterwaarts in bami/la fcharcn op de com
 mando’s en door de middelen , die voor eene colonne
op heele diüantie yoorgefchreveu zijn.
221. Het zal, t'er volvoering dezer beweging, niet
noodig wezen , van de afdeclingen zich _0p geheele

diﬁantie te doen openen.

‘

"ARTIKEL
,

5,

r.

Gc/lûtcm colonnes,
aan.

Eene geflotcne colonne kan ., uit welk getal ba

;aillons zĳ ook bella, door het déploijeren in bataille ge
formeerd worden , met het front, ten I“? voorwaarts,
:en sdëvacliterwaarïs, ten д gd?k links, ten 4d? regts, zoo

`danig , als _hieŕonder verklaard zal worden.

i

Тсп

О

‚Ыт‘деуоттп. IVde повинно:
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Ten La! Het from voorwaarts.
_223, Men veronderﬂelle, dat eene colonne van acht
iîa’aillons, den regter vleugel aan het hoofd hebbende,
.in pelotons op heele distantie marchere. Zoo, in dit ge—
val, de kornrnandant en chef haar, door het déploije

ment, met het front voorwaarts in bataille wil formeren,
zal hij ‚vooraf twee aides-de-camp of twee ofﬁcieren te
paard tot zich doen konten, en aan dezelven de regter en
linker rigtings punten van de lijn, waarop hij de colonne
begeert te déploijeren‘, aanwijzen; terwijl hij voorts tot
op Í'ectien-distantie zal doen oprukken.
924,V De beide aides-de-camp zullen zich teri'cond op

~_weg begeven, om tusfchen de twee gegevene rigtings
_punten tusfchenpunten te gaan zoeken; en na deze pun
ten gevonden te hebben, zal een van hen blijven ter
plaati‘e, waar hij is , terwijl de andere zich in de lijn op
het punt, werwaarts het hoofd der colonne zich begeven

moet, gaat (tellen.

‘

Bij gebrek aan uitftekende voorwerpen, die tot regtee
en linker rigtings punten zouden vkunnen dienen, zal de
Kommandant en c/zef van te voren twee aìdes‘de-camp,
omtrent het front eens bataillons van elkaar verwijderd,
op de door hem uitgekozene lĳn van bataille doen Prel
len , en zullen deze beide aides-de-camp den grondﬂag der
algemeene rigtîng uitmaken. Een van hen zal op het
punt geplaatst worden, waar het hoofd der colonne moet
aankomen , en zij `zullen front maken naar elkander.

2:5, Wanneer de fpits der colonne de lijn van bataille

‘

’

Ff5

`

'nm
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nadert, zal de kommandant en e/zef geheel doen 0le ui
ten, en het voorí’ce peloton op twee pasfen afllands van

den op deze lijn geplaatsten aide-de-camp doen hait hou
den.

226. Zoo dra de colonne geheel gefloten is, zal de
kommandant en chef de diviiìen op de plaats doen for
meren, en daarna op nieuw doen' opfluiten, ten zij hij
door bijzondere omilandigheden tot het doen déploijereu
met pelotons genoodzaakt worde.
227. Naardícn de déploijementen altĳd r’egthoekíg
moeten gefchieden, zal de kommandant en chef de co
lonne loodregt op de lijn van bataille Rellen, bijaldien zij
er niet reeds zoodanìg op {laan mogt, op dezelfde wijze,
als voor het veranderen van directie in geﬂotene colonne
bepaald is.
228. (1) De kommandant en chef zal vervolgenstwee‘
î jalonneurs op de lijn van bataille, tegen over het regter
en linker vleugelrot der voorilc diviﬁe, doen plaatfen, en
dezelven naauwkeurîglijk in die lijn bevestigen.

‘ 929. Ná het tot {land brengen dezer toebereidfelen,
kan de kommandant en chef, op elk bataillon der colonne
naar welgevallen, in volgende'r voege, met geilotene ba

taillons doen déploijeren.
230.
f

‘ (1) Pr.. XXX. iig. 1 en 2.

“ﬂ’ÎFLLﬂÎ'WÚ‘
" ` ’
‚‚‚N‚

Ю"

_ ___ ____‚__.-. nfnwwp»r.
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23o. Men zal hier veronderllellen, dat het déploije
ment op het vierde bataillon moet gefclìieden.

Deze ver

onderllelling fluit alle mogelijke gevallen in zich.

231. Wanneer de komníandant m c/ch de beweging
wenscht te doen aanvangen, zal hij commanderen:
i
.
/

1. Colonne, met geﬂoten bataillons, op ’t war
_

С

da bataillon, ddploijercu.

232. Nadat dit commando herhaald is, zal de Копь”
mandant van het benoemde bataìllon zijn bataillon waar
fehuwen, 'van zich niet te bewegen; en

de komman

dant van ieder der vóór hetzelve vooraf gaande batail
\
.
lons commanderen: 1. Винт/1012
regt: an:. de ﬂank,

2. Regis = ом.

-

233. De kommandant van ieder der bataillons, die
op het benoemde bataillon volgen, zal zich‘d’wars door
‘ de colonne heenb'egeven, rijdende te dien einde door de
tusfchenruimte, waarop zijn bataillon van het 0nmiddel-’
lijk voorgaande verwijderd is, om zich op de regter ﬂank
van zijn bataillon te vervoegen, en zal terﬂond comman
deren: 1. Bataillon Zink: uit de ﬂank; 2. Link: : 01u.—
о

234. 200 dra de kommandant en c/îef het bataillon,
op het welk het déploijernent gefchieden moet, benoemd
heeft, zal een aide-de-campl zich fpoedig op weg bege
ven, om zich, een weinig verder dan het punt, alwaar
het regter vleugelbataillon moet komen te Паап, in de
lijn
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lijn van bataille te vervoegen. Deze ‘aide-defcamp zal
naar het linker rìgtings punt front maken, en zich
naauwkenrig rigten op de twee vóór het hoofd der са
lonne ﬂaande jalonneurs.
Vervolgens zal de Kommandant en cbgfcommanderen:
2;

МАцзсн.

«235. Op dit, fchielijk herhaald wordende, commando,
zal de beweging beginnen. De bataillons zullen uit de ﬂank op
gelijke hoogten marcheren , door zich ieder te fchikken naar
.het bataillon, dat hun in de orde van colonne onmiddellijk

vooraf gaat, en tn_sfchen elkander de wijdte (intervalle) van
zes pasfen te onderhouden.

36. De kommanŕlam van de voorße divilie der colonne,
die naast zijnen regret guide паж, zal zijne [trekking een
weinig verder achterwaarts nemen dan _op den aide-de-camp ,
die op de lijn aan gene zijde van het punt, werwaatts zijn
lbataillon zich begeven moet, geplaatst is.

‘ ‚237. In het oogenblik, wanneer de beweging begint,
zullen de adjudant—majors van .liet derde en vijfde bataillon
zich fchielijk van dezelven afzonderen, om zich ieder op
)iet pont, wear hun bataillon moet halt ’houden ‚ te vervoe
gen, en zij zullen, behalve de uitgeftrekthcid van het front 4
eener
шипе, nog de de
wijdte
van zes pasfen
nemen,
na hetldeploijement
afzonderlijke
‘colonnes
van waarop
elkaar
moeten afgeí‘clieiden- wezen.

238.

Zoo dm het _voorl'le rot dezer bataillons ter hoogte

van derzelver adjudant‘major gekomen’is, zal de bataillons
Ikonnm'mdant commanderen: I. Derde ‚(of _If/Mdc) bataille/t;
e. HALT;

‘

3. FRONT.

.

‘

‚

239

‚"т Ъ

или-штат IVde Аконите.
139.

Indien er tusfchen de rotten openingen mogten ont~

Haan wezen, zouden zij, op het commando halt, op hun.
‘ nen behoorlijken afltandmoeten oplluiten , en zou’ de bamil‘

lons komman‘dant het commando Exton? niet moeten doen,
dan nadat dezelve hunnen атаки!- wederom bekomen hadden.

24o. Op het commando haft, aan' ieder dezer bataillons
gedaan, zullen Aop hunne beurt de adjndant~majors van he:
tweede en zesde bataillon zich op weg begeven, om elk het
punt, alwaar zijn bataillon moet halt houden , te gaan aan.
wijzen. De adjudant~majors van het eeríte en zevende [за

шт zullen' hetzelfde doen op het commando Лап, het
welk aan het tweedey en zesde bataillon gedaan wordt; en zoo
voorts.-

,

241. De kommandant van het vierde bataillon' zal ‚ wan—
neer hij ziet, dat hetzelve ten naaste bij ontbloot is, com
manderen:

I.

Ватты: voorwaarts;

n.

Gm'ch links;

3. ммъзсн.
с

2‘42. Op het commando MARSCH,th welk door den kom
r’nandant van het vierde bataillon, op het oogenblik, wan
neer hij‘befpeurt, dat hetzelve ontbloot is, gedaan zal ~wor
den, zal dit bataillon zich naar de lijn van bataille begeven;
en wanneer deszelfs voorlïe divilìe tot tegen de twee op deze
lijn gel'telde jalonneurs gekomen is; zal de kommandant van
het bataillon hetzelve doen halt houden. De adjudant-major
zal teritonddaarop den vervullings onderoñìcier, die in het
midden der voorite afdeeling так, in de rigting regt tegen

over zijn rot ltellen, en denzelven op de twee bevorensA ge
'plaatste jalonneurs naauwkeuriglijk rigten: en nadat zulks ge.

fchied is, zal de bataillons kommandant commanderen :
Links, r‘r'g‘t и.

’

243.
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243. Ор dit commando, zal de voorlle diviiie vÉm het
vierde bataillon zich rigten. De linker guide van elke vol
gende divifie zal zich op zijnen behoorlijken этапа van den
voorgaanden guide en nnauwkeurig achter den voorßen {tel
len, en de diviﬁen zullen zich links rigten. Voorts zullen
de divilie-kommandanten zich twee pasfen buiten hunnen lin~
ker guide begeven, om de rigting hunner diviﬁe te werfen,
en , bijaldien het noodig is , te verbeteren.
244.

Zoo dra de kommandant van-het derde bataillon

ziet, dat hetzelve ontbloot is, zal hij commander-en: l. Ва
wil/on увит/лаги; 2. Guides links,- 3. MARscH.

2.45.

Ор het commando MARscH, aan het derde batail

lon gedaan, zal hetzelve zich naar de lijn van bataille be
geven , en op het commando van deszelfs kommandant halt

houden op twee pasfen afitands' van deze lijn, welke door
den adjudant-major, ‘die zich eenige oogenblikken te vo»

:en , op eenen affland van zes pasfen- van den regter vleugel
des vierden bataillons, in dezelve _geplaatst heeft, aange
wezen wordt. De regter en linker guide, en de vervulling:
_._onderoiñcier van__11ez midden, der voorfte 4diviûe van dit bas

millon ‚zullen zich tentopd daarna op de lijn van bataille
vervoegen, front maken naar de vó‚ór het vierde bataillon

(bande jalonneurs ,_ en door den adjudant-major naauwkeurig
,j „in vde rigting bevestigd worden: en nadat zulks verrigt is,
zal de bataillons _kommandnnt commanderen'. Links 1:

мат и.

246. Op dit Commande, zal de тощие divine zich ю:
tegen hare guides .aan begeven, en ,de linker guide van elke
Volgende divilie zich op zijnen behoorlijke-ri агата en regt
achter den vooiflen guide (chef d: jiu) “naden, en zullen

de diviíi'en zich ten fpoedigfte links rigten.

‚м—вдзе

l
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2.47. Het tweede en eerﬂe bataillon zullen op hunne beurt
alles, wat zoo even ten aanzien van het derde1 is voorge
fchreven, ten uitvoer brengen.

248. на déploijement zal aan den linker vleugel
naar dezelfde grondbeginfelen gefchìeden. Zoo dra het
vijfde bataillon FRONT gemaakt heeft, zal de komman
дат van hetzelve commandeten: 1. Bataillòn waar

avants,- 2. Guide: иди;

3. MARSCH.

249. Ор het commando MARSCH, aan het vijfde batail
lon gedaan, zal hetzelve zich naar de lijn van bataille ver
voegen, en op het commando van deszelfs kommandant halt
houden op twee pasfen afﬁands van deze lĳn, welke door
den adjudant-major, die zich een Weinig tijds te voren, op
zes pasfen afﬂands van den linker vleugel des vierden batail~

lons, in dezelve депеш heeft, aangewezen wordt. _De reg.
ter en linker guide, en de vervullings onderofﬁcier van het

midden, der voorlle divilie van dit bataillon zullen zich ter.
Rond daarna op de lijn van bataille begeven, front maken
naar de vóór het vierde bataillon наша: jalonneurs, en door
den adjudant-major naauwkeurig in de rigting bevestigd wor
den: en nndar zulks gefchied is, zal de bataillons kommen
dan: commanderen: Regt: = mer U.
250. Het zesde, zevende en achtite bataillon zullen op4
hunne beurt al hetzelfde verrigten, wat zoo even ten aan
zien van het vijfde voorgefchreven is.

“‘25r.

Wanneer het déploijementlvolbragt lis, zal'dë

kommandant _en c/ch‘commander'en’: Guides, щиты:
Y:152.

Op dit commando ‚ zullen de guides, ﬁannde voor

elke afzonderlijke colonne, als mede de twee Защищены,

-

die
\

46h
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lVde Amen—me.

die vóór he: vierde bataillon ﬁaan, zich weder op humïè"
Шатен begeven.

9.53. (1) De kommanda’nt an chef zal daarop het bar
ta‘ìllon en de diviﬁc bepalen, op welke Ы] wil doen dé'
ploijeren, naar mate, dat hij zich voorllelt, zijne linie
meer of min naar de regter of linker zijde uit te breiden.

254. Men zal llier aannemen, dat dit deA tweede dii
viﬁe van het vierde bataillon zij.
255. ADe kommandant en chef zal zich naar dit batail~
lon vervoegen, twee jalonneurs vóór tegen het regret en
linker vleugelrot der eerlle diviûe doen ilcllen,‘ en ver‘
volgens commanderen:
i.

Colon-nds , op de maak díyíﬂa шаг: vierde

bami/Jan, доходами.

~ 256. Nadat dit commando herhaald is, zal de kom->
manclant van hec vierde bataillon de benoemde diviﬁe
waarfchuwen, van zich niet te bewegen, en onmiddellijk
daarop commanderen: 1. Bataillon regt: сп linie: uit
‚хе/шт; 2. Regt: ел lin/'cs = ом.

257.

De kommand’anten der bataillons , die zich‘

regts van het vierde bevinden , zullen commanderenr‘
1. БЛИЗ/[оп regt: щ de ﬂank; 2. Regt: = om
258'.
(r) Px.. XXX. lig 3 сад.
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De kommandantcn van de bataillons , welke

links van het vierde Наци, zullen de commando’s doen:
Lßamiilan links uit de ﬂank;

2. Links = ом.

259. Nadat de bataillons aldus zijdwaarts front ge
maakt hebben , zullen de bataillons kommandanten
zich , op omtrent acht of tien pasfen afflands, op de
regter ﬂank hunner Ionderhebbende bataillons plaatl'en: en
te dien einde zullen de konnnanda‘ìt-cn der bataillons,
welke links om hebben gemaakt, zich door de tusl'ehen

wijdten (intervalles) der bataillons begeven, lom zich
op de ﬂank aan den buitenkant der lijn van bataille te
vervoegen.

260.y Zoo dra de kommandant т chef het bataillon,
op het welk het déploijement volbragt moet worden,
benoemd heeft, zal een aide-tle-_Canip of een oilicier te
paard zich fchielijk naar den regter, en een ander naar
den linker vleugel op weg begeven, om zich ieder aan

gene zijÊle van het punt, waar hij acht, dat het uiteinde
der linie zal >moeten aanpalen, te vervoegen, en zullen

zij, na aldaar gekomen te Wezen, naar elkander front
maken, en zich naaiiwkeurìg tusl‘chen de regter en linker
rigtingspunten ртами, op de wijze, Welke in n“. r‘11
en volgende der bataillons I‘chool-voorgefchreven is.

261.

200 dra de kommandant ел chef ziet, da: de

aìdes-de-camp zich aldus op den regter en linker vleugel

geplaatst hebben, zal hij commanderen:
`Mensen (of Gezwinde
pa: Z'MARSCHDJ’ ‘ I
Gg

яба.

‘69,
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262. Op dit, fchielijk herhaald wordende, commando ,
zal het dépioijement eenen aanvang nemen. De kommandanf
der voorfte diviﬁe van het regter vlerigelbataillon der linie,
{laande naast zijnen regret guide, zal zijne íh’elìking nemen
een weinigje meer achterwaarts, dan op den aan den regtcr
vleugel дерматит aide-de-camp, ten einde het doorfnijden
der lijn van bataille voor te komen: en de vooríle divier
van ieder der overige bataillons, welke regis uit de ﬂank

déploijeren , zal het voetfpoor van die des regret vleuch
bataillons volgen.

263.

De kommandant der voori-'le diviﬁe van het linker

vleugelbaraillon der linie ‚

flaande naast den linker guide

zijner diviﬁe , zal zijne (trekking insgelijks een weinigje
meer achterwaarts , dan op den aan den linker vleugel
geplaatﬁen aidc-dc‘camp, nemen.
1

964. Het vierde bataillon zal het eerst déploíjeren , en
daarbij \te werk gaan naar hetgeen in de bataillons fchool
voorgefchreven is.
265. De kommandant van het derde bataillon, ziende,
dat de eerfle diviﬁe van het vierde halt houdt, zal, zoo
dra‘ zijn bataillon dc tusl'ehenwijdte van vier roeden,
Waarop het van het vierde moet afgel‘cheiden wezen,l

bekomen heeft, de commando’s doen: 1. Vierde (Шарад
2. HALT, en de kommandant der diviﬁe commanderení
Еюыт.

266.

De derde, tweede en eerlle diviﬁc, gelijk mede

de grenadiers , zullen blijven doormaŕcheren , en ieder

op hare‚beurt, op de*`comrnando’s hater wederzijdí'che

‘

kom—
“
)

Limia-Wohnen. “IV‘de' AËanLmG.‘
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kommand’anten’, lialt houden , in dietvoegc, als in de

bataillons fchool ‘voorgefchreven' is.

267.

А

De kommandant van het tweede bataillon,

ziende, dat de eerlle divilie van het derdehalt houdt,
ìal insgclijks, wanneer zijn lbataillon de tusfchenwijdte
van vier roeden bekomen heeft, commanderen: 1. Vierde”
divi/ie , a‘. HALT , en de divilìe~kommandant daarop
laten volgen: FRONT.
268. De kommandant van het eerlle bataillon zal, op
zijne beurt, dezelfde commando’s doen.

269.

_Zoo dra de vierde clivìlie van ieder dezer

bataillons ontbloot is ,

deren:

-

zal haar ltoinmandant`comman

1. Diviﬁa‘ voorwaarts;

2.y Guide: y links;
__i‘-u. ._ _,

3.- MARSCH.

270.

Ор het commando MARSCH , zalv de. vierde

divifie zieh naar deglijn van bataille vervoegen, en op
het commando van haren kommandant halt houden,’ op
twee pasfen van den adjudant-major, die zich een
oogenblik te voren heeftfvooruit begeven,- om zich op

deze lijn te gaan plaatl'en.

’

J

i

27x. Zoo ras de vierde divilie halt gehouden heeft, zullen `
de regter on linker guide, en de vcrvullings onderoflicier van
het midden, Ädezer clivilie zich` op de lijn van bamille
vervoegen , front maken naar den guide van het links van

hen ftaande bataillon, en door den adjudant-major in de
rigtiv-g bevestigd worden: en nadat 'zulks v_olbragt is , zal de

kommandant dei' шуте comrnanderen: Link: I: кит u.
Gg 2

De
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De derde, tweede en eérfte divilie'van ieder bataillon,
benevens de grenadiers, zullen ziel} na ‚elkander op de lijn
van bataille begeven, en daarbij te' werk gaan naar hetgeen
in .de bataillons lehool voorgefchreven ls.

272.

De bataillons; die links uit Ade flank marcheren,

zullen zich naar dezelfde grondbeginfels déploijeren.
273. De kommandant van het vijfde bataillon zal, name
lijk ‚ ziendc, dat de vierde divilie van het vierde halt
houdt , zoo dra zijn bataillon de tusfchenwijdte van vier
roeden bekomen heeft, de commando’s doen: x. Ear/Z5
¿Ivi/ie,- а. HALT , en de divilìe-kommandant vervolgens
commanderen : FRONT.À

274. Nadat de eerile diviílc front gemaakt heeft, zullen
dc regter en linker guides, en de vervullings onderotücier
' van liet midden, dezer divilìe zich op de lijn van bataille
ficllcn, front maken naar de guides van het regts van hen

атлас bataillon , en door den adjudant-major van hun
bataillonV in de rigting bevestigd worden: en nadat> zulks
gefchied is, zal de kommandant der divilìe commanderen:
Reg/s I MGT u.

’

275.

De tweede, derde en vierde diviﬁe van het vijfde~

bataillon zullen zich naar de 4grondbeginfelen deplbijeren,
Welke in de bataillons fchool voorgefchreven zijn.

' .

276. De kommandanten van het zesde ‚ zevende en
achtﬁc bataillon zullen , ieder op zijne beurt, de eerﬁe
divifìe van hun bataillon doen halt houden, in diervoege,

als zoo even voor den kommandant van het’vijfde bepaald
is, en de volgende diviﬁen zullen zich , naar het in de
bataillons fchool voorgefchrevene, gedragen.

277.

Щ

"’ ’ ’LJÄ'ÏÄE‘F
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277. Wanneer de linie gedéploijeerd is, zal de
kommandant т chef commanderenz’ Рапиде/5, гиде/щи.

278.

De kommandant cn chef moet zorg drags ’, dat

de guides en vaandels van het vierde`bataillon_,' en van
het regter en linker neVenbataillon, zich na’auwkeurig in

de rigting Rellen.
279.

’ "

'

”

De Abataillons kommandantcn moeten, na de

voorìle of achterí’ce diviﬁe van hun bataillon , op de
hierboven voorgefchrevene wijze, te hebben doen halt
houden , _het déploijement der overige diviﬁeu volgen;

en in gevalle een diviﬁe-kommandant den misllag begaan
mogt hebben 2 van zijne diviﬁe te vroeg of te laat te

hebben doen halt houden , moeten zij dien door de
volgende diviﬁe herllellen, en voorkomen, dat dezelve

zich verder uitbreide.

’

’

280. 'De 'ad‘judant-majoi’s der bataillons', welke on
derzelver achterllc diviﬁe déploíjeren , moeten deze
diviﬁe, Wanneer dezelve aan de_lijn van bataille komt,

’ eenige pa'sfen vooraf gaan, ten einde aan den kommandant
der diviﬁe het oogenblik, wanneer hij dezelve` moet doen
_halt houden , aan te wijzen.
‘
_ y281.

Indien de colonne llecbts/uit twee ,- of zelfs,

zoo zij uit vier bataillons bellend, zou de konimnndant

en dwf het doen’déploijeren met bataillons in gellotene
colonnes kunnen nalaten:

en in dat geval zou het

déploijernent naar de grondbeginfelen,
Gg 3

welke -in` de
ba

\
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bataillons fchool. aangewezen zijn , met inachtneming
van het navólgende,_uit-gevoerd worden.
’
l
.l 232.

Men yeronderilelle eene colonne van vier batail

` lons„n1et den :egter vleugel aan het hoofd, welke zich`
op de vierde divilìe van het tweede bataillon moet dé—
ploijeren (ontvouwen).
_9.83. De kommandant ‚m c/ch zal als Pdan twee
jalonneurs vóór de voorlle diviiie _der colonne llellen, ` en
çomınanderen z

”

_1. Colonne, op de vierde divi/ie von ’t tweede
_bataillon dlíploijcrm.
`
:84. Nadat dit commando herhaald is, zal de kom
mandant van het tweede bataillon de benoemde diviíìe
waarfchuwen, van zich niet te bewegen, en voorts de
Fommando's
doen; ;. Bami/Ion „gĳ
_uit de ` ﬂank,
д, Regt; = ом.
I

285.

De kommandant van het ecríle bataillon zal

dezelfde commando’s doen, als .die van het tweede.
286.

De kommandanten van het derde en vierde

` bataillon zullen zich dwars door de colonne heen bege

‚Yen, om zich op de regter ﬂank van hunne Wederzijdfche
bataillons te vervoegen, en dadelijk daarop commande
„Ken: i. ,Bataillon links uit dc ﬂank; a. Links z: Ом.‘

`

?87f
‘ ‘

ZOO kdra de kommandant en chef de rigtings
.‚ _.

di
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diviﬁe benoemd heeft, zal zich een aide-de-camp naar
den regter vleugel begeven, om ziehïaan gindfche zijde’
van het punt, waar het uiteinde van den regret vleugel
der linie moet aanﬂuiten, te vervoegen, en zich aldaar’

rigten op de vóór het hoofd der colonne ﬂaande jalon
ne’urs .

288. Nadat deze aide-de-camp zich dusdanig geplaatst
heeft, zal de kommandant en c/ìcf conima‘nderen:
MARSCH (of Сват/где par : шкзсн).
289. Ор dit, fchielijk herhaalde, commando, zal het
~«zìéploijement aanvangen. Het tweede bataillon zal naar de
in de bataillons fchool voorgefchrevene grondbeginfelen
de’ploijeren; en de kommandant van het eerfle bataillon zal
zijne vièrde diviﬁe doen halt houden, zoo dra zich tusfchen
dezelve en de ecrite divilie van het tweede eene wijdte van

vier roeden opdoet. -

I

’

290. De kommandanten van her derde en vierde bataillon
zullen hunne сете diviﬁe naar dezelfde grondbeginfelen
doen halt houden.
.
. I

291.

De divìﬁe van elk bataillon , die het eerst déploijeert,

zal, zoodanig, als hierboven verklaard is, op de lijn van

bataille geûeld worden, en de overige divifien zullen naar
de in de bataillons fchool voorgefchreven grondbeginfelen te

l

werk gaan.

.

a

‘\

292.

De каштанами en chef zal dezelfde шея-Казань,

heden waarnemen , welke hem hierboven voox'gefchrevenl
zijn,

624

`
_‚

293. ‘

_

v
‘

_
‘
«tv k
www.
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293. De bataillons kornmandanten moeten zich, gedu
rende het déploĳement, ieder in zijn bataillon, naar het
geen hun hierboven, in n°. 279, voorgefchrcven is, ge
dragen.
294. De adjudant-majors moeten de bezigheden, wel
ke hun hierboven zijn aangewezen, waarnemen: en de”
kommandant сп ciw/"zal,L zoo dra het déploijement vol
eindigd is, het commando doen: шалаш, ingerukt.
295. Deze onderl‘cheidene déploijementen zullen door
eene colonne, met den linker vleugel aan het hoofd , naar
dezelfde grondbeginfelen en op eene tegenover gel’celde
wijze gefchíeden.
Ten 2d?

Het front штамма/л.

296. WVanneer de kommandant m chef de colonne be
geert te déploijeren met het front achterwaarts, zal hij
beginnen , met te laten contra-marcheren, en daarna doen
déploijeren op de commando’s en volgens de wijze, die
zoo even, om met het front voorwaarts te déploijeren,
voorgefchreven zijn.
Ten за? Het from [гл/Ел.
297. Eene geﬂotene colonne zal zich insgelijks,’ door
het déploijement, met het front naar de linker zijde, kun
nen in bataílle formeren; en te dien einde zal de korn

mandant сп chef haar eerst, uit haar regter ﬂank, links
van directie doen veranderen , en haar vervolgens op de
hier

А
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hierboven bepaalde commando’s en Valdaar voorgefchre~

vene wijze doen déploijeren.
Ten 4d?

Нед from regir.

298. Eene geflotene _colonne kan zich ook, door het
déploijement, met het front naar de regter zijde,—in -ba
taille formeren. Te dezemeinde zal, namelijk, ‘de kom
mandant en chef haar eerst, uit haar linker ﬂank, regts

van directie doen veranderen, en haar vervolgens doen
déploijeren op de commando’s en volgens de wijze ‚Welke
hierboven voorgefchreven zijn.
. ‚
‚ 299. Indien de kommandant en durf, na met batail
lons in geflotene colonne te hebben doen déploijeren, in

deze orde wilde doen voorwaarts marcheren, zou hij
eerst de geﬂotene rìgtings colonne of het rigtings batail

lon moeten benoemen, en daarna‘heî; commando doen:
1.

Bami/Ion томата/л.

‚

Nadat de bataillons kommandanten dit commando her
l'iaaldhebben.,~ zullen zij daarop dadelijk laten volgen:
Balai/lolz, guides in ’t midden.
ц c
De adjudant van ieder bataillon zal zich zes pasl‘en
voor den, in het midden der voorlìe diviﬁe van zijn ba
taillon ﬂaanden, pelotons kommandant planti‘en; en de
diviﬁe-kommandanten zullen zich op hunne plaatfen van
. bataille begeven.

Gg 5
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‘De kommandant en chef zal vervolgens commanderen:
2.

30o.

Минск-1.

Op dit, {‘chielijk herhaald wordende, comman

do, zullen ‚de geilotene. colonnes zich voorwaarts hege
ven, en de diviﬁen ieder de voeling nemen naar de zijde
van den pelotons kommandant, die‘in het midden der
zelve geplaatst is. De pelotons kommandant der voorí’ce
diviﬁe van elk bataillon zal in de voetlìappen van des
zelfs adjudant treden, en de_overige zullen het voetfpoor
van den eerﬂen naauwkeurig` volgen..
301.’

De adjudanten moeten zich regthoekig vooruit

begeven,` en daarbij, zonderl zich aan elkaar te í’coren, de

grootte en tijdmaat van den pas met de uiterlle zorgvyl

digheid in acht nemen,

»

302. De bataillons kommandanten , die zich achter’
het midden hunner wederzijdfclìe colonnes bevinden,moe
ten dezelven regthoekig‘ vooruit doen aanmarcheren.

303. De adjudant-majors, welke zich op de ﬂank hun
ner bataillons, aan de tegenover gellelde zijde' der di1‘ec-"l
tie , en ter hoogte van de ecrite diviﬁe, onthouden, moe"
ten zorg dragen, dat de bataillons ten naaste bij te zelf‘
ъ
der hoogte marcheren.
’

1

A

l

j

VIÏF_

Linie-evolutie». ' Vde плавные.
э‘

47x ‚

VIÏFDEÁFDEELING.
EERSTE

ARTIKEL.

Marx/z in bataille.

l 304.

Men veronderllelle eene naauwkeurîg gerigte li

nie van acht bataillons; zoo zal de kommandant en chef;
wan-neef hij dezelve wil doen in bataille maŕcheren , het
commando doen:

1.

`

De rigzing op ’t vierde (of vijfde) ba
taillon.
‘

305. (1) Nadat dìt‘commando herhaald is, zullen de
kommandant en adjudant—major van elk bataillon der linie
zich vóór en achter het vaandelrot van hun bataillon ﬂel- _
len, in .diervoege, als in n". 446 en 447 der bataillons

fchool is voorgefchreven.

'

‘ д ’ 306. De kommandant van het rigtings bataillon zal,
ha zijnen adjudant-major in de loodlijn bevestigd te beb

ben, fpoedig twee jalonneurs achterlijn bataillon {lel
llen, op dezelfde wijze, als’in n”. 448 der bataillons

fchool bepaald is.

‘

l

307. De Kommandant т chef zal de rîgting dezer ja,’
lonneurs onderzoeken , en aan eenen aíde-de-camp last`
geven, van, geduyende den marsch in bataille, over de
OP
v (1) Px.. ххх1. ag. '1,

д

g“.
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ор elkander volgende verplaatﬁngen derzelven hetopzígt
te houden; welke aide-de-camp zich terllond daarop ach

ter de jalonnenrs zal vervoegen.
308. De kommandant en chef, de rigting der jalon
neurs nagezien en, bijaldien het noodig is, verbeterd

hebbende, zal zich vóór het rigtings bataillon begeven,
en het commando doen:
2.

‘

Bami/Ion voorwaarts.

309. Zoo dra dit commando herhaald wordt, zal het
vaandelgelìd van ieder bataillon zes gewone pasfen voor
uitgaan, en zullen de beide algemeene guides zich met
dat gelid op gelijke hoogte llellen. De adjudant van het
bataillon zal dezelven hierin vestigen, en zich voorts,
aan den tegenover gefielden kant van het rigtings batail
lon, en op zes of acht pasfen afl‘tands, op de ﬂank des
vaandcldragers plaatfen.
310. Bij deze Helling, zal men zich niet bezig hou
den, met de vaandels en algemeene guides der verfchìl
lende bataillons op elkander te n’gten, maar zal het vol

doende wezen, dat dezelven bĳ elk bataillon aan het zoo
even voorgel‘chrevene beantwoorden.
л n ‘.L.

311. Nadat deze toebereidfclen gemaakt zijn, zal de
kommandant m c/zef commanderen:
3.
312.

MARscH.
Op dit commando, het welk met de grootl'te fnel—

heid herhaald méér worden, zal de linie zich {стать их
’
А
be

_l

-
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beweging (tellen. Elk bataillon moet met de uiterñe zorg
vuldigheid de grondbeginfelen nakomen, welke, voqr den
marsen in bataille, in de bataillons l'chool voorgefchrewîen
zijn.

313.

De kommandant en adjudant-major van ieder bat-~

taillon zullen, tot het onderhouden der directie en rigting
huns bataillons,

naar de in de bataillons fchool bepaalde

grondbeginfelen te werk gaan.

`

`

314. Naardien het rigtíngs bataillon door al de andere
voor onfeilbaar moet gehouden worden, en het dus den
grootlien invloed op het overige der linie uitoefent, moet
het opzigt over den marsch van hetzelve met de uiterlle

zorgvuldigheid worden gehouden., In gevolge hiervan
moet de komxnandant en chef, geplaatst vóór het batail
lon, (of degene, welken hij belast heeft, zijne plaats te
bekleeden,) er zich op toeleggen, om gelladig het mid
delpunt van het bataillon op d_e loodlijn te houden, en te
dien einde zich vaak dertig of veertig pasfen vóór den
vaandeldrager begeven, achterwaarts front maken, en
zich naauwkeurìg rigten op de jalonneurs, welke achter

het bataillon (laan, en in dezen Hand, zoo het noodig
is, de directie van den in het midden van het bataillon
geplaatsten vervullings onderofﬁcier, gelijk mede die van
den vaandeldrager‘, verbeteren.
315. Indien de lijn van directie (of ﬂ‘rekking) van dit
bataillon in den eerl’cen aanvang lleeht gekozen was, het
welk, wegens de moeijelijkheid, om de loodlijn падиш
keurig te bepalen , ligtelíjk gebeuren kan , zullen de kom
mandant en_ chef en bataillons kommandant zulks, zoo
dra

wf.¿,/'\_\,___„~`w
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dra er eenige pasfen gedaan zijn, gewaar worden, door
dat het bataillon op de liín zal zwaaijen (гс/затрем”),
‘en zijn tusfchenwijdte (interval/c) aan den cellen kant
vernaauwen, terwijl het die aan de andere zijde vergroo
ten zal.
316. Indien, bij voorbeeld, de [trekkings lijn, in
plaats van loodregt op de aanvankelĳke rigting van het
bataillon te` Haan, links van de loodlijn genomen was,
zou het rigtings bataillon zich links zwaaijen, en des
zelfs tusfchenwijdte te linker zijde gelladig meer verkleiß
nen, terwijl het die aan den regter vleugel in dezelfde
reden vergrooten zou, hetgeen derhalve al de bataillons
zou noodzaken , om fchuins links te marcheren, ten ein
de hunne tusfchenruimte weder te bekomen: en Ide kom
mandant an cbcf zal bemerken, wanneer hij zich een

oogenblik in het alignement (lelt op den regter vleugel
van het rigtings bataillon, dat, met betrekking tot de
verkeerde rigting van dit bataillon, de linke-r bataillons
te veel vóór ,‚ en die van den regter vleugel te veel achter
Zĳn.
\ 317. Om dezen misllag fpoedig te herflellen, zal .de
kommandant an chef aan eenen aide-de-camp, of aan den
adjudant van het rigtings -baraillon gelasten, van zich
fchielijk dertig of veertig pasfen vóór het midden van dat
bataillon te begeven, en achterwaarts front te maken.

Hij zelf zal zich in perfoon op gelijken afﬁand achter
het midden van het bataillon vervoegen, en, door met
zijnen degen te wenken, den’aide-de-camp of adjudant
in de nieuwe directie , welke hij oordeelt te moeten doen
aan

, Linie-evolutie”.
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‚aannemen, (tellen: en terllond daarop zal de _bataillons

kommandant den in het midden van het bataillon geplaat
ﬁen onderofﬁcier, gelijk mede den vaandeldrager, waar
fchuwen, 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 jalonneurs te hou
den, zal dezelven insgelîjksdaamaar í’cellen.
318. Indien, na verloop van eenige pasfen, de kom—
mandant en chef gewaar wierd, dat de nieuwe directie
-niet naauwkeurîg was , zou hij fpoedig eene andere doen
aannemen. Doch zoo hij een geoefend oog of eene goede
loogmaat (свар-Жал!) en de hebbelijkheid heeft van eene
linie te geleiden, zal hĳ zelden in het geval komen, van

de directie meer dan eenmaal te moeten veranderen.
3r9. Al de overige bataillons zullenhunne tusl‘chen
’ .wĳdte naar ‘den kant van het rigtings bataillon onder
houden.
320./'Dewijl het onderhouden der tusfchenwijdte het
'wezenlijkñe punt bij den marsch in linie uitmaakt; 200
is het ook datgene, waarmede de bataillons kommandan
.ten zich het zorgvuldigst moeten bezig houden.
321. Het verlies der tusfchenwijdre kan, ‚gelijk zoo
'aanllonds verklaard zal worden , door onderí'cheidene oor.
'zaken ontl’raan.
‘
3m. Ten 1119 Door datl de vaandeldrager en het ba
taillon eene verkeerde directie genomen hebben. ¿In dit
ll

‘

ge

х
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geval kan de bataillons kommandant zulks, na een gering
getal pasfen, ligtelijk gewaar worden uit de kenmerken ‚
welke in n°. 475 en volgende der bataillons l‘chool ontleed

zijn, en moet hij daar fpoedig in voorzien door de mid
delen, welke aldaar in пс. 465 en volgende zijn voorge
fchreven; waarna hij , bijaldien het nopdig is , de tusfchen
wijdte op zoodanige wijze zal doen hernemen , als insge

lijks in dc bataillons fchool ‚ n°. 48 3 ‚is verklaard geworden.
323. Теп ed? Kan ook, zonder dat het bataillon op
de lijn zwaait (доиграем), de tusfchenwijdte verloren
gaan, of doordat ‘de vaandeldrager, zonder zulks te be
merken en zonder de fchouder te rug trekken, fchuins
gemarcheerd heeft, of door den inisílag van het neven
bataillon.

In het eerfle geval, moet de bataillons kom

mandant doen fchuins marcheren, om zijne tusfchen‘
ruimte weder te bekomen; en in het laatste geval is het
de zaak van het nevcnbataillon, om het gebrek te her
ﬂellen.

324; Ten 3d? Eindelijk, kan de tusfchenruimte voor
het oogenblik naauwer worden door te groote opening
Atusfchen de rotten; en het zal als dan voldoende wezen,
dezelven langzamerhand naar het midden van hun batail
lon te doen aanﬂuiten.
325.

Doordien de zich verder achterwaarts van de

linie bevindende brigade- en regiments kommandanten
verfcheidene bataillons te gelijk kunnen overzien, zal
het hun gemakkelijk vallen, na te gaan, waardoor het
verlies der rusfchenruimten veroorzaakt wordt, en moe'h
ten
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‘ ten Izij de bataillons kommandanten daarvan' verv‘vittí‘

gen.
3Q6, Wanneer hèt-verlies d‘e’r‘ tu’sl‘chénvvíjdte гейше
‘ is, en het bataillon niet op deäiíjn zwaait (ас/тётей); `
zal de bataillons komma'ndant, in plaats van te doeii
f’chuins marcheren op het commando, zich kunnen bepìi=
len bij den vaandeldrager te waarfchuwen, van ongever

ligerwìjze regts of links aan te houden. Op dezel Wijze
zal de tusf'chenwijdte herﬁeld worden.) zonder dat Ìiî’éﬁ '

het merkt. Wat verder de algemeene rigtìng der ЕЩЁ
aanbetreft , daaromtrent
moet men ' het navolgende
nemen‘
‘
‘ A v in'Y ac'hä д

327. C1) Men moet er ¿ich met geen angstvallig@
naauwkeurîghe'id op toeleggen , om de v'erl'chìlle‘nde ты:
dels der linie op gelijke hoogte'te houden. Diensvolgeńä
moet de adjudant van elk bataillon, welke zich ‘t’et'
zijde van het vaandclgclid zijns bataillons, naatldcn' te“
genover ygeflelden kant der directie, onthoudt', ‘hetzëlvë ’
den pas niet doen verkorten of’ verlengen , dan alleen;
wanneer zulks, ter onderhouding van een zeker verband;

oogenfehijnlijk noodwendig is.

' t ’

`
ц-

.

\
Ln.

ч

323. Dé beide algemeene’g'u'ì‘des van elk bataillon me:
tenzìch altijd naar de directie' des vaandelgelíds‘van mm
bataillon (сыты; en onder den marsen met—dat девы
bp gelijke hoogte 'blijven5 zonder zich eenîgzins om de‘
-‘
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„overige vaandels of algemeene guides der -linie te bekom‘
meren.

’

329. Dewiji niets meerder tot het vermoeijen'der man
1fchappen en het ontíìiellen der inwendige orde in de ba‘
taillons toebrengt, dan het gedurigeveranderen van pas;

moeten de drie inc heemidden van ieder bataillon де
plaatste omelet-officiers de gtoOtte- en tijdmnat van den ‘pas
onveranderlijk in acht nemen, zonder zieh aan het naauw
‚keurig honden van den катала van zes pasfen van het
vaandelgelid te binden; en mitsdien' moeten zij Animmer
endete, dan ‚op 'de wagrf'qhqwing“ van den kommandnp:
of adjudant-major van hun bataillon, hunne pasfeu ver
lengen of verkorten.
339. _J Ten gevolge van hetzelfde grondbeginlel, moe‘
gen de bataillons Каюта—таты- er zich met geen angst
valligenaauwkeurìgheidep toeleggen, om hunne batail
lons onderling op gelijke hoogten te houden; en mits
dien' moeten zij den pas niet- доел verlengen of verkor
;еп‚_ ‚niet doe-n marqueren of verfnellen, dan alleen,
нашедшим, om _de-linie in verband te houden, oogen@

fchijnlijk vereischt wordt. ,Indien het gebeurt, dat een
bataillon zich {lechts eenige pasfen vóór of achter zijne

nevenbataìllons bevindt, zal deze geringe fonvolmaaktheìd
zich/meesttijds .van zelve, en zonder dat men zich daaro
mede behoeft bezig te houden, herßellen.
‚
331.

‚e
` .
De bataillons kommandanten moeten met de

шиш oplettendheid voor de directie vanT en _de inwen
di
‘
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orde in" hun bataillon, erf-de' adjudant-‘majors-voot

de rigting zorg dragen.
3‘3‘2. Á De regímenes en Brigade~konimgndantcn moeten
over‘ den màrsch‘ van hun‘regiment of-v’an hunne bligade

Het opàign'hauden ,v en zieh „дона aan heponderhouden

der tnsl'chenruimten (interval/es) laten gelegen zijn’.

A\
’ 333:' n накатают ¿h c/u'fl behoorrzîchîbijzonder

lĳk met den marsch van het rigtings bataillon bezig te,I
houden,.doeh’zi]‘ne zórg _moet zich insgelijk; tot het ge#
heel degĳlinie uitllrekken-.f
‘ `
ш}
\

‘

'

`

'

‚

,

Algemeene ¿amar/lingen betrekkelijk den тж}
;
"
in bami/le.'
I
I“,

334.vl De mái'scli in bataille kan niet met de vereise'litev
orde eir< zanienlíang' verrigt wórden", indien niet de ver

fehill'ende'bataillons'dei“ linîe‘vooraf en elk op zich zelf

nw.- dezexfde ‚grondbéginfelen ‘ geoefend zijn.
i.

I,v

Í-‚‘‚’\‚“

‘‚

‘

"‘‚‘

‚

i 335:7. Ofi'ëlioon de gelijkheid van pas liet voornaamlìe
middel` tot volmaaktheid in den m‘arseh in bataille uit~
. make, moeten echter óok de vaandeldragers zich de heln
belijkheid eîgen‘ ’g‘ema’akt hebben ,T van, >:zonder regts lot'
1inks_‚af te vallen, in eene gegevene lijn door te marche

ren, en de bataillons kómmandanfeii die, vanuliun вти
lon met behemligheid en overleg am; lte voerenk-v

._
336.

. .

. .„m

Het is door de gelijkheid vanV ра5‚.‹12ш:‹1е.чег-.

fchillende‘ bataillons zich onderling, zonder eenìge’omosi“

’

‘
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‘

m,‘
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te, gedurende den marsch, geheel >of ten naâste bij op
gelijke hoogten kunnen houden.

-

‘

337.‘ Het is door de’vaànäeldragers van te voren te
oefenen in het na'auwkeurige doormareheren op eene ge
gevene lijn , 'dat men best het verlies der tusfchenwijdten
kan voorkomen. ’ ..

“

"

'

338.` IHet‘is,’ eindelijk, door de oogma‘nt‘=(/c‘ coup
facil) door middel van eene"geﬂadíge"oefening te vor
men, дан-де bataillonsv kommandnnteane vaardigheid
verkrijgen, van de lijn van. directie behoorlijk te bepa
len, en hun bataillon te kunnen aa'nvoeren over aller

lei foort van grond, met` het beleid en de‘ behendig
. heid, welke, tot het voorkomen .van'inisílagem of het
fpoedig herflellen derzelven , gevorderd worden.
’

l

"

\

’

f

‘‚‘ ш"
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‘

339. 'De kommandant т chef zal‘altĳd tot rigtìngs
bataillon4 datgene kunnen—aannemen, hetwelk hij-meent,
het voordeeliglle geplaatst te wezen, om _de linie naar
zijne oogmerken te belluren. Doch, wanneer al het ove

rige gelijk í‘taat,‘ zal hij bij voorkeur aan het bataillon
van her. midden der linie den voorrang geveír. ’
ду
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340. Indiende kommandant.m‘ c71cf, als de linie in
barnillmmaŕeheert', van ‚'direct‘ie wil doen veranderen', in
diervoege', dat de eene of andere vleugel vonŕuirzkoint, zal
de
1
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s

de bewegingop de navolgende wijz-e worden-‚ten uitvoer
gebragt
_
’ ‘
~

‚

34x.

’

f

'

_

‘

’

"

g

(t) Men veronderllelle, dat dc kommaxidant en

c/zef den linker vleugel wil doen vooruit komen: als dan
zal hij zich_vóór het lregter vleugelbataìllon vervoegen,
en twee aides-de-camp of twee jalonneurs, ‘veertig of
vijftig pasfen van elkander, in de nieuwe rìg’tingïﬁellen,
die hij aan de linie begeert te geven.

Deze jalonneurs

moeten vóór het regter bataillon geplaatst woljdeu, en dey
eerlle (а) derzelven behoort op de plaats te worden ge
ileld, waartegen de regret' vleugel dell linie moet aan
ﬂuiten. ’
"
“
‘

'-

»

.

\

342. Na het1 maken dezer toebefeidl'el'en,'zal ‘de kom
mandant el: ehef den kommandant van het_ regret' vleu
gelbataillon doen verwittigen, dat dezelve zijn bataillon
in de rigting der twee jalonneure moet Rellen. Verder zal
de eerst g/cnoemde commanderen:
l.
l

I,

Regt: van directie veranderen.

Nadat men dit commando met vaardigheid herhaald
heeft., zal de kommandant en .chef commańderen:
n.
‘

Mensen.

34.32 Ор dit, {смеши herhaald wordende, commando,
zal ieder bataillon der linie deszelfs verandering van direc~

’

tie,
l

(1) PL. XXXII. ад. x'.

'

‘ .
., a

Hh з,

.f2

Linie-evolution.

482

Ч

Vde привит.
ì

'

4tie, naar de in n". _506 en volgende der bataillons (сноп!
voorgefchrevene grondbeginl'elen, beginnen; cu'elke batail
lons kommandan: zal, zoo dra zijn _bataillon zich vooruit

gefchoven (вида/нем!) heeft, commanderen:
3.

Voorwaarts :; MARSCH.

344. Op dit commando , zal ieder bataillon den marsen
>tegtuir wederom aannemen.
345.

Het regter >vleutgfelbntnillon zal blijven doorzwen

‚ken, tot dat zijne rigting met degene, welke door de :wee
jalonneurs gevormd wordt, evenwijdig is. Als dan zal de
’ lbataillons kommandanr het commando doen: Vaarwaarls :_

MARscH, vervolgens he: bataillon vier pasfen aan dezen kant

der jalonn’eurs doen halt houden, en кетона ldann-op com
lmanden-en: Vaagdels ел gulqu guides op ’i alignement.

' 346. De vaandeldrager en de twee algeineene guides zul
len front maken naar den, zich op den regret vleugel om;
houdenden, kommandant en chef, die dezelven naauwkeun'g
in de nieuwe rigting zal vestigen: en terﬁond nadat zulks is

lgefchied,

zal de bataillons kommandant çommanderen:

l. Guides in ’t aligner/zent,- 2. Миг (ш: midden :MGT u.
‚

‚

_

.

‘

_

.

347. (1) De komxnandant van het _tweede bataillon zal
herzelve in‘ diervoege aanvoeren , da: het _ten naaste .bij reg:

hoekig op de nieuwe lijn inrukr, en te dien einde hetzelvg
`bij opvolging, naar ‘mat‘e, dat het de _lijn nadert, van di»
lrectie doen veranderen. ‘\
‚
34B.

De adjudant-major (т) zal zich van _tevoren op de

nieuwe lijn vervoegen, en zich aldaarr plaatfen op vier roe
den afllands van den linker vleugel des ветви bataillons , ten

91‘“?
1“(О

`XXXII.

_l en 2.
if

‚Lá-îzZ—e’eveh/t'im.

Vde привит.

48’3

leinde zoo doende aan den kommarrdant van het tweede het
Vpunrrte wonen , waartegen hij den regter vleugel van-zijt
’bnzaîllon moet doen aanfluîten: en deze adjudant~majot zall

naar de regret zijde front maken, Aen zich rigten op de vóór'
‚‘hct regret vleugelbataillon llaande jalonneurs»
349.

De kommandant van het tweede bataillon zal het

zelve 'vier pasfen aan deze Zijde der nieuwe lijn doen halt
shouden, en terllond daarop commandement ’Vaaudals en ge
‚mmle guides op ’t alignement.
350.v

Op dit commandojzùllen de vaandeldrager er1 deJ

`twee algemeene guides van het tweede bataillon regts front
maken , cn'zich ten fpoediglte op de lijn van bataille ilellen.
ч

35r,

De adjudant zal ,f zieh achter den linke“: путаете:- ‚

,guide plaatfende, dezelven naauwkeurig rigten op die van
het eerlle bataillon.

Voorts zal, nadat zulks lvolbragt is,

.de bataillons kommandant commanderen: l. Guides ¿n YJ ищи
nement; в. Näar het midden = нет u.
35e.l Ieder del-volgende bataillone zal te werk gaan , naar
hetgeen zoo even ten aanzien van het tweede is bepaald.
353; De adjudant-major van elk bataillon zal ,‘ wanneer
het nog omtrent honderd pasten van de lijn is, zich reeds

op dezelve' begeven, en zich Aaldaar zoodanig plaatfen, als
zooîeven aan dien van het tweede is voorgefchreven.
3.54.1 3e zieh op den regter vleugel der linie onthoudende

kommandant en dief moet er met zorgvuldigheid voor wa
ken, dat de vaandels der twee eerfte bataillons naauwkeurig
‘ lin de nieuwe >rigting geplaatst worden; en hij zalg'zoddm'
het laatste bataillon in de lijn gevestigd is , совпадавшая:

Vaanácls, тёщи. _
„Hh 4 ‚

355—

4134

’

‚Шиит/011131021. Vde двиньте.

355. Het links van directie veranderen, om den rag;
vte: vleugel te doen vooruit komen, zal op de tegenove;2
депеше wijze worden ten uitvoer gebragt.
`

ARTIKEL

3.

De linie досада]: houden en dezelve rigtm.
_356. Wanneer de km-nmandant т chef de linie wil,
doen hall:V honden, zal hij commanderen;
1. Bataillon.
En, nadat dit commando herhaald is? daarop llaten
volgen:
n.

HALT.

357. Op dit commando, hetgeen met de grootst moge
lijke fnelheid herhaald moet worden, zal de linie blijven
— Haan. Te gelijker tijd zullen ook het vaandelgeh/d en de
algemeene guides van elk bataillon halt houden ‚ en vóór het

from blijven than.

‘

353. (я) Wanneer de kommandant en *Ac/isf, nadat
de linie halt gehouden heeft,l eene geheel nieuwe rigtìng
wil doen aannemen, zal hij zich op eenige paslen afflands

te regter zijde ‘van het rigtìng’s vaandel begeven, om

het geheel 'der linie des te beter te ` kunnen overzien,
gen/_ einde daarnaar de nieuwe rigting, welke hij door—
'

de
j

д
-

ï

Совмин-ан."
i

‘

»

“

мигающими. Vde Minuteman.y

485

/

‘ de vaandels begeert te doen aannemen, te bepalen: en
deze lnieuwe rigting moet vóór het front van al de bataìl,l
lons voorbij gaan ,ten zij bijzondere redenen delnkommam
dant т chef verbinden , om er eene , Welke de linie

doorfnijdt, lte doen aannemen,

‘

359. De kommandant en chef zal vervolgens aan den
 vaandeldrager en linker algemeenen guide van dit batail
’ Ion gelasten , om naar hem front te maken, en dezelven ‚
door die met zijnen degen te wenken, in de door hem
uitgekozene rigting Ilellen. De vaandeldrager zal daarop
zijn vaandel laten zakken , en de regter algemeene guide links
front maken ,

en zieh op den vaandeldrager en den

anderen algemeenen gnide van zijn bataillon rigten. De
adjudant-major zal den regter algemeenen guide in deze
rigting bevestigen; en de twee onderoﬂiciers uit het
‚op hùnne plaatfen van bataille weder
' vaandelgelidzullen
inrukken.
‘
v
360.

Nadat deze drie punten aldus lbepaald zijn ,

zal de kommandant т chef zich op‘ eenige pasfen afﬂands
achter den vaandeldrager vervoegen, zich op denzelven

en den regter algemeenen guide van dat bataillon rigten,
ten einde te kunnen nafpeuren, waar de nieuwe rigting
langs den regter'vleugel der linie voorbij gaat', en deze
Iigting verbeteren, bijaldien dezelve niet aan zijn voot

gelleld oogm‘erk mogt voldoen.
.
.
i
361, Nadat de kommandant т c/zef' in dezervoege
den grondflag der algemeene rigting gevestigd heeft, zal
hij den vaandeldkragergelasten д

Hh 5

van deszelfs vaandel

A

we;
'P

l

486

‚

мкм-шашни.“ Vde пивным.

weder op‘ te rigten, en voorts terftond daarna comman
‚deren:
’

I, l/,fzzma'als` in ’i питатели.
nn

362. Zoo dra dit commando herhaald wordt, zullen de
vaandeldragers en algemeene guides van al de overige ybatail»
.lons der linie front maken {naar`het vaandel van het rigtings
`bataillon. Die van het regter en linker nevenbataillon moeten "
zich naauwkeurig rigten op het vaandel en de algemeene
guides van dat bataillon, en die der overige bataillons op
,de vaandels. De adjudant-major en adjudant van elk bataillon

moeten den vaandelclragerV en de algemeene guides van
hetzelve ten fpoedigfte in de nieuwe rigting bevestigen ‚ al de
vaandeldragers der linie de vaandels regt op en neêr tusfchen

hunne beide oogen houden , en de onderofliciers van elk
.vaandelgelid weder op hunne plaatfen van bataille gaan.
a

‘

I

363. De kommandant en chef zal, 200 dra hij ziet,
dat al de vaandels der linie nanuwkeurigjn de nieuwe
rigting zijn gevestigd,~ commanderen:
2.
"

Guides in, ’t alignement,

364. Op de herhaling van dit commando , zullen de
regterguìdes van de regret , en de linker guides van de
linker pelotons van ieder bataillon zieh op de lijn begeveni
elk naar het vaandel van zijn bataillon front maken, zich
ten громады op dit vaandel en dat van het naast volgendeA
bataillon aan den kant, werwaarts zij front maken, rigten,'r
en in deze rigting, wanneer zij tot hetY regter halve bataillon
behooren , door den adjudant-major, doch, zoo zij van het

linker halve bataillon zijn ., door den adjudant bevestigd
«

worden.
I

Voorts zal ieder bataillonsl kommandant, (стат!

“.

na.

\

дли-сумме”. ,Vde младшие“.

487

‚nadat dit gefchied is, en zonder na dc overige te wachten,

commanderen: Naar ha; „ridden = мот U.

v

`565. Op dit'çommgndo ,‘ lzal elk bataillon zich tegen
`deszelfs guides aan begeven, en op dezelfde wijze gerig:
worden, als in de bataillons fchool ,voorgefchrcven is.

‚366. De kommandant en chef zal, zoo ras hij ziet,
(dat al de bataillons `op de llijn zijn, _i:ommanderen;
\

3.

[Irlanda/_s m guide: ingerukt.

3.67.

Op de herhaling van dir commando , /zullen cle vaan

deldragcrs, de algemeene en de pelotons guides, gelijk те
de de kommàndanten van дел-сапе: pelotons van ieder ba
taillon, zich weder op hunne plaatfen van` bataille begeven.

368.

Indien de nieuwe rigtìng ‚vereischte, dat één of

‚meer bataillonsvan ,den eenen 0f anderen vleugel der 1i

nie kunnen iland moesten nemen achter de plaats, alwaar
zij Gaan, zou de kommandant van elk dezer bataillons
dit moeten gewaar worden uit de rigting der .vaandels; en
'in dit geval zou' hij zijn bataillon moeten doen regts om

keert maken, hetzelve doen achterwaarts marcheren, en,
200
dra het
over d_e
nieuwe rigting wasj getrokken, het
'wederom
in front
he‘rﬂel‘len.

A_RTIKEL4,
[fz/ur in het таща/ст
369.

Het vuur in het avancerèn zal, bij afwisfeù

ling, door de onevene en evene bataillons gel'chieden.
к

I

‘

l

488

или-сшит. VdenrńnrtLING.

-De kommandant an chqf zal, wanneer hĳ dit vuur wil
doen verrigîen ‚ comnmndcren:
I.

Email/om vuur in ’t шансами.

En nadat dit commando herhaald is, daarop laten vol‘
gen;

‘

v. »

2. Oma/en; ¿Jamil/om Матвеем.
370‘.

Na de herhaling van dit commando, zullen al

leen de kommandanten der onevene bataillons commande
ren: х. Bami/Ion, gezwindcpas,‘ 9.. MARSCH._
371. Ор het commando mando, zullen de onevene ba
taillons den `gczwindcn pas aannemen en, nadat 'zij aldus
dertig pasfen gedaan hebben, halt houden op het commando
’hunner wederzijdfche kommandanten. Iedel` bataillon zal
y dadelijk daarop het bataillons vuur ven’igten op het comman
i

`

do van zijnen kommandant, die lietzelye, terflond nadat het
I de geweren op nieuw geladen heeft, weder in den' gezwin
den pas zal doen aanniarcheren, en vervolgens, wanneer
-herzelve cle evene bataillons heeft ingehaald, weder den ge‘ .
wonen pas zal doen aannemen.
37:, In dien tusfchentijd zullen de evene bataillons voor
waarts in den gewonen pas blijven doormarcheren; en de
- komnîandant van ieder derzelven zal niet eerder den gezwin
den pas doen aannemen, dan wanneer het onevene batail
I lon, dat 'in de orde van bataille onmiddellijk op den regter
vleugel van hetzelve Haat, op deszelfs hoogte komt. Ieder
even bataillon zal daarop, op zijne beúrt, dertig gezwinde
pasfen vooruit marcheren, en halt houden en het bataillons
vuur verrigten op het comnian'do van zijnen kommandant,
die het, zoo dra hetzelve del geweren op nieuw geladen

1

` ‘

(

hCCfÌì

Linie-ev’îluzic’z. Vde правьте.
2

489

heeft, weder ln den gezwindcn pas zal doen aantreden, en
het den gewonen zal doen hervatten op het oogenblik,
wanneer het ter hoogte komt van de onevene bataillons,
welke gedurende dien tusfchcntijd in den gewonen pas zijn

blijven y vooruit marcheren.

373. Ieder der'ońevene bâtaîllons zal op' zijne beurt hef:-`
zelfde doen, wat zoo even ten aanzienV der evene bepaald'
is, zoo dra van deze lántstgenoemdcn het bataillon,

het

welk in de orde van bataille onmiddellijk àan zijnen linker

Svleu'gel (laat, 'op zijne hoogte komt; en zoo verder bij af“
wísfelíng.

‚

‚д

‘

’

1

374. Op hetlcommando HALT, dat aan elkjbataillon ge"
« _.
'g

daan zal ‘vl/orden2 om hetzelve , als het vuí‘en moet, te doen
f'til houden, zal het vaandelgelid weder op' deszel-fs plaaté
van bataille intreden.
De beide algemeene guides' zullen
zich ûellen,l de regter naast de'n pelotons kommandanf’ van
den' regter vleugel, en de 'linken naast den rotlluitcr, die

op den linker vleugel van, het сете gelid aanlluit: en zo»
dra het bataillon gevuurd heeft, zullen het váa'ndelgelid be‘
nei/ens :le beide algemeene guides, van zelven en zonder
commando, hunne pláarfen vóór het bataillon, gelijk mede
de pelotons kommandanten , de vervullings onderoflìcieren
en de twee achterlle gelederen der 'vaandelwacht hunne

plaátfen van bataille, weder innemen. De bataillons kontra
mandant zal na het vuren geen rolTel doen llaum.v
..‚ _

375.

Als de kommandant en clìcf het vuren in he#

avanceren wil doen ophouden, zal hij eene zeer’ko‘rw
rofíel doen Haan, die oogenblikkelijk door de tamboei‘s

van aide bataillons der linie moet herhaald worden.

Op‘

dit fein, moetenl al de bataillons, het zij evene, of on“.
evene, zich- weder .inÍ de rigtiug van het rigting-s batail“
‚:
lon,

Q

¿9o

.a

Шли-сущими. Vde Агпрвьшс.

lon, hetwelk in den gewonen pas marcheren moet, be#
geven; en te dien einde zullen de komnrandanten der
verfcbillende bataillons dezelvèn den gezwinden pas doen
aannemen, hijaldìen `zij achter, en den pas doen'marque
ren, zoo zij vóór zijn. De bataillons echter, welke het
laatst gevuurd hebben, moeten, alvorens zich in linie
te herl’cellen, eerst hunne geweren weder laden.
e

.

‚

Berner/zingen ’betî'ekkc/ijk het vuren in lut ”
avancercn.
I l 376.

Het is van het grootlle 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 ont
ﬂ‘aan. Mitsdien moeten de bataillons kommandantenh'ìer

tegen met de uiterl’te zorgvuldigheid op hanne hoede we
zen.
377. Om het verband, zoo veel ‚‚ als met mogelijkheid
gefchieden kan, gedurende dit vuren, te onderhouden,
moeten de onevene bataillons zich Onderling naar elkander
í‘chikken. Biens-volgens moet de kommandant van ieder
dezer bataillons in acht neinen, van niet eer te comman
deren: Gezwindc pas = Manson, dan te gelijk met den
kommandant van het naaste onewenè bataillon naar den

kant der directie, en van zijn-bataillon op gelijke hoogte
met dit laatst genoemde te doen halt houden,4 al ware
het ook, dat de opvolging van dezengrondregel hem in
t
de

Дни-штат; Чае повыше.

'f491'

de noodzakelijkheid mogt brengen~,~van meer of minder
dan dertig gezwinde pasfeu te moeten doen aﬂeggen: en\ ‚
de evene-bataillons moeten op ~h`unne beurt denzelfden

grondregel nakomen.

‘

’

I

"

ARTIKELS.
Illano/z in het retiraron.
k
‚

)

378. Nadat de linie halt gehouden heeft , zal de
kommnndant en chef, wanneer hij haar wil doen retireren ,
het commando doen:
`

"1. Виталик, rcgts‘pm keert.
379; Op de herhaling. van dit commando, zal de linie
regts om keenl maken. De kommandant, de adjudant-major
en de adjudant ,gelijk mede het vaandelgelid ende algemeene
guides van ieder bataillon zullen , naar hetgeen in de bataillons
fchool is voorgefchreven, te werk gaan: en de achter het
rigtings bataillon geplaatlle jalonneurs zullen naar dit bataillon
front maken op de waaxfchuwing van den oﬂìcier , die met
hunne opvolgende verplaatûng belast is.
»
\

r
.
. Verder zal de kommandant en c/zef commanderen:

g

s. Bam‘ill'om voorwaarts.
Ь

_‘

.Y д

Ор de herhaling van dit commando, zullen van

ß'

ieder bataillon het vaandelgelid en de algemeene guides,
gelijk mede de pelotons kommandanten, vervullingsonder

’

ofﬁcieren en rotiluìters zich gedragen, naar hetgeen in de
bataillons {снов}, voorgefchreven is.
_ '

b

I’

380.

\
f

‚

.

'

d'

.

‚‚

Voort'à

’F

`¢

‚’49;

Linie-evolutie”. Vde Атланта.

qurts zal de kommandant en chef commanderent
3.

Мщэсн.
\

381.

De linie zal ,

in het retirer-en 0Ë‘ín den aftogtg

marcheren naar¿dezelfde grondbeginfelen, тещ? tot het il

bataille nlárcheren in from voorgefehreven zijn;

’

i

’An‘rìììnnö"
Verandering'- ’wm Иногда in het тайге/ей.

382. Wanneer de kommandant en chef de linie, tera
wijl zij retireett, wil doen ‘van direttíèvmanderen, от
v‘êlen eenen of anderen vleugel (te rcfuﬁ’rch of) den vijand

‘te onthouden' ,` zal бега; beweging op» de navolgende wijze
worden ten ůîtvoer gebrágt.
’
’
’
383. Men veronderllelle, dat cle kommanclan't en chef
denlinkeX—vleugel,„nu de regter geworden , aan den vijand
begeert: te onttrekken: als dan zal hijlzìch vóór het regter
vleugelbataillon , nu het linker geworden, vervoegenâ

en tiree‘jnlonneurs , _veertig of vijftig pásfen van elkander,
in de nieuwe rigting Hellen, welke hij aan de linie geven

Wil, op dezelfde wĳze ,’ :tls tot het lveranderen van
dit-eerie, onder het in front in bá’tîtìlle ‘marcheren , be#

palais,

,I
l”

‚

‚v I

'

’
‘

’384. Na yhet .voltrekken dezer toebereidfelen, zal de
и

kommandant en chef den kommandant van het regter , nu
_et linker, vleugelbataîllon doen verwittigen ‚ dat dezelve
l
‘
zĳn

младшая/ат; VdeA Atńnzun'da
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Elin bataillon in de rìgzing der twee jalonneu'rs moet
Balearen voorts zal de eerst genoemde commanderen:
I.

Link: van ‘directie Фетиш/т;

таи: dlt commando Y met vaà}diglleld is herhaald;
tal llle kommándant т ‘chef tommallderent
n. Munson:
.
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385.. Op dit, . fchielijk
штата. wordende,
cognmando';
.u ,n..w.
. _._
l
ч
7а1 icdçr bataillon der 11915.ёеуещцуегацдейцщущайгесае;
“паёк ас gŕondregelen , diçJ las?.
>enl/olgçnde del?
bataillons _fchool vòoì'gefchrbi/en zijn», beginnen: en elke..
Abataillons
kommandant
zal; zoo dra zijnbatalll'on
ls uìrgêl
.,
— ‘,v
..«
'-v' „у n. Awa» s
«
_

f ‚Геройски
(gobbo/turd
heeft),
commanderen:
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I 386. Öp ¿it célnmàndo, zal деде: ЬаЁШоп den marsch

lxfègtuìz weder aannemen;
.
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f3??? „411692595 Ёгсёгсъ..(У1тЪ$Шт“чез ,W ik“ linke'
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Ёейюгёеп, ¿nl blijven doorzïvgnken, tot _dánfdçszelfs ныл;

¿nel fdlê alla;i
jalonuëuro; :on all; dan
.liońmamìanf'ìán уедет рршшацаечецд V06?

"x

` ¿vda'rtî _L_fïiÃI-Làcn.."difr'oommando, zal he: bataillon
фен rleg: _Ygfolfnltn‘begçyfelîlv , v астмы: `lijn _, Iogfertrekken ,«

` "cle'z'clxìŕ:ì v_ierwfîels'fenl voorbij gaan, ¿n ball )londen op het

èoxnxnancf'o v`án денет; koninnindanè, die решив/дат]
doen
rigtlngwxuier ŕwee

_ дну: om' 'Íeeêftv удачен , ~im yhe# in

' n jâlüniìeůfâ гаданий“; on do Colnlnando’s en Í#allgem de
vwljze,4 welkchierbovcn in n°.'§45 en 34'6 vooŕgcfchreven
t

щп.
Íi

`

`

339.

494

Linie-evolutie”. Vde пикника.
388. De kommandant des rv'veeden bataillons zal hetze)":
д zoodanig aanvoeren, dat het regtlioekig op de nieuwe lijn
inrukt , door datgene na te komen , wat hierboven in 11°. 341
bepaald is.

389.

Het tweede bataillon zal vier pasfen over de nieuwe

lijn gaan ‚ en daarna halt houden op het eoinímandp vm
deszelfs kommandant, die terilond hierop hetzelve zal doen
regts om keert maken ‚ voorts het vaandel en de twee
algemeene guides zal doen vooruit komen, en dezelven op
die van het regter vleugelbataillon zal doen rigten. Verder

zal, zoo dra dit volbragt is, de bataillons kommandant de
"commando’s doen: кбайт ‘ia ’t alignment ,~

2. Nur

het midden = шт 0.
'.'J

.

-

о ’

39o.

De adjudant-major` van het tweede bataillon moet

маем op 'de nieuwe lijn vooraf gaan, en zich aldaar op
vier roeden afílands van den
vleugel des regter bataillons
Rellen, Vten einde aldus het punt, waartegen de regter vleugel
van zijn bataillon moet aaniluitern д teA doen in het oog vallen.
Y

‚

391.

u“

и...

I.; ..

Ieder der volgende bataillons zal, naar hetgeen zoe

oven ten aanzien van het tweede is bepaald, te werk gaan,

en de adjudant-major van clk derzelven zich reeds op de lijn
begeven, wanneer zijn bataillon nog omtrent honderd pasfen‘
van dezelve af is, en’Y zich raldaar zoodanigy (tellen, als
voorgefehreven is aan dien van het tweede bataillon.

. ,_ .
" ’

392‘ De zieh op den'reáter Ivleugel der linie onthoudende ’

'i kommandant ¿n 1:7‘221”1 zall de.,l tvvee eech vara’ndcls op het
yjaunt, dat hij linkrs' heeft uitgekozen, rigten, en, zoo dra
[Ёж het laatlle Bataillon op'de' lijn gevestigd ia,l commanderen:

"" " ’ Имидж, ìngerukt.
1‘‚ .. .

-

‘

’

"
 “ ‘
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Vde AFDELING.

изд

De veranderingen regts 'van directie, om dell

'regler vleugel, nu de linker geworden , te rug te trekken,
zullen op de tegenover geftelde wijze gefehieden.

Bemerkihgm betrekkelĳk dc- уст/здание” van
direazic bij het in bataille marc/leren.'

394.

De voorgel'chrevene Wijzen , o‘m eene linie;

welke in bataille> marcheert, het zij rot lhetr vcnn-nìí;~y
Brengen, of tot het terugtrekken van een der vleugels,

van diree'tie te doen veranderen; leveren de1 navolgende
Voordeelen op:
`

395. Zij maken het gemakkelijk, ‘om de linié“, ¿finden
haar te l'plìtfeu, weder evenwijdig met die Vanden vijand

te ilellen; daarenboven verdedigen de bataillons, _Welke
еп веде/оп (trapswijze) marcheren, elkander onderling;
zouden', ln geval 'van nood, zich op het "fpvedlgflé
in volle linie kunnen fchzirrń'fdoorjmiddel ’va‘n eeńë
verandering van directie bij_’led_er Ibataillon; tegenover'

gelleld aan
`ài'i'in den begîînhe’gem’aáki
hebben;
en “degene
eindelijk, welke
ßellengedépkloijçeyŕde
Ëa’talllq‘ns ziëli
minder bloot ')aan
de vijandelijke‘ artillerie, dan bgtailloñâ
v Y ‘

in colonne.
-

"

’

““ тип"

-

’

s

’

396: Índîeń lief, `vóór het »volait-:digen `der Beweging; ’
hoodzakelîjk'mogt worden ‘‚“ om naar den vijand front te'

maken, zouden de' bataillons., Welke nog niet in de nie'ü#
Wevrìgting gekomen’lwaren, zic'h in volle linie kunnen

formeren ,_Slnzingeliaalii: (6/2` рати?)
vleugel dei
reeds in dezenieuvverigtìgg gevestigdebätaillone.,

Ii e

¿L

r
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7.

с

Vuur in het retireren.

-

`

‘‚ 397. Wanneer, als de linie retircrerid marcheert, de
kommandant m chef wil doen vuren in het retirereu, zal
hij het commando doen:
1.

Bataillon: vuur in ’t retiren”.

En nadat dit c'ommando herhaald is, daarop laten vol
gen:
2,

Omvcne bataillons, chargent.

398. Terílond na het herhalen van dit commando, zul'.
 len alléén dey kommandanten der onevene bataillons dezelverr
doen halt houden , en regts om keert doen maken. Vervol
gens zal ieder dezer bataillons het bataillons vuur ten uitvoer

’ brengen op hetlcon‘mando van zijnen' kommandant, die het
zelve, zoo dra de geweren herladen zijn, op nieuw zal-doen'

_ regts om keert maken, het onmiddellijk daarop, in den ge
zwinden pas, weder zal doen aanmareheren , om zich bij de'
evene bataillons te voegen, en het, aldaar gekomen ziinde,l
‘weder’ den gewonen pas zal-'doen aannemen.
/

399. In dien tusfchentijd zullen de evene bataillons in den

gewonen’ pas blijven' doormarcherzn.

De kommàndant van

ieder derzelven zal zijn bataillon doen halt houden, len regte
om keert doen malten ,. nadat het onevene bataillon , hetwelk

in de orde van bataille op d‘eszelfs‘ r_cgter‚ nu linker , vleu

gel ilaat, op de hoogte van hètzclì/c‘gekonien is. De evene'
bataillons zullen al's ат: op hunne heult, het bataillons
чти- ten uitvoer brengen op de commando’s hunner weder
`

zijd—
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zijdfche kommandanten, die hen, zoo dra de geweren hef.
laden zijn, op nieuw zullen doen regts om keert maken ,hen
onmiddellijk daarop, in den gezwinden pas, weder zullen

doen aanmarcheren, om zich bij de oneven: bataillons to
voegen, en hen, nadat zij aldaar gekomen zijn, weer den
gewonen pas zullen doen aannemen.

400. Hierop zullen de onevene bataillons hetzelfde ver‘
rigten, wat zoo even ten aanzien der evene bepaald is , en
zoo voorts bij afwisfeling.


fior.> Bij het bataillons vuur in het retireren, zullen
het vaandelgelid en de algemeene guides niet inrukken op
het commando HALT, het welk aan hun bataillon, om
Jhetzelve, wanneer het vuren moet, te doen itil houden,
gedaan wordt, en niet regts om keert maken, als hun ba
taillon deze beweging verrigt.
402.

De hierboven, in no. 377, vastgellzelde grondre-A

gel, om bĳ het vuur in het avanceren een zeker verband
te onderhouden, moet insg-eliij bij het bataillons vuur in
het retireren worden nagekomen.
` 403. De kommandant en chef zal het vuur in het re
tireren op eene roffel‘doen eindigen; en op dit fein zul
len de bataillons zich gedragen naar hetgeen, ten aanzien
van het vuur in het avanccren ‚’ in n0. 375 is vastge.
íteld.
‘ . . ‘ e ‘

’\
Líníe‘evalutieﬂ. ‚V’Jc двиньте.
и‘
v

"-‘-;'
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Ледопад: voorwaarts `door dan hollen wg
(deﬁlé).
f

f

4o4. "De linie , in bataille marcherende en eenen hollen
weg ontmoetende, welken zij door moet gekken, zal de—
ze bewegingfdoen op de navolgende wijze.` De komman
dant en chef, ziende, dat de linie nabij den hollen weg
is, zal dezelve doen halt houden, en daarop het volgende
commando doen , het Welk door al‘ de bätaillons Komman
danten herhaald moet worden: i

1.

Voarwaart: het ddﬁlé pai/eren,

4:5. (и) De kommandant en chef, zich terllond- naar het
bataillon begevende, het welk zich regt tegen over den hol
len weg bevindt, zal aan de kommandamen van deszelfs reg
ter en linker nevenbataillon last' zenden , van zich met fec

’

‘ tien, die van het regter links, en die van het linker regu»`
_,in colonne te üellen, het welk itísgelijks door de volgende

bataillons, tot non het einde det belde vlengels toe , zal w0r
den gedaan.
406.
’

`

Het tegen over den hollen weg ftaande batnillon zal

zich te gelijker tijd , op het commando van deszelfs komman

dant, met fectien links en regts in colonne Rellen. De beide
`

’- ’

fcctien , welke regt vomI den doorgang {taan , zullen, onder
wijl de overige zich in colonne Rellen, zich tweemaal zoo
ver voorwaarts begeven, als het front van ieder derzelven is

тщеты, en halt houden op het commando harer weder
—

zijd

(1.). Pe- хххць @e ъ

A”

V~`~_

n
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zijdfche kommandanten. De kommandant van de regter fea.
tie zal teritond daarop commanderen: Guide links, en do
guide dezer fectie zich op den linker vleugel van het cerne
gelid derzelve vervoegen. Te gelijker tijd zal de komman.
dan: der linker fectie eornmanderen: Guide regzr, en de gui

de dezer fectie zich op den regter vleugel van derzelvcl'
сете gelid Rellen.

407. Nadat deze fchìkkingen gemaakt zijn, zal de
kommandant en chef commanderen:
n.

Colonne voorwaarts.

En nadat dit commando herhaald is, zullen de kom

mandanten der bataillons, welke zich links in colonne
geﬁeld hebben, commanderen.’l Guide: иди, en die der
bataillons, welke zich ‘regts in colonne hebben geileld:

сит: linkin Vervolgens ’zal de kommandant т ebt)“
eommanderen :
3. Mensen.

.

‘

408. Op dit, fchielijk herhaalde, commando,'zullen de
beide regt tegen over den hollen weg {laande feetien zich
voorwaarts begeven, om denzclven binnen te trekken, en

naast elkaar marcheren, zich op de beide guides rigtende,
welke arm aan arm tusfchen de twee fectien geplaatst zijn.
De twee colonnes zullen naar elkander toe marcheren; en de
in beiden tot elkaar behooren'de fectien zullen , de eene

regts, de andere links, wenden, om zich achter degenen;
l welke den hollen weg zijn binnen getrokken, te vereeni'
gen , en vervolgens , op het commando Guide link: of
Guida Iregis van hare wederzijdfche kommandanten, op den
guide in het midden hare rigting nemen.

Ii 4

i

4¢9~

l
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469.

Vde ищите.

De zamen vercenigde fectien 'zuilen den hollen we;

in 4den tijdmatigen pas doortrekken, zich fchikkende naar’
tie twee in`het midden geplaatste guides, die naauwkeurig
in het voetfpoor en ‚op eenen feciien-afíìand van
onmiddel.
lijk'voorgaande guides marcheren moeten.

\

„с.
4to. De fectie-kommandanten zullenl vóór het midden
hunner onderhoorige fectien marcheren.
. r
‚л.
\

an.' Indien de holle weg zich komt te vernaauwen, zul-`
_ len de fectie-kommandanten rotten, in de regter eolonne te`
катет, en in de linker"colonne te linker zijde, doen afbre

ken, en zich zelven op de plaats van hunnen guide bege-_
ven, nie in`het`tweegle gelid` 'zal te rugl gaan. Te gelijker

tijd zal-Ide rotfluiter van elke fectie zich‘ in het derde gelid
achter den fectìe-kommandant en den guide plaatfen. 'De
fectie-kommandanten zullen voorts, zoo dra'cle ruimte het
veroorlqoft, weder rotten dog: opmarcheren, in diervoege,
dat de holle weg geûzrdig gevuld'is: en zoo «ira al de rot

ten opgemarcheerd zijn, zullen de fectie-kommandanten en
твиндек; kunne plaat—{en vwederomI innemen~>

412. Naar gelang de twee colonnes den hollen weg uit» `
komen , zullen de pelotons kommandanten, in de regte:

eol'onne,l hunne ecrite fectie op de tweede, en in de lin
ker, de tweede op de eerite verdubbelen (doubleren) 'of in
pelotons formeren: en de aldus geformeerde en twee aan

twee verbondene pelotons zullen, met den guide in het’
midden der diviﬁe,’ blijven doornìarcheren.
ì

kornmandant
verkiest,` zal
bij het`
mi Indien
uitkomen
uit dendehollen
weg Ate cn
doenc'lzef
déploìjeren,
hij
ведьмы der colonnes, wanneer hij oordeelt, dat het

. çuefehen zieh en den uitgang van den hollen weg de ver-4A

Фед

‚ .
_`__"`h

„fà-*h*
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so;

elschte ruimte’gelaten heeft, om iedere colonne, als zij

gefloten is, geheel te kunnen bevatten, doen halt hou.,
den, en' de bataillons kommandanten doen verwittigen ,
iìan’ geheel te doen opíluiten. De volgende pelotons van
elke colonne zullen blijven‘ doormarcheren , voorts op drie
pasfen .afí'tands van elkander, op het commando hunner,l ‚

’wederzijdfehe kommandanten, halt houden, en naar het.
midden ader twee zamen vereenigde ‘pelotons worden ge
rigt. Zoo dra het laatste peloton van iedere colonne heeft

opgeﬂoten, zal de kommandant ‚cn'cĳcf doen ‚déploije‘
Arenr
414.

_

у

f

’

Indien; de kommandant en C/ltf zich, met het

front naar de regter of naar de linker zijde, en in dier
voege, dat de een‘e of andere vleugel' der linie tegen den
hollen weg aanleunt, in bataille Wil herl’tellen, zal hij,
zoo Zulks naar de regter zijde is , de twee colonnes doen

halt
op hetuit
oogenblik,
wanneer
de laatste
afdee.
ling houden
van de vregret'
den hollen
Weg komt,
en zal
de
regret colonne zich vervolgens' regis, en de linker zich
и regler zĳde, in} bami/la fcharcn.

415. Orri naar de linker zijde 'front te maken, zal
men omgekeerd te werk gaan.

/
416.v Indien 'de holle 'Weg zich opdeed regt tegen over
de tusfchenrui’mte (Мити/1:2) van twee. bataillons, zou
het regtet zich geheel enY al met fectien links, en het lin
ker zich geheel en al met fectienl regts moeten in colonne

hellen; De beide colonnes zouden naar elkander toe mar»
риски, en Wannee;- Цап: Avoorl`te fecticn elkaar tot 013 ‚‚

115
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eenen pelotons afßand genaderd waren , zouden deze twee
fcctien, de eene regts, de andere links, wenden, om
zich zamen te vereenigen en naast elkander den hollen

weg in te trekken, op dezelfde wijze, als hierboven il
verklaard.
417. Indien del holle weg zieh tegen over het regte:
of tegen over het linker vleugelbataillon der linie ver

toonde, zou de Kommandant m chef de geheele linie
met pelotons regts of links doen in colonne Ilellen, en
haar vervolgens doen aanmarcheren, om den hollen weg
in eene enkelvoudige colonne door te trekken, met den
regter of linker vleugel‘aan het hoofd, en zou het voor
Не peloton zich langs de kortﬁe lijn op den ingang van
den hollen weg aan begeven.
‘
Q
1

Bmw/bingen betrekkelijk dm ¿vertagt door
den hollen Weg.
418.

’

Indien men in eene dubbele colonne door den

hollen weg trekt, en dezelve zich nader aan den regret

dan aan den linker vleugel, of omgekeerd, bevindt, zal
de cene colonne langer wezen dan' de andere: waaruit

volgt,hoe nader
holle tijd
weg erl
zich4
het midden
der linieдат,
bevindt,
hoede
minder
zal bij
vereischt
wor
den, om denzelven door te trekken en zich daarna in ba,

taille te formeren.
\

’
’
.
419._ Op de hiervoren ontvouwde wijze, kan iedere

fectier haar front tot op drie man, het rot, dat uit den
fcctie-kommandanç, den guide en rozﬂniter bellnet, er
J
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onder begrepen, doen afnemen; en bij glvolg kan de dub
bele colonne haar front tot op zes man verminderen.
‚
420. Indien de holle weg zich der mate vernaauwt,
dat hij niet langer den doorto‘gt aan zes nrmrfelrapperr in
front verleenen kan, en men hem in eene dubbele colonne

doortrekt, zal celle dei' beide "colonnes halt houden , en ,
als het achterflre der andere haar voorbij is, zieh achter

dezelve wederom in marsch begeven.

Doch zoo men de

ze omilandigheid voorziet, is het verkieslijker, den hol—

Ien weg in eene enkele colonne, met den regter of linker
vleugel aan het hoofd, te doen doortrekken.
„den

Wanneer men door den holle—n weg trekt in eene

enkelvoudige colonne,_ met den regter of linker vleugel‘
aan het hoofd, kan men zich, bĳ het uitkomen uit den
hollen weg, zelfs uit de ﬂank, regts of links uitbreiden,
en zich met rotten in bataille formeren, of anders kan

men de pelotons formeren, en zich daarna, met/het from;
voorwaarts, reges, links, of, door te contra-‚inarche’
ren, naar den hollen wegjin bataille flellen.

AR'TIKELg.

‘.

Daartogî’ door dan hollen weg (af hat défilé)
achterwaarts. _
’
д 422. Wanneer de linie, in het retireren, eenen hollen
weg ontmoet, waardoor zij moet heentrekken‚ zal de’

komman—dant en chef haar digt bij denzalven doen hal:
hon

О

5o;
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houden en regts om keert doen maken, en daarna het
commando doen :
I.

’

Дотащили, pas/eert /zct a'd/ild, van _de
¿eide vleugel: af aan.
'

(i) Terllond na het я herhalen van dit commando, zal
de kommandant van hetjregter vleugelbataillon der linie
commanderen: 11e/zterwaaft;a parker; het ddﬂ/d, van
dm regler vleugel af шт.
De kommandant _van het linker vleugelbataillon der li
nie zal daarentegen het commando doen: Ac/Eterwaarts ‚
pasﬁecrt In; dlﬁ/e' , van den linker vleugel af aan.
423. De twee vleugelbataillons zullen dadelijk daarop de
beweging beginnen, zich gedragende naar hetgeen in de ba
taillons fehool voorgefchreven is;"en zoo dra de1 fpits van

_. ieder derzelven regt tegen over den hollen weg is gekomen,
` zullen zij, wendendc het regter‚vIeuge1bacaíllon met rotten
links, en het linker met rotten regis, te _zamen en naast el
kander dcnzelven inrukken: yen te dien einde zal, bijaldíen

de beide bataillons niet te gelijk aan den hollen weg ko
men, het eene het andere afwachten.
424. De volgende bataillons zullen, het eene na liet an
dere, dezelfde beweging, al: het nevenbataillon naar den
kant van den vleugel, verrigten. De kommandant van ic‘
uk: derzclven zal, naar dat zijn bataillon de beweging met

deszelfs regter of niet deszelfs linker vleugel moet begin
a

nen, het hierboven voorgeí'chrevcne commando doen, ín
_ diervoege dat deszelfs voorfle rot het achterile van het on

Í,
о

middellijk voorgaancle bataillon op omtrent eenen атаки! van
е- f'
‘
zes

'n

.L (i) РЬ. хххш. ﬁg. 2.

’

l
.

l

’

Í
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ze's pasfen volgt: en de van de beide vleugels even ver if.
панде bataillons zullen, op dezelfde, wijze, als ten aan‘
zien van de beide eerste is vastgeﬁeld, naast elkander den
hollen weg intrekken.

‘

425. Indien’deholle’ weg den doorto‘gt verleent aan
het front van een peloton ,’ zal men, hem intrekkende , in
iedere colonne de fectien doen formeren: Welke fectien
als dan twee .aan twee te zamen vereenigd marcheren zul‘ll
len, overeenkornih'g‘met hetgene tot den doortogt door
den hollen weg voorwaarls, in 110. 408 en volgende,

voorgefchreven is.“
426». Deze beweging zalbij het hoofd' ‘d’er’twee Сойти
nes bËginnen; op de waarfchuwing van den kommandant
_m chef, ‚of wel van den oilicier , dienhij belast heeft,
van dezelven te geleiden, en zal bij _opvolging worden

voortgezet, naar gelang de afdeelingen van iedere colonne
den hollen weg inrukken‘

и

’

-

427. Zoo dra'het hoofd 'van elke colonne vuit: den hol‘
len weg lcornt, zal men de pelotons in iedere colonnerbiì
opvolging formeren, daarbij te werk gaande naar hetgeen
hierboven, in n“. 412, vo'orgei‘chreven is: en indien -da
kommandant en chef zich met het front naar den hollen

weg wil in bataille’ formeren, zal hij de linkeí' colonne
links,‘ en de regler regts doen wenden , en iedere colonne'
op het oogenblik doen ﬁilihonden , wanneer derzelver

наше afdeelîng in de directie der voorile gekomen is. De
linker colonne zal zich vervolgens iin/cs, en de regter regt: ’
т batazlle formeren; of anders zal eene van beiden connu
~

.

‘

l



’

mar

‘n

и
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marcheren en, nadat de guides zich

fpoediglle op den'

voorllen derzelv'en (см/И; ﬁle) gerigt hebben, alles zich
links .of regts in bataille'forineren.

Вата/Низы детищ/с dm daartogt door den ballen
weg achterwaarts.

а

45.8. Men heeft in dit voorbeeld den hollen Weg ach;
Ater het midden 'dei' linie vcronderíleld. Doch indien het

andersmogt gelegen wezen, zoo dat, bij voorbeeld,’ te
regter zijde van den hollen weg zich twee bataillons meer
bevonden dan te linker zijde, zouden deze beide bataíl‘
lons het eerst den hollen Weg'; in eene enkelvoudige со
larme',y moetencloortrekken. Het hoofd der linker colon=
ne zon in dien tusfch‘emĳd ter hoogte van denhollen weg

blijvenîflil flaa‘n‘7 en daarna met de fpits van het derde
regter bataillon aantreden, om’ naast elkander , in eene

dubbele colonne, den hollen weg in гашиш. Indien,
terwijl zij in deze orde zijn, de holle Weg zich der mate
‘ ‚kwam te vernaauv’ven, dat hij niet langer aan zes man in
front den doortogtl verleenen konde, zou eene der beide
colonnes moeten halt houden., om zich. daarna achter de'
andere wederom in Ìuarsch ‚te begevenò
429. 1.VVurineef het défilé zich achter liet regret of linz

liervle-ugelbataillon der'linie opdoet, zal de kommandanf
en, duf hetzdve alleen van den eenen vleugel af aan doen
doortrekken, en te dien einde iii zijn commando de be"
Woording van dm regar , of van den [ЕМ-е)" vleugel afa/m
voor. die van dt ,beide vleugel: af aan vifi-'plaats llellen.

De
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De beweging zal—beginnen van den vleugel, î’die het verst
“пиетета verwijderd is ,- in’ diervoege, dat het ba

‘taiil’on, .het v'velk1 zichj regt tegen ‘Óv'er” den 'doorgang bei
‚vindt, altijd’heî: 'laatst denzelven binnen rukt.
ARTIKEL

Io@

Fram:  wrandcringm .1

43» De front-yeranderingen ¿ullqn ,_ zoodqnîg,l gli
lhiçerondfgr Рсаас verklaard te worden, op de,’ цоц heti’ormo.‘
ren voorwaarts if; bataille en дfî'o’gt‚;ac/zteî‘waaĳs tén bìg‘ `
mille ,f yoorgefchreyene wijzen ‚aeíchiqdqn.
—‚ _ д, _;
"__;431.

Men YerOnde/ríle'llê, dat de-kojmmandant _en еда“

орде: _midden der. linie ’regthoekig Wil doen van fron;
veranderen.,tdoor het voofuirbxcngen van dçn mkg-#vlek

gelîĳz‘ als dan zal‘hĳ het regter ’vleugelpeìoton unmet
vijfde bataillon , "op -de wijze , in de ‘ bataillonsﬁchgul

ontvouwd, imdb nieuwe rigtng Rellen, we_lke

„gan-dg

linie begeert te geven, en vervolgens commandemeni „тщ

. вы. : ‚1;— im” from “ra/darm, 'apn-’z yíjﬁk блюд.
“ ‘ ’ î” on“, de' linker vleu'gel voorwaarts“ Юз î"-‘—’
-‚‘

’1"!‚".'"‚{‘

"г

-›

дм Nadabdíttopamando ‘hérhaald is, zal de kont#
mandant’m vbcfaan‘àcn kammandamwdes’zesdcn bami!“
lons het bevel zenden, van hetzelva’.‚met peloîonsïregte

" in colonne te doen Hellen; het yvelk insgelijks door de
beide volgende bataillons zal worden {зашиты gebragt‘

433

303
433'.

имевшими; Vde двиньте.
De ko‘mmandant enl chef-zal, te gelĳker tijd ¿im?

den kommandant des vierden bataillons gelasten,4 van het
zelve met p'elotons‘link's te doen in 'colonne zwenken 5

hetgeen even eens ,doór de drie bataillons,‘ Welke 9p бей
regret vleugel van het vierde daan, zal gef'chieden.

434. Не: vijfde bataillon zal zich—niet bewegen.
l

,_

‘L

\

435. De komm’amlaﬁt m chf zal, zoo dra hij zieŕ;
dat defiegter en linker bataillons in' colonne ge’zwdnkerx"
zijn, aan den kbmmandant van het zesde beve'l zenden,"

van -te commánderen :

I; ‘Voorai’zzdrt: in bataille ,

2. Bataillon, hoofd der colonne links; en aan denkomè
mandant van het derde dat,‘ van te comnmnderen:V

1.> Front achter/Waaì'tfin bataille; '2'. ßà'zaillon , bòĳcd
Y¿ler садите [ёж/ел .Ook zal hij aan den kommándzmt

van het vierde gelasten, van de commando’s te doen:
1. Bataillon link: uit da’ﬂa'nk,‘ 2; Link: : 0M; en alan.
агенты het vijfde,Í van te commanderen: 1. ‘Voa‘rwa‘am’

l»an from 'verandëron »,- op "г? eer/ic paloma; 2J Me:
ра/огот : HALF REcTS.’ f* /

'5436.1

'

- _ ’

¿zii

liomnmndanten абс/2:1 in dien tirsfchentijdx

het achtlle peloton vain het vierde' bataillon, op' de wìj- /I

ze, die in 11°. 372 der bataillons fchool is a‘angewezèn’; ‘

in de JiieùweJijn van'v bátaille, op vief-roeden' amands‘
'van -d'en regter vleugel van het' vijfde,» doen Hellen ‚шей
vervolgens commanderen:
f,

2.

MARSCl-Í.

v
‘

. . .
„15'?

и

а f
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\

т
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"` 437. Op de fchiclíike herhaling van ai: cbminahclo, ш
de aìgemeene beweging eenen aanvang nemen.
438.

Het vijfde bataillon zal

zijne front-verandering.

_ :Èoodanig ten> uitvoer Brengen, als in’ de l:|a_r.aillons_y lfchuól‘

‘ ils verklaard?

’

~

" ’

_ 439._НеЁ vierde .zal insgélijks tewerk gáan ,naar hetgeen in _

de bataillons fchool is voorgcfghicei’en, om zien o'p тщась:
Re p’cloton‘mèt liet fron) детищами in [щадит formeren. 1
440. De bntaillons.
den linker v'leuàcl zullen overhoclîs
( of in de rigîing der diagonaal) voorwaarts uitrukken
_ (ddlloi'tercn), cn zich inÑ de nieuwe lijn van bataille begeven,
’ op dezelfde wijze , alef hierboven tot het formeren vourwßarl;

~

l in kamille voorgefchreven is,

’

‘ 44i. De barâillons van _den regter vlengcf zullen pvc;
ììoelîs achicrwaarzs uitrukken , en zich volgens 'de Wijze,
die hierboven tot het formeren met het from achterwaarts in

‚(шт/Нс is vastgeüeldmp de'nieuwe lijn van baume b‘egeyen.
|

_

Q_,

A

Indien“,

д

v

l

.“

Г

‘

’

‚

"

‚,

in dezelfdel verond-erfiellingyenî cene

front-verandering op het midden der linie, ‚del komrnan~
(Зап: en 0/ch den ’regter vleugel Wilde doen4 vooruit
komen, zou hij het achtíle peloton van het vierde banali-_
lon под grondllng gen ‘rigting _moeten aannemen, en na`

lietzcive in de nieuwe` rigtî'ngy gelÎclcÍ tellélìbën; Corry
Lfnándefcn:Ã
у
`
.

„r

""‚'

Van front` veranderen, op ’t viert/a быт/10153 de’

rcgt'e‘r vleugel voòrwaart’s‘.

’ n’

4:43..' Het vierdey bataiilon zou als dan’ee’né {топь
‘-

Kk

~`

‘

ver?

51o

или-тиши”. Vde пышные.
î

l

l

verandering voorwaarts op zijn achtíle peloton tern
uitvoer brengen ., zoodanig als in de bataillons fchool
voorgel'chre-ven is.

444.

Tevens zou het vijfde bataillon zich door zwen‘

king met pelotons regts in colonne Hellen, en zich
‘ achterwaarts in bataille formeren op zijn' regter vleu
gelpeloton, het welk de kommandant en duf, alvorens de
‘beweging te doen beginnen, zon hebben zorg gedragen,
van in de nieuwe rigîing, op vier roedenaleands van
den linker vleugel des vierden bataillons, te Helle .

`\

445. De drie regter bataillons zouden zich door
iwenking met pelotons links in colonne llellen , overlroeks
voorwaarts uitrukken (debatteren) , en zich vervolgens'

voorwaarts op de nieuwe lijn in bataille formeren.
446. — Daarentegen zouden de drie bataillons van den
linker vleugel zich doorzwenking met pelotons regts in‘
colonne Hellen, overhoeks achterwaarts uitrukken , en

zich voorts achterwaarts
op ’de nieuwe
lijn in bataille
I
’

formeren.

l

447. "De front-veranderingen op het eene of ‚andere

'uiteinde der linie ’zíﬂlcn naar _dezelfde grondbegínfelen
worden ten uitvoer gebragt.

l
Í

448.' “Indien ditîop‘het uiteinde van den regter vleugel

gefchiedt , zullen al ‘de bataillons , uitgezonderd het
regter ‚к zich door zwenking met pelotons regts in .colonne

’

`

ч

{lel

Linie-evaluiert.
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t.

l

Hellen , en vervolgens , "naar hetgeen hierboven , in
no. 440, is voorgel'chrcven, te werk gaan, zoo men,
Voorwaarts, en nav` hetgeen in no. 441 is voorgefchreven,
zoo men achterwaarts van front moet veranderen: en

het regter vleugelbataillon zal Izijne beweging verrigten
zoodanig, als in de bataillons l‘chool is bepaald. o
449.

Zoo het Adaarentegen op het uiteinde vanl den

linker vleugel moet gefchieden, zLollen al debataillons,
behalve het linker , zich door zwenking met pelotons

links’in colonne Rellen, en zich, naar dat zij voorwaarts

ol' achterwaarts moeten van foonthveranderen, 'gedragen
naar hetgeen zoo even bepaald is: eil het linker vleugel
bataillon zal als dan zijne beweging zoodanìg uitvoeren,

als in de bataillons f_chool is vastgelleld.
. _ ‚Bewerkingen betrekkelĳk de ﬂow-veranderingen.
‘ 45o: Men zal , bij de frontwerantlerìngen van ver
* fcheídene bataillons, altijd het regter of linker vleugel

peloton van een bataillon tot grondflag der rigtiug aan
nemen.

_
`
’
In/gevalle lde nieuwe rigting niet volkomen of ten

naaste bij loodregt rmogt (laan op de aanvankelijke rlgting
der linie, zoo moet het bataillon, llaande naast hetgene.,
door het welk de nieuwe rigtìng doorloopt, niet over
hoeks voorwaarts of achterwaarts uitfchuìven (ddboítzrm); ‘

dus zal, wanneer de linie bij voorbeeld; op het vijfde
bataillon, met den linker vleugel voorwaarts, moet van
front veranderen, het zesde bataillon zich niet door
zwenking met pelotons regts in colonne llellen , maar
Kk s
de

l

51221
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de front -’veranderìng op dezelfde commando’s en op"
gelijke wijze, als het vijfde, ten uitvoer brengen. Voorts
zal het vierde bataillon hetzelfde , wat hierboven in
n”. 435 aan hetzelve is voorgefchreve'n, verrigten'.
f Indien', 'in hetzelfde geval ,‘ de nieuwe rigtl‘ng‘ aan
het uiteinde van den regter," of‘ van Iden linker, vleugel'
voorbij gaat , zal het bataillon, onmiddellijk naast het

vleugelbataillon llaande , zich , naar dat de linie voor
waarts

of achterwaarts' moet` van front veranderen ‚

overeenkomllig met het zoo' even’ voorgeleh'revene ge#
dragen.

.

‘ „11: . . -

a

.

t

I

- Zoo dra er twee bataillons op de nieuwe изв-ша“
bataille geformeerd zijn), zal de kommandant ch chf
liet- halvvbataillons, het pelotons `о? het twee-gelederm'

vuur kunnen doen' beginnen.
volgende bataillons

De kommandanten dei"

zullen als

dan het vuur in _hun
bataillon, zoo rasifli'etzebre zich gefornieerd
heeft.; >doen'

aanvangen; en ‚de vaandeldragers zullen ‚ onder het

¿mêm 'vóór het miﬂdenvari hun Bûîanl’ûn‘blîjì’en,jdòch_. ‘
de algenieeiie-l guides op

антиген.
1.-.; ‘ ›

hun'ne

plaatfen van' bataillel

‚ ’

i

"

Praat-verandering in тег лиге”;

i  и

6451.

Wanneer twee linien, die ‘achter‘elkandèr in‘

bä‘t‘n’ille‘ﬂàan‚‘ivoorvvaafts‘ of achterwaarts', regthofkìâ
ё? í‘chuìns , ob' liet-'uiteinde van den regter of linker
vleugel’, of op eeni'g ander , Welk‘ bataillon ook,‘ van'
¿le сете linie, van frontmoeten veranderen, zal deze. ‚

Beweging in ‘ ‚beide ’ linien op
worden ten uitvoer gebragt:
en

`\

de `navolgende ’ wijze
`

*

Linìe‘zvolutim.

Vdè повыше.

.51:3

v-.Reggŕlzoeïezlge front-verandering voorwaarts of) het
uiteinde van den regter vleugel der eerße linie.'
452. (1) De ’kommandant en chef zal den kommandant
der tweede linie doen verwittigen ‚‘da‘t‘de eerlle regthoekíg
voorwaarts op het‘uiteinde van derzelver regte: vleugë
_van front gaat veranderen.
.
’

Beweging der eef/le linie.
‘453.’ De kommandanr en еде], of degene, dien hĳ
benoemd heeft, om de eerile linie te commanderen, zal

het regter vleugelpeloton dezer linie, met het front naar
de regter zijde, regthoekig op de rigtìng Pfeilen; waarin.
hetzelve zich bevindt , en daarna, op de hierboven
bepaalde commando’s enrvoorgefchrevene wijze, op dit
peloton voorwaarts van front doen veranderen.

Beweging der tweede li'nie,
~
к
454. (I) De kommandant 'der tweede linie zal, zoo
dra hij verwittigd is van de beweging, welke de зета
moet uitvoeren’, zich naar het regter vleugelpeloton 'van

¿zijn tweede bataillon vervoegen , hetzelve, met het
front regts ,- regthoekig op de `rigting Rellen , waarin
-her zich bevindt ,en daarna op dit peloton ter wederzijden,
met den linker vleugel voorwaarts , van front doen
veranderen, volgens _de wijze, welke’ hierboven voorge
fchreven is.
.Regt

` (i) PL. XXXIV. fig. 1.

Г 1

lik;`

‘

51g
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Regtâoekigc front-verandering achterwaarts , op het
uiteinde wm den regler vleugel del’ ‚en/€2 linie.
455. De kommandant, en ¿chef zal den kommandant
der tweede ‘linie fpoedig doen verwittigen , dat de eerﬁe,
regthoekig op het uiteinde van haren regt'er vleugel,

achterwaarts van front gaat veranderen.
.Beweging der eer/leY linie.
u

456. (1) De kommandant der сете linie zal het
regter vleugelpeloton _dezer linie , met het front links,
‚regthoekig op de rigting Rellen , waarin hetzelve zich
bevindt, en vervolgens, op de vastgelleldc commando’s
en voorgefchrevene wijze , ,de linie op dit раскоп
achterwaarts van front doen veranderen.
з
‘

Beweging der tweede linie.

457. (2) De kommandant der tweede linie zal, zbo
` ras hij van de beweging verwittigd Tis, die de cerlle
moet uitvoeren, eenen aide-de-camp afvaardigen, om
zich van den 'regter vleugel nog cene tusl'chenwîjdte
(intervalle) verder, dan bataillons aflland, in het
n 4alignement: der tweede linie te plaatfen , ten eindey het
punt ‚aan te wijzen; waartegen de regter vleugel dezer

linie zàl moeten aanleunen, en hij zal daarenboven deze
geheele linie door zwenking met peldtons regts doen in,
~
со
(к) PL. XXXIV. ﬁg. 2.
(а) PL. XXXIV. lig. z.
(„А

A
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colonne ﬂellen. Vervolgens zal hij dezelve evenwijdig
met de eerﬂe doen in bataille formeren,‘ op dezelfde
r “mmando’s en ’op gelijke wijze, als men tot het formeren
van eene colonne, met den regter vleugel aan het hoofd ,
front achterwaarts in bataille bepaald heeft; met dit on

deri‘cheid alléén, dat op het commando мышц, het
welk, om de beweging te beginnen , gedaan moet worden,
‘het voorfle bataillon zich in colonne regt vooruit zal
begeven, aanmarcherende op den aide-cle-camp, en op
den pelotous afﬂaud van denzelven-z’al halt houden.
Dit bataillon zal zich daarop, volgens de in de bataillons
fchool voorgef‘chrevene wijze, met het front ¿zahnr
'waarfs in bataille formeren: en al de overige bataillons
zullen overhoeks naar achteren uitrukken (Миша),
om zich naar denieuwe rigting te vervoegen, en‘zich
vervolgens in dezelve met het from: achterwaarts in ba.
taille fcharen.

y458. De front-veranderingen voorwaarts of achter‘
waarts op het uiteinde van den linker vleugel zullen

naar dezelfde grondbeginfelen‘gefchieden.
Regt/zockige front - verandering , wm den linker
vleugel voorwaarts , op het midden der eer/ic lim'е.

459. ledere linie wordt veronderí’tcld, te beitaan
uit acht bataillons.
ë

‘

460. (|) De kornmandant en c/zzf‘zal, na dcnîkomä
mandant der tweede linie verwittigd te hebben' vande»
’

i

in»

(r) PL. XXXV. fig. V1.

mĳ

~

’

.

зуб

¿Linie-evolutie@ Vde AFDEELING.
i

beweging, wellfe de eerlle {laat te verrigten, zfeh naar'

het regter vleugelpelotqn van het vijfde batái"
vòegen,

I

’

’

‘

Beweging а’ег eer/ic linie.

‚
‚
_
‚
_ —
‚
5 г 461. De kemmandant dezer‘lînic zal het-regter vi
peloton van l1et.vijt`de bataîll‘m‘, met‘hec front ngts i

regthoekig op de rigting‘llellen‘, waarin het zich bef`
Vindt, en vervolgens др 'dit разниц den linker vleugel
voo’rwazfrts’, om het midden van front doen veranderen,
op de bepaalde' êomnmndo’s en veorgefchrevene Wijze,

‚Beweging dar ¿wende linie,
д 462. De Каштана“: der tweede linie-2,41, ¿Qq ага“
hij’ verwittigd is van de beweging, dié d@ EË‘rlle‘moe;
nítvoeren , 21с1ъпааг zijn zesde bataillon begeven, hep
regtcr vleugelpeluton van hetzelve, met het front naar

dë r’égter zĳde, regthoekig op de rigring (tellen, “гати
Hët‘zìcll bevindt," en voorts' op dit peloton, oni het
midden, den linker vleligel voorwnárts, ‘yìln’front‘ doen
veranderen ,op de te dien einde vastgellelde commando’s
fen vonrge‘f’chr'evene wijze.
‘
'
‘
‚ ‘ K63.

Om op het: midden der eerlle linie, деп-тезке;
vleugel vóoníîaárts'
, van fronf’te veranderen, zahl'zlnen
dezelfde grondbegìnfelen nakomen.

l

De“ konlmandant der

cerfte linie zal tot grondflag derrigtìng het linker vleugel

peloton van liet vierrle-bgtailllon dier linie aannemen , en
'de konimàndant der tweede linie het linker vlengelpeloton
van het derde bataillon dezer
”’+'‚j

'_ \

t
`4611,.

Linie-evolutie”. Vde AFDîELlNc.
464.v
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Naar dezelfde grondregelen zal men op elk ander

bataillon
live'lgevallen
van de
eerfte vanI
linie,
den veran~
linker,
lof
regternaar
vleugel
Ivoorwaarts,
‘kunnen
front
deren.
_

’

’

Schuin/Hu front-verandering, ‚voorwaarts, op het

uiteinde van dan regter vleugel def eer/ic linie.
- 4,65. De kommandant _an chef zal z_iclï op den теще:
vleugel der eerlle linie begeven, en voorwaarts van den.
linker vleugel het linker rigtingspunt uitkiezen van de

nieuwe ilelling , Welke hij door de linie begeert te doen
aannemen.
466.

’

‘

(1) De adjudant-major ivan het сете bataillon

zal, op de Waarfchuwing van den kommandant ап'а/щ)”,
zich tegelijker tijd met het gezigt naar de linker zijde,
vóór tegen het regter vleugelrot van dit` bataillon {lellen ,
vijftig pasfen langs het voorﬂe gelid aﬂeggen, als dan
halt houden en voorwaarts front maken, en zich ver
volgens, in den gewonen pas , onder het tellen der

pasien, in eene op het Енот van zijn bataillon loodregte
rigting vooruit begeven. `Op het oogenblik, wanneer
hij het linker rigtingspunt dennieuwe í‘telling voor den.>

kommandant en chef, welke zich op den regter vleugel
onthoudt , dekt, zal deze hem doen halt houden: en
nadat zulks gefchied is , zal de adjudant-major blijven
liaan , en de kommandant т chef,‘ na zich berigt te'
heb.
u* (1)21.. XXXVI. ﬁg. x.

"Â 1
/-'

’

Ш: s

gas’
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hebben laten geven van het getal pasfen, welke deze
adjudant voorwaarts van het front heeft afgelegd, om

zich in de nieuwe rigting te vervoegen, dadelijk den
kommandant der tweede> linie doen verwittigen van de be
weging, welke de сете Ilaat uit te voeren, en van het
getal pasfen, die de adjudant-major van het regter vleu
gelbataillon dezer linie voorwaarts gedaan heeft.
’
' 467. Men veronderﬁelle, dat dit getal pasfen zestig
beloope.

Beweging der eer/Ze linie.
468. De kommandant en chef zal het regter vleugel
peloton der eerfle linie in de nieuwe rigtíng Pfeilen , na in
dezelve twee jalonneurs vóór dit peloton te hebben doen
élaatfen, en vervolgens de geheele linie, op de voorga
fchrevene commando’s en de bepaalde wijze, voorwaarts

van front doen veranderen.

~

’

Beweging der ги'ст'с linie.
l469. De kommandant der tweede linie zal, zoo
dra hĳ verwittigd is van de beweging, die de eerlle
moet verrigten, en van het getal pasfen, Welke de adju
dant-major van het regret bataillon dezer linie voorwaarts
van- het front‘gedaan heeft, zich naar den regret vleugel
der tweede linie begeven, en aan den adjudant-major van

het ecrite bataillondezer linie gelasten, van zich vóór te
gen het‘eerí’ce regter rot van zijn bataillon te plaatfen,
daarna vijftig pasfen langs het vóórlle девать doen’, еп
‘
ver

штатами). We тишь.

"5mg

vervolgens zestig pasfenin eene op het from` body-egt@
ﬂrekking vooruit te marcheren, ten einde de lieawe rig
ting-Van detweede linie te bepalen, ~

`

47o. Nadat de adjudant-major van het regter vleugel
‘bataillon der tweede linie het zoo even verklaanle‘ve’rrígt
heeft, zal de kommandant dezerllinie het regter peloton
‘van het eerlie bataillon derzelve ten fpoediglie in de nieu
we rigting Hellen, op' dezelfde wijze, als zoo even ten
aanzien der eerile linie bepaald is, en vervolgens de gc
heele linie op dit peloton voorwaarts van front'doen ver` l
anderen.

Schuin/'ehe front- verandeﬂ'ng achterwaarts,

op het uiteinde van den regler vleugel
der eer/ie linie.

’ 471.

(1) De kommandant en еде/2:11 :ich op den reg

ter vleugel der eerfize linie vervoegen, en »het linker rig
` ‚tmgs punt van de nieuwe llelling, welke hij aan deze
y linie begeert te geven, achter den linker vleugel uitkie

zen.

Te gelijker tijd zal de adjudant-major van het eerlie

bataillon zich, op de waarfchuwing van den kommandant
en chef, achter tegen den regter vleugelman van het derde
gelid van zijn bataillon plaatfen, voorts vijftig pasfen
langs dit gelid doen, en als dan (lil h‘uden en achter
waarts front maken.l

Vervolgens zal hij zich, in den

ygewonen pas, onder ‚het tellen der pasﬁîn, regthockig
aclìtcrwaarls van dit bataillon begeven: en de zich op
den
д
|

(1) PL. xxxvl. fig. 2.

\‚ -
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lden regter vleugel ònthoudende kommandant en chef,
‚zal hem, z_oo dra hij voor _denzelven het linker rigtìngs
punt dektl van de nieuwe llelling, die door dezen is uit
gekozen, doen halt houden.
472. De kommandant _en chef zal hierop den komman—
dant der tweede linie doen verwittigen van de beweging ,
die de yeerfte ‚Наш; te verrìgten, gelijk mede van het aantal
pasfen , welke >de adjudant-major van het regter bataillon
dier 'linie regthoekig achterwaarts van het front van zijn
_ bataillon doen moet, om de nieuwe f'telling,welke dezelve

l'moet aannemen, te bepalen.

`

Beweging der. eer/Ze linie.



>«173. De kommandant en chef zal het regter vleugel.‘
peloton der eerlte linie in de nieuwe rigting ílellen, twee
jalonneurs vóór dit peloton plaatfen, en vervolgens de

/geheele linie achterwaarts van front doen veranderen,
Beweging der tweede linie.
‚474, ‚ De tweede linie zal hetzelfde verrìgten , het welk
‚200 even ten aanzien der eet-[te is bepaald.

зашил/м ﬂow-veranderingen voorwaarts en
achterwaarts op het uiteinde van den
linker vleugel der eer/ie Ìim'e.
475.

De fchuinfche front-veranderingen op het uiteinde

van den linke-r vleugel zullen naar dezelfde grondbeginfe
’

’

len ,

цистит. V.d’= AFDEELING‘“

5‘21"l

fen, welke`z>oo even voor de ‘Ifchuinfchel fŕ'ont-vel-antie-z
rîngen op het uiteinde van den r’egter vleugel zijn‘vast‘geï‘
field, worden ten uitvoer gebragt.
Y Schuin/'cha ﬂeur-verandering, 'van den linker

d‘le’zzgcl‘vooyfwúarzs, op liet тш'т'

_

THt/'eer/k' Лиге; `
u: ‘ ‘

” и

‘

476; y(1)'lVlÍen veronderflelleßtfat de kommandant mf
_chef begee're, op het regter vleugelpeloton des VijfderiA
bataillons fchuins van front te doen veranderen ," om zijnen"

linker vleugel te‘doen vooruit komen.’

‘

477. De komman’dant en ofch zal zieh, in dit geval ,~ ~
op den regter vleugel van het vijfde bataillon der eerl‘te‘
linie vervoegen ‚5 ven voorwaarts van den linker vleugel
dezer linie het linker rigtingspunt van de nieuwe fiele
ling , welke híjbegeert‘ te doen aannemen , uitkiezen:v en
terí’cond hieropc zal `de adjudant-major van het vijfde ba
taillon, op de Waarfchuwing van den kommandanr т
ghef, datgene verrigten ,‚ hetwelk hÌeËbGVen,’‚ irrj n0, 466 ,

Y yoorgefchre‘venîâ

‚

‚

-. '3 n

hr,`

„4,78. De kommandant _en chef zal vervolgens den _kom~
mandant lder tweede linie doen verwittigen ‚van de bewe—
ging, die de eerfl‘e Пааг te verrigten, gelijk mede van,
het
aantalder
pasfen
,- welke
aäjuda‘ntĳlnajor
van hetvanvijfde
bataillon
tweede
linie de
regthoekig
voorwaarts
het
front'>

(и) ш. XXXV. ﬁg. 2.

52;

Lig:ie-èvolz;tim‚_« Vde erneuern."

from doen moet, om de" nieuwe ‚Helling, welke deze linie;

moet aanemen, te bepalen. ’

‘

Beweging dcr eci/la lim'e.4
'

Y

в

‘

’‚ . у

.'

...i
_. ‘ ъ. Д,

„à

479. De kommandant dezer hliniegal het-regter vleu
gelpeloton van het vijfde banall‘lgnLPP de vhierb0ven , in

11°. 468, verklaarde wijze, in de nieuwe rigting flellen,
en vervolgensy de gehele linie om het midden , rmet den
linker vleugel voorwaarts , op', dit peloton vanfront doen

veranderen.

I, ’

I

l

‚
A|

‹

‘

Beweging ‚dar? шиш имен

„дм

'

Ydile. De koinmandaritdertweede linie zelgzòo ras hĳ
verwittigd is van de beweging, die de eer-(le moe: ver
rigten, en van het aantal pasfen, Welke_de’fr0nt-VeranÁ

dering moet bedragen, dem- de hierboveng’lin noi. 466,
Voorgel‘chrevene middelen, de nieuwe Helling, die de
tweede linie moet aannemen, doen bepalen:

¿_i ‘if’

‚
—
.
‚
t
‘ 48x. Nadat de штат-тают van ‘he‘t"víjfde binaíllon
derv tweede linie in de nieuwe iigling gevestigd is , zal de
kommandant dezer linie'het rcgter vleugel'peloron van het

vijfde bátaìllfni in deze rigring llcllen.L op dezelfde Wijze,
alsÎhîerboven ten aanzien van dat der eerlle linie bepaald
is, en vervolgens de geheele 'linie om het midden , met

den linker vleugel voorwaarts, op dit peloton van fr'ont
doen veranderen.

'

.

деда?“

Linie-evolutien.
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m

Schuin/che front-verandering,Lynn" den regter

vleugel топтал: .‚ op het midden dar
Y cer/fc ат.

482.

. .
1""'
De kommandant en rchef zal zich op den linker"

vleugel van het vierde ‚ bataillon «цветении begeven ‚
voorwaarts van den regter vleugel het regter. rigting‘ì :pulir

der nieuwe flelling, welke hij aan deze linie geven wil,
uitkiezen, en den adjudant van het vierde bataillon, op
de navolgende wijze, in de nieuwe rigting Rellen.
 ‚
n

483.

De adjudant van het vierde bataillon zal zich;

op de waarí‘chuwing van den kommandant ene/lef, vóór

tegen den rotfluitet, die op den linker vleugel van het
eel-lle gelid dezes bataillons aanﬂuit, Ilellen ‚ regts front
maken, vijftig pasfen langs‘ het eerl‘te gelid doen, en als

_ dan halt houden en voorwaarts front maken.

Vervolgens

zal hij zich, in" den gewonen pas, onder het tellen der
’pasfen, regtho‘ekig voorwaarts van het front begeven, en

de kommandant т chf hem doen halt houden opv het
oogenblik, wanneer hij voor denzelven het regterrigtings

punt der nieuwe ﬁelling— dekt.
„

«l

484. De kommandant en :luf zal hierop den korn
mandant der tweede linie doen verwittigen van de bewe
ging, die ‚de ecrite Praat te volbrengen, en van het’aantal

pasfen, welke de adjudant van het vierde bataillon regt
hoekig voorwaarts gedaan heeft, om zich in de nieuwe
rigting te begeven.

‘

8:—

` @n

или-тиши: Vde пришлёт: '
Beweging der eer/ie linie.

485. De kommandant ¿à chef zal het linker vleugelpe-f1
Ioton van het vierde ba‘taîllon‘in de nieuwe rigting (tel

leli, en vervolgens de geheele ‚li'nie o’m he't midden,’ met

den regtelî vleugel voorwaarts', op dit peloton van front'
doen veranderen/._

-

‘ _

-

‘

Beweging der {эх/годе linie." ' '

› 486. De kommandant der tweede linie zal, zoo dra'
hĳ verwittigd‘i’s van de beweging,’ die de ee‘rí’ce moetA ûìt
voeren, gelijk tnede van het атм ‚pasfen,

welke de‘

front-verandering bedragen’n‘10èt, op de” onmiddellin
hierboven, in n0.' 483, voorgefchrevene Wijze,‘ door deli’

adjudant van het viegde bataillon’ de nieuwe ílelling’ doeń

bepalen, Welke de tweedelinie moet-aîinn’cînenz'
487.‘ Nadat de adjudant van hét vierde bàta’illon in del
“ilî'éuvve rigtjng'gevestigd iS , Zal de komìînandanr der twee‘

fdd linie

lil-Iker1 vleugelpélötouvaíl dit ba‘raíllon‘iiì de”

nieuwe rigtìng ﬂelleu, en daarna de geheele linie oin’h’e’t
‘midden, met den regret vleugel voorwaarts, op dit peá’
‘lüton van ff‘out doen verandeîenï"

_

‘

’ :Bama/‘kingen бете/Маш]: de" fr‘ohlîììcí'aîîdeg’iìz’gcr’z“
’
op twee linie/z. д
488. De kommandant der ecrlìe linie moet de oplet
_ tendheid— gebruiken, van aan deze linie het commando
marsa/5', tot de v'olvoering der `algemeene beweging, niet

’

Y

9 '

I

сег—

минувшая:- Vde дивным. ‘

'ses

eerder ‘te doen, dan wanneer hij ‘ziet’,’d‘at" de tweede ge
a‘eed is, om de hare te beginnen: .en de kommandant van
deze moet de ukvoexing van de.” algemeene beweging zij
ner- linieî gelijktijdigfmetëdìe der eerf’ce, doen aanvan
gen!

'

489. AIn de ŕegrhoekige'front~vcfanderingen3 moet de
‘grondﬂag der rigtîng van de tweede li'nie zoo veel verder

regts of links genomen worden, dan die der eerlle'lïal's
de bataillons afﬁand met acné tusfchenwijdre (типам)
bedraagt:

‘

‘

496; In de fehuinl'che frontlveiranderingen, moet menY ’
tot grondﬁag van de rigting der tweede liniede afdeeling
nemen, die -juîst met degene, welke tot grondllag van ‘dc
rigting der eeìﬁe genomen isi overeenllemt.
“

49’1‘. Elke nliniejńóet hai‘e l‘fn'mtlveranìdering om eene
niet van de plaats' komende fpil (pivot ﬁxa) verrigten, en
zich daarbij gedragen naar yhetgeen hierboven voor de

front-veranderingen op ¿éne linie iS vastgeí’celd , nitgezon-ì
derd in de gevallen, welke hierboven;> in nv'. 457 en
n58 , Voor de tweede linie aangewezen zijn.

492. Indien,l inde finne-vei-àncleringen, de nietier
i'igìing der eene linie niet evenwijdig wais Inet die der ап—

`¿lex-e, 20u het kunnen gebeuren, dat _de ‘tv‘veec‘le linie de
eerlle làwamte doorl'nijden, of dat zĳ zich te veel van
dezelve verwijderde; iets, welks voorkoming >van het ui.
ferfle belang geáclit moet worelen. Dewijl nu de тиф:
len, welke men hierboven Beet“: voorgefehreven,’om de
Ll `

‘4

`

в:

/
*516 '

интуицией) Vde nam:me

" avenwijïlig'heid der beide linien te verzekeren , en die zich
wegens hunne 'ïeenvfoudiglield boven middelen, welke
meermeetkumdig juist, maar langdradiger ‘en ingewikkel
der zijn, hebben doen verkiezen, geringe verfchillen bei
trekkelijk de hoeken kunnen veroorzaken, waaruit `bij
eene groote linie aanmerkelijke afwijkingen zouden ont
ﬂ’aan; zoo moet de kommandant der tweede linie, zoo
dra er twee of drie’bataillons geformeerd zijn, de rigting

der vbeide'linien met de grootlle zorgvuldigheid waarne
mengf'en wanneer .hij oordeelt, dat-.de rign‘ng der tweede
linie niet met die der eerlle evenwijdig is, haar, "door de

vaandels der reeds geformeerde bataillons te doen vooruit

komenoftemg gaan, ten fpoediglle verbeteren: en door

dień debataillons , die zich in marsch bevinden, wanneer
zij in‘de linie komen, zich naar de rigting ‘der reeds ge.

vestigde vaandels moeten voegen, zal het door dit middel
gemakkelijk vallen, om de evenwijdigheid der twee li.
nien op eene voldoende wijze te verzekeren.
`’

493. ‚- De í‘chuinfche front-veranderingen zullen den
tusfchenlland (intervalle) tusfchen de twee linien vermin"
deren., en deze vermindering zal des te aanmerkelijke:
zijn , hoe grooter de hoek is, dien de nieuwe rigting met
de aanvankelijke maakt. Zoo , daarom , na het voltrek

ken der beweging, de kommandant en chef oordeelt, dat
het noodig is, den tusfcheníland tusfcllen) ~de `twee linien
te herllellen, zal hij daartoe aan den konimandant der

tweede linie bevel zenden, die terÍ’cond hierop zal doen

regts om keert maken, en de tweede linie zoo ver zal,l

doen terug trekken, tot dat dezelve haren Èfﬁand weder“,
0m verkregen heeft.
.-

'

‘
l

‘

-

J

мига-тиши”.

V'de двиньте.

5lì?A

494-. Zoo in de fchuìnfehe, als in de regthoekìge front
veranderingen, zal de tweede linie aan den eenen kant

buiten de eerlle uitlleken, en aan den anderen kant de
eerﬂe buiten de tweede. _Indien ‚de kommandant-m-c/zef.
begeert, dat de vleugels der twee linien overeen komen,
zal hij daartoe aan den kommandant der tweede linie last
zenden, die terílond hierop dezelve met peloton: иди
‘(of links) achterwaarts in colonna zal doen í‘tellen en

doen marcheren, om haar op defhoogte Van‘den‘vleugel
der eerfle linie te doen komen. г Doch zoo de nabijheid
van den vijand geen tijd tot het verrigten dezer beweging
megt vergunnen, zou het gemakkelijk vallen, ‚de .vleu
gels der twee linien overeen te brengen-,Adenop-bgçgiìlogef
uit de eene linie in de andere te doen overgaan.
, _(
Xs

ARTIKEL

l
«2

rr.
\

l

Orde _an ¿chelonïCof ‚trapswijzey
495. ‚De orde т ¿alsdan (of de trap‘swijze шившихking) kan bij het verlaten van een alignement, hetwelk
geacht wordt, met‘dat van den vijand evenwijdig te zijn,
of ook wel van een alignement,y hetwelk met dat van den
vijand eenen hoek maakt, worden aangenomen: en men
kan de échelons f of trappen) of van den’regrer of van den

linker vleugel der linie af, en ieder‘ni't een regiment of
uit eene brigade, formeren, op zoodanig eene wijze, all'

hier flaat te worden verklaard.

Ll 2
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Eer/ic ондатра/Лид.

‘ 496.

Indien de linie evenwijdig met die van den’vĳand

gefchat wordt, zal de kommandant т chef, Wanneer hĳ
uit den regret vleugel wil doen т dcha/on marcheren,
het commando doen:
‘
.

1. Met „утешен (05 brig/adm) op (zoo wel)
рифа т ¿cha/an.
(1) Еп nadat dit cpmmando herhaald is, zal de kom‘
mandant т chef commanderen:

"r
2.

In ’t aval/ecran,
ren.

fcgi: de e'chelom Дупле—
“

497. Na het herhalen van dit commando , zal de kom
mandant van het regter regiment of van de regtcr briga
de der linie commanderen: i. Bataillon voorwaarts;
n. -MA’RscH.
495. Op het сете commando, zullen het “мадам
en clel beide algemeene guides van ieder der bataillons, uit
welke het ecrite échelon bellaan moet, zich zes pasfen voor‘
waart; begeven.

'

_

(I) Px.. XXXVII.\ñg. I.

'

фу

Linie-evolutie".
‘
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499. En op het tweede, fchielijk herhaald wordende,
commando , zullen deze bataillons beginnen te marcheren,

590. Naardien het regter bataillon des eerllen échelons
den mai-sch van al de volgende échelons moet regelen , is
hetv van zeer wezenlijk aanbelang, dat hetzelve regthoekìg
vóór zich uit marchere: en dien ten gevolge zal de kom
mandant an chef, wanneer hij het noodig oordeelt, ja
lonneurs achter dit bataillon kunnen doen plaatfen, om

des te beter deszelfs directie te verzekeren.'
501. De volgende échelons zullen zich, het eene na
het andere, in beweging Rellen, daarbij in acht nemen—

de ‚ van tusfehen elkander het bepaalde aantal pasfen operi
te laten: en ieder échelon zal op het commando van dag
zelfs kommandant aantreden, welke te dien einde zal. tel

len, of doen tellen , de pasfen van het onmiddellijk voor
gaande échelon.
502. Een der rotﬂuìters van het regter vleugelpeloton
van elk échelon zal zich tegen over het linker vleugelrot
van het onmiddellijk voorgaande échelon ilellen, en ter
hoogte van zijn bataillon naauwkenrig in het voetfpoor

van dit rot marcheren. Door dit middel zal de komma-n#
dant van het regter bataillon van elk échelon kunnen bel

merken , of zijn bataillon ook zijdelings afwijkt, en over
het onmiddellijk voorgaande heenfchiet.
geg. Het regter vleugelbataillon van elk échelon zal
:met het onderhouden van den affland belast zijn, waarop
het van het voorgaande échelon moet verwijderd wezen;

an de overige bataillons zullen op dezelfde hoogte, als

Ll 3

‘

het

530
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/

het regter, marcheren , en in acht nemen , van hunne tus

fchenwijdte aan de regter zijde te onderhouden.
504. Om uit den linker vleugel échelons te formeren ,
zal men dezelfde grondbeginfelen nakomen;\en als dan
zal het linker bataillon van het eerlle échelon het 'îigtings

bataillon uitmaken.
‘505. De afflanrî tusl'chen de échelons zal gewoonlijk
honderd pasfen bedragen. Hij kan echter ook meer of
minder wezen, naar gelang der Qogmerken van den kom
mandant m’c/wf.
506.

‘

Als de échelons, op de zoo even verklaarde wij

ze, aan het marcheren zijn, Wanneer de kommandant т
dief de linie begeert te herltellen, zoo zal hij aan den
kommandant van het eerlle échelon last geven, van het
zelve te doen ftil houden en van eene algemeene rigting
te doen aannemen.

Deze laatst genoemde zal als dan , na

.zijn échelon te hebben doen halt houden, zich naar den
regter vleugel vervoegen, aan den vaandeldrager en de
heide algemeene guides van het regter bataillon gelasten,

I van naar hem front te maken, dezelven, zoo veel moge
lijk , evenwijdig rigten met de aanvankelijke rigting der
linie,ven daarna de commando’s doen:

1. medels си

generale guide: in ’ç alignement z- a. Саше: in ’t aligne,
man@
‚

‘

507; гТегйош} nadat deze commando’s door de kom@
‘mandanten der bataillons, uit welke het eerfte échelon
ЬеРсааг, herhaald, en zoodanig, als hierboven, in
’
n?.

Lìma-cvôlwien.’ Vdeïmiznmcl

53g

n°. 36mm 364 Ais'voolzgefchrewengi'vetfnìtvoet gebragt
zijn, zal ieder derzelven :comminçißremgNaar Йог-тай
den : MGT U.
г f
~
,' ‘
"y: :the: :Tl ‘ '1_1 ш:
- 508.- in dientusl'chentìjd zullen ‘.de'volgende, échelons

negt' vooruit .blijven doormarcberen; ‘en het eener nu het
andere, op de commando’a îhunner матчами fkoma

mandanten halt houdenxop omtrent Nágrmasd'enaiflands

van de binnenzijde. der-1mie'vanrbntaille., f. ' ¿

m’

509. Terllznnd nadat het tweede échelon пап-ваты
_ den heeft, zal de kommandant. Vanhetzelve commandes

nen:

1. Уши]: т gmmh guides' in ’t Wigner/engr:

De vaandeldrager en de beide'nlgemeéneguidsyan elk
bataillon zullen daarop regts om maken ‚ en zich ten Грос
digile in yde tigtingder' vaandels' тащи eerlle échelon
Hellen: en nadat zulks мерам is, zal;y de kommandane
van het tweede échelon commanderen: 2. Guide: 4in,
’1: alignement,
en iedetbataillons
kommandant,zijn,
zoo het
ras
ziet, da@ nl'jnej
prelotéńis' 'guide's'A'gel'Slaatst

commando doen: Naar heŕmidàlm t: mor U.

 510. fDe volgende ¿échelon-s A‘zullen"trl-elta liet-ifeeń'eîna
het andere, op dezelfde wijze in de lijn van bataille Heli
len"

5u.

` \\, 1"' к

'ra ‘Nvu’ \' М С.)

Ieder échelons kotnmandantîtzal, .zoo dra zijn ì

éehelon gerigt is, commanderen; Gujgglasv ,___ _INGERUKTg

doel; de vaandeldrageŕ en >de tweealgerneene guides van

@Ik ЬагаШоп защити;Шафчтэёег aanwenden.
op het çommando Vaandcl: щадит. lice Welkdekom

\

L14* .,..

.. . мы“.
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xnandant en chef, wanneer het laatste échelon zich op de
lijn van bataille gevestigd heeft, doen zal.
gta. Nadat het сете échelon gerigt is, kan de kom-A
папани: en chef door hetzelve het bataillons, halve-ba.
taillons, pelotons of twee-gelederen vuur doen beginnen ;
en de volgende échelons zullen als dan hetzelve op hun-_»
ne heurt aanvangen, naar mate zij zich op de lijn van
bataille gevestigd hebben. Ín dit.geval zullen de twee
algemeene guides van elk bataillon weder op hunne plaat
fen van bataille inrukken; doch de vaandeldrager zal de
zijne niet eer hememen, dan op het commando Vaandels
ingerukt , het welk door den kommandant en chef, nadat
de linie geformeerd is , zal gel'chieden.

513. De kommandant en chef kan qp gelijke wijze met
échelons doen retireren. Hij ’ zal te dien einde comman

deren:

Q‘

‘
i, Met „утешал (of brigadas) op (дар weg'

Pet/.m И дети.

—

i(En nadatr dit commando herhaald is, dump laten vol-_
.

$6115

g, (1) In‘ *t retirara», ngt: (of lip/h) de ¿cila
‚‚

ì

’

(om formeren.

| .
\

5.14T Na het herhalen van dit tweede commando, zal de
kom'

E

Q), 1.a- дхшх- не а.
’l
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53,

kommandant van het eerfte échclon’ hetzelve ragt: o» km0

'doen maken, en doen aanmareheren.
5:5.

De kommandant van het tweede échelon zal het

zelve doen regis om ykeert maken, wanneer het eerûe ten

naaste bij het twee derde gedeelte van de ruimte heeft af
;e‘egd, waarop zij van elkander moeten verwijderd wezen,
en vervolgens doen aanmarcher'en op het oogenblik, wan

neer het de bepaalde tusfchenwijdte'CInzermlle) bekomt.
516. Ieder der volgende éçhelons zal op deszelfs beure
pp dezelfde wijze te werk gaan, als zoo onmiddellijk tel.

aanzien van het tweede is bepaald.

517. Wanneer de kommandant en chef de linie be
geert te herllellen, zal hij aan den kommai dant des eer
ilen échelons gelasten, van hetzelve te doen halt houden

en te doen regĲ om keert maken, en van eene algemeene
rigting aan te nemen.
’
518.

De volgende échelons zullen blijven doormnrclie.,l

ren , verder het eene na het andere op het commando van
hunne wederzijdi'che kommendanten, als zij de lijn van
bataille omllreeks vier pasfen over zijn, halt houden,
daarop regt: от keert maken, en als dan" volgens de hier
boven voòrgefchrevene wijze op _die lijn worden вех/сэ

два—
Iwan}: „шили/та,
519. Indien de rigtîng der linie onderlleld wordt, mee

die van den vijand eenen hoek te maken* en de попивал
L1 5
dant

y.534

Linie‘c‘valutien.
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"dan: en dwf haar in échelons evenwijdig met deze laatﬂe
begeert te formeren, zal deze beweging met regimenten
of brigaden, op de navolgende wijze, kunnen worden

lten uitvoer gcbragt»

‘

520. Indien de rigting der linie zoodanig is, dat de
regter vleugel nader aan de vijandelijke linie komt dan de
linker, zal de kommandant en chef zich naar den regter
vleugel begeven, en, op de hierboven, in n°. 465,voor
gefchrcvene wijze, eene nieuwe ‚’rigtín’g bepalen, welke

hij oordeelt, met die des vijands evenwijdig te zijn.
521, De adjudant-major van het теще: bataillon zal
als dan, op de waarfchuw'mg van den kommandant en
chef, hetzelfde verrigten, wat hierboven, in n?. 466,
is voorgefchreven, om dezen hoek te meten.
‚у

522. Men veronderilelle , dat de opening van den hoek
zestig pasfen bedrage.

523. Als dan zal de kommandant en dch aan elken
brigade-kommandant het bevel doen toekomen, van, op
‘het regter vleugelpeloton van zijne brigade, of van elle
regiment zijner brigade, zestig pasfen voorwaarts te doen
van front veranderen.
524. Indien de échelons ieder uit eene brigade moeten
bellaan, zullen de brigade-kommandanten, zoo dra zij

~ het bevel van den kommandant en chef ontvangen heb
îbeñ ,- Izich elley naar het regter bataillon van hunne brij

gade vervoegen, enden adjudant-major van dit bataillon
_

‘ J

L

'

„vers

[лиге-тяжел. Vde> „папина.
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Iverwittigen van de beweging, diegedaan moet worden,

— gelijk mede van het aantal pasfen’, welke hij voorwaarts

behoort te doen.

”

525. _ De adjudant-major van >het »regter bataillon van
iedere brigade zal dadelijk daarop, naar hetgeen hierbo
ven, in n0. 466, is voorgeí‘chreven , te werk gaan.
526. (1) Ieder brigade-kommandant zal het regter
vleugelpeloton zijner brigade op den in de nieuwe rigting
geplaatsten adjudant-‚major rigten, en vervolgens de ge
heele brigade op dit peloton voorwaarts van front doen
‚veranderen.
l

527. Indien deéchelons elk ilechts uit een regiment
moeten beílaan, zullen de regiments kommandanten daar—
toe de order van den kommandant hunner brigade ont

vangen, en zich terﬁond daarop naar het regter bataillon
van hun regiment vervoegen, aan den adjudant-major van
.dit bataillon gelasten, van hetzelfde te doen, het welk
zoo even met betrekking tot dien van het regter- bataillon
van elke brigade verklaard `is ‚ voorts hun regter peloton
op den adjudant-major rigten, _en daarna hun regiment
op dit peloton voorwaarts van front doen veranderen.

518‘. (2) Nadat aldus de échelons geformeerd zijn,
zal de kommandant сп chef, indien hij oordeelt, dezelve“
digter bij elkander te moeten brengen, daartoe last zen

’
I (r) PL. XXXVIII. парь
(2) PL. XXXIX.'rîg. ‘g.’

‘

den;
,tw

.5136
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/
den; en de kommandant van ieder échelon zal tetﬂond ‚
na dezen last ontvangen te hebben, zijn échelon doen op
marcheren, en hetzelve op den aflland van het onmiddel
lijk' voorgaande, welke hem voorgefchreven is , doen

halt houden: intusfchen zal het eeríle échelon zich niet
bewegen.
529.“ Ieder échelons kommandant zal op het oogen
blik, wanneer zijn échelon halt houdt, hetzelve rigeen,

en dadelijk daarop commanderen: Bami/lan voorwaarts.
530. Het eetllze échelon zal zich vervolgens, op de
waarfchuwing van den kommandant en chef., in beweging
flellcn; en de kommandant van ieder der volgende éche
« lons zal zijn échelon doen aanmarcheren op het oogen
blik, wanneer hij het onmiddellijk voorgaande zich ziet
bewegen. Voorts zullen de échelons geﬁadig‘denzelfden
afl’tand van elkander onderhouden»l

531. Het regter bataillon van het сете échelon zal
het rigtings bataillon uitmaken, en men zal achter dit ba

taillon jalonneurs kunnen ftellen, рт des te beter des—
zelfs directie te verzekeren.

De overige bataillons van

dit échelon zullen altijd ten naaste bij met het regte: ba

taillon op dezelfde hoogte gehouden worden.
532. Het regter bataillon van elk der volgende éche
Bons zal op den bepaalden afﬁand van het onmiddellijk
voorgaande échelon marcheren. Een rotíluiter van den

tegter vleugel dezes bataillons zal zich achter het vaan
deltot van het linker bataillon van het voorgaande écho
lon

Linie-evoluzien.
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Ion vervoegen, en, ter hoogte van zijn bataillon, het
voetfpoor van dit rot nanuwkeurig volgen ‚ ten einde ‚ zoo

het échelon regts of links kwam uitte wijken, de com~
mandere'n'de ofﬁcier van hetzelve zulks zou kunnen ge
waar worden: en de overige bataillons van lieder échelon

zullen zich naar het regter bataillon van hetzelve regelen.
533.` Indien de linker vleugel der linie zich nadeí', dan

‘ de regter, bij de vijandelijke linie mogt, bevinden, zou
men, naar dezelfde grondbeginfelen, de échelons uit den
linker vleugel kunnen formeren.
bemerkingen betrekkelijk т: ‘ﬁìmerm der домом ‘
uit eens /ìhuinß/ze rígtiîzg , ten aanzien v'an

día de: vijands.

‘

‚ь

534. Hoe grooter’de hoek is , welke de twee rigtingen
onderling maken, hoe’meer de échelons over elkander
komen, of elkaar bedekken zullen, en hoe groote: ook

de ruimte zal zijn van het eene tot het andere.

‘

535. Offchoon, Wanneer mende échelons op deze
wijze formeert, zij min of ‘meer over elkander {chie
ten, zal het des niet te min gemakkelijk vallen, de vol‘
le linie op; onderl‘cheidene wijzen te herllellen. I`

An

53&
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In.v

Retraite en echiquier (fc/zaak:- of ‚идиш/23
- terugtogt, of het мятежи. то; evene
en anca/ene batalllònr)
536,

De aftogten échiquier zal, bij afwisfeling, met

de evene en onevene bataillons, opde hieronder ver
klaarde Wijze, gel'chieden. v

537. De kommandant en chef zal, Wanneer hij deze
beweging wil doen verrigten ‚ het commando doen:

1. (I). Op honderd parfait v'en бандит (of met
evene en onevene благ/10:25) rellreren.
En verder, nadat dit commando herhaald is, comman
deren:
`
2.

Onevene (of evene) bataillons, vangt aan fin
èeweging.
` `
Y

,

`

‚

538. Terllond na de herhaling van dit tweede com#
mando, zullen de kommandanten der bataillons, die de
beweging moeten beginnen, daarop laten volgen: l1. Ba
taillon, regl: от = KEERT; 2. Bataillon voorwaarts.
'
De
,.

(1) PI.. XXXIX. fig. I.

Linie-evolution. Vde AFDEELINGÈ»
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‘-"De kommàndant’m chef zal vervolgens comman'deren:
IJ

f. 3.‘ Ï—Mmscn.‘
l,

дач.

‚r.
т;

.
1;’

539. `Op dit commando, het welk door de kon'imandan
. ten vanßembptgilloná, die _regzs om keert hebben gemaakt,

l met vaardigheid herhaaldfrn'oet worden, zullen deze Ваган—
longl‚ig;d%ä‘lgew9neﬁ paseanmarcheren, zich, >volgens de

Y мцрддщ'йп‘дефицит; fchool aangewezen is , regrhoekig
achtexwaatçs ,aan begeven, en halt houden, op het comman
do ~leningen.weelerhzijdljehe kommandanten, zoo dra zij het bc~
paalde getal pasfen hebben afgelegd.

,l ‘

54o. _ieder baeaillons kommandanç. zal zĳn bataillon., na
he: te hebbenlvdoen halt honden, reges om keert doen ma
ken , ‘en hetzelve evenwijdig met de eerfle linie rigren , zon.
’ der zich op te houden met de rigting der overige bataillons.

541. Zoo ras de tweede 'linie zich in front herl’celt,
zal de kommandant der eerlle commanderen:

‚

1. Bataillon; , regt: om keert.
г

.2. Bataillon: voorwaarts. ‘
~En nadat deze commando’s herhaald zijn, daarop ter-J.
(loud laten volgen:
3.

‚

MAnscH.
54a.

De eexñe linie zal hierop, volgens de hierboven

voorgefchrevene wijze, terug trekken,

zich door de rus

fchenrnirmen (intervalles) der :we de heenibegeven, dezel
ve honderd pasfen voorbij marcheren, en als dan hal: hou

den ‚

540

мига-тиши.

Vde правьте:

den, zich in front истец“, en op à: hierboven verklaar-¿d
wijze gengt worden.

Ж»

I)

543. De tweede linie, nu de 6eme geworden ,’_ zal орг
hare beurt hetzelfde verrigren; en zoo voort gaande bĳ af
Wisfeling.

544. De Байтов: kommandánîen der сете linie топей
hunnen vaandeldrager altijd naaúwk'e'úi'ig doen áánmárcheá
'ren op het middelpunt der ŕuîrńte túsfc'h'en de bataillons der

tweede linie. door" welke zij moeren heeh trekken , en het ie
iran dit ринг aan, dat zĳ het aantal pas'l'en moeten tellen;
welke hun voorgefchreve'n zijn; van 'de eene‘ linie :ot de an!
dere ze moeten nerneń.

‘ 545.

(i) Wanneer de kommándanten chef de linie Ëeì

geert te herilellen., zal hij, hádat de eer-fle linie` zich in
marseh begeven heeft, eene годы doen ﬂaan; welke rof
fel ten f'poedigíle door de tamboers van al de Bátaillons
dezer linie herhaald worden moet. Dekommandanten

van de bataillons der eerile linie zullenI Hierop hunne оп
derliebbende bataillons, zoo dra dezelven in de tusfehenì

wijdten (intervalles) der tweede gekomen zijn, doen halt
houden, voorts regis om keert doen maken, en derzelver

rìgting verbeteren; en de komma'ndant en c/icf zal vervol
gens, indien hij het noodig oordeelt, eene nieuwe rigtìnä

over het geheel klinnen doen aannemen'.
Bewerkingen betrefßkclìjk de retraite en échiquiery

` regu/if.

‘

546. Indien de vaandeldragers, naar behooren,‘in` de
’
groot
(r)

Px.. XXXIX. iig. за

‚

\
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grootte van den pas geoefend zijn, zullen de bataillons,
die in het terugtrekken even veel pasfen hebben afgc‘ .
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 ove
rige; dan zou de bataillons kommandant hetzelve weder
in de algemeene rigting moeten brengen.

547. De kommandant cn ¿hef kan den afitand tusfcben
de twee linien wel op meer, maar nimmer op minder,
dan honderdnpasfen bepalen.
ARTIKEL
‘a

7‚

.i .

7

548.

13.

Doortrekkm der linien.

Wanneerde kommandant м chef het doortrek

‚ken der linien in het retireren wil laten ten uitvoer bren

Ygen, ‚zal hij" de eerfle linie doen terug trekken, en, als
/dezelve tot op vijftig of zestig pasfen van de tweede ge
komen is, het commando doen:
‘
с

x.

Link: (of иди) uit de ﬂank pas/eert de
linie.

Nadat dit commando herhaald is, zullen de bataillons
kommandanten daarop teritond laten volgen: 1. Batail
lon, links (of regu) uit de ﬂank; 2.114“ решат, met

rauen regt: (of links).

`

’

En verder zal. de kommandant т chef commandercn:
в.

Gezwinde par г: Manson.

Mm

«f

549»

54a

лишившие”. Vdc лишавший.
549.

Op lili, fchïelijk herhaald wordende, commando,

zullen de bataillonsl der сух-пе linie datgene , het welk 'm de
bataillons fclìóol is voorgefchrevcn , verrigten.

550. De ltommandant en duf moet #denkommandant
der tweede linie van de beweging, ‘die uitgevoerd moet
worden , hebben doen verwittigen; en wanneer deze ziet.,

dat de eerlle linie de tweede nadert, zal hij', tijdig ge
n-ocg;:_omnîet den. marseh der eerfl'e linie-'opte houden ,
commandcren:
’
f 
Y
|

I.

бесит verdubbelen.

551-. De kommnndanten van de bataillons der tweede
linie э dit commando herhaald
hebbende э zullen daaroP
‘
tsrílondì laten
volgen:
1. Tweede
Десне”
regt: А.uit._ dc
. .>
,tu .. .
.
Г
ì Y
î

ﬂank; ‘2. ‚Regt: 21631.
‚
_
‚
" ‚Eu‘de lkmnmandax‘ìf'dcr tweede li'ni'e zal vervolgenls
.‘

' .

‘

‚

‘

’

"

‘

LV

‚ ‚

:.

‘

“‘

`)

‘

’

commandcrcn :

«
I“‘

2.

MARSCH.

5 ‘
_
‘

4

‘

‘

'-

1 та: *к";

7.

J» *l

д:

Op dit', `feltielijlt herhaald` vlvotélende, "commando,
zullen de tweede fectien zich acliìer' 'de .eerlle begeven,
_ Q _ door! met hetgeçn_i_n de bataillons fchool is voorgefcllre
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Вагинит." чае-шёпшшы _
»

‘

. ж

4

'i 354. i D@r kommalìdant дн v/zzf

d€`eërßéïîńïégfïv¢ànlî

neer zij gekomen is op den afftand, welken hij
бегает, achter' de 'tweede teçmneten-,nçmçn~,_ß1alt doen
houden en doen from maken, voortstde colonne in de
' rigting (tellen ‚ Welke hij aan de linie begeert te geven, en

ham-.vervolgens link; (of (еда) in ИМЕЛ: .forfxneïçm _.д
ì t 555.

Indien derkomìmandant 'en .e'ńëf,’ .iyns fte@

eerite linie te doen tetireren, de_.twe'edëïtnih'ie doeìnááváná
ceren voorbijy de filaât's, WêlkeA dey eeïfïc 'befTaat ,' .iai
bij ‘aan _с1;п.1‹ош1папс1ап;;асг ltwvyeeçirzflinie bevel zenden;

van dezelve te doen vopljwnar'tâ rukken.

ч

1

'__
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deze beweging door de tweede zie‘t verrigten, comú‘ìau‘
deren:
1.

Regt: (of links) uit de flank pas/cert de
linie.

Nadat dit commando herhaald is, zullen de bataillons
kommandanten der eerlle linie daarop terllond laten vol
gen: I. Email/ons, regis (of links) uit de flank ,‘ a. Regt:

(of links) = om; 3. llch регат/25, met rouen regt: (of
links).
' ‘En verder zal de kommandant der сете linie comman
deren:
" ‘

2.

Gezwinde pas = Mansart.

559. Op dit, гоняешь herhaald wordende, commando,
zullen de bataillons der сете linie , om de bevolen: bewe
ging ten uitvoer te brengen , te werk gaan naar hetgeen in de
bataillons fchool voorgefehrevcn is.

560.

De bataillons der сете linie moeten, na de twee

de 'te zijn doorgetrokken, onderling op gelijke hoogten
marcheren, en de bataillons kommandanten, adjudant
majors en adjudanten moeten hierop, gelijk mede op het
onderhouden dervafllanden tusfchen de pelotons en der
tusl'chenruimten tusfchen de bataillons, >een waakzaam
oog` houden. De tusl'chenruimten moeten, indien de pe
lotons r'egts uit de flank marcheren, links, en, zoo zĳ

'links uit de ﬂank marcheren , regts genomen worden.
561.

Zoo dra de сете linie door de tweedeis heenge’
trok‘

Linie-evalurìen. Vde повыше;
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trokken, zal de kommandant van deze laatst genoemde

commanderen:
I.

Her/iel; de решат.

En nadat dit eomnîando herhaald is,‘ zal de komman
dant der tweede linie er verder op laten volgen:
2.

Tweedá Леши = Maresca.

562. Op dit, fchîelijk herhaald wordende, commando,
zullen de tweede fcctien weder opnlarcheren, zich daarbij
gedragende naar hetgeen in de bataillons fchool voorgefchre
Ven is.

‘

563. Nadat de tweede fectien zijn opgemarcheerd , zal.
de kommandant der tweede linie dezelve doen halt hou
den , ten ware , dat de kommandant en chef hem last ge
geven hadde, van dezelve nog verder te doen voorwaarts
rukken.
‘

ARTIKEL

14.

Vaorzienirrgen zegen de ‚тати.
564. Men onderftelle, dat eene colonne‘van vier ba
taillons, met den regte: vleugel aan het hoofd, in een
vlak land, met pelotons marchere, en op de beide flan»
ken door huzaren of kavalerie kunne verontrust worden.
Als dan zal de kommandant en c/ìef de colonne tot op

fectîen-distantie doen oprukken, voorts buiten den marsch
Mm’ 3

de

§46

Х
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dediviﬁen formeren, en, nadat dit volbragt is, het com.
mando doen:

(I) Colonne zegen da Жажда/те.
565.

L

Nadat dit commando herhaald is, zal hij, nog- v

maals tot op féctien-distantie doen oprukken.

`

1

566.

De kommandanten der drie laatste bataillons zul

len ieder deszelfs voorPce джипе, "op omtŕent ïanderhalven
pelotons afí‘tnnd van het achterflse des onmiddellijk voor

gaanden bataillons, doen halt honden.
567. Ondei'wijl deze toebercìdfelen gemaakt worden,
zullen de kanons der Tegimenten zich, op het bevel, dat
de koçxrnzmdant en duf aan derzelver kommanclantcn zen
den га}, op de beide ﬂanken der colonne, ter hoogte van
de‘tus‘fchenwĳdte tusl‘chen hunnoaanhoorige bataillons,

vervoegen ‚ `en ‘zullen de kruidkisten (misfûmj hunne toe’

Behootencle {lukken volgen.

’

568. Als de colonne in deze orde (laat, zal de kom
;mandant er; c/zef bont in" den pas de route of ín/den tijd.
ma‘ìgen pas~ ( _pm сайта!) wederom doen aanmarcheren,
en, wanneer hij het_noodig oordeelt, eenige manfchap~

pen uit het derde ‚gelid der diviﬁen doen uitrukken, die
zich op de beide flanlten,»vijftie_n of twintig _pasfêtl van
de colonne.l begeven, en op de vijandelijke huzaren of

kavaleristen, welke onder het bereik van het geweer lso-`
. ’

'

j»
J*

f (1) PL. xL. ﬁg. !‚

„\

men,
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men, ieder op zich zelven naar willekeur vuren zullen.

Deze fcherpfchutters (лгал/сип) zullen den marsch der
colonne, ten naaste bij ter hoogte hunner divilie, vol
gen; en het—kanon zal aan hunne binnenzijde, op om
trent acht‘ ofj tien l pasfen zijdelings van de colonne,
rukken.
Y
` voo‚t
í

569.

.

De colonne zal in dezervoege, zoo lang zij kan ‚

blĳven doormarcheren. Doch‘zoo dra de kommandant en
(/ch ziet, dat-,de vijand met geweld nadert, en zich tot
den aanval gereed maakt, zal hij de colonne ‚doen halt
houden, het appel doen Haan, om de :irai/[cur: Weder
ieder in deszelfs dîvìîî‘e te doen ìnrukken,y en vervolgens
commanderen:
и

I.

Het вши/га formeren.

570. ( i ) Nadat dit commando herhaald is , zelfde kom.
mandant der tweede fuﬁlier-díviﬁc ’van het hoofd-dc: cof ì
‘_ lonne dezelve achter de eeríle, tot op éénen pas afílands van
de rotﬂuiters. doen oprukken, terwijl de eeríìe divch Бий
liers zich niet bewegen zal.
571.' De kommandant van de op één na laatfle fumier-»di
viûe der colonne zal dezelve achter de onmiddellijk vóór

gaande, (с: op e’énen ‘pas afñauds van de rotﬂuiters, en de
komrmndant van yde [наше fuﬁlicr’diviﬁe dezelve, op ge

lijke wijze, achter de op c'e'n na laatíìe doen prluiten.
57:. De adjudant-major en adjudant van het госте ba
`rail
(1) PL. XL. lig. 2.

_

‘

Mm 4.

ç»
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шПоп zullen zich op eenigen afûand vóór, en met het ge»
ligt naar, den linker en regter guide van de сете divifre
der colonne [tellen , en ten fpoedigíte de linker en regter
guides van de volgende divifien op die van de laatfte diviüe
der colonne rigten; en de adjudant van het laadle bataillon
zal de guides der achterl'te divifie waarfchuwen, van zich niet
te verplaatfen, en de geweren regt op en neer vóór het
midden van het ligcbaam om hoog te houden.

573. 200 dra de guides gerigt zijn, zal dekommam
dant т chef eommanderen:
l
\

2.

Aletjzczim regt: cn links in bataille.
A

l

574.

Nadat dit commando herhaald is, zullen de kom‘

mandanten der fectien , die hetzelve moeten uitvoeren, zich

ieder vóór het midden van deszelfs fectie begeven, en de
zelve verwittigen
aangaznde de beweging ,welke zij moet
doen.
I
\

Vervolgens zal de ltornmandant т chef commanderen:
3.

MAnscH.

'A
i

575.

Op de vaardige herhaling van dit commando door de

bataillons en diviûe-kommandanten,

met uitzondering van

.s

die der twee voorile en der twee achtet-fte divifien der _co-" "
lorme, zullen de beide regter fectien van iedere diviíìe zich

„gn in bawue, en de beide linker [ест van iedere zich
link: 312 ватт formeren.

\
576‘

is“

Linie-evolutie”. Vde двиньте.
576.
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De fecrie-kommandamen zullen, na hunne fectien

:e hebben doen hal: houden, zich in het alignement Rellen, y

"en het commando doen, die van de beide regret fecrien van
elke divilìe, lin/c: = ктст U, en die van de beide linker
fectien van iedere diviûe, regt: = кют u.

:_ 577. De twee voorûe diviûen der colonne zullen zich niet
bewegen; doch de beide a'chrerlle diviiien zullen, op het
commando van harewederzijdí-'che kommandanren, regu от
keert maken , en de rorlluiters van iedere derz'clven zich
achter he: eerñe gelid, nu het derde geworden, van hunne
divilie begeven.

578.

Indien zich eene compagnie grenadiers vóór, en

eene andere achter de colonne mogt bevinden, zou men

dezelven in fectien op de flanken der twee voorlle en twee

истец—Рае diviíîen der colonne plaatfen, in diervoege , dat

zij dezelve dekten.

`

579. De kanons zullen депеш worden vóór' de tus
fchenruimten (intervalles) tusfchen de bataillons , welke

men met de kruidkisten ( caisßmr') zal afíluiten.
‚

`

58o. Nadat het quarté geformeerd is, zal de komman
dant en :hef commanderen:

4.

Guide: = maenner.

581. Op die, door de bataillons kommandanten herhaald'
wordende, commando, zullen de guidés, die` vóór de bui.
tenfte fcctien der beide ilanken ftaan , hunne plaatfen van

bataille weder innemen, en de kommandanten der fecrien,

М m 5\
к

wel

l я. rw» «1_-mn.va
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welke. zich ngz: in ваши; geformeerd hebben ‚ zich op del
regte: vleugël hunner fecticn vervoegen.

‘

585. De kommnndantenI der twee voorfle- en der twee
тщете divilien zullen insgelijks hunne plaatfen van bataille
weder innemen, en die dcr beide achterfle diviñen zich in
het derde gelid, nu het сете geworden, hunner divifîe
(tellen.
»
’

~

583. De kommandant сп chef, de hoofdofﬁcieren, de
чернит-[шарю еп adjudanten, gelijk meile de tambocrs
en muzikanten, zullen zich binnen het quarré plaatfen.
584. Indien de kommandant en chef het twee  gelede
ren vuur wil laten doen, zal hij commanderen:
I.

Twe: -ge/cdcrm vuur.
И

585.

De bataillons kommandanten zullen terllond, na

dit commandolherhaald, te hebben, daarop laten volgen:

Binnen/ie Ладен-{п С den) arm g ’T GEWEER.
586.

De binnenf'ce fectien zullen hierop het geweer in

den arm nemen, en de bataillons kommandanten verder
commndercn: Buiten/ie летя : шитью.

Vervolgens zal de kommandant en chef commandcren:
a.

C/mrgcert.
‚V

'

587.’ Op diz. door de bataillons kommandanten herhaald
wordende, commando, zullen dclbuiteuile (степ het twee.
EC'

.wv-a. _ „—

М
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\
рХедегсп щшг verrigten, het> welk van den regter vlengel
van iedere fecxie zal aanvangen. De voorlìe en achterfte di
vifie zullen insgeliiks het lwee- gelederen vuur uitvoeren,
hetzelve beginnende van den тезке: vleugel van ieder ре-ъ

lDton.

.
l

588. De binnenfte feccicn en divilien zullen, zonder te
vuren, mer het geweer in den arm blijven llnan. `

,

589. Indien de vijand, in weerwil van het vuur der
buitenße fecticn en van het kanon, avanceren mogt, om
den aanval te doen, zou de kommandant cn c/ch moeten
commanderen:

._

1. Binnen/le [гати opge/latch.
590. (I) Op dit. door de bataillons kommandantcn her
haald wordende, commando, zullen de rotfluiters der bui
(спае fectien van iedere zijde zich achter de binnenñe Гес—
tien, en de rmlluîiers der buitenllc divilìe van her voorßc

en achterfìc der colonne zich achter de binnenûe divine be
geven.

Vervolgens zal de 'kommandant m'.ch¢fcomtnanderen :
2. Mensen.
` -

591. Ор dir, door de bataillons kommandanten fchiqlijlc
herhaald wordende, commando, zullen de binnenftc fcc
ticn , gelijk mede de binnenůe divií'ie van het voorlle en ach
terfle der colonne, achter deA buitenlle fectien en divillen,
tot op éénen voet amanda van het laatste gelid, oplluílen.

V
С!)

PI.. XL. fig. 3.

5910
`
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Om, nadat de aanval is afgeflagen, het vuur te ì

doen eindigen, zal de kommandant en c/ìaf eene roll‘el
doen ﬂaan.‘ Op dit teeken, zal het vuur ophouden, en
zullen-de buitenftc >fectien hunne geweren laden en op
fchouder brengen.
‘
593.

Wanneer de. kommandant ran chef ¿le marsch

" orde wil doen hernemen, zal hij het commandodoen:
1.

Divi/ic: formeren.

`

594. (1) En cle bataillons kommandanten zullen, na
dit comniando herhaald te hebben, daarop dadelijk laten
volgen: 1. Bataillon [ММ en ragt: uit de ﬂank; 2. Links
‚en regt: = ом; 3. Met femm, met rauen link: ¿n
regu.
e' ‚
595.

Ор het сете commando, zullen de kommandamcn

der binnenl'te en buitenfte feczien van de beide ﬂanken hunne
onderhoorige fectien verwittigen, dat dezelven links om , of
regis om , zullen moeten maken.

596. De kommandanten der twee тише ампер zullen ’
dezelven waarfchuwen , van zich niet le verplaatfen.
597. De kommandanren 'der twee achterße divilien zullen
deze verwittigen , da: door dezelven regrs om keert zal moe»
:en gemaakt worden.
598.

Ор het tweede commando, zullen de binnenfte en

buitenûe fectien van de regrer ﬂank links am, die van de
V

` (l) Pf.. XL. iig. 4.

1in
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linker flank ngz: от ‚ en de beide achteríle divilìen regt: от
на: maken.
599. En op het derde, zullen'de kommandanten van de
fectien der beide ﬂanken hunne fecricn waarfchuwen aan
gaande de beweging , welke door dezelven zal moeten worden
gedaan.
‘

Vervolgens zal de kommandant сп 0/ch commanderen:
2.
600.

MARSCH.
Op dit, door de bataillons kommandanten fpoedig

herhaald wordende, commando, zullen de feclien van de
regter Hank met rotten links , en die van de linker flank met
rotten regts wenden. De beide binnenfle fectien van elke
divilìe zullen naar elkander toe marcheren, om zich zamen
ze voegen, en halt houden op het commando harer weder
zijdfchc kommandamen. De buizenlle feciien zullen het ach’
нате rot der binnenllìe Теше van hare diviûe volgen , en op
het commando harer 'wederzijdfche kommandanren halt hou
den op het oogenblik, wanneer de diviﬁe geformeerd is; `en
als dan zal cle kommandant der шуте commanderen: l. Di~

«ri/k,-

я. FRONT.

"

‘601. Gedurende dat men de diviûen formeert, zullen die
van het hoofd der colonne ieder den fectíen-aflland tusfchen
zich en de divifie, 'welke haar ,onmiddellijk opvolgt, op het
commando van haren kommandant, hernemen , doch de bei
de diviůen van het nchterile der colonne zich niet verplaat
fen; en de achterlle divilìe zal haren afﬁand _niet eer, dan
wanneer de colonne zich wederom in marsch begeeft, her

nemen.

`

L

.

v

`

\

`

602.

gg),

Linie-minimun.’ We nrh‘n‘er‘mc‘ù

‘ ,

“ “602: ‘Indien er (степ van gfemdierèfop de hoeken
ﬁonden , zouden zij hare plaats vóór en achter de colon
„пе, onderwijl dezelve zich пеньем“ Weder moeten in

nemen.`
#603.

Nadat de colonne wederom geformeerd is, zal de

lçommzmdant en chff haar, op de voorgefchrevene com
ﬁì’ando’s en vastgeﬂelde wijze, weder doen aanmarche

ren, en op nieuw fini/leur; , tot het verwijderen van den
vijand, doen uitrukken.

Het kanon zal ter hoogte van

:de tusfehenruimten der bataillons voortgevoerd worden.
"1"

Bewerkingen беги/сит]: de Лет/23 tegen de
"t
_kava/cria.
.„ .
.

и

‘

604. Men zal de hoeken van het quai-ré dekken met
4de voorwagens (k: avant-trains) der ilukken. Indien
-er fectien 'van grenadiers op de boeten ílaan, zullen zij
zich achter het vóórfpan plaatfen; e 200 e‘r geen grena
dîerswmogten zijn, zou men hen op de hoeken door man
fchappen doen vervangen , welke nien trekken zou uit het

v:lcllterílegelid der binnení‘ce fectien van het _qual-ré.
.665. Indien, niettegenﬂaande lret‘vuur uit het kanon
en' geweer, del kaválefrie'zich den teugel vierde, om met

“geweld in het'quarréfìn'ìe breken, zoudenI de buitenl’ce
’l'ectí‘en moeten blijven voortgàan met vuren, tot dat de
‘ì‘ijand zi‘áh'ze’cr di‘gt bij haar bevond, en als dan de ba
jonet moeten vóór houden.” De binnenlle fecrìen zonden
ygaìrdìgmaken, en de drie l‘taande gelederen op de ruiters

’ °`

"

mìk‘

,ia `
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mikken, hun geweer niet de tromp op de borst ‘der‘zelven
losfen, en daarnet de bajonet vooruit lleken, zonder eeni
germate te wankelen. Ook zouden de gelederen ller-k te
gen elkander moeten aanleunen,‘ om den fchok des te be»

ter teA weérí’caan.‘
606.

’

‘ ‘ ’

Twee of vier bataillons in orde van bataille, be
/

dreigd yan omfingeldvte worden, zouden de hierboven be
фате Helling kunnen nemen, door zich eerst, on de ай.
Ville van hef‘mîdde'n,‘ in eene ‘divíﬁe-colonne,
fectieng ‚

этапа, met den regret of linketvleugel aan het hoofd),

_zamente trekken.

’ ’
А". "' ' me"

‚

Г

607.‚ Wanneer eene _gelloten'e Eolonne vlan eèañîìgë'ßi'.
'faillons'zicli
door dcl vijandelijke ' kavalerie
vòelde
b‘e‘naäúì
”г.
‘r: u ’:
’
;
И
‘
“. ,
‘›
'wen, ара [zĳ de nzfvolgende Helling moeten ’nemem
‘

".J.

Ё r Lì;A

Í'

__

’_ .

.( :L:

4

l 

.` 698. De y_wrefrex voorfle díviﬁen zouden zich niet щре.
`ten verplaatfen', ‚de‘ beide achterllezo'uden regts ‘onikèerr
En al‘dë‘öv’e‘r’í’ge regts en links Óm maken: _en âls.°riáń

,

zouden de voorlle en de achterlle divifie, en 'de
:feg
ter en фишка vleugelrotten van ieder der' overige het

`Íwee-geledere1i"vuur verrigten. "

f

' “l ’

‚ _6o9. ’Eene ~colonne van een enkel’Bzdaillûn zal, nir-1n;
_neer zij Bedreigd Wordt, van door de kaĳaleríe te ‘Ïvorden
aangevallen, altijd deze Helling nennen,
щи

‘ k

l
с.

‘I’

.'

""

‚“3 А:

a

‚
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Orde, waarin de ‚деду/пашей ddﬁlerm moeten.

610.

[622.] С') Om te doen deﬁlcran,__zal de kom

mandant en chef doen zwenken рт: peloton; regt; of link;
т colonne , en vervolgens commanderen:
Om te дате/си.
6u. [623.] Na de herhaling van dit commando, zul
len, van ieder regiment der colonne, cle muzikanten en
tamboers zich aan het hoofdvan hun regiment vervoegen.
l

6m. [624.] De kommandant en chef zal vervolgens
de colonne,met het geweer in den arm , in den tijdmatigen
pas doen voortmarcheren; daarbij in acht nemende, van
‚ de guides te doen nemen aan de zijde, alwaar de perfoon ,
ian wien men de eerbcwijzingen doen moet, zich bevindt.

63. [625.] De regimenten zullen, onder het marche
ren, eene onderlinge tusfchenwijdte van omtrent veertig
pasfen aannemen.
‚д'

614.

[626.] Als hetvoorlle der colonne den perfoon‚
.
aan

О) danmerking.

De hier tusfchen [] geplaatste nummers zijn

die der oorí‘pronkelijke uitgaat' in 4“? ‚ welke hierin van volgende uit
gaven verfchilt, doordat in de eerst genoemde rusfchen N°. 6o9 en
No. 69.2. nog twee en twintig nummers waren ingevoegd ‚ die ten op

fchrift voeren: Honneur: au Snint~Srzcrem¢nr, terwijl deze inlaten
` r

uitgaven 'zijn weggelaten.

Dn VERT/n.51.
‚.
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aan Wien de eerbewijzingen moeten gedaan worden, tot
op omtrent vijftig pasfen is genaderd, ‘zal de komman
dant van het eeriie bataillon voor denzelven het geweer.
doen fchouderen, en de- muziek eenen aanvang nemen.
615. [627.] W’anneer de tamboers en muzikanten van
het eerlle regiment gedéfileerd hebben, zal de tamboer“
major dezelven op eenige pasfen afllands aan gene zijde,
en regt tegen over den perfoon, aan wien men de eerbe
wijzingen doet, formeren. De muzikanten zullen blijven —
‚d00rí‘pelen, tot dat het laatste peloton van het regiment
gedéﬁleerd heeft, en als dan ophouden en, even als de

‚tamboers, achter hun regiment opﬂuíten.

61(.

[628.] Al de bataillons der colonne zullen, op

het commando hunner wederzijdfclie kommandanten, 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
laatste afdeeling denzelven omtrent een even groot aantal

pasfen voorbij is.

617‘, [629.] Zoo dra de muziek van het eerí'ce_regi
ment ophoudt, zal die van het Volgende beginnen: en

nadat de tamboch en muzikanten van het tweede regiment'.
gecléfileerd hebben, zullen zij zich op dezelfde plaats,
als te voren die‘van het eerile, gaan formeren, en aldaar
blijven l’raan, onder het doen aanhouden der muziek , tot
dat de laatste afdeeling van hun regiment hen voorbij is,

‘

Nn

-

ach“
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achter welke afdeeling zij zich als dan voegen zullen : en
zoo zal dit blijven voortgaan van regiment tot regiment,
mt aan het laatste der colonne.
618.

[630.] De brigade-kommandanten zullen aan lhet

hoofd hunner brigade, op vier pasfen afﬁands vóór de

hoofdofﬁcieren , déﬁleren, hebbende aan hunne linker zij
de hunnen aide’de-camp‚
‚ 619. [631.] De regiments kommandanten zullen dé
ﬂleren aan het hoofd van hun regiment, op vier pasfeu
afliands vóór den kommandant der eerlle afdeeling, den
luitenant-kolonel of bataillons kommandam: aan hunne
linker hand hebbende.
’
_' 620. [632.] De kommandant van het tweede batail
‘ lon zal déﬁleren op vier pasfen afflands vóór den kom’

'mandant der voorl‘te afdeeling van zijn bataillon.
621. [633.] Indien de pei‘i‘oon, aan wien men de eer
bewijzíngen doet, zich te linker zijde bevindt, zullen de
brigad‘î- en regiments kommandamen zich plaatfen. op de
linker hand van hunnen aide-de‘camp en van den щит
nant-kolonel.
‘
622. [634._| De adjudanùmajyor van ieder bataillon zal
délileren op de ﬂank der colonne, op отчёт zes pasfen

‘afllands, aan de tegen overgeﬂelde ‘zijde van den per’
vfoon, aan wien de eerbewijzingen gedaan worden , en ter
hoogte van de ecrite afdeeling van zijn bataillon. De_ad- ‚
judam; zal op gelijke wijze ter hoogte van de laatste af
‚eelin g défiler-cn.
I

623!

Lim‘e-evûlwien.
623.

[635.]

Vde правишь.
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De pelotonS kommandanten zullen défi..

leren op twee pasfen afí‘tands vóór het midden van hun
peloton.
624. [636.] Al de overige oﬂic‘ieren en ond‘eroﬂicîeren
zullen op de plaatfen marcheren, welke ‚hun bij den
march in colonne aangewezen zijn.
f'

_625. [637.]
De foldaten
en guides
zullen, doch
bij‘het
déﬁleren,
het hoofd
regtuit blijven
houden;
de I
hoofdoﬂicicren en afdeelings kommandanten’de í‘chouder
een weinig’temgwrokken, en de oogen op den perform
4 vestigen, aan wien men de eerbewìjzingen doet, Wannee:
zij denzelven voorbij gaan.

626, [638.] De vaandeldragers zullen, onder het dé- ‘
ﬁleren, in het gelid blijven.
627. [639.] De kommandant der colonne zal van te
‘voren twee aides-dc-camp of twee ofﬁcieren te’ paard af
zenden, om zich, op omtrent honderd vijftig pasfen. ach
ter'elkander, voorwaarts van het hoofd der colonne te
plaatl‘en. Deze ofﬁcieren zullen front maken naar de reg
ter of linker guides der colonne , naar dat de perfoon, aan
Wien de eerbewĳzingen gedaan worden, zich aan de reg
ter of linker äìjde bevindt, en op hunne plaats blijven,

tot dat de colonne het déﬁleren heeft voleindigd.
628. [64o.] Indien de colonne uit een groot aantal
bataillons bellaan mogt , zou de kommandant m chef haar
N a .fzs

in
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in den pas de route (‚langen wegs pas) kunnen doen.~ aan‘
treden: cnl als dan zouden de bataillons koinmandanten

de gelederen moeten doen ﬂuiten, den tijdmatigeu pas
doen aannemen, en de'geweren doen fchouderen, naar
mate dat de baraillons den perfoon, aan wien de eerbe
wijzingen gefchieden, tot op vijftig pasfen genaderd wa"

r‘cn, en daarna den pas de route wederom doen aann'e
men, zoo dra het achterﬁe van hun bataillon denzelven
omtrent een even groot aantal pasfen zou voorbij wezen.
‚

629. [341.] Indien de generaals‘perfoon, welke de
linie’ commandeert, minder in rang is, dan degene,
aan wien de eerbewìjzingen moeten gedaan worden, of
onder de ordres van 'denzelven Рит, 2а1 hij op vier pas‘

fen afltands vóór den kommandant der eerl`te brigade dé
(tieren.
EINDE.
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