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WEDEROPBOUW VAN ONS LEGER
DOOR H. A. F. G. VAN ERMEL SCHERER,
Luitenant-Generaal b.d.
VI (vervolg van pag. 18).
De infanterie.
e vredesorganisatie van het regiment wenschen we dus in groote trekken
als volgt:
De regimentscommandant is Kolonel1). Dit is gewenscht om gelijkheid van rangen met mogelijke bondgenootschappelijke legers en tevens om
een behoorlijken eindrang te verkrijgen voor den zeer goeden troepenofficier,
die niet de H.K.S. bezocht heeft, alsmede in 't algemeen voor den reserveofficier.
Bij den regimentsstaf is ingedeeld een Luitenant-Kolonel; over diens taak
later. Voorts natuurlijk een Kapitein-Adjudant en een Kapitein voor speciale
diensten (officier van wapening enz.). Over de verdere organen van den
regimentsstaf later.
Bij het regiment zijn 3 bataljons, elk onder commando van een Majoor.
Bij elk bataljon l Kapitein, commandant van de tirailleurcompagnie, hierbij
de noodige officieren en onderofficieren.
Bij deze bataljons worden ingedeeld de manschappen bestemd voor de
tirailleurcompagnieën, de mitrailleurcompagnie en de verbindingsafdeeling
van het bataljon. Voorts worden de manschappen bestemd voor de regimentsorganen (regimentsstaf met verbindingsafdeeling, mortiercompagnie, infanteriegeschut-compagnie) bij een der bataljons ingedeeld. Elk dezer bataljons leidt
jaarlijks één tirailleurcompagnie op, benevens ± 1/3 der overige onderdeden
van het regiment.

D

Indeeling der dienstplichtigen.
Bij het regiment worden jaarlijks in beginsel ingedeeld ^ 720 man. Hierbij
komt nog het volgens de practijk te berekenen percentage van uitvallers per lichting,
waardoor dus in den loop der eerste oefening het getal 720 vrijwel gehandhaafd
moet blijven en het aantal in te lijven manschappen dus aanvankelijk grooter is.
Dit getal 720 is verkregen door de sterkte te nemen van 3 tirailleurcompagnieën a 140 man, l mitrailleurcompagnie a 165 man,1/3 verbindingspersoneel a 75 man, l/s mortiercompagnie en 1/3 infanteriegeschut-compagnie
elk a 30 man.
') Ik moge voor de hoogere bevelvoering verwijzen naar mijne inleiding in de
Ver. t. b. v. d. Krijgswetenschap op 15 Januari 1937 (Ille Afl. orgaan). Mede in verband
met het daar aangevoerde is de Kolonelsrang gewenscht.
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Al het personeel wordt bij aankomst bij het regiment ingedeeld bij een
bepaald bataljon en een compagnie daarvan, dan wel bij een der regimentsorganen, de reg. verbindingsafd. daaronder begrepen.
Bij de compagnieën worden de niet voor kaderopleiding bestemden ingedeeld in een bepaalde sectie en een bepaalde groep. De aanwijzing voor functiën
bij regimentsstaf en bataljonsstaf geschiedt later. Overplaatsingen hebben
slechts bij uitzondering plaats. Voor het kader kan het natuurlijk in den loop
der opleiding noodig zijn, in verband met mogelijk uitvallen.

Regeling der opleiding.
Bij de winter ploeg, opkomende ± l October, wordt opgeleid:
bij de tiraüleurcompagnie van elk bataljon l sectie + % dergenen, die
bij het bataljon ingedeeld zijn, bestemd voor kaderopleiding;
bij een der bataljons (om beurten) l sectie zware mitrailleurs + % der
totale kaderopleiding der mitraillisten van het bataljon;
ten slotte bij een der andere bataljons de kaderopleiding voor de verbindingsafdeelingen, bij het1 tweede de kaderopleiding voor mortieristen en infanteriegeschut (elk jaar /3 van het benoodigde). De laatstgenoemde kaderopleiding
zou beter bij een der regimenten van de divisie (nu brigade) gecentraliseerd
kunnen worden.
De winterploeg zou blijven tot l Juli.
Bij de zomerploeg, die we ± 16 Maart zouden willen laten opkomen, zou
bij elk bataljon moeten worden opgeleid:
bij de tiraüleurcompagnie 3 sectiën + J/4 van de kaderopleiding, bestemd
voor de winterploeg der volgende lichting; de optische seiners der compagnie
worden allen bij de zomerploeg ingedeeld en als seiner geoefend bij den verbindingsdienst, doch
ingedeeld bij de compagnie;
bij het bataljon J / 4 van de mitrailleurcompagnie en het personeel bestemd
voor den verbindingsdienst bij het bataljon en bij de mitrailleurcompagnie
van het bataljon (± 1/3 van het
bij mobilisatie voor het bataljon benoodigde);
telkens bij één der bataljons l / 3 van het personeel benoodigd onderscheidenlijk
voor de verbindingsafdeeling van den regimentsstaf, voor de mortiercompagnie en voor de infanteriegeschut-compagnie.
We zouden hier voor de mortieren en kanonnen geen centralisatie der opleiding in de divisie wenschen. Bij een sterkte van ± 26 man kan een sectie
behoorlijk worden gevormd en dan achten we het een groot voordeel, dat
de opleiding bij deze zware infanteriewapenen bij het regiment geschiedt,
zoodat iedereen ze ziet en kent en dat reeds bij kleine oefeningen samenwerking mogelijk is. Hetzelfde argument geldt voor het indeelen der mitraiïleursectiën bij het bataljon inplaats van concentratie bij het regiment.
De zomerploeg zou moeten blijven tot ± 15 December.
Regeling der bevelvoering.
De bataljonscommandant zou onmiddellijk onder den R.C. moeten staan.
De compagniescommandant zou alle bevoegdheden van den tegenwoordigen
compagniescommandant moeten hebben. Zoo mogelijk ware een groot deel
van het administratieve werk en de administratieve verantwoordelijkheid
aan den bataljonscommandant op te dragen, ten einde den Kapitein zooveel
mogelijk vrij te maken voor het toezicht op en het leiden der oefeningen.
Dit geldt vooral voor al die zaken, die niet tot het oorlogswerk van den
compagniescommandant behooren. Hier zou de bataljonscommandant het
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werk moeten overnemen, die daartoe ook over het personeel van het compagniesbureau zou moeten kunnen beschikken.
Indeeling van beroepsofficieren en kader. Vrijwillig dienende reserveofficieren.
Per tirailleurcompagnie achten we twee luitenants noodig en één adj.o.o.
of sergt.maj. instructeur. Eén der luitenants per compagnie zou echter een
vrijwillig voor minstens drie maanden doordienend of onder de wapenen
komend reserveofficier moeten zijn, ten einde het aantal beroepsluitenants
niet te groot te maken.

Voorts is noodig bij het regiment een Kapitein, speciaal belast met de opleiding in den verbindingsdienst en een Kapitein of Luitenant beschikbaar
voor hulp bij de opleiding der mitraillisten, mortieristen en infanteriegeschutkanonniers. De facultatieve rang houdt verband met het later te behandelen
promotievraagstuk der officieren.
De eisch zou echter gesteld moeten worden, dat alle kapiteins en zooveel
mogelijk ook de luitenants cursussen in den verbindingsdienst, bij de mitrailleurs en bij de zware infanteriewapens gevolgd hadden.
Indien het mogelijk ware, bij de hier voorgestane regeling van de indeeling
van de dienstplichtigen voor mobilisatie, het werk op het mobilisatiebureau
belangrijk te vereenvoudigen, ware de vraag te onderzoeken of een kapitein
hoofd van het mobilisatiebureau wel noodig is en of dit werk niet verdeeld
kan worden tusschen den luitenant-kolonel en den kapitein-adjudant.
Voor wat betreft de onderofficieren, waaronder we ook de capitulanten
verstaan, zijn natuurlijk noodig de 4 sergeanten voor speciale diensten bij
de regimentsstaf.
Of het mogelijk zou zijn op het mobilisatiebureau het personeel in te krimpen,
zou onderzocht moeten worden. Het werk zal er zeker verminderen. Bij de sectie
achten we steeds noodig als minimum twee beroepsonderofficieren. Om steeds
over dit getal te kunnen beschikken, zouden we er 7 per compagnie wenschen.
Voorts bij het regiment l adj.o.o.i. of s.m.i. speciaal voor den verbindingsdienst met 5 onderofficieren, l adj.o.o.i. of s.m.i. ter beschikking van den
officier der zware infanteriewapens met 5 sergeanten-mitraillist, 4 sergeanten
bestemd voor de mortieren en het infanteriegeschut.
We zouden voor een deel der doordienende oudere beroepssergeanten, na
den capitulantentijd dus, den rang van sergt. Ie kl. wenschen met hoogere
bezoldiging dan, en ook inderdaad bevoegdheid van meerdere tegenover,
den sergeant. De eisch die we hiervoor zouden stellen, zou evenals voor s.m.i.
moeten zijn bruikbaarheid bij alle onderdeden van het regiment, zoowel
tirailleurs als mitrailleurs, verbindingsdienst en zware wapenen. We zouden
er i 6 per regiment wenschen, te verdeelen over de bataljons en de opleidingen. Zij zijn onder de hierboven genoemde aantallen begrepen.
Al deze getallen zijn natuurlijk theoretisch opgemaakt en zijn daardoor
aan den lagen kant. Als beginsel is aangenomen, dat op alle groepen bij de
instructie toezicht gehouden kan worden en dat er voor enkele diensten en
enkele zieken reserve is. Het is echter niet onmogelijk dat gegevens uit de
practijk eenigszins hoogere aantallen zullen eischen. Dit kan achter de studeertafel niet worden uitgemaakt.
Gebruik van het dienstplichtig kader en de reserveofficieren.
Zooals reeds vroeger gezegd, wenschen we voor deze categorieën 15 maanden
eerste oefentijd.
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Het dienstplichtig kader voor de zomerploeg zou moeten opkomen gelijk
met de Ie ploeg, de winterploeg. De indeelingsdistrictscommandant geeft
de naar zijne meening in aanmerking komenden op. Uit deze kan de Bataljonscommandant, voorgelicht door den Kapitein, een keuze doen. Er zullen in
den regel juist onder deze jongelieden meermalen uitstellers zitten. Het
verdient aanbeveling zooveel mogelijk deze te nemen, daar daarbij in den
regel overwicht van leeftijd en van meer gevorderde studie is. Het bezwaar
dat er korter over wordt beschikt kan ondervangen worden door ze eerst
gelijktijdig met de lichting, waarmede de eerste oefening vervuld wordt,
naar de aanvullingsreserve te doen overgaan. Dit is geen te zware prijs voor
de tegemoetkoming door uitstel.
Zoodra mogelijk dient met de opleiding te worden begonnen. De zuinigheidsoverwegingen, die geleid hebben tot het laat verkenen der korporaals- en
sergeantsrangen dienen op zij geschoven, de bespaarde bedragen zijn luttel
en zij brengen nadeel toe aan het zelfvertrouwen van het dienstplichtig kader.
De korporaalsrang ware na 4 maanden te verleenen. Er is dan nog ± 6 weken
om in die functie te oefenen en gezag uit te oefenen, alvorens de zomerploeg
opkomt. Zoodra de zomerploeg komt worden de korporaals ingedeeld en
vast aangewezen bij een groep, waarvan ze later de commandant zullen
moeten worden. Er zullen eenige korporaals meer in te deelen zijn dan er
groepen zijn. Deze worden bij de sectiën ingedeeld als reserve. Het spreekt
vanzelf, dat men bij de groepen in de eerste plaats indeelt degenen, van wien
men vermoedt dat ze sergeant zullen worden. Vóór de opkomst der herhalingslichtingen en de groote oefeningen zou de aanstelling tot sergeant moeten
volgen, dus ± l Juli. Zooveel mogelijk blijft elk bij zijn eigen groep, doch
eenige overplaatsing is tengevolge van niet benoemen in den regel niet te vermijden. De indeeling, die nu gemaakt wordt, moet echter voor den geheelen
verderen diensttijd gelden. Er moeten natuurlijk per compagnie eenige sergeanten meer aangesteld worden, bestemd voor de overige sergeantsfuncties
in de compagnie en voor 1/3 der sergeantsfunctiën bij regiments- en bataljonsstaf. Dit getal wat ruim te nemen, zoodat er eenige reserve is. Ook deze
functiën moeten nu reeds voor den geheelen diensttijd vastgelegd worden.
Voor zoover er geen speciale opleiding voor noodig is, doen de aangewezenen
bij de oefeningen dienst als reserve voor, door anderen dienst en ziekte, uitvallende groepscommandanten. Slechts de dienstpl. sergeant eventueel aangewezen als sectie C. (dit zal in den regel een beroepso.o. zijn) zou uit de groepscommandanten genomen moeten worden.
De leerlingen der S.R.O.I. zouden ± 15 September moeten opkomen.
Zij zouden ± 15 Juni bij den troep moeten aankomen als sergeant en ingedeeld moeten worden bij een bepaalde sectie. Ongeveer 15 Augustus zou
de aanstelling tot vaandrig moeten volgen, teneinde bij de groote oefeningen
hun sectie te kunnen commandeeren. We zouden dan op l October de aanstelling tot 2e luitenant wenschen. Hierop komen we later terug, merken echter
op, dat we op deze wijze op l October de 3 sectiën der compagnie compleet
zouden hebben met officieren en kader en dan nog 2% maand zouden over
hebben voor oefening met deze compagnie. Het is dan juist gewenscht, dat
officieren en onderofficieren den rang hebben van hun functie.
Bij de winterploeg moet bij elke compagnie een in opleiding zijnd leerling
der S.R.O.I. op dezelfde wijze met die ploeg meegroeien. Deze zou geleverd
moeten worden door de op ± l April aanvangende cursus van de S.R.O.I.
Er dient dus per sectie l leerling S.R.O.I. aanwezig te zijn, voorts adspi-
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ranten voor 1'3 van de luitenants, overigens voor het regiment benoodigd.
Dan dient berekend te worden het percentage, dat gewoonlijk uitvalt, vooral
door vertrek naar andere werelddeelen. Voor dit percentage moet een reserve
aanwezig zijn. Die is er al gedeeltelijk doordat we bij alle sectiën, ook die
organiek gecommandeerd door een onderofficier, a.s. res. lts. indeelen.
Gedurende de opleiding der zomerploeg heeft ook weer de opleiding plaats
van het dienstplichtig kader bestemd voor de volgende winterploeg, dat
l April op moet komen, dus 14 dagen na de zomerploeg.

Gang van opleiding en oefening.
De opleiding moet volgens vaste beginselen geschieden en voor het geheele
leger een zekere gelijkmatigheid vertoonen, zonder daarom te schoolsch te
worden. Van den aanvang af dient een dag in de week besteed te worden
aan oefeningen buiten het gewone program door den bataljonscommandant
of op zijn aanwijzingen door den kapitein of den luitenant te ontwerpen. De
man moet van den aanvang af leeren, dat, niettegenstaande hij volgens de
beste grondbeginselen onderwezen is, hij toch altijd in den oorlog voor onverwachte omstandigheden zal staan, waarin alleen besluitvaardigheid helpt.
De soldaat en de lagere aanvoerder moet leeren in onverwachte gevallen
rustig te overwegen en snel een plan van handelen op te maken. Zelfs de
eenvoudige groepscommandant moet in het tegenwoordige gevecht al met
zijn vuur en zijn groep manoeuvreeren, zooveel te meer de sectiecommandant.
Het begrip van samenwerking in de compagnie, met de zware wapens en met
de artillerie moet er zoodra mogelijk worden ingebracht en vertrouwen in
eigen kracht en bewapening moet worden aangekweekt.
De kolonel leidt natuurlijk in hoogste instantie opleiding en oefening en
is voor den toestand van zijn regiment in zijn geheel verantwoordelijk.
Bij de zomerploeg opkomende 15 Maart, wordt de eerste opleiding gegeven
door de dienstpl. korporaals onder leiding der beroepsonderofficieren. De
beide luitenants en de adj.o.o. of s.m.i. hebben elk de leiding bij een sectie.
De kapitein heeft de leiding van het geheel.
Tevens is in opleiding per bataljon l sectie mitraillisten. De eerste opleiding
wordt gegeven door de dienstpl. korporaals onder leiding van l onderofficier
die vast bij het bataljon wordt ingedeeld. Voor reserve en aanvulling bij de
3 bataljons beschikbaar de beide andere onderofficieren. De sectie blijft tot
het bataljon behooren. De bataljonscommandant beschikt er over op bepaalde
dagen voor oefeningen, doch de opleiding als mitraillist heeft plaats onder
speciale leiding van den daarmede bij het regiment belasten officier, die
beschikt over een adj.o.o. of s.m.i. en onder de 5 sergeanten over een sergt.
Ie kl.
Er is echter ook nog onder de wapenen de afgerichte sectie van de winterploeg. Deze staat onder bevel van den vaandrig, die sedert l Januari bij de
sectie aanwezig is en die ± l April 2e luitenant wordt. Er zijn bij ingedeeld
3 dienstpl. sergeanten groepscommandanten. Deze sectie oefent onder haar
commandant onder leiding van den kapitein en onder toezicht van den
bataljonscommandant, die natuurlijk ook het toezicht heeft over de geheele
opleiding bij het bataljon. Ook is nog aanwezig bij een der compagnieën l
sectie mitrailleurs, thans ook onder haar oorlogsaanvoering. Deze sectie oefent
onder den officier belast met de opleiding der mitraillisten, doch is op bepaalde oefeningsdagen ter beschikking van den bataljonscommandant.
Van de 3 tir. sectiën van de 3 bataljons en de mitrailleursectie kan van
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tijd tot tijd een compagnie gevormd worden voor compagniesoefeningen.
Leider de Lt. Kolonel.
Bij het regiment heeft verder plaats de opleiding van het verbindingspersoneel. Dit personeel blijft administratief ingedeeld bij de bataljons, doch
de opleiding heeft geheel plaats onder leiding van den daarvoor aanwezige
Kapitein bijgestaan door den adj.o.o. of s.m.i. en de 5 onderofficieren niet gebruikmaking van de dienstpl. korporaals van den verbindingsdienst. Toezicht op de opleiding heeft de Lt. Kolonel. De optische seiners
van de compagnieën, doen natuurlijk voor zoover overeen te brengen met
hun opleiding als seiner, dienst in de compagnie.
Op bepaalde oefeningsdagen wordt het verbindingspersoneel ter beschikking
gesteld van de bataljonscommandanten, óók al in het begin der opleiding.
Het personeel moet goed begrijpen, dat zij deel uitmaken van het strijdend
gedeelte der bataljons. Zij moeten dus behalve seinen, ook kunnen vechten.
Voorts heeft bij het regiment plaats de opleiding der sectie mortieren
en der sectie infanteriegeschut. De dienstpl. korporaals, opgeleid bij één der
regimenten der divisie, komen tegen 15 Maart bij het regiment terug. De
verdere leiding van de opleiding berust bij de 4 daarvoor bestemde onderofficieren, waarbij l sergeant Ie kl., onder hoogere leiding van den Kapitein
of Luitenant en den adj.o.o. of s.m.i. van de zware infanteriewapens. Het
kan zijn dat de practijk nog een adj.o.o. of s.m.i. speciaal hiervoor vraagt.
Het toezicht heeft de Luitenant Kolonel.
Langzamerhand moet een aanvang gemaakt worden met de opleiding
van het dienstpl. kader voor de winterploeg. In den regel zullen de adj.o.o.
of s.m.i. hier de hoofdtaak vervullen.
Op 15 Juni komen nu de leerlingen van de S.R.O.I. als sergeant bij het
regiment, zoodanig dat er minstens bij elke sectie infanterie, mitrailleurs en
zware wapenen één is.
Op 15 Juni, na 3 maanden dus, moet de opleiding voldoende gevorderd
zijn om met de aanwezige sectie der compagnie enkele eenvoudige oefeningen
in compagniesverband en misschien zelfs in bataljonsverband te houden.
Men heeft dan de oorlogscompagnieën bijeen, er zijn zware wapens en verbindingspersoneel aanwezig en de aanvoering kan voor deze oefeningen,
behalve bij de sectiën van de winterploeg, bijna geheel in handen liggen van
het beroepskader, zoodat het dienstplichtig kader deze oefeningen als het ware
als demonstratie voor hun optreden kan medemaken.
l Juli gaat de winterploeg weg. Bij de sectiën moeten nu de dienstpl. korpls.
en de sergeanten leerlingen der S.R.O.I. de plaatsen innemen, waarvoor
zij bestemd zijn.
Toch mag de commandovoering van het beroepspersoneel niet verwaarloosd
worden. De jongere sergeanten moeten nog meermalen zelf een groep aanvoeren, de oudere onderofficieren een sectie, evenals de jongere luitenants, de
luitenants en kapiteins een compagnie. Is hiervoor ook al gelegenheid vóór
l Juli, ook na l Juli moet dit geschieden. Het uitvallen van het dienstplichtig
personeel door ziekte en anderen dienst, zal de gelegenheid hiertoe geven,
anders moet deze gemaakt worden. Dit kan in het tijdperk tot ± 15 Augustus
geschieden.
Na 15 Augustus zullen in het algemeen de vaandrigs en de sergeanten
groepscommandanten hun functiën blijven vervullen. Er dienen nu verder
in 't algemeen slechts compagnies en bataljonsoefeningen gehouden te worden.
Het is de vraag of de zoogenaamde concentratie der divisie (thans brigade)
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nog noodig is. Wel is gewenscht in garnizoenen met meer regimenten oefeningen
tegen en met elkaar. De regimenten, die alleen in een garnizoen zijn, kunnen
daartoe de meerdaagsche oefeningen gebruiken. Vooral ook oefeningen met
andere wapens zijn in dit tijdperk gewenscht. De noodige aanwijzingen kunnen
van het divisie-commando of van hoogere commando's uitgaan.
In de periode van 15 Augustus tot eind September zouden de herhalingsoefeningen dienen te vallen. Zooals reeds gezegd, wenschen we 3 weken voor
de 3e en de 4e lichting. We kunnen dan vormen 3 bataljons compleet, behalve
de onder de wapenen zijnde compagnieën, die voor % aanwezig zijn; de mitrailleur compagnieën, de verbindingsafdeelingen, de batterijen mortieren en infanteriegeschut kunnen vrijwel compleet zijn. Men krijgt dan als het ware het gemobiliseerde regiment bijeen. Voor détailoefeningen zal bij verlengden eersten
oefentijd bij deze jonge lichtingen weinig reden zijn. Hoofdzaak moet zijn
compagnies, bataljons en regimentsoefeningen en oefeningen met andere
wapens. Bij elk legerkorps dat niet deelneemt aan de legeroefeningen, voorts
een enkele oefening in divisie verband, liefst meerdaagsch. Tenslotte groote
legeroefeningen, waarbij zoo mogelijk 2 legerkorpsen te betrekken, al dan
niet met de Lichte Divisie en die in de laatste week gehouden worden.

Het spreekt vanzelf, dat bij deze oefeningen, om te zwakke verbanden te
voorkomen, zoo min mogelijk uitstel verleend moet worden; dit mag niet
dan voor uiterst dringende redenen geschieden. We hebben daarom ook den
termijn gesteld vanaf 15 Augustus, in verband met de Israelietische feestdagen in September. Algemeen uitstel aan de Israëlieten gaat niet. Het is
dus gewenscht met bepaling van het tijdstip er mede rekening te houden.
Vóór en nadetachementen voor kampen enz. moeten ook achterwege blijven.
Voor zoover de pionniers hierin niet kunnen voorzien, moet het geschieden
door de onder de wapenen zijnde lichting.
Alle onderdeden moeten voor zoover maar eenigszins mogelijk is, gecommandeerd worden door hun oorlogscommandanten. Een uitzondering kan
gemaakt worden voor de aangewezen compagniescommandanten van de onder
de wapenen zijnde lichting. Deze zullen beter na l October hun dienst vervullen,
terwijl de compagnie gedurende de herhalingsoefeningen gecommandeerd wordt
door den beroepskapitein, die dan ook de vaandrigs kan waarnemen.
Na l October zijn de compagnieën nog 2% maand beschikbaar. Zij staan
dan onder hun oorlogskader, ook onder hun compagniescommandant en zijn
voorts beschikbaar om gecommandeerd te worden door officieren, die om een
of andere reden, hetzij voor een oefening, hetzij voor een tijdelijke commandovoering een compagnie moeten aanvoeren. De leiding zal hier meest bij den
majoor-bataljonscommandant zijn c.q. vervangen door den beroepskapitein.
Ook oefeningen in bataljonsverband zijn dan nog mogelijk c.q. onder leiding
van den Lt. kolonel.
De volgende winterploeg komt l October op met het kader voor de volgende
zomerploeg. Hier vindt slechts een deel van het beroepspersoneel emplooi bij.
Het is dus nu den tijd voor cursussen en opleidingen voor officieren en kader,
die in grooten getale noodig zijn, alsmede voor kaderoefeningen. Dit blijft
mogelijk tot 15 Maart.
De zomerploeg gaat 15 December weg. De dienstplichtige onderofficieren
zijn nog verplicht tot 31 December te blijven. Die laatste dagen, waarvan natuurlijk een Kerstverlof af gaat, zijn uitermate geschikt voor een korte
theoretische herhaling, vooral van hun mobilisatieverplichtingen, liefst met
bezoek aan het mobilisatiecentrum.
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Taak van den Luitenant Kolonel.
Behalve het reeds hier en daar genoemde, achten wij te behooren tot zijn
taak:
het vervangen van den Kolonel bij ziekte en verlof als anderszins, ook bij
oefeningen, die deze verhinderd is bij te wonen;
de opleiding van beroepsofficieren en reserveofficieren;
het toezicht op de opleiding gedurende de winterperiode aan beroepsonderofficeren en capitulanten te geven.

Voor beroepsofficieren achten we, behalve de tactische oefeningen op de
kaart en op het terrein, die voor oefening ook door de majoors geleid zouden
moeten worden, noodig grondige bestudeering van het gevecht van het bataljon en het regiment, waarbij dus ook de artilleriesteun ter sprake komt,
theoretisch en applicatorisch toepassen van reglementen en geest der reglementen
op de kaart en op het terrein.
Voor de reserveofficieren willen we de wintercursussen afschaffen. De
"prrnale cursussen, die gehouden moeten worden, gecomprimeerde cursussen,
zijn bij het regiment, waarbij zij thuis hooren, onder een zeer goeden leider,
die de officieren kent en op de hoogte is van hunne practische geschiktheid.
De beoordeeling op een dergelijken cursus heeft dan waarde. Als we den
Luitenant-Kolonel als leider nemen, is aan deze eischen voldaan. Het spreekt
vanzelf, dat er een cursus zou moeten zijn voor de luitenants en misschien
de jongere kapiteins; voor de oudere kapiteins en de majoors; bij territoriale
taak van het regiment speciale cursussen in het terrein in de streek, waar het
regiment zal optreden.
Voor de capitulanten is noodig aanvullend onderwijs in reglementen en
toepassing. Voor degenen, die willen blijven doordienen en de jongere actieve
onderofficieren,
is noodig onderwijs om hen geschikt te maken voor alle funcn<|
i bij het regiment voorkomende, met zoo mogelijk eenige practische
oepassing, zoodat zij voorbereid worden voor eventueele cursussen voor
ser
|- Ie kl. en s.m.i. '
Voor de hoogere onderofficieren hebben kaderoefeningen in het terrein
ook waarde.
Voegt men bij een en ander speciaal toezicht op de mobilisatievoorbereiding,
V-"1 Tjf^ de Luitenant-kolonel een alleszins voldoende taak. Hij zal bovenlen bij de herhalingsoefeningen het bevel voeren over het reserve-regiment,
an wel over het actieve regiment, als de Kolonel dit niet commandeert.
Herhalingsoefeningen.

r\ f twee eerste herhalingsoefeningen hebben we reeds besproken. Zij bedoelen dus voornamelijk het leggen van het verband in de oorlogsonderdeelen.
/i
beschreven stelsel van eerste oefening en twee herhalingsoefeningen
"i drie weken, durven we de derde herhalingsoefening kort te nemen, in
, eS^nstelling met hetgeen noodig is bij een oefeningsstelsel als we tegenwoordig
nebben, waarbij het uitsluitend gaat om de individueele oefening van aan°> raer en soldaat en het verband eerst in oorlogstijd wordt gelegd. Dan
1
1 'oesten alle herhalingsoefeningen even lang zijn en elkaar met gelijke tusschenP
°DZeirl °pvolgen; 13 daeen is dan nogrijkelijkkort.
e derde herhalingsoefening wenschen we als mobilisatie-oefening van het
'eserve regiment. Vandaar dat we de drie lichtingen van het regiment gelijk
willen oproepen, n.l. de 5e, 6e en 7e, dus elk jaar bij 8 regimenten herhalingsoefeningen willen houden. Voor regimenten met territoriale taak, daar waar
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ze zullen moeten optreden. Voor regimenten ingedeeld bij het veldleger,
liefst zoodanig dat ze aan de groote legeroefeningen deelnemen.
Voor de strategische detachementen, te nemen uit de 5e t/m 10e lichting,
zouden de herhalingsoefeningen moeten bestaan uit een jaarlijksche opkomst
voor enkele dagen op de plaats van hun gebruik.
Mobilisatie.

Bij mobilisatie commandeert in den regel de Kolonel het actieve regiment,
de Luitenant-kolonel het reserve regiment, terwijl bij den regimentsstaf voldoende reserve-Kolonels en Luitenant-Kolonels zijn ingedeeld voor depots,
commando's in de Vg. Holland en andere taken. De Divisie-Commandant
regelt, indien hiertoe van hoogerhand opdracht wordt gegeven, te voren
mogelijk gewenschte omwisseling.
De 2e, 3e en 4e lichting vormen de bataljons enz. De onder de wapenen
zijnde lichting vult de tekorten aan en voert de groepen op tot l sergt, l korpl
en 12 man.

We hadden eerst overwogen het regiment te doen bestaan uit de Ie, 2e
en 3e lichting en de 4e als aanvulling te nemen. Dit zou echter jaarlijks een
massa schrijfwerk hebben gegeven, terwijl op de gevolgde wijze het schrijfwerk
minimaal is en als er geen mobilisatie komt, de man niets merkt van zijn
tijdelijke oorlogsindeeling. Aangezien de winterploeg te zwak is voor de aanvulling der tekorten, zal de datum van ingang genomen moeten worden
tusschen 15 Juni en l Juli. De lichting 1937 bijvoorbeeld blijft dus tot l Juli
1938 aanvulling, tot l Juli 1941 blijft zij behooren tot het actieve regiment
herhalingsoefeningen in 1939 en 1940; voorts in 1941, '42 of '43.
Het reserveregiment bestaat uit de 5e, 6e en 7e lichting; bataljons en compagnieën dus geheel voortkomende uit de bataljons en compagnieën van het
actieve regiment.
Er is hier verloop en de strategische detachementen gaan er af, die we
uitsluitend uit de oudere lichtingen zouden willen nemen. Het is dus noodig
hier uit meer dan eene lichting aan te vullen, de 8e en 9e, voor enkele regimenten misschien de 10e.
Het is nu een zaak van berekening, die wij niet kunnen uitvoeren, om na
te gaan of de l Ie lichting nog in de depots behoort of al naar de aanvullingsreserve kan overgaan. Dit hangt af van het verloopcijfer bij grootere lichting,
van de sterkte der strategische detachementen enz. enz. In het volgende
artikel zullen we aantoonen, dat we in dit stelsel nog meer personeel voor
het depot beschikbaar hebben.
We zouden nu een paar der volgende lichtingen willen bestemmen voor de
eerste aanvullingsreserve (dit zou nader berekend moeten worden), nog
gekleed in uniform, maar geleidelijk jaarsgewijze op te roepen; de verdere
lichtingen ± de 20e, zouden de niet in uniform gekleede aanvullingsreserve
vormen.
De 6 bataljons worden gecommandeerd door 3 actieve en 3 reserve-majoors.
Er is veel voor te zeggen de bataljons van het actieve regiment te doen commandeeren door actieve majoors, die van het reserveregiment door reservemajoors. In 't algemeen eischt het eerste commando meer begrip van andere
wapens, terwijl de territoriale verdediging in de eerste plaats karaktereischen
stelt. Men kan door strenge selectie zorgen, dat de reserve-majoors aan dezen
eisch voldoen. Toch moet ook hier de Divisiecommandant regelend optreden.
Voor de Kapiteinsplaatsen in beginsel reserveofficieren te nemen (niet voor
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kapt. adj.). De depots eischen beroepskapiteins, ook voor aanvulling van
openkomende plaatsen. De plaatsen, die bij mobilisatie onverwacht leeg blijven,
zouden door beroepskapiteins vervuld kunnen worden.
De Luitenants zijn eveneens reserveofficieren. We hebben bij de opleiding
in de eerste plaats voor alle sectiën een officier genomen en er waren er nog
enkele in reserve. Kornen er dan nog te ontbreken, dan kunnen hun plaatsen
ingenomen worden door onderofficieren tot de organieke indeeling bereikt
is, daarna door beroepsluitenants.

Voor de depots moet goed instructiekader in voldoend aantal ingedeeld
worden.
Ontbrekende onderofficieren te vervangen door dienstpl. onderofficieren der jongste lichting of door beroeps-onderofficieren.
De Luitenants-adjudant bij voorkeur te kiezen uit res. officieren, die vrijwillig langer dienen of gediend hebben.
(Wordt vervolgd).

VAKKENNIS VOOR DEN RESERVE-OFFICIER
EEN WOORD VAN PROTEST.

H

oewel ik mij in den laatsten tijd zelden meer verwonder over uitlatingen
van collega reserve officieren en ook nimmer daarop in ga, moet ik,
na het lezen van de tweede pennevrucht van den Reserve-Kapitein
E. P. WEBER, een woord van protest doen hooren.
Met zijn ,,Indrukken van een Bataljonscommandant" kon ik mij al niet vereenigen, doch zijn uitlating: (De Militaire Spectator, Febr. '37, blz. 69).
„Wij rekenen niet DE WITTE RAVEN onder de reserve officieren, die
in de gelegenheid zijn van hun militaire loopbaan EEN HOBBY te maken,
die per dag eenige uren aan de militaire wetenschap wijden, zooals een ander
dagelijks eenige uren hartstochtelijk aan zijn postzegels besteedt, bridge
speelt, romans leest of knutselt. Wij denken aan den NORMALEN RESERVEOFFICIER, in dienst een volbloed militair, zooals hij daarbuiten een volbloed
burger is, gaarne bereid om, als het oogenblik daar is, het Vaderland te dienen
en die het Leger een nuttige en noodzakelijke instelling in onze maatschappij
vindt".
KAN en MAG ik niet zoomaar voorbij laten gaan. Ik acht deze woorden
ONTOELAATBAAR.
Ieder reserve officier is m.i. VERPLICHT een GROOT gedeelte van de
hem toegewezen vrijen tijd te besteden aan het ontwikkelen en bijhouden
van zijn militaire kennis. Is die vrije tijd hem slechts karig toebedeeld, dan
moeten bridgespelen, romans lezen enz., wat tooneelspelers noemen op „het
tweede plan" geplaatst worden. Op het „eerste plan" MOET en ZAL voor den
NORMALEN RESERVE-OFFICIER steeds MOETEN staan: STUDIE
MILITAIRE WETENSCHAPPEN.
Wat hebben wij „als het oogenblik daar is" aan volbloed burgers die door
gebrek aan grondige kennis in dienst volbloed militair DOEN, doch nimmer
kunnen ZIJN?
Ik moet mij dwingen onder dit „woord van protest" mijn naam te plaatsen,
anders . . . . zou een aflevering van De Militaire Spectator te klein zijn om,
wat ik meer zou willen neerschrijven, op te nemen.
De Reserve-Kapitein 20 R.l.
L. J. RAGAY.

