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MASKEERING DOOR VORMGEVING EN KLEUR. 

ALGEDIEENE BEGINSELEN. 

1. In oorlogst(jd moet er naar worden gestreefd, om alle 
voor den v~jand van belang zi_jndo doelen zooveel mogelijk 
aan zijn waarneming te ontlrekken; die doelen moeten 
daartoe worden gemaskeerd . 

De maskeering zal volledig tot sland kunnen komen bü 
het inrichten Yan slellingen. De daartoe in dit voorschrift 
nader omschreYon maatregelen moelen en kunnen - afhan
kelUk van terreinomstarnlighodon on beschikbaren tijd -
eveneens toepassing vinden b ij alle andere oorlogshande
lingen, :r,oowel op als buiten het gevechtsveld. 

2. Men tracht alles, wat in - waar noodig ook achter -
de stelling is of wordt gedaan ten bale van het voeren van 
den st1)jd, voor den vijand te verbergen on wel op een zoo
danige wij,rn, dat, zoovoel mogelijk, voor hem verborgen 
blijft, daL men iets wil verbergen. 

Het misleiden van don v~jarnl kan worden bereikt door 
het toepassen van twee in beginsel verschillende methodes, 
te weten: 

A. aan cle werken het voorkomen te ge,-en van iets 
wat ze niet zijn (zie 27); 

B . de werken en troepen zooveel mogelijk onzichtbaar, 
dan wel onvindbaar te maken, door aanpassing aan 
de omgeving door vorm en kleur of door toepassing 
van schermen (zie 28 t/m 32). 

De onder A en B vermelde methoden moeten gepaard 
gaan met: 

C. den aanleg van schijnwe1·ken, welke zoodanig dienen 
te worden gemaakt, dat ze - zonder te veel in het 
oog te springen - door don vUand kunnen worden 
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waargenomen en door dezen voor echt worden aan
gezien (zie 33). 

3. Alle Commandanten van oncleJ'deelen zijn verplicht er
i·oo1· te zo1'gen, dat aan de maskeering mn opstellingen cle 
meest mogelijke aanclacht wo1'clt besteed en clal hitn tJ'oepen 
zijn doordronqen van de groote gevaren, welke het gevolg 
kunnen zijn van het niet naleven van cle ,gestelde 1·e,gelen. 

Het veronachtzamm van mctskeerings111cwtregelen kan cle 
gevechtshanclelinqen ernstig sclwclen en clcl((rc/oor nooclelooze, 
groote verliezen aan menschenlevens en 11wlerieel tengevol,qe 
hebben. 

EISCHEN, WAARMEDE BIJ HET llUSKEEREN 
REKENING lllOE'r )VORDEN GEHOUDEN. 

4:. Hij maskcering lieert men, in vol,qorcle rnn belangrijk
heid, rekening te lloudcn met: 

a. waarneming met behulp van luchtfoto's; 
b. directe waarneming uit vliegtuigen, kabellmllons en 

hooge opslcllingcn en 
c. waarneming van den grond af. 
acl a. iccr volledige gegevens worden ve rk regen met 

behulp van luchtfoto's uit vliegtuigen, waarop in korten 
tijd een terreinstrook in lJeeld kan worden gebracht. 

Goede lenzen stellen in staat van grooLc boogLe scherpe 
luchtfoto's te nemen. Niet aan liet oog onttrokken verande
ringen in het terrein zijn daardoor dadelijk te herkennen 
bij vergelijking van op verschillende Lijdstippen genomen 
foto's. 

Bovendien kan men, met behulp van de stereoscopische 
fotografie, foto's vervaardigen, welke, door den slereoscoop 
bezien, de reliefs van het terrein duidelij Ic weergeven, z;oodat 
daarop zelfs kleine voorwerpen zichtbaar worden. 

acl b. Directe waarneming uit vliegtuigen is minder 
volledig. De waarnemer heeft een beperkt gezichtsveld 
tengevolge van den bouw van het vliegtuig en Yerplaatst 
zich met groote snelheid boven het waar Le nemen Lerrein. 

\ 
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Beide factoren dwingen tot het puntsgewUze waarnemen 
van telkens één voorwerp, omdat een over het terrein 
glijdende blik nieLs zal onthullen (accomodeeren van de 
ooglens; onscherpe instelling van den kijker door wisselende 
afstanden). Mitsdien kunnen voorwerpen onopgemerkt blij
ven, welke bij langduriger waarneming en ruimer gezichts
veld de aandacht zouden trekken. Bij waarneming op geringe 
vlieghoogte doen de nadcelen van het zien van een voor
werp gedurende korten tijd zie;h bot meest gevoelen; bij 
vliegen op grootere hoogte i8 de tijd langer, maar worden 
de voorwerpen zeer klein, on is het gebruik van een snel 
regelbaren k~jker nooclig. 

Directe waarneming uit kabelballons en J1ooge opstel
lingen is dan ook veél nauwkeuriger en eischt minder 
geoefendheid van den waarnemer, omdat deze zich daarbij 
niet verplaatst en ook omdaL l1i,i 'icL terrein onder schuine 
richting beziet; dus meer, zooals h(j dat bij aanlwaarneming 
gewend is (vergeli,ik fign. 1 en 2). Een nadeel is echter, 
daL de waarnemer n icL meer langs, maar tegen verticale 
schermen kijkt, welke sGhcrn1 cn lcgenovcr deze waarneming 
beli1ngri,ik in waarde toenemen, naarmate clc schuine richLing 
de horizontale nadorL. 

cul. t. De waarneming van den grond af ondervindt 
- zclf's van lage - verticale schermen zeer veel bezwaar 
en is daardoor, -vooral in onze vlakke terreinen, uitcrmMe 
IJcpcrkL. In heuvcJachLig lerrcin kan de waarde van deze 
waarneming echter aanmcrkcl(jk grooLer zijn en tot zeer 
uitgcbrei(le rnaskeeringsmaatregclcn d,vingen. 

5. De /ucl1t(oto nil vlie.(Jllli.(Jr'n zal l'en cle1· }}/eest/(' duchten 
middelen z!Jn, wamwm de v?}ctncl zfrh tot liet verkl'{jgen van 
inlithli11uen zal /Jeclienen. l let ontwikkelen der foto's eischt 
echter Lijd, zoodaL in den bewegingsoorlo.r;, de toestand veelal 
gewijzigd is ten tijde, dat de foto wordt bestudeerd. De 
vijanclcliJke waarnemer moet zich dus beperken tot lucht
roto's van belangrijke punten in het gebied van zijn tegen
stander, ook van meer achterwaarts gelegen doelen, waar 
Ycranacringcn zeldzamer zi,in. Bijeenvoeging van de aldus 
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Fig. 1. Luchtl'olo, genomen in loodrechte richting. 

Fig. 2. liet op fig .. 1 aangegeven terrein 
uil schuine richting gezien. 

~ 
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verkregen gegevens biedt den vtjanu de mogelijkheid eenige 
indrukken te verkrijgen omtrent do plannen van de tegen
partij . 

In den stellingooi·lo.r; daaren togen zal de luchtfotografie 
tot een stelselmatige, tot in bijzonderheden nauwkeurige 
controle in het sLellinggebied van de tegenpartij uitgroeien. 

6. In den regel 11ullen de maatregelen tegen waarneming 
uit de luchL ten oenenmale verschillen van die tegen waar
neming van den grond af. ·waarneming van den grond af 
kan veelal reeds worden belet door het gebruiken of ver
beteren van bestaande-, clan wel door het aanbrengen 
van nieuwe verticale schermen. De slagschaduwen van deze 
schermen zijn ocl1 Ler op l uchtf'oto's dikwijls zichtbaar. 

Tegen luchtwaamom ing zijn ondoorzichtige horizontale 
schermen, die zelf schaduw worpen, zonder moor niet vol
doende, vermils schacluwvlakken on slagschaduwen den 
vorm van voorwerpen hot moesL verraden. Horizontale 
schermen, die op llijzonrlere wijze z\jn samengesteld en 
daardoor goed maskoeren togen luchtwaarneming, zijn echter 
tegen waarneming van (ion grond ar dikwerf verraderlijk 
(zie fig. 3). In ieder bi.izornler geval zal dus moeten worden 
overwogen of maskoeriog tegen grond-, dan wel tegen lucht
waarneming op den voorgrond moet staan. 

7. Do kleur van schermen en voorworpen, welke bij 
directe waarneming van don grond ar een zeer belangrijke 
facto r vormt, is bij luchtwaarneming van minder belang. 

De klmrclirptr van een voorworp, zooals dozo op de lucht
foto voorkomt - waaronder dus to verstaan de mate van 
diepte van tint, welke men op clen foto-a(clruk ziet - wordt 
niet alleen behoerscllt door de kleur, doch is in belangrijke 
mate afhankelijk van den vorm van hot oppervlak van het 
voorwerp (ruw of glad, gesloten of opengewerkt), dus van 
de z.g.n. ,,structuur" van dat oppervlak. Het is bijvoorbeeld 
mogelijk, dat een akker met jong gras voor den vlieger 
nog een bruin geheel vormt, doch dat de r~jen jonge plantjes 
voor den aarclwaarnemer een aaneengesloten vlak van fel 
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Fig. 3. Batterij op naar de n vijanrl gekee rd e heuvelh elling. 

~ ~ :.i ~ ,:U JJV 1, =~~ 
. ' -

De maskeering is goed tegenover den luchtwaarnemer, doch ouvoldoendo 
tegenover 's vijands waarnen1ing van don grond af. 

groene kleur vormen ; op de luchtfoto is dan de kleurdiepte 
van dien akker niet als van een fel groen OJJpervlak, doch 
als van oen bruin oppervlak. l~en glad wit oppervlak zal 
op een luchtfoto wit, een ruw wit oppervlak iets donkerder 
getint zijn; bevinden zich regelmatig on veelvuldig voor
komende kleine witte voorwerpen of lmlten op hot vlak, 
zoo zal zulks nog donkerder tint geven op de folo, omdat 
elke oneffenheid bij belichting schaduwwerking doet ont
staan (zie fig. 4-). 

De kleurdiepte van voorwerpen, zooals cleze op cle foto 
voorkomt, is meer afhankelijk van de structuur van het 
OJ>pervlak, dan van de kleur. 

Bij de samenstelling van sdiermen tegen luchtfotografie 
moet met dit versd1ijnsel rekening wordên gehouden . 

1'och mag men kleurverschil niet veronachtzamen. Immers 
in de hoofdweerstandsstrook heeft men directe waarneming 
te verwachten van hooge punten af en uit kabelballons, 

j 
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Fig. 4. Yoorste llin g van den invloed, welke de s lructuur van 
ee n oppervlak uiloefcn l op de kleurdiepte op foto's. 

" ',\j,··.,:.~:·· ,.::,; ::-;:· ' -3:.~~t ~ t ..:11:"\: 
\ ' .'.{i':~:.,.·.::-..;. __ ::.tc'..t ~ ~:.it, 
;. , ";):_ ,.-' ;:,.• •• v ~--;/t~.A_- .... Jt,11; ., ... -... : ... ~ .. '- .• .. ;:-:.. .... ... 
-·· · · •.. - . ... _ -.-s ...... , 
~ '.;:.;-,,. ·}·:, ,-.• .. .. ~ ~,:;: .,;;:,, 
-::·Y:. -.... ""~'. ,:.,~'-:''..:-- _.,t"'/- -. • •• ' • ' . f ,t."..: . , .• ~ - ......... 
:., ... .i~~:,"ts_:;:-~-~-~'· -- ~ _- _..t: .--~ 

- •• C - "" """ · ""A~. ,L '... ~ .. ,., 

Links een glad wit vlak, in het midden hetzelfde vlak belegd met kleine 
w itl(• voorwerpen; rechts alsvoren, doch met grootere witte voorwerpen. 

1·. terwij l meer achterwaarts gelegen opstellingen toch ook 
verbo rgen dienen to blijven voor het oog van bombarde
rnentsvliegtuigbestuurders. 

1 .. 

8. Hij maskeeringsmaatregelen tegen waarneming yan 
den grond af kan liet resultaat dikwijls door den samen
steller zelf worden beoordeeld uit hot voorterrein. Bij mas
keeringsmaatrcgelen togen luchtfotografie daarentegen is 
die beoo rdeoling door don samensteller in den regel uitge
sloten . .Mitsd ien moeL do maskeerder op de hoogte zijn Yan 
den indruk, welke ½ijn maatregelen op de luchtfoto zullen 
tewoeglJrengen, en van do wijze, waarop in het algemeen 
luc;hlfoto's worden gelezen. Voor hen, die leiding moeten 
goven bij hot tot sland brengen van maskeoringsmaatregelen, 
is het veelv uldi g bestud eoren van luchtfoto's en het vol
komen vertrouwd raken daarmede dan ook noodzakelijk. 

9. BU !1et lezen van een luc//t('olo plaatse )}/en zich met 
het r1eziclit naar cle zo 11, liet raan1 of' het kunstlicht en //oude 
de /ulo zóá, dat liet beloop cle1 · sc/wdmoen nuar den lezer 
toe uericht il:; 1). De foto wordt dan uiL dezelfde richting belicht 

1) Iliertoe zoeke men op de foto schaduwen op van b.v. een boom of een telefoon
paal. Zijn op do foto niet zu lko schaduwen te vinden of is deze genomen bij min of 
meer bedekte luch t, dan gaat men na, wat verhoogiagen zijn (b.v. daken van huizen, 
hooischelven) en keert do moest belichte vlakken dier verhoogingea van zich af, 
of wel gaat men I!a wat verdiepingen zijn (b.v. granaattrechters) on doet het om
gekeerde. 
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als het terrein bij het nemen 
der foto, terwijl deze richting 
der schaduwen den lezer het 
best in staat stelt hol en bol 
te onderscl1oiden (iie fign. 
5ab). De schaal der foLo 
wordt globaal bepaald door 
vergelijking met de kaart, 
waarbij - z:ooveel mogelijk 
in het midden van de foto --
de afstand tusschen twee, 
ook op de kaart voorko
mende, punten wordt op
gemeten. 

Het bestudeeren van do 
foto heeft plaats mot behulp 
van een leesglas (of stereos
coop) en een puntig voor
werp, waarmede men de te 
onderzoeken punten aan
wijst. Zoo wordt, puntsge
wijze, het goheele oppervlak 
van de foto bezjen. Beelden 
van voorwerpen, waarin 
men bijzonder belang stelt, 
worden aangeduid met oen 
pijl of haak in roode inkt 
op de foto zelf of op een 
oleaat. Het beelcl zelf' wordt 
nooit met inkt gekleurd, 
aangezien dit verdere be
studoering zou beletten. 
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Fig. 5a. 

Foto van granaat- en mijntrechters, 
loopgraaf mot schuilplaats en inge
graven telefoonkabels. 

Verkeerde belicbling; de kuilen ge-
1\jken kegels. 

Fig. 5b. 

Foto van granaat- on m\jntror.hters, 
loopgraaf met sclmilplaaLs en inge
graven telefoonkabols. 

Goede belichting. 

10. Op do foto herkent men voorworpen : 
l e. door het karakterjstieke beeld, Jat Z\i steeds op de 

gevoelige plaat brengen ; 
2e. doordat zij worden verraden door opvallende ken

merken in hun naaste omgeving. 

1 

g 

acl lf. Karakteristieke beelden geven wegen en paden, 
waterwegen, spoorwegen, smalspoorbanon, loopgraven, gra
naattrechters, artillerie-opstellingen, (lraadversperringen, 
sleuven voor telefoonlijnen en kabels, depöts e.d. (zie fign. 
6 tot en mot 15.) Fi g. 6. 

Weuen en paden 
kan men herkennen 
als lichte sLrepe.n 
van verschillomle 
breedte mot soms 
veolvuld ige en 
scherpe bochten en 
z\jwogon. 

Watenoe.()e11 kan 
men herkennen aan 
<le geltjkmatige, 
meestal vrij don
k ere tint, aan het 
regelmatige traCl\ 
indien Je aanleg 
kunstmaLig is ge
weest, alsmede aan 
de OVergangsmiclde- Rochls: bouwland, waardoor een kale weg; P.A. in 
Jen (lJ ·ug·gon pon- in marschcolonue, rocl,ls boven half op de hermon 1 , rijdonclc en damdoor aanmerkelijk minder opvallend 
ton) Ol'OVer en aan dan J10L ged<'o i le ondor:in11. . 

1 . . . , . Links: weiland rneL rnndon eikonlrnkhoul; beekje; 
< evaa1 lll 1gen, waai- brug; weg, d!'els met boornr\jen, clcols met randen 
mede 110 worden eikenhakhout. 

bevaren. Jn sommige gevallen z:iet men in hot clonker ge
tinte waLeroppervlak 1/,eer held ere vlC'kjes, door weerkaat
sing van het z:onlicht op golven (:;,io Jîg. 1). 

Spoorwe,r;fn verLoonen weinig oï fl auwe bochten. 
Smalspoor/)({nen goven smallere trn,c<;'s en scherpere boch

ten te z:ien dan nornaal spoor. 
Loo'().(Jm??fn kan rnon herkennen aan de kronkelende slag

schaduw temillllen van den lichtgekleurdon uitgeworpen grond. 
G1·anaattiwhters vertoon on :;,ic;J1 als "putjes". 
Artillerie-opslellin,r;en kan men herkennen aan de (meestal 4) 

geschutemplacementen, welke min of meer regelmatig - in 
elk geval groepsgewijze - zijn geplaatst en zich meermalen 
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verraden door op
vallende plekken op 
de foto, aangevende 
de plaatsen, welke 
door het verbran
den van de be
groeiLng - tenge
volge van het mon
dingsvuur - kaal 
zijn geworden. 

Draaclre1·s7)e1·1·i n
gen vertoonen zich 
als strepen van af. 
wijkende kleur. 

Sleuven voor tele
foonlijnen en kabels 
hebben het voorko
men van loopgrnxen 
met een weinig ge
broken trac(\ Ka
belsleuven, welke 
gedicht z\jn, ver
toonen ·het aanz ien 
van smalspoorba
neo, echter met, een 
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Fig. 7. 

Lrtndlluizon; wegen zonder boornen, id. ml'! jonge 
boonwo, id. met zwaar geboornle; Ueekjo mot plaat
selijke verbreed iog; bjjgobouwe11; moestui neu ; broei
kassen; gl~boo mte van uitconlüopenclo soo1teu en 
grootten. 

gebroken trac(' en als heL vullen niet gelijkrnaLig heeft 
plaats gehad, llJet een vlokk ig, vaag uilerliJk. 

JJepóts z\j n in den regel aan smals poon vegen of kunst
wegen gelegen ; regelmatige materiaalstapels maken den 
indrnk van blokken, welke op het terre in slaan. 

act 2e. Commandoposten, telcf"ooncenLrale:-:;, bruggen, ope
ningen in draadversperringen en vuurmondemplacementen 
worden in den regel Yerraden door de aangelegde of gelei
delijk ontstane paden, welke op deze punten, soms in 
grooten getale, samenkomen. 

Gebrekkig gemaskeerde opstellingen verraden zich door de 
schaduw, welke zij, vooral bij lagen zonnestand, op de omge
ving werpen, of welke zü aan huizen, boomen e.d. ontnemen. 

11 

l•ï g. s. 

Links: heido met rijwi elpad eo hestaando paden 
door h et terrein. 

ll,0GJ1ts: loopgrnvrn, w;ia rdoor omsloten Pen ler
roin , wn.nrin (1011 niPL-gornaskeerd o scliui lplaaLs ofka
Y.on1at in ophoog·iug- on co u in ingrnving. 

C: uheP I r echts: ü<' n sma\spoorl>a:111 llH'L aflakking 
langs do schuilpb1alsuu. wulk<' daarom ongotwijfold 
va n gewapc11d botou ;,;u l Ion zijn 

H,,,waen: doodloo1wnct,, aflakkingeu uil een loop
graaf, zU voc..•ren waarsdlijnlijk naar mitrnillour
uusten w ulke, oven>ll s d~t rechts aan hel smalspoor
h:rnntj<'. ouvoldoendu gernaskeorcl ziju. 

1,'ig. 9. 

Spoorwegen nwl enkel spoor, dubbelspoor, vier 
sporen; spoorbrug over kanaal; draailJrug voor ge
woon verkeer; viaduct; rechts-onder oen overdekte 
houtopslagplan Ls. 
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Fig. 10. 

Batterij, wolke zich verraadt 
-door radsporen naar de opstolling. 

12 

F'ig. 11. 

Links onder con te regelmatige 
- fouUeve - opste lling eeller bat
terij; hovondien te dicht bij knoop
punt van padon on wegon gelegen. 

Fi g . 12. 

Midden: niet-gemaskeerde gcschutsemplacementon 
met gemeenscJi,1psloopgrnaf. G ,mstige ondergrond. 

ll. De in 10 genoemde onderwerpen teekonen zich op 
<le foto af door verschil in kleurdiepte met die van den 
ondergrond. De;1,e kleurdiepte is in belangrU ko mate afban
kelijk van de structuur (zie 7) en dus b\j elke soort begroeid 
terrein anders. Elke begrooi'ing brengt con bepaalde kleur
<liepte teweeg op de gevoel ige plaat, terw\jl bij onbegroeide 

13 

Fig. 13. 

Boven: niot-gemaskcerdo lud,tdoclbattrrij. Links: 
tenten. Rechts: barakken en hangar-tollt; 2 batterijen 
Ju. a. in marschrolonne. 

J<'ig. 14. 

Geniedepöt (voormalig LenLcnkamp). Links bovon 
normaalspoor. Voorts smalspoor (zie 3 groote en 3 
kloino lorries op zandvlakte recl1ls) en wegen. 

terreingedeelten de kleurdiepte afhankelijk is van den aard 
van den bodem en de mate van Yochtigheid daarvan (zie 
fign. 16abcd). 
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Fig. 111. 

N iet-gemaRk('Prdo zooklich lopslP I liog. 

Vi g. 16n. 

Droog en nat zaLHI (duinlandschap). Op (Ie vlakte 
spc,ron van ruilers. Voorts wegen, packn, gebouwen. 

Fig. 1Gb. 

Boven: wogopporvlak. Van links naar rechts: hoog 
en laag geboomte; heide; braak en geëgd bouwland: 
kort gras (voetbal veld). 

( 
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Fig. me. 

Kort 0n lang gras; hooiland; h oovo met licht en 
:,waar goboomtP; gri ncllerroin eu boomgaard. Links 
o ocler begroeid bouwland. Hechls onder hooisch elven. 

J<'ig. 16d. 

Liuks : laag (10 b oog naaldl1out. 
HechlB: lleide mol oikonhaklwul on pnden. 

J 2. De kleurclieJJfen, welke op clen (olo-Cl{cl ruk door ver
schillende matte, op eon ylacl oppervlak aangebrachte 
zuiver specLralo - kleuren worclon teweeggebracht, bij 
opname met oen orthoch romatiscilo plaat en geel filter, zijn 
aangegeven op fig. J 7a. Tor vergel ijking is op fig. J 7b aan
gegeven, welke kleu rdiepten op don f'oto -afdrnk door die
zelfde kleuren worden teweeg gcbrac;ht, indien do opname 
geschiedt met een gewone broomzilverplaat; uit fig. 17b 
bltjkt duidoli.ik, waarom laatstbeooekle platensoort niet voor 
luchtfotcgrafie geschikt is , aangezien men bij lwt lJostudoeren 
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Fig. 17a. J(leurdiepten, welke op den joto-r'.fdruk . door verschillende 
- zuiver spectrale - kleuren worden teweegge bracht, bij opname 

met een orthochromatische vletat en geel .filter. 

rood oranje 9eel groe,n blauw vio let J 
Luchtfoto's worden steeds met orlhocbromatischo platen als bovenbedoeld (en zoo 

eeaigszins mogelijk ook mot gee l filt er) gemaakt, omdat de weergave der torrein
kleuren ia kleurdiepten op de foto 's dan het meest met on,e oogwaarneming overeen· 
komt. Geel is werkelijk de lichtste kleur op de foto; blauw is donkerder; de gradatie 
is goed. 

van daarmede vervaardigde luchtfoto's sommige kleuren, 
welke op het oog eon lic;hten indruk maken, ;;,ou aantreffen 
als groote kleurdiopten on omgekeerd. 

Ztjn de kleuren op niet-.!Jlaclcle oppervlakken aangebracht, 
dan wordt op den foto-afdruk de kleunliopte in sterke mate 
beïnvloed door de structuur dier oppervlakken ; zelfs over
heerscht die invloed als regel het kleurverschil. 

13. B~j eenzelfde kleur brengt eenzelfde structuur op 
den foto-afdruk nioL alti.id dezelföe kleurdiepte teweeg. 
Die kleurdiepte is namelijk bovendien aföankelijk van de 

i 

j' 

I' 
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Fig. 17b. Dezelfde kleuren van fig. 17a opgenomen met een 
gewone broomzilverplaat. 

rood oranje geel groen blauw violet 

Do weergave der kleuren in vernchi l van k leuriliepten op den foto.afdruk geeft geens· 
zins ~o u soortgelijken indruk a ls bU oogwaa rneming. C1eel is to doakor, evenals oranje ; 
u lau ll" on violet zijn te li cltl; in groou, g~o l, oranje en rood is te weinig gradatie. 

richting, waarin wordt gefotografeerd of waargenom en, ten 
op;;,ichte van de invalsri c;hting der zonnestralen. Deze kleur
diepte is het kleinst als beide richtingen samenvallen 
en het grootst als die richtingen elkander ongeveer lood
recht kruisen (zie fig. 18). Bij het verge]\jkon van foto's, 
welke op verschillende uren van den dag zijn genomen, 
moet men er voorts rekening mede houden, dat bij lagen 
zonnestand - dus kort nà zonsopgang en vóór zonsonder
gang - het verschil in wel en niet verlichte gedeelten het 
grootst is, omdat dan de oneffenheden slechts voor een 
klein deel zijn belicht. Bovendien zijn btj lagen zonnestancl 
alle slagschaduwen verlengd, waardoor nog meer kleurver
dieping ontstaat. 

Y-cie
.n

l



18 

Fig. 1 R • 

. ;: .. .,1'\~""' "', ' ',,,_ l' l', 
j:,)· 

~ De kleurdiepte neemt toe, naarmate meer van het beRchaduwde oppervlak zicht· 
baar is. Struc uurve,~cllilleu z11n dan ook het beste zichtbaar op foto's genomen in 
een richting, ongeveer loodrecht op di e der zonnestralen bij lago zonnestanden, dus 
kort nà zonsopgang en vóór zonsondergang. 

Bij lagen zonnestand veroorzaken geringe verheffingen 
reeds groote slagschaduwen (zie fig. Hl), welke gepaard aan 
de sterkere schaduwwerking den indruk van stereoscopische 
opnamen vergrooten. 

1- /=/ 
\ 
L__ 

Fig. 19. 

/ 
/ 

/ 

Voorbeeld van oen lichaam, dat bij lagoll zonnes tand oo n slag
schaduw werpl, vrijwel evon groot als die van ('On aanmorkolijk 
booger lichaam bij grooton invalshoek der zonnoslraleD. 

De vorm van de slagschaduw is de scheeve projectie van 
het voorwerp (zie fign. 20ab) ; ook het herkennen van voor
werpen aan den vorm hunner slagschaduw is dus bij lagen 
zonnestand gemakkelijker dan bij hoogen. 

14:. Wil men bereiken, dat een voorwerp, noch op de 
luchtfoto, noch voor het oog van den luchtwaarnemer tegen 

den ondergrond af
steekt, dan moeten 
structuur en kleur van 
het oppervlak van het 
voorwerp overeenko
men met die van den 
ondergrond; slechts 
dàn is men er van 
verzekerd, dat bij ver
schillende zonnestan
den dezelfde kleurdiep
te wordt bereikt. Bo-
vendien moet gewaakt 
word er.. tegen slagscha
duw op den ondergrond 
(z ie 21) en mag de 
structuur van den 
ondergrond door de 
werkzaamheden nabij 
het voorwerp geen 
w~jziging ondergaan. 

19 

~ 

Fig. 20a. 

l<'ig. 20b. 

,~ 
..., !let is n .1. een veel 

voorkomende fout, dat 
de begroeiing rond he t 
voorwerp door de mas
keerders wordt plat
getrapt en niet weder 
wordt herstel<l; als gevolg hiervan ontstaat rond het voor
werp op de foto een lichte krans tengevolge van het ver
dwijnen van cle oneffenheden. Ook paden van voetgangers 
en sporen van voertuigen door grasland zijn om dezelfde 
reden als lichte strepen zichtbaar. 

15. Mitrailleurs, geschut, voertuigen e.d. kunnen in den 
regel niet worden voorzien van een, ruwe s tructuur ver
toonend, oppervlak. DergeliJke voorwerpen tracht men aan 
foto- en oogwaarneming te onttrekken door een beschilde
ring in verschillende kleuren ; vooral tegenover den oog-
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waarnemer op don grond kunnen daarmede nog wel goede 
resultaten worden verkregen. 

Het blijft vooral tegenover luchtwaarneming een groot 
nadeel, dat de gekleurde voorwerpen bijna steeds weer
kaatsend blijYen, waal'(loor vlakken van elke kleur wit 
kunnen schijnen. 'l'e midden van beschaduwendo boomen, 
bij nevelachtig weder en zwaarbewolkten hemel zullen 
dergelijke beschilderingen echter voldoen. De verf moet 
steeds mat zijn. 

Voorwerpen onder ctoorziclitige horizontale schermen 
moeten altijc1 van een dergelijke beschildering worden 
voorzien. 

16. De in 15 vermelde beschi!(1ering moet den indruk 
wekken, dat het voorwerp als het wam geheel in den 
achter- of ondergrond wordt opgelost. Deze indruk kan 
worden bereikt : 

a. door eon kleinvlekkige beschildering, waarmede de 
structuur van den ondergrond wordt nagebootst en waardoor 
op eenigen afstand een weinig opvallende gemengde tint ont
staat, zoodat het voorwerp in den regel door den waarnemer 
over het hoofd wordt gezien. De beschildering moet bestaan 
uit een groot aantal onregelmatige, betrekkelijk kleine vlek
ken van een drietal kleuren, onderling gescheiden door 
onregelmatige zwarte strepen en vlekken (zie fig. 21). De 
drie kleuren zijn afhankelijk van de omgeving. Voor ons land 
gelden de volgende kleuren, welke zomer on winter in de 
meeste onzer terreinen voorkomen, narnel~jk: 

1. groen (gras; loof- en naaldhout en bouwland). 
II. brnin (braak bouwland; heide; beschaduwde vlakke 

grond van wegen en erven; met dorre naalden of 
bladeren bedekte boschgrond). 

III. geel-gr?js, z.g.n. beige (wegoppervlak en zandgrond). 
De sub III bedoelde geel-grijze vlekken kunnen in sommige 

gevallen te licht, in andere gevallen te flets ten opzichte 
van de omgeving blijken te zün ; zij moeten alsdan worden 
vervangen, door grijs of olm· onderscheidenlijk door roomwit. 

De klein-vlekkige beschildering zonder meer voldoet slechts 

., 

'·1' 

21 

Fig. 21. Kleinvlekkige besch ildering van een zwaren milrailleur 
1'I. 08 op drievoctaITuit i\I. 25. 

tegen oogwaameminq op afslcmclen kleiner clan 300 m. De 
grootte der vlokken is af'hankeL[jk van de grootte van het 
voorwerp en van den af:stand van waarneming. Deze w\jze 
van beschilderen is onafhankelijk van een bepaalde plaats 
en is in den bewegingsoorlog daarom zeer bruikbaar. Een 
nadeel is, dat schaduwen en slagschaduwen niet verdwijnen, 
zoodat het voorwerp zijn vorm behoudt. Togen oogwaar
neming op grootoro afstanden dan 300 m heeft deze be
schilde1fog weinig nut. 

b. door een grootvlekkig·e beschildering, welke een vorm
verminkende werking heeft. 11 et voorworp wordt beschilderd 
met grillige vlekken. J~enige vlekken hebben kleuren, welke 
overeenstemmen met en vervagen in die van den om1er
grond of achtergrond. De overbl\jvende vlekken zijn van <'<:>n 
of meer andere kleuren, on zijn onherkenbaar door hun 
vorm. Het kiezen van r1e kleuren en den vorm der vlekken 
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geschiedt niet willekeurig. Voor de vormverminking van 
het voorwerp is het noodzakelijk, dat de naast elkaar aan
gebrachte kleuren een vrij sterke doch niet schrille tegen
stelling vertoonen. Bovendien kan voldoende vormvermin
king slechts dan worden bereikt, indien : 

lo. de eigen schaduwvlakken van het voorwerp door het 
aanbrengen van lichte kleuren worden opgehelderd, en sterk 
belichte gedeelten door donkere tinten worden getemperd; 

2o. de lichte vlekken zoodanig zijn aangebracht, dat zij 
het voorwerp in eenige donkergetinte mooten van grilligen 
vorm verdeelen. Met het oog op luchtwaarneming moet 
worden zorg gedragen, dat de lichte vlekken niet regelmatig, 
symmetrisch, horizontaal of verticaal zijn en niet voorkomen 
op die gedeelten van het voorwerp, welke juist den karak
teristieken vorm aangeven, b.v. op de vier hoeken van een 
rechthoekig oppervlak, of langs den omtrek van een cii kel
vormig oppervlak. 

Bij niet-verplaatsbare voorwerpen in open terrein is het 
bovendien noodig tegenover een in het zuiden opgestelden 
waarnemer de naar dezen gekeerde zijvlakken te voorzien 
van vlekken van bijzondere kleuren (b.v. mauve), waarvan 
dan deze dan gene samenvloeien met de klellren van den 
hemel, waarLegen het voorwerp zich projecteert. De7.e vlek
ken Z\jn in het bijzonder noodig langs boven- en zijkanten 
dier zijvlakken; zij doen het karakteristieke profiel van het 
voorwerp verloren gaan. 

Voorbeeld: !.l el bovenvlak van een goederenwugcn of overhuil'd e 
vraehlaulomobiel moet men liesr llild eren op de wijze als tinngcgcvcn 
op Jig. 22. De lichte vlek a, ,,hakt" a.h.w. een stuk vrrn den " ·agen 
af; a1 , ,1 2 en a3 sluiten zich aan l>ij den lichten ondergrond, den weg. 
De groote, mel zwar'l afgezelle vlek b moel men i>.v. groen mnken. 
Deze lint valt samen met hel groen van boomcn of bern1cn. lle 
vlekken C1, c2 en c3 kunnen bruin zijn; in dal geval vervagen zij in 
hel door boomcn e.d. besehaduwde gedeelte van den weg. De 
vlekken eindigen niet aan den rand van hel bovenvlak, doch reiken 
ee11igerm ate over de zijvlakk en. 

Uct zichtbare gedeelte van de zilplaals der beslnurders wordt 
door motorkast or ach l crwand verduisterd; ter verheldering van dit 
gedcelle moel men er· daarom b.v. een okerge le vlek d1 ::wnlircngen. 
Dil doel men ook op gedeelt en van de zijvakken, welke steeds 
door den Jaadlmk worden beschaduwd. 

. 

.. 
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Fig. 22. Groolvlckkige beschildering van een vrachtauto . 

Hoe grooter het aantal kleuren is, hoe meer kans, dat er 
eenige tegen den ondergrond wegvallen. Om practische 
redenen worden echter slechts ö tot 8 kleuren gebruikt. 
Deze kleuren z~jn : 

I. _qeclm·encle alle jaargetijden olijfgroen; van Dycksbruin; 
geel-gr ij s ; mauve ; gele oker ; zwart ; 
bovendien: 

II. in lente en zomer licht geel-groen ; 
III. in herfst en winter roodbruin. 

17. Het beste resultaat wordt bij beschildering verkregen 
door een oordeelkundige loopaesing van beide stelsels. Zoo 
zal men bij materieel, dat voornamelijk aan oogwaarneming 
op korten afstand blootstaat, in den bewegingsoorlog liet 
kleinvlekkige stolsel toepassen, waarb~j men echter tevens 
dient te trachten den vorm van karakteristieke onclerdeelen 
(loop, schilden o.cl.) te verminken door een oordeelkundige 
groepooring der kleine vlekken. In den sLellingoorlog kan 
men voor dergol[jk materieel dezelfde wijze van besch ilde
ring toepassen, d9ch daar zal, b ij vaste opstell in g, een 
grootvlekkige beechildoring, die wordt aangepast aan onder
of (en) achtergrnnd beter voldoen. Bij materieel, dat slechts 
aan oogwaarnoming op grnoten afstand blootstaat (b.v. auto
radioposten van groot vermogen) kan men ook in den 
bewegingsoorlog beter het grootvlekkige stelsel toepassen. 
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Hierbij moet intusschon voorzichtigheid worden betracht bij 
de beschildering van zeer groote oppervlakken. Eenige groote 
vlekken moeten, al naar de achtergrond zulks vereischt, 
niet in één kleur worden geschilderd, doch uit kleine Ylekken 
bestaan, waarbti de kleuren dier kleine vlekken echter 
zoodanig moeten worden gecombineerd, dat één daarvan de 
andere overheerscht, b.v. ,r;rnen, indien de er uit ontstane 
groote vlek den indruk moot geven van gebladerte en bmin, 
indien die vlek den indruk moet geven van een onbebouw
den akker. 

18. Bij alle in 17 bedoel<le wijzen van beschildering 
moeten de zich steeds in do schaduw bevindende gedeelten 
der voorwerpen worden voorzien van lichtkleurige vlekken 
(gele-oker vlekken), teneinde die gedeelten te verhelderen 
(evenals in de natuur de vacht op den buik der dieren licht 
is getint). 

19. vVaar een beschildering niet in staat is bij afteeke
ning tegen een lichten achtergrond of ondergrond den waren 
omtrek van het voorwerp te verminken, brengt men deze 
vervorming tot stand door toevoeging van onregelmatig 
gevormde aanhangsels. 

Voorbeelden: Een vuurmond, die zich boven een naluurlijk of 
kunslrnatig scherm legen cle11 achlergroncl duid elijk als zoodanig 
afteekenl, kan onl10rlrnnbaar worden gemaakt door toevoeging van 
aanhangsels in den vorm van de silhouet van bebladerde lakke n or 
dergelijke (zie fi g. 23). Door hel aanbrengen van grillig gevo rmde 
aanhangsels builen l1el bovenvlak van b.v. een goederenwagen als 
voorlzelling van de daarop groengeschilderde vlekke n zal de vorm
verminking van he l vo e rluig in bove naanzichl nog cloellreffencler 
wot·den, lerwijl ook de slagsc lrncluw Onl'Cgelmaliger wordt. 

20. De juiste nabootsing, zoowel van kleur als van 
structuur, zonder dat op den foto-afdruk kleine verschillen 
in kleurdiepte optreden, is zeer moeilijk. Vandaar dat men 
een scherpe beoordeeling van die verschillen onmogelijk 
tracht te maken door opstelling van het voorwerp boven 
een ondergrond of vóór een achtergrond, welke reeds ver
schillende kleuren en structuur-verschillen vertoont, een 
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Fig. 23. \'oorbeelclen van klein- en groolvlekkige beschilderingen. 

Vrachtauto met grootvlekkigo beschildering, loop van een vuurmond met 
"' ,kleinvlekkige beschildering en vormvorminkonde aanhangsels. 

z.g. gebroken onclergroncl, onderscheidenlijk gebroken aeliter
groncl. !Geur- en structuurverschillen ten opzichte van zulk 
een onder- of achtergrond zijn veel moeilijker to bepalen, en 
vallen veel minder op, dan ten opzi cl1 to van oen onder- of achter
grond van gelijkmatige kleur or (en) structuur. Af<looode mas
keoring in een gazon of in een ander, z0ór gelijkmatig 
gekleurd en begroeid gras- of bouwland rnoeL dan ook 
practisch uitgesloten worden geacht (zie fig. :34-b). Men zal 
in con dergelijke omgeving steeds gebruik moeten maken 
van onregelmatigheden aan den rand van perceelen, over
gangen naar oppervlakken van andere kleur of (en) structuur 
(b.v. akkers mot oen andere bebouwing), boomrijen, terrein
afscheidingen als heggen, e.d. 

21. Zooals reeds in 13 (fign. 19 en 20ab) werd aangestipt, 
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kunnen de voorwerpen, ook al zijn deze wat kleur en 
structuur van het oppervlak betreft in overeenstemming 
gebracht met den ondergrond, door hun slagschaduw worden 
verraden. Vooral bli lage zonnestanden (kort nà zonsopgang 
en vóór zonsondergang) kunnen daardoor zelfs geringe ver
heffingen zichtbaar worden. Bedekt men nu een voorwerp, 
alsook ztjn slagschaduwen door er een horizontaal, dicht 
scherm boven aan te brengen, dan is de kans groot, dat 

. nieuwe slagschaduwen ontstaan, welke wantrouwen zullen 
wekken b~j den fotolezer, dan wel dat slagschaduwen, welke 
er behoorden te ztjn, zijn weggenomen. Op fig. 24 is zulks 
met verschillende voorbeelden verduidelijkt. 

Fig. 24. 

Het v lak A verraadt z1cl1 door zijn slagsclrnduw. 
Het huis B vertoont bij S uiet de slagschaduw, die het huis C laat zien; dit is 

een gevolg van hol naub rengon van een vlak ter hoogte van de dakgoot van B. 
De slagschaduw D is korter dm1 do sl,igsclrnduw E tengevolge van het onmiddellijk 

onder de kruin aaogelJrncl1te vlak V; deze verkorting van de slagsch:iduw valt bij 
een regelmatige rij boomen van ongeveer gelijke grooUe zeer op (zie recllts boven). 

22. Het opheffen van de verraderl~jke slagschaduwen, 
zonder dat daarvan iets blijkt op de luchtfoto, kan geschie
den door het nemen van de volgende maatregelen : 

a. Het plaatsen van het voorwerp in de slagschaduw 
van grootere voorwerpen (b.v. hooge gebouwen en boomen; 
steile taluds van rotsen en - b~j uitzondering - van heuvels; 
bekleedingsmuren, terreinaf'scheiclingen als schuttingen en 
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muren enz.). Hierbtj moet men echter bedenken, dat de , 
zonnestand veranderlijk is, en men meestal slechts gedu
rende korten tijd van dezelfde slagschaduw dekking krtigt. 
Slechts zelden vallen op een bepaalde plaats gedurende den 
geheelen dag slagschaduwen (zie fig. 25). Dergelijke plaatsen 

Fig. 25. 

wto 

Op de plaatsen P vallen godurendo den geheelen dag schaduwen. 
Na zonsopgang we, pt hel rechter huis (rle reel,ter boon,engroep) een 
lan~geJ<0 kte schaduw. 's Middags va lt op P de schaduw van kerk- of 
schoolgebouw tvan dt·n steilcn rotswand). Tegen zonsonde1 gang werJJt 
het linker buis (ue uillooper van den b euvB1 aau de JinkerzijdB) een 
langgereklo schaduw. 

moelen bi.i voorkeur worden benut voor het opstellen van 
voertuigen (parken) en reserves, welke in don bewegings
oorlog dikwtjls niet clan op deze wijze aan luchtwaarneming 
kunnen worden onttrokken (zie voorts 52). 

b. Het plaatsen van het voorworp tegen een verlicht 
vert icaal oppervlak (mum van eon huis, schutting e.d.), 
zoodat het zUn eigen slagschaduw op dat oppervlak bedekt, 
terw\jl cle karaktoristioko horizontale slagscl1aduw nagenoeg 
gehool wordt onderschept. 

Heeft het voorwerp een grnote breedte, zoo wordt, indien 
de zonnestralen niet in eon richting loodrecht op den muur 
invallen, zijdelings toch een schaduw gevormd . Op de lucht
foto is een dergel\jke schaduw echter in den regel niet 
duidelijk herkenbaar; het voorwerp zelf kan evenwel door 
zijn grootere afmetingen wel zichtbaar zi,in. 
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Fig. 26a. 

De slagschaduwen van regelma
tige munitiestapels doen dezo ge
makkelijk als zoodanig herkennen. 
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Fig. 26b. 

Door de slapeling trapsgewijze uit 
te voeren en met eenvoudige hulp· 
middelen te beleggen wordt de 
karakteristieke schaduwvorming 
weggenomen (zie echter noot 1 op 
blz. 30). 

c. Het wegnemen van do schaduw op het horizontale 
vlak door deze te bedekken met het voorwerp zelf. Dit 
wordt b.v. toegepast door personen een liggende houding te 
doen aannemen, omdat zij zich staande zouden verraden 
door hun slagschaduw op het maaiveld. De uniformkleur 
trekt weinig aandacht, het gelaat moet echter naar den 
grond worden gekeerd (zie (ign. 49ab). 

et. Het boven het voorwerp en z(jn slagschaduw aan
brengen van een horizontaal scherm, dat in het midden 
vrijwel ondoorzichtig is gemaakt, doch naar den omtrek toe 
moer en meer doorzichtig is, opdat het daar geen eigen 
slagschaduw kan veroorzaken, on toch voldoende dichtheid 
heeft om de slagschaduw van het ondoorzic;htige gedeelte 
van het scherm te bedekken. Het scherm bestaat uit ijzer
gaas of netwerk, waarin andere materialen zijn gevlochten, 
geknoopt of genaaid. Kleur en struGtuur van de materialen, 
waarmeüe men de verdi chting van het net tot stand brengt, 
moeten zoodanig worden gekozen, dat z~j op de luc;htfoto 
denzelfden indruk maken als de ondergrond. De omtrek der 
doorvlechting moet bovendien eon vorm verkrijgen, welke 
zich aanpast aan het terrein (zie iîgn. 27ab). Het naar den 

' 

l•'ig. 27a. 

Hoven: Eeu scherm mot regol
matigen omtrok, waarvan de zijden 
zoove.;l mogelijk de ri chtingen der 
porceelscheidingen volgen, past 
zicl1 in regelmatig verkaveld ter
rein goed aan. 

Onder: J,en onregelmatige omtrok 
van het schürm past zich good aan 
bij de gri lligheid van het terrein. 
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Fig. 27b. 

Boven: n et scherm mot regel
matigen omtrek valt in regelmatig 
verkaveld trrrein toch op, ind ien 
do zijden de ri<-htingen der pcrcool
scheidingon niet volgen. Eon grillige 
om trek vnn hel scherm is zeer mis
plaatst. 

Onder: l,on rogelniatige omtrek 
van het scherm valt onmiddellijk 
op in grillig torrein. 

omtrek uitc1unnen van de doorvlec.:hting moet met zorg
geschieden (zie fig. 32), aangeûen dorgel~jke horizontale 
schermen zich anders verraden door hun slagschaduw; zelfs 
zeer zwakke schaduwen kunnen oorzaak zijn, dat door de 
stereoscoJ)ische luchtfoto de aanwez:igheicl van liet scherm 
wordt verraden (iie f·ig. 76). 

e. Het boven het voorwerp aanbrengen van eon horizon
taal scherm, dat - in tegenstelling met die sub cl bedoeld 
- slechts is samengesteld uit geverfd ijzergaas. Hoewel 
eon dergelijk not zeer doorzic;htig is, z(in de tallooze gebogen 
vlakjes dor draden van het gaas, welke slechts zeer kleine 
mazen omsluiten, in staat het licht in elke richting terug 
te kaatsen . Door de keuze van een kleur, welke weinig 
licht absorbeert, bereikt men, dat het gaas, van het vlieg
tuig uit gezien een zoodanig helderen indruk maakt, dat 
de onder het scherm aanwezige schaduwen opgeheven 
schijnen en do overdekte voorwerpen niet meer waarneem-

' 
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naar Z\jn. In het midden van het scherm wordt het weer
kaatsend oppervlak der draden nog vergroot, door daar gaas 
met kleinere mazen toe te voegen, of (en) door het aan
brengen van een tweede, kleiner scherm van gaas erboven. 
De voorwerpen onder een dergelijk scherm mogen evenwel 
niet glanzen of sterk weerkaatsend zijn, omdat zij anders 
.zooveel licht weerkaatsen, dat zij toch door het scherm 
heen kunnen worden waargenomen (zie voorts ook 37 
,en 4::J). 

Tegenover Jirecte waarneming uit vliegtuigen op geringe 
hoogte zijn dergelijke schennen eenigszins doorzichtig en 
,dus niet geheel afdoend; hun werking is echter in hooge 
mate misleidend tegenoYer de luchlfotografie, zelfs tegen
over de stereoscopische. Uit den aard dezer se;hermen volgt, 
dat zij slechts van nut zijn boven lichten ondergrond, zooals 
gras, zand, wer;- en betonoppervlakken. Zi,i hebben het voor
deel onbrandbaar, duurzaam en betrekkel\jk gemakkelijk te 
vervaardigen te z\jn, terw\jl z\j minder ver over het te 
maskeeren voorwerp behoeven uit te steken dan die bedoeld 
sub cl (zie fign. 34ab). 

23. In sommige gevallen kunnen slagschaduwen en 
nadeelige eigen schaJuwen geheel worden voorkomen, door 
aan de voorwerpen zoodan ige vormen te goven, dat alle 
vlakken gedurende nagenoeg den goheolon dag zonlicht 
ontvangen, dus door de zijvlakken eon helling to geven. 
Hoe flauwer de helling dier zijvlakken is, des te geringer 
wordt het verschil in sterkte van belichting <ler naar de 
zon toegekeerde en daarvan afgekeorJe z\jvlakken 1). De 
karakteristieke slagschaduwen van do munitiestapels, aan
gegeven op fig. 26a, kunnen geheel worclon weggenomen, 
door de titapoling uit te voeren als aangegeven op fig. 26b; 
door het beleggen met bebladerde takken kan bovendien 
de schaduwwerking van de trapvormige z\jvlakken minder 
opvallend worden gemaakt. 

') Een verschil in sLe rkLe van belichting blijft uiteraard bestaan, zoodat het aan
brengen van derge lijke fl a uw helleudA z(jvlakken zond 0 r meer, in het algemeen niet 
voldoende is om de stereoscopische luchtfotografie te misleiden. 
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24:. Alle tegenstellingen in vorm en kleur, zoomede -
tegenover den directen waarnemer - de tegenstelling 
tusschen beweging en rust moeten worden vermeden. 

Vorm. Bij het kiezen van opstell ingen, het maken van 
versterkingen of het maskeeren, moet worden voorkomen, 
dat regelmatige l\jnen en figuren dan wel karakteristieke 
vormen ontstaan, welke niet in overeenstemming zijn met 
de omgeving. Regelmatige l\jnen en figuren, welke steeds 
het kenmerk dragen van door menschenhand te zijn aan
gebracht, moeten daarom temidden van grillige, door de 
natuur gevormde objecten worden vermeden; zij zouden 
onmiddellijk het wantrou- 1-'ig. 28. 
wen van den fotolezer 
opwekken. Vanuaar dat 
men b.v. bij het door
vlechten van horizontale 
schermen, of b\j het ma
ken van grondlichamonen 
schuilplaatsen, het ont
staan van rechte lijnen, 
rech tbooken e.d. moet 
verm\jden; (lat men vuur
mon don een er batterij niet 
op één lijn en met gel\jke 
tusschenruimten moetop
stellen; dat men grond
werken niet moet uitvoe
ren met scherpe over
gangen tusschen de vlak
ken, enz. Rechte lijnen, 
rechthoeken en andere 
meetkundige figuren mo
gen slechts voorkomen 
bij werken in terreinen, 
waarin dergelijke vormen 
reeds door menschenhand 
zijn aangebracht, zooals 
wei- en bouwland, polder- Barakken kampen bij eeP dorp; bij A 

fout, bij B goed. 
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land, bebouwde kommen, wegen, e.d. Deze lijnen en figuren 
moeten echter steeds zooveel mogelijk in overeenstemming 
zijn met de teekening van het terrein in de omgeving (zie 
:fign. 27ab en 28). 

Karakteristieke vormen, welke de fotolezer onmiddellijk 
kan herkennen (zie 10), moeten of geheel worden voorkomen, 
of door eon oordeelkundige aanpassing aan de omgeving 
minder opvallend worden gemaakt (z ie fign. 28, 29, 30, 
G4-ab en 56a). 

Kleur. Bij gronûwerken bestaat steeds het gevaar, dat 
zij worden verraden door de af\vijkende kleur van den 
uitgeworpen grond. Deze laatste moet daarom of door 
maskeering worden gedekt, of worden weggevoei cl - b.v. 
in zandzakken - en elders ven,prnid tusschon heesters, in 
slooten, e.d. 

Sneeuw zal wegsmelten boven verwarmde schuilplaatsen, 
voor de monden van gosGhut enz. Op dergelijke plaatsen 
moet men tijdig - van elders aan te voeren - sneeuw 

Fig. 30. Vuurmond-emplacem ent op een weµ·. 

Door flauwe helling van den "maskeerings-wog" wordt schaduwvorming beperkt 
tot een klein verschil in belichting. 

l·ïg. 29. 

De aandui<lmg,·n Ai 1 e11 Ri, B,, B:i ,,n B, ztju geplaatst sch11insn•cht8 onder d,· 
vuurrnu11deu der b:1lt1·n,1en .. \ un B, WPlkt1 011d1·r lH,u111en t·n horizontale scht·rmen 
g·l'lnnKkeenl zijn opgesteld. 

l>e liatt,·ri,i A verraadt zi<'!t ltn ;:evulg-e nm d" op vri,i rog-cllllalige afslaml,•u 
voork01rn·11dc scl1rodplekkt-11 1 onlHtaau door dti .211011dingsvla111, al!-imodo door d,• 
8ponrn trn pad11u lussdwn ,,·1·g ,•n hoscl1je, g11vuf n1d lJjj lwt in stnlling ku1nen dor 
hatüiqj t·11 Jour dt.111 aanvotir vnn munitie g-lldurn1do den nacht. 

l>e vum111ond ll1 vuurt over deu W<'g-; 112 over lu•t wat,•r van ,,en v,•11; B3 onr 
et-111 zandplPk iu dt> heidu: B-1 OV4•r l'en hef-tanudt· 111ljutrt·,·htt•r. .A llu vutnllHHHlt·n 
vau lJattf•qj B iijn te ht·rrik1·n 1,011der pa(kn en sporPn t+· 111akn1 in dti Jit:îdt,, 
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verspreiden dan wel dient men die plaatsen te bedekken met 
lakens of witgekalkte planken. Witte rook boven donkeren 
ondergrond en zwarte rook boven lichten ondergrond trekken 
zeer de aandacht door het teweeggebrachte kleurverschil. 

Weerkaatsing van zonnestralen, welke kan worden ver
oorzaakt door spiegelende oppervlakken van helmen, hand
vuurwapenen, mitrailleurs, geschut, randbanden, leumiemen 
van de voertuigen, als anderszins, trekt vooral de aandacht 
van oogwaarnemers. 

Beweging. In beweging zijnde troepen en voertuigen 
wqrden door directe waarnemers veel spoediger opgemerkt 
dan troepen en voertuigen in rust. 

ITet zich bewegen boven een lichten ondergrond zal eerder 
kleurtegenstellingen veroorzaken dan het zich bewegen boven 
een donkeren ondergrond. 

Het is zeer gewenscht de slagschaduwen van zich be
wegende trnepen te doen vallen op een donkeren ondergrond 
(colonnes daartoe to laten marcheeren onmiddellijk langs de 
wegbermen). 

Met het oog op directe waarneming van den grond af 
zal tijdens do nadering op het gevechtsveld - voorzoover 
de tactische omstandigheden znlks toelaten - de voor
waartsche verplaatsing geschieden met korte, snelle sprongen 
door langere rusttijden gescheiden, een beweging die men 
ook in de dierenwereld, vooral b\j dieren welker kleuren 
:ûch aan de omgeving aanpassen, kan waarnemen. 

In het algemeen trekt een horizontale bewegîng meer é\e 
aandacht dan een in hetzelfde tempo en over denzelfden 
afstand uitgevoerde verticale beweging. 

25. Bij alle maskecringsrnaatregelen moot worden ge
streefd naar een zoo volledig mogelijke aanpassing aan de 
natuurl~jke omgeving. Vooral in onze open, vlakke terreinen 
kan slechts op die w\jze een bevredigend resultaat worden 
bereikt. Elk geval moet op zich zelf worden beoordeeld en 
zal een oplossing vragen, waarbij met talrijke plaatselijke 
omstandigheden rekening dient te worden gehouden (zie 
fign . 29, 30, 56a enz.). 
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26. Maskeeringsmaatregelen moeten zoo min mogelijk 
wijziging brengen in het beeld van het terrein op de lucht
foto, vooral indien kan worden aangenomen, dat de vijand 
reeds luchtfoto's van het t errein heeft gemaakt, hetgeen in 
den stellingoorlog in het algemeen het geval zal zijn. Heeft 
men gegronde redenen om aan te nemen, dat luchtfoto's 
door den v~jancl z[jn gemaakt, clan moet het nabootsen van 
de structuur van het te rrein op horizontale schermen met 
groote zorg geschieden, opdat door den vijand op later te 
nemen foto's geen opvallende afwijkingen met de vroeger 
gemaakte worden opgemerkt. Gemaskee rde bouw van ver
sterkingskunstige werken moet geschieden doo r de bouw
plaats reeds vóór de uitvoering met behulp van horizontale 
sche rm en of andere maskeeringsmiddelen aan luchtwaar
neming te onttrekken. Deze voorafgaande maskeering moet 
door eigen luchtwaarneming worden gecontroleerd. Voorts 
moet t\jclens de uitvoering veel aandacht worden geschonken . 
aan het maskeeren van spo ren en materiaalstapels, omdat 
allo andere maskeeringsmaatrogelen vrijwel nutteloos zouden 
Z\jn, indien do vljancl uit de aanwezigheid van die sporen en 
materiaalstapols zou kunnen afleiden waar de bouwplaats is. 

OVERZICHT VAN DE METHODES, WAAROP HET lUE'f DE 
lUASl{EERING BEOOGDE DOEL lVORD'f BEJtEIJ{'f. 

A. Maskeering, door aan cfo werken het voorkomen te 
geven van iets, wat ze niet zijn. 

27. Deze maskeering is tegelljk werkzaam tegenover 
lucht- en aardwaarneming. Zij bestaat uit het nabootsen 
van een normaal terreinvoorwerp, waarbinnen het te maskee
ren werk is opgesteld. 13[j voorkeur moet op eenigen afstand 
(tenminste 100 m) een sch\j nopstelling de aandacht vragen. 

Voorbeelden: 
een gtJwape nd beton-schuilplaats hel uit e rlij k geven van een 
schuur or hooiberg; 
een waarn emingspos t hel uite rlijk geve n va n een boom ; 
een milraill euroµ s le lling hel uiterlijk ge ve n van een grind
hoop, ruïn e e nz .; 
een loopgraaf het uite rlijk geven van een ontwaterin gsgreppel. 
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De waarde van deze rnaskeering hangt grootendeels af 
van de juistheid en volledigheid waarmede het te rreinvoor
werp - ook aan de van den v~jand afgekeerde zijde - is 
nagebootst. Voorts moet het nagebootste zich aanpassen 
aan de omgeving, daarin t hui s behooren alsof de bewoners of 
gebruikers het noodig hadden en daarom zelf gemaakt hebben. 

· B. Itlaskeering, door de werken, zoo niet onzichtbaar, 
dan toch onvinclbaar te maken door aanpassing aan de 
omgeving door vorm en kleur of door toepassing vao 
schermen. 

28. llierb~j is versch il in de te nemen maatregelen 
lo. têgen waarneming uit de lucht; 
2o. tegen waarneming van den grond af. 

29. Tegen lucl1hvaarnemlng zljn maatregelen vereischt, 
tenein<Je te voorkomen, dat vorm en kleur het voorwerp 
verraden door : 

a. tmenstelling in klenr (van de omgeving afwijkende 
kle ur ot' structuur; lichtverschijnselen of zonlichtweerl<;;.(at
sing: rook uit kachels; uitgeworpen grond'; beschadiging 
van beplanting of sneou wdek) ; 

b. teqenstelling in vorm (afwijking ten opzichte van de · 
omgeving door regelmatige lijnen en figuren of door karak
teristieke vormen) ; 

c. schadwrvorming (teveel rel ief met eigen- en slagscha
duwen; ve rticale wanden; het verwekken van schaduwen 
of het opheffen van bestaanclo schaduwen tengevolge van 
verkeerde rnaskeeringsmaatregelen) ; 

d. bewe.r;ing. 

30. De maatregeien tegen luchtwaarneming bestaan uit: 
I. H et nabootsen vctn kleur en structuur van het opper

vlak van clen onde1·.r;roncl, dan wel het gebritik maken Vltn 
een ondergroncl, welke clezel(de kleur en structui,r heeft als 
het voorwerp. Dit geschiedt met behulp van natuurl\jke 
en kunstmatige middelen (een ingegraven schu ilplaats bedekt 
men met zoden overeenkomstig de omringende beplanting; 
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een marcheerende troepenafdeeling begeeft zich b~j het 
waarnemen van een vijandel~jk vliegtuig onmiddellijk op 
d.en begroeiden berm van den weg, voorwerpen als geschut, 
voertuigen, vaartuigen, werktuigen enz., voorziet men van 
een beschildering die - op de luchtfoto -- zich aanpast 
bij de omgeving, zoodat het voorwerp niet opvalt of die 
een vormverminkende werking heeft). 

II. Het voorkomen van onnooclige en het a/dekken van 
noodzctkelijke lichtverschijnselen (geen bivakvuren; beschik
baar houden van dekens e.d. voor het afdekken van licht
bronnen bij nachtelijk werk 1); aanbrengen van schermen; 
voorkomen van zonlichtweerkaatsing door metalen deelen 
af te dekken of dof te maken 2)). 

III. Het voorkomen van onnoodige roolwersch[jnselen (in 
schuilplaatsen houtskool stoken; keukenwagens plaatsen in 
boerderijen) of het niisleiclencl ontwikkelen vet,! rook, ten
einde herkenning van vurencle kanonnen e.cl. te benweil'[jken 
{petardes). 

IV. Het bedekken o/ verwijde1·en van uitgewo1pen grond 
clan wel het overdekken claan,an met horizontale stlwrmen 
(het bedekken kan geschieden op voorloopige wijze met 
behulp van takken, struiken en zoden; het overdekken 
met horizontale schermen moet in het algemeen gesdlieden 
vóór men met de ontgraving begint). 

V. Het beletten clat beplanting of snfenwdek wo?'Clen 
beschacligcl of clat besclwcliging daarvan eten u,aarnemer 
opvalt (het verkeer te leiden - met behulp van afraste
ringen van ijzerdraad - langs reeds bestaande paden, over 
zandige plekken of onûer opgaand hout dan wel dit verkeer 
gelijkmatig te verspreiden over bepaalde perceelen ; een 
tengevolge van warmte gesmolten sneeuwdek to vervangen 
door van elders aangevoerde sneeuw of door witgekalkte 
planken; platgetrapte planten, mits niet te talrijk, te ver
vangen door van elders aangevoerde, versche, soortgelijke 
planten of Le overdekken met een horizontaal scherm 3)). 

l) Zie ook 71 , lo. 
2) Metalen uitrustingstukken verveu; radbanden, leunriemen en zitkussens van 

niet in beweging z\jnde voertuigen afdekken. 
3) Tegenover luchtfoto's is bedekking met rijshout, dorre en bebladerde takken, 

reeds voldoende. 
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Vl. IIet voorkomen van regelmatige lijnen en figuren of 
ka1·alaeristieke vannen temiclclen eener ,grillig gevorincle om
geving en, daarentegen, het op verkavelclen grond toepassen 
ran 1·pgelmatige omtreksronnen, welke zich aanpassen aan cle 
bestaande perreelscheiclingen enz. 

VII. IIet vool'komen van schaduwen cloor het kiezen van 
·vormen met weinig relie/ en zoncler ve1·ticale wcinclen, of 
door de gevormde schaclnwen .(Jrootencleels te cloen vallen 
op verticule wemelen, OJJ struiken, op onde1'grond met don
kercler klew· en structuu/' o/ binnen cle schaduwen van grootere 
voorwel'pen. 

VIII. Ilet rerminclel'en 1,an cle zichtbaal'heid van bewe
fJencle troepen- en roe1'tnigencolonnes (door de beweging te 
staken of door een lange colonne to splitsen in talrijke 
korte colonnes, zoodat, al worden er eenige van gezien, de 
waarnemer toch geen volledigen indruk verkrijgt van het 
geheel). 

IX. Het zooveel mogelijk gebrnik maken van alle bestaancle \ 
clekki?._r;en tegen luchtwaarneming (opstelling onder boomen 
en stru iken, in huizen, onder overkappingen, enz. ; zelfs 
het personeel van reserves, dat in kantonnementen ver 
achter het front is gelegerd, moet zich zoo min mogelijk op 
straat vortoonen). 

X. Jlft aanu1'enqm van horizontale schennen boven voor
werpen en schaclnwen (deze schennen dusdanig samenge
steld, dat z~j zelf geen, buiten den omtrek van hot scherm 
zichtbare, schaduw afwerpen; met het oog op directe waar
neming - uit kabelballons en van hooge punten af - maat
regelen nemen om to verhinderen, dat de voorwerpen onder 
het scherm kunnen worden waargenomen, zulks b.v. door 
het not uit te breiden). 

31. Tegen grondwaarneming zijn maatregelen vereischt, 
teneinde te voorkomen, dat door den vijand worden opge
merkt: 

a. tegenstellingen in kleur (evenals 29 sub a) ; 
b. relie/, vooral indien dit regelmatig of karakteristiek 

van vorm is (silhouetten) ; 
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c. beweging ; 
d. geluid. 

32. De maatregelen tegen grondwaarneming zijn : 
I. Het zooveel mogel'ijk in kleur met mngeving en achter

grond doen overeenstemmen van cle naar clen vijand ,gekeerde 
zijden van het voorwerp (opgeworpen grond, beschadiging 
van het planten- of sneeuwdek en dergel\jke moeten aan 
's vijands zijde niet zichtbaar zijn). 

II. Het voorkomen van onnooclige en het - aan 's qjands 
zijde - afdekken van noodzakelijke lichtversch'ijnseleu in de 
geheele stelling (bij nachtel\jk werk slechts zwakke lichtbron
nen gebruiken, welke zijn opgesteld achter in V-vorm opge
richte planken 1); voorkomen van zonlichtweerkaatsing op 
metalen deelen, evenals tegen luchtwaarneming moet ge
schieden). 

III. Het voorkomen van onnoocliye rookvei·schijnselen (als 
Legen luchtwaarneming moet geschieden). 

JV. Indien relief - b.v. b\j den bouw van schuil
plaatsen - niet te vermijden is, het kiezen van weinig 
opvallende, in het terrein wegrloeiencle, vormen, clan wel het 
verbergen van deze verheffingen athle1· bestaande te/'/'ei11voor
werpen als heggen, struiken, huizen, sclmttinge11 e.cl. of' al
thans daarvoor een zooclanige plaats te kiezen, clat een achter
,qrond aanwezi_q is, omdat bij afivezigheicl daarvan - b.v. 
in open terrein of langs heuvelranden - een zich scherp 
afteekenend silhouet zou ontstaan (som qjds verdient het 1/.elfs 
aanbeveling een kunstmatigen, niet als zoodanig opvallenden, 
achtergrond aan te brengen, waartegen het werk zich niet 
afteekent). 

V. Het te allen t'ijcle vennijden van ziclilba re beweying 
in horizontalen zin, of' - zoo deze onvermijdelijk is - het 
uitvoeren daarvan in snelle sprnngen met langere rnsten. 

VL Het uitvoeren van een noodzakelfjke, zichtbare be
iceging in verticalen zin steeds te doen plaals vinden over 
zoo gering mogel'ijke hoogte en zoo langzaam als mogelijk is 

1) Zie ook 71 , 1o en fig. 72b. 

1 
j 
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(bij bet waarnemen over den rand van een borstwering 
bewege men het goed gemaskeerde hoofd verticaal en zéér 
langzaam achter de !::Jorstwering omhoog en omlaag). 

VII. Jiet venn'ijclen van alle gel1ticl bfj afdeelingen in 
voorste lijn en b{j de opstelling der artillerie clan wel zoo 
zulks niet mogel'ijk is (motoren van vechtwagens, voertuigen 
met brugmaterieel) het overstemmen van de geluiden door 
gel[jkt?)clig afgegeven mitrnilleur-, geu·ee1·- of gescllutvuw·. 

VIII. Het misleiden van 's vijands geluid1neetdienst, door 
de eigen a1·tillerie 's nachts uit sch?)nopstellingen te laten vuren 
of - in bijzondere gevallen - cloor onmiddellijk vóór en nà 
een srhot ontploffingen op andere plaatsen te veru:ekken. 

JX. lTet verbeteren van bestaande onvolleclige verticale 
schermen; het verplaatsen vcm bestaande verticale schermen 
dan wel het oprichten van nieuwe ve1·ticale schermen (hierbij 
moet men steeds trachten bet panorama voor den v~jand 
onveranderd te laten; dit is meestal niet mogelijk, echter 
worden dan toch dikwijls schermen geplaatst - vooral 
langs gemeenschappen - ook al kunnen die schermen 
door den vijand worden waargenomen; z\j zullen dan ge
durende eenigen tijd het vijand el ijk artillerievuur tot zich 
trekken, waarna de aan het scherm toegebrachte vernie
l in gen worden hersteld. Is 's v\jands belangstelling voor deze 
schermen verflauwd, dan heeft men althans bereikt, dat 
het verkeer er achter niet onaf'gebroken wordt waargenomen). 

C. Scbijnwerken. · 

33. :Maskeering van gevechtsopslellingen, zonder meer, 
is in den regel niet voldoende. Teneinde den vijand b\j het 
opsporen van de doelen te misleiden, moeten - althans 
nabij de belangrijkste gevechtsopstellingen - schijnopstel
lingen worden gemaakt, welke het aanzien hebben van 
minder goed gemaskeerde gevechtsopstellingen. Deze schijn· 
opstellingen zullen somtijds liet gevolg hebb en , dat de aan
dacht van den directen waarnemer geheel van de werkelijke 
doelen wordt afgeleid, terw\jl, indien de luchtfoto ook de 
werkelijke opstellingen mocht verraden, en de schijnwerken 
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niet als zoodanig worden herkend, het vijandelijke artillerie
vuur over werkelijke en schijnopstellingen zal worden ver
deeld. Het schijnwerk moet op zoodanigen afstand van de 
werkelijke opstellingen zijn verwijderd, dat het op het 
schijn werk afgegeven vuur onschadelijk is voor die werken; 
ook mogen eigen troepen en andere organen niet worden 
belemmerd in het uitoefenen van de gevechtstaak. Bij den 
aanleg van schijnwerken boude men in het oog, dat over
drijving bij den vijand twijfel kan wekken omtrent het 
karakter der opstellingen. 

Schijnwerken moeten zoo weinig mogelijk arbeid en 
materialen kosten, vermits de bouw en de maskeering van 
de gevechts· en afwachtingsdekkingen zelf reeds veel arbeid 
en materialen vorderen. Bij schijnopstellingen, welke inge
graven dekkingen nabootsen, moet het donkere schaduw
vlak niet worden weergegeven door - veel graafwerk 
vereischende - diepe insnijdingen in den bodem, maar door 
trapsgewijze aangebrachte verticale wanden van geringe 
hoogte, zoomede door r\jshout, bebladerde takken e.d. 
Opzettelijk gevormde paden en sporen moeten voortel urend 
worden onderhouden. Schijnwerken moeten tot in b\jzon
derheden den indruk geven, dat zij werkelijk bewoond z\jn. 
In schijnbatterijen moeten hier en daar ook nagebootste 
vuurmonden zichtbaar zijn. 

Onder schijnwerken moeten tevens worden begrepen, de 
middelen om in den stellingoorlog vijandelijke scherpschut
ters, mitrailleurs en artillerie te verlokken tot vuren, waar
door zij hun opstelling verraden, zooals het boven de 
borstwering uitsteken van nagebootste hoofden van schut
ters en het nabootsen van aanvallende troepen door middel 
van beweegbare poppen, welke onder hot gelijktijd ig ver
wekken van rook of nevel en het afgeven van artillerievuur 
e.d. afwisselend opspringende en neervallende bewegingen 
uitvoeren. 
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MASKEERINGSVERKENNING. 

34:. De meer of mindere mogelijkheid van maskeeren 
- zoowel tegen directe waarneming als tegen v~jandelijke 
luchtfotografie - is van invloed op de keuze van alle 
opstellingen, ook in den bewegingsoorlog, omdat aanvankel~jk 
bij die keuze gemaakte fouten later dikw\jls bezwaarlijk 
kunnen worden hersteld . 

De overwegingen van den maskeerder mot het oog op 
het treffen van maskeeringsmaatregolen, gericht tegen waar
neming uit de lucht, omvatten achtereenvolgens : 

I. Hoe ziet het terrein er op een luchtfoto waarschijn
lijk uit? 

II. Is er natimrl{jke clekking? Zoo niet, is er dan een 
gebroken oncle1·groncl, zijn er strniken of ruïnes ? 

III. Verdient het aanbeveling de opstelling aan een weg 
of pacl te leggen ? 

IV. Indien de opstelling in open terrein moet worden 
gekozen, z\jn er dan heggen, huizen, aarden wallen e.d., 
welke de schaduwen aan noord-, aan oost- of aan westzijde 
van een, noodig geoordeeld, scherm kunnen opnemen en 
verkorten? 

V. Open terrein vertoont zich op de luchtfoto als een 
aaneenschakeling van plekken van verschillende kleurdiepte, 
met min of meer eigenaardige vormen; het volgens be
staande grilligheid of regelmaat onderverdeelen van óón dezer 
plekken en het slechts weinig verand0ren van de structuur 
zal den fotolezer niet spoedig opvallen. '\V-elke plaats en 
kleur moeten hiervoor worden uitgezocht? 

VI. Kan bij opstelling van schermen aansluiting worden 
verkregen bij bestaande kleurschakeeringen, of grenzen van 
structuur-versclüllen? Zoo niet, dan moet het uitvloeien van 
de randen der doorvlecbting worden bereikt door overdreven 
onregelmatigheid en langzaam toenemende doorzichtigheid 
naar de kanten. 

VII 1). Moet er één groot scherm worden gemaakt (slechts -----1 

1) Punt VII geldt in hoofdzaak voor artillerie en pioniers. 
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wanneer reeds sterk sprekende omtrekken ter plaatse aan
wezig zün; zie fign. 56 en 70) of moeten meerdere kleine 
schermen verspreid worden aangebracht? 

VIII. ·vvelke plaatsen in beboscht terrein komen voor 
opstellingen in aanmerking, zonder dat opruimingen 1) in 
boschperceelen noodig zijn? 

1) Opruimingen (b.v. kappen van schootsvelden voor artillerie in bosschen; gelijk
maken van bedekte lerrei11ge<leelten voor barnkkenbouw) trekken in hoogP mate de 
aa11d,wht. De vuurmond ze i ve iR heter te maskeereo dan een gekapte schietsleuf; 
artillerie moet dus haar opRlelliogcu ia hosschen bij voorke ur zoekeu op plaatsen, 
waar reeds kale plekken in het bosch aanwezig zijn of temidden van Jaag hout, zie 105. 

j 

J 
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TOEPASSINGEN. 

I. Hol'i zontale scliermen. 

35. Na het vaststellen van de maskeeringsmaatregelen 
moet aan de uitvoering van den bouw van horizontale 
schermen het volgende voorafgaan : 

a. Het vervaardigen van een plattegrond-schets van het 
te maken scherm, aangevende hoe de bewerking van dat 
scherm moet z\jn, teneinde zooveel mogelijk den bestaanden 
toestand van het overdekte terreingedeelte nabij te komen; 

b. het vervaard igen van een situatieschets nopens de 
verdeeling over heL terrein van de ondordeelen van het werk, 
zooals de plaatsen waar - onder het scherm - uitgegraven 
grond en stapels materieel zullen worden gedeponeerd ; de 
plaatsen van latrines en van de keuken ; de naar en van 
het werk te volgen paden en wegen of - zoo die er niet 
zün - de aan te w(jzen routes over kale plekken en langs 
terreinafscheidingen ; 

c. het afrasteren van de sub b bedoelde paden, wegen 
of routes en c;.q. hot omrasteren van terreingedeelten nabü 
het werk, voor zoover zulks noodig is om het beloopen 
daarvan to beletten. 

36. J Lorizontalo scherm en bestaan uit : 
lo. een geraamte van stijlen en ijzerdraad ; 
2o. een net meL verdichting of doorvlechting. 
De hoogte, waarop het net moet worden gesteld, is af

hankelijk van de daaronder uit te voeren werkzaamheden, 
doch bedraagt in den regel 2 m boven het maaiveld. 

37. Op tig. 31 is de normale constructie van het geraamte 
ran een horizontaal stliel'J/1 aangegeven. 

Als stUion word on gebruikt sparren van ongeveer 0,075 m 
doorsnede, in don rogel lang 2 à 2,8 m, aan het eene eind 
aangepunt, aan het andere haaks afgezaagd, welke sparren 
in 2 onderling loodrechte rijen, in elke rij op onderlinge 
afstanden van 3,5 à 5 m, worden ingeslagen (of ingegraven). 
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Fig. 31. Geraamte van horizontale scherm en. 
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De hoofddraden zijn zwaar 0,005 m g5 en vormen vierkanten. 
De diagonalen en overige draden zij n zwaar 0,002 à 0,003 m g5. 

4:5 
Fig. 32. Wijze van doorvlechten van een horizon taal scherm. 
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Fign. 33abc. Geraamte vool' horizo 11laal schel'm van kl eine afmeting. 

l<'ig. 33b. Zij:_ianzichl. 
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Fig. 33a. P latte grond. 
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Fig. 33c. Délails. 
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Do 8 hoofddraden zijn zwaar 0,005 m q5 en straalsgewijze aan een ijzeren ring 
bevestigd; in elk dier draden is op de in Og. 33c aangegeven wijze nog con ring 
aangebracht. De hulpdraden z(in zwaar 0,002 m r;/) ; zij worden aangebracht in volg
orde der nnm me1'8 1, 2, 3 en 4. 

De in de figuren ingeschreven maten gelden voor artillerie-opstellingon. Voor 
schermen boven mitrailleurs zijn die afmetingo11 half zoo groot, terwijl het geraamte 
eenvoudigor kan zijn. 

Op 3,5 m buiten de buitenste st ljlen worden stevige pikellen 
van 0,08 m doorsnede en 0,75 m lengte in den grond 
geslagen (zie fig. 31). 

In den kop van elkon stUI worden 2 draadnagels (3-à 
4-duims) geslagen op een onderlingen afstand van 0,02 à 
0,03 m (zie fig. 31 rechts beneden). Daarna spant men eerst 
de hoofddraden van ijze rdraad 1), zwaar 0,005 m, als volgt. 
Men neemt het eind van eon rol ijzerdraad en bevestigt dit 
met eenige slagen en krammen (of omgeslagen draactnagels) 
nabij àen kop van een buitcnstijl. Van deze bevestiging 
uitgaande wordt de draad om de bij den stijl behoorende 
piket geslagen, en teruggeleid over den kop van den stijl 

1) Staaldraad is te stug, het kan intusschon in noodgevallen wel worden gebruikt, 
doch moet dan eerst worden nitgogloeid (dit is roodgloeiend verhitten en daarna 
langzaam laten afkoelen). 
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tusschen de draadnagels, aldus een dubbelen schoordraad 
vormende. De draad wordt uitgernld langs de rij stijlen, 
waarvan bedoelde buitonstijl het begin vormde, en strak 
getrokken over een draaèlnagel, welke op ongeveer 0,3 m 
onder den kop van den laatsten stijl der rtj is ingeslagen ; 
de draad wordt tusschen de beide buitenstijlen op enkele 
plaatsen door manschappen ondersteund, zoodat hij een 
recht beloop heeft. Vervolgens wordt de draad om den piket 
aan het einde der r~j geslagen, on teruggeleid naar den 
paalkop van den laatsten stijl, waar hij wordt bevestigd en 
van den rol geknipt. De draad wordt nu omhoog geduwd 
tot op de paalkoppen, zoodat hij gespannen tusschen de 
draadnagels komt te liggen. 

Alle paalr~jen, in beide richtingen, worden op de bes<;hreven 
wijze van draad voorzien. Daarna worden in twee ridltingen 
de diagonalen, alsmede de overige draden (zie fig. 31) over 
de paalkoppen gespannen. Hiervoor mag dunner tjzenlraad 
worden gebruikt (0,003 m, desnoods 0,002 m). Alle draden 
worden verder gespannen door het woelen van do dubbele 
schoordraden met behulp van een woelhoutje of van een 
grooten draadnagel. Nà het spannen worden de draadnagels 
in de koppen der stijlen zoover ingesl~en, dat men bij 
het uitspreiden van het net geen last ervan heeft. 

De verkregen spanning in de ijzerdraden van het geraamte 
is zóó groot, dat men bij ontgravingen onder het net zonder 
bezwaar b~j opvolging de stijlen vrij kan maken en ver
lengen of door langere vervangen; evenzeer kan men, zonder 
dat het net noemenswaard doorzakt, enkele stijlen ver
schuiven, b.v. voor het in stelling brengen van een vuurmond 
of voor het rnonteeren van de onder het net te bouwen 
constructie. 

Bij kleine hon·zontale schermen, zooals voor het overdekken 
van vuurmonden, mitrailleurs, kleine depots voor gereed
schappen e.d. in clen bewegingsoorlog, kan men een andere 
constructiewtjze toepassen - als aangegeven op fign . 
33abc, - welke zich uitstekend leent om als gedeeltelijk 
voorbewerkt materieel te worden medegevoerd (in het bij
zonder door artillerie). Men gebruikt daarbtj ijzeren ringen. 

,. 
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De buitenste stijlen zijn aan de bovenzijde aangepunt en 
door deze ringen gestoken. Het spannen der hoofddraden 
- zwaar 0,005 m 15 - van het geraamte geschiedt door 
de buitenste sttjlen van twee aaneensluitende zijden van 
den omtrek, welke aan de onderztjde niet aangepunt ztjn, 
aanvankel~jk onder een hoek van 45° te stellen en later 
onderuit te plaatsen als aangegeven op fig. 33a. Bij deze 
constructie is het verder spannen door woelingen overbodig; 
de schoordraden van de buitenste stijlen naar de piketten 
kunnen enkel zijn. 

B~i kleine horizontale schermen, voorzien van de hierna 
in 4:3 beschreven ijzergaasnetten (zie ook 22e) kan men 
in clen stellingoorlog met vrucht gebruik maken van een 
geraamte als aangegeven op fig. 34a, bestaande uit 12 z.g. 
éénduims gasp~jpen, elk lang 2,4 m; 4 bijbehoorende moffen; 
4 driearm-elbogen ; 8 bamboestokken lang 2,5 rn, zwaar 

Fig. 34a. 1 lorizonlaal scherm ,,w gek leurd ijzergaas, waarin 
geen doorvlechli ng nooclig is. 
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Fig. 34b. Toepassing van ijzergaasscherm. 

Links is het scherm temidden van hoog gras zichtbaar. 
Rechts is het aan do noordzijde van boomen geplaatst en zei f's 
door middel van de stereoscopische foto niet te vinden. 

0,035 m g5; 50 m ijzerdraad, dik ongeveer 5 mm ~n 4 
piketten. De bamboestokken dienen om de onregelmatig 
uitstekende gedeelten van bet ~jzergaasnet te ondersteunen. 

BU horizontale schermen, welker ranclen 1war het maai
veld 1noeten a(Jiellen om inzicht van 's vuands zijde te voor
komen of om vorming van slagschaduwen tegen te gaan, 
moeten steeds op de koppen der buitenstijlen kruiselings 
twee plankjes lang omstreeks 0,4 m, zwaar ongeveer 0,05 X 
0,025 m worden gespijkerd. Die st~jlen moeten dan steeds 
onder een hoek van ongeveer 60° worden gesteld (zie fig. 35). 

38. Het net met verclichtin,q of cloorvtechtin.9 wordt aange
bracht, nadat het geraamte geheel is voltooid on afgespannen. 
In den regel wordt het net vervaardigd van kippengaas. 

In den bewegingsoorlog zal echter het medevoeren van 
kippengaas door artillerie- en mitrailleureenheden dikwerf 
niet wel mogel\jk z\jn. Men kan dan gebruik maken van 
gekleurde vischnetten 1), welke zUn doorylochten met reepep 

1) De in dit voorschrift bedoelde viscbnetten moeten zijn speciaal voor dit doel 
geknoopte, ongetaande netten van dilc/ce katoendraden met mazen van ongeveer 3X3 
cm. Getaande netten zijn onbruikbaar, omdat de draden daarvan niet kunnen worden 
gek leurd. 

• 

Fig. 35. 
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Horizontaal scherm, waarvan de randen naar het 
maai veld afhellen. 

__Faur! 

Op de koppen der buiLenste stijlon is een kruis van plankjes aangebracht, 
teneinde scherpe knikken - tusscben het horizontale gedeelte en de, naar 
het ma.aiveld af hellende, rnnden - te voorkomen. 

A geeft een doorsnede van beL scherm boven oen mitrailleurpuL. 
B toont de bevestiging van draad en gaas op het kruis va.n pla.nkjes. 
C toont hoe een scherpe knik zou ontstaan, indien het kruis van plankjes 

werd weggelaten. 
IIet vermijden van scherpe knikken is in het bij zonder dringend noodig 

b ij gebruik van kokosnotten. 

jute, geverfd in kleuren, welke overeenstemmen met de in ons 
lanu overheorscbcndo terreintinten groen en bruin; men dient 
minstens twee soorten doorvlochten vischnetten mede te voe
ren, b~j de eeno moet de ovcrheerschende tint groen z\jn, b\j de 
andere soort lichtbruin. Deze vischnetten z\jn aan den 
omtrek voorzien van sjorl(jncn, waarmede Z\Î kunnen worden 
gespannen (zie b.v. fig. 33a). Voorts kan men gebruik maken 
van zwart gekleurde, mede te voeren kolwsnetten, welke op 
overeenkomstige wUze op het geraamte worden gespannen 1). 

1) De in dit voorschrift bedoelde kokosnotten moeten zijn speciaal voor dit doel 
- in banen van 1 m breedte - geweven netten van kokostouw. dik ongeveer 5 mm, 
met vierkante mazen van ongeveer 2 X 2 cm (ten minste 1,5 X 1,5 cm). 
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Deze vischnetten en kokosnetten kunnen in de volgende 
gevallen worden gebruikt: 

a. boven weide, begroeid bouwland en tusschen boomen 
of struiken : vischnetten van overwegend groene kleur. 

l>. boven zand, grindwegen en braakliggend bouwland: 
vischnetten van overwegend lichtbruine kleur. 

c. boven heide: zwarte kokosnetten. 
d. onder kale boomen: zwarte kokos netten, welke in 

ruime mate belegd zijn met dorre twijgen of oud rijshout. 
'1'emidden van verdord laag opgaand hout en in bosschen 

met donkeren ondergrond heeft men geen netten noodig, doch 
kan men volstaan met direct op het geraamte een laag 
takken of oud rijshout te leggen. • 

39. In den stellingoorlog worden de horizontale schermen 
veelal samengesteld uit netten van kippengaas, doorvlochten ' 
met allerlei materialen. Aanvankelijk zal men 7,ich daarbij 
tevreden moeten stellen met het voor de doorvlechting 
gebruiken van natuurlijke verdichtinr;s- en cloorvlechtings
materialen, omdat deze - voor zoover 7,ij niet aan veran
dering van kleur onderhevig zijn en voor zoover zij bij het 
aanbrengen niet te langdurigen of om vangr\jken arbeid 
vergen - wel het meest geschikt zijn voor schermver
dichting. 

'l'ot de natuurlijke materialen, geschikt voor doorvlech
tingen, behooren : 

a. bladerlooze takken, twijgen en oucl rijshout. Deze worden 
gebruikt temidden van verdord, laag opgaand hout; op 
plaatsen waar bosch en heide aan elkaar grenzen ; boven 
heide; zoomede - ter misleiding van de / otor;ra(ische lucht
waarneming (niet van andere waarneming) - temidden van 
boomen en struiken. 

b. takken en twijgen van naaldhout, auculxl's, hulst en 
andere groenblijvende boomen en heesters. Deze worden zooveel 
mogel\jk in hun natuurl\jken stand irt het net geplaatst; 
zij hebben het voordeel niet spoedig te verdorren. 

c. bebladerde takken van ter plaatse aanw('zige boomen en 
heesters, riet, gras, heide en biezen. Deze worden slechts in 
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noodgevallen, indien niets anders beschikbaar is, gebruikt, 
omdat 7.ij meestal reeds na twee dagen verdorren of aan
merkelijk van kleur veranderen, en voorts, omdat plat ge
legd gras, evenals met de onderzijde naar boven gekeerde 
bladeren, zeer lichte plekken op de foto veroorzaakt ; in 
ieder geval verm(jde men groote oppervlakken van horizon
tale schermen ermede te bedekken. 

De narleelen van de sub c bPdoelrle natuurlijke maleri:ilen 
kan men, indien over verf wordl beschikt en de beschikbare 
lijd zullrn toelaat, grootendeels veronzijdi~en door deze in de ge
w enschle - meestal de natuurlijke - kleur Le verven, alvol'-ens 
ze in het nel worden aangebracht. 

40. Indien voor verdichting van het scherm van na
tuurlijke materialen gebruik wordt gemaakt, dan verdient 
het aanbeveling om op het geraamte twee op een afstand 
van ongeveer 0,1 m boven elkander liggende netten van 

•kippengaas aan te brengen, gescheiden door een laag twijgen 
of tak){en, zulks teneinde het doorvlechtingsmateriaal beter 
daarin' te kunnen plaatsen en het omvallen daarvan te 
voorkomen. In den regel laten echter de beschikbare t(id 
en de aanwezige hoeveelheid kippengaas niet toe tot het 
aanbrengen van zulk een tweede net over te gaan, teminder 
omdat hierbij het aanbrengen van de doorvlechting tijd
roovend is. 

4:1. Afw\jkende constructies van horizontale schermen 
worden in de volgende b\j zondere gevallen toegepast. 

In bosschen, waar gelegenheid bestaat een voldoende 
hoeveelheid groote takken of kleine boompjes te kappen, 
worden in plaats van het normale geraamte, op verschil
lende hoogten draden gespannen tusschen boomen en eenige 
stijlen, aan welke draden die takken en boompjes bij den 
top worden opgehangen. Hierdoor kan een zeer bedriegelijke 
maskeering worden verkregen. 

In den herfot, ten t[jde van den grooten bladerenval, kan 
men in bosschen een bespanning van jute aanbrengen op 
tusschen de boomen gespannen draden (hier en daar, waar 
groote gaten tusschen de draden zijn, aangevuld met kippen-
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Fig. 36. Geraamte voor een horizontaal scherm boven een 
weg (zie AA' op fig. 38). 

Het geraamte bestaat uit hoofddraden , welke de boom on verb inden in 
langsrichting, dwarsrichting en diago naalsgewij ze. Bovendien worden langs
en dwarsdraden ge~panoen, welke hot oppervlak vordeelon in vier kan ten van 
ongeveer 2 x 2 m; do dwarndraden worden aan boomeo of piketten zijwaarts 
van den weg verankerd. Het scherm bestaat overigens uit gonje, genaaid op 
kippengaas. 

gaas). Op dit scherm verspreidt men eenige bladeren, terwijl 
de vallende bladeren zich daarhij voegen. 

Bij het aanbrengen van een horizontaal scherm boven 
een weg, waarlangs boomrijen staan, kunn en de draden 
direct aan de boomen worden bevestigd. Aangezien echter 
de afstand tusscben de boomrijen in het algemeen grooter 
is dan de stijlafstand bij een normaal horizontaal scherm, 
worden in lengterichting van den weg nog eon aantal draden 
gespannen, verdeeld over de breedte van het scherm (zie 
fig. 36). 

Paden, smalspoorwegen e.d. door jonge aanplantingen kan 
men veelal snel maskeeren, door de boom en aan weerszijden 
ervan naar elkaar toe te buigen en de toppen aan elkaar 
te bevestigen 1). · 

1) Wegen zijn in den regel te breed om deze methode daarbij te kunnen toepassen. 

.. 
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Temidden van ruïn es verbergt men het te maskeeren 
voorwerp onder brokstukken van daken, schuren e.d. 

4-2. Bij schermen van groote afmetingen, in den stelling: 
oorlog en boven open zandgrond moet men gebruik maken 
van kunstmatige verclichtings- en cloorvlechtin_qsmaterialen. 
Hiertoe komen in aanmerking jute, op verschillende wijzen 
toegepast, alsmede zwartgekleurde kokosnetten. De wijze 
van gebruik is aangegeven in tabel I. 

• 

Aard van het na t e bootsen 
op.p.er.,1.lak __ 

Gras of daarop gelijkende 
begroeiing. 

Begroeiing in het alge
meen. 

Tabel I. 

Toe te passen kunstmatige verdich
tings- en doorvlechlingsmalerialen. 

Reepen dichtgeweven jute, breed 
0,05, lang 0,5 m, ge knoop t om een 
zes hoekige maas van het kippengaas 
(zie fig. 32) . 

Reepen di chlgeweven jute, breed 
ongeveer 0,08, lang 1 tot 1,5 m, rnim 
gevl oi.:hten in bochten en slingers 
door het kippengaas en aan de einden 
daaraan vastgeknoopt ; daar tusschen 
door reepen dichtgeweven jute, breed 
0,05 en lang 0,5 m, geknoopt om een 
zeshoekige maas van het kippengaas 
(zie fig. 32). Een oppervlak ter groo tte 
van onµ-e l'eer 70 °io van het net wordt 
op deze wijze met reepen doorvlochten. 
Aan de rand en van het net - over 
ee n breedte van 0,5 tot 1,5 m - ge
bruikt men, boven hoog gras of an
deren zwaren plantengroei, hangende 
tuillj es, elk bestaande uit 3 r eepen 
jute, breed 0,035 m en lang 0,35 m 
(zie fi g. 32). 
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Aard van het 11 a te bootsen 
oppel'vlak. 

Gras en aarde, gebroken 
ondergrond. 

Pas uilgegraven aarde of 
zand, wegen en paden. 
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Toe te passen kunstmatige verJich
lin gs- en doorvlechling,-materialen. 

Groote, van onregelm atige insnij
dingen voorziene stuklrnn losgeweven 
juLe, van aard- ofzandk leul', uitgelegd 
op en om de 0,3 m vastgebonden aan 
het net. De insnijdingen en kerven 
zijn 0,15 ~t 0,5 m l ang. Uier en daar 
worden tussch en deze stukken reepen 
dichlgeweven jute van 0,0~ X 1 m 
gevlochten als boven aangegeven. 

L:ippen, ter grootte van hot na te 
boolsen opperv lak, van dichtgeweven 
or l osge'A·even Jule, onclerscheicten lijk 
als de grond lichter of donkerder 
is gelint. 

Door granaten omwoeld I Groote, onregelmatige stukken los-
terrein. geweve n jute in li et midden, kleinere 

stukken aan de kanten. 

Heide. Zwarte kokosn elten op on rege l matig 
en grillig geraa 1111.e. 

Ruïnes. 1 Ree pen dichlgeweven jute van roocle, 
bruine en witte kleuren dooreen ge
mengd. 

Water in slooten en Lrech- 1 Beschilderd waterproof-linnen, of 
ters. desnoods beschilderde jute (c.licht

geweven). 

De in vloed van de kleur der schermen op luchtfoto's 
blijkt uit fig. 37. 

Een bij zond ere voorziening is noodig, indien onder een 

' 
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l•ï g. 37. l11 vloec.l van kl euren op lud1tfoto·s . 

Het scherm op de linkerfoto was in juiste kleur boven een onregelmat ig 
gemaaiden ondergrond. Op de rec lllorfoto is b eL scherm zichtbaar door het 
,,verschieten"' van do kleur. 

net, dat nogal doorzichtig is, plekken voorkomen, waar de 
grond lichtgekleurd is, of indien daaronder licht weerkaatsende 
voorwerpen zijn opgesteld. M.en moet dan boven die plekken 
of voorwerpen donkergekleurde lappen losgeweven jute 
onder het net hangen. 

4:3. Wil men - b.v. bU schermen over vuurmonden 
e.d. - brandbare maskeeringsmaterialen vermi,idon, dan 
kan men netten volgens fig. 3-!a toepassen, bestaande uit 
fijnmazig ijzergaas in één of meerdere lagen, gedrag·en door 
het geraamte van gasp ijpen als beschreven in 37. Deze 
schermen kunnen slechts boven oen lichten onde rgrond 
worden gebruikt, n.l. boven zand, wegen, gras en gebroken 
ondergrond. Zij hebben dezelfde werking als filetgord\jnen 
en zijn op korten afstand doorzichtig. Zij zijn ook op grooten 
afstand te doorzichtig, ind ion men de kleur te donker maakt, 
of zeer licht gekleurde voorwerpen er onder opstelt. Zij 
werpen geen zichtbare slagschaduw en behoeven daarom 
slechts weinig buiten het voorwerp uit te steken. Hoewel 
zij niet gemakkelijk zijn te vervoeren, z\jn zij in den 
stellingoorlog door hun snellen aanmaak en eenvoudig gebruik 
zéér geschikt voor de overdekking van opstellingen, welke 
in grooten getale en snel moeten worden gemaskeerd (bijv. 
reserve-geschu topst.ellingen ). 

Tabel Il geeft de kleur en den vorm aan, welke voor 
verschillende terreinen aan het ijzergaas moeten worden 
gegeven. 
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Aard van het na te bootsen 
oppervlak. 

Gras. 

Zand. 

Weg- of betonoppervlak. 

Gebroken onde rgrond, b.v. 
gras en aarde. 
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Tabel II. 

Kleur en vorm van het ijzergaas. 

Grasgroen, in het midden licl1ter; 
on regelmalig uilgesnerlen rand, vorm
verminking bewerkstelligd door e 11kele 
zwarte vlekken aan die11 rand. 

Zandkleurige en geelbruin e vlekken 
in enkele, weinig verschillende linten. 

Geheel witgeverfd ; on regelmatig 
uitgesneden. rand. 

Grasgroene e n bl'Lline vlekken; 
li chlbruin e vlekken boven hel voor
werp. 

De toepassing van ijzergaas-schermen kan tot zeer gunstige 
resultaten leiden, doch vereischt veel ervaring, wil men 
teleurstellingen voorkomen (zie fig. 34b). 

II. Verticale schermen. 

44. Kunstmatige verticale schermen dienen in hoofdzaak 
om het verkeer langs wegen en paden, soms ook werk
zaamheden of opstellingen, aan grondwaarneming en waar
neming uit kabelballons, te onttrokken. 

Op fign. 38 t/m 48 zijn verschillende soorten verticale 
schermen aangegeven, zoowel over als naast wegen. 

45. Verticale schermen 01;er wegen worden toegepast, 
indien die wegen ongeveer loodrecht op cle frontrichting 
loopen ; zij z\jn te onderscheiden in : 
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lo. schermen, opgehangen tusschen boomen (zie fig. 38: 
bij B en fig. 41); · 

2o. schermen, opgehangen aan daartoe opgerichte masten 
(zie fig. 38 bij C en fig. 42). 

De schermen zelf zijn in beide gevallen nagenoeg gelijk. 
Zij bestaan of uit gespannen jute of uit kippengaas door
vlochten met, materialen van weinig gewicht. De hoogte 
van den onderkant van het scherm boven den weg wordt 
bepaald naar het te verwachten verkeer ter plaatse (voet
gangers, ruiters of voertuigen). De eigen hoogte van het 
scherm is in den regel beperkt door de maat van beschik
bare materialen (banen j uto, kippengaas e.d .). De onderlinge 

Fig. 38. Silualie-schets van een stelsel van horizontale en verticale, 
sche rm en over- e n van ver ti cale sche rm en naast wegen. 

4:1;: 
~ 

,~erlvrJAl'tt)fLIJl-<"i;'..~N~~ 
AA' horizontaal scherm bovon den weg, volgens fig. 36. 
B verticale schermen over den weg, volgens fig. 41. 
C id. id. , volgens fig. 42. 
D id. naast don weg, volgens fig. 43. 
E id. id. volgens fi g. 44. 
F id. id. , volgens fig. 44, doch 

met toepassing van lange ma1,teu en met den ond~rkant 
van het scherm op cenigon afstand boven het maaiveld. 
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Fig. 39. 
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l.'eri::pecli<'f van hel op Jig. 38 aangegeven terrein, 
vó0r hf'L ;-w n ilre11gen der schermen. 

_.,,.: 
,.,, .... ,..,...- r-:::. ~ 
i ~ ..:-~ -

Fig. 40. Perspectief. van het op Jig. 38 aangegeven terrein, 
n:·1 hP.I. :i:in h,·en-:rei, rler schen11en. 

1"' · /_, ... 

-...,#: -
,.,/ . ~-----~ { r-- -=.......__ ...... ......_ 

.afstand der schermen wordt bepaald door de hoogte van 
het scherm, den afstand tot den vijand en de hoogte van 
<len vijandenjken waarnemer boven het peil van den weg. 
Op fig. 42 is een eenvoudige berekening voor dien afstand 
.aangegeven. 

B~i gebruik van losgewoven jute moeten op zijn minst 
horizontale ijzerdraden zijn gespannen ter hoogte van de 
{)Ilder- en bovenzijde van iedere baan, de banen jute worden 
met een zoom om die draden geslagen en met paknaald 
€Il bindgaren daaraan vastgenaaid. Indien de schermen 
vermoedelijk gedurende langen tijd dienst moeten doen, en 
<le noodige arbeidstijd beschikbaar is, is het gewenscht bo-
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vendien aan weers- Fig. 41. Verticnle scherm en over een weg; 
zijden tegen de opgeh:ingen t11sschen boomen. 

jute-bespanning een 
net van glad draad, 
dik 0,001 m aan te 
brengen ; dit net 
moet bestaan uit 
horizontale en ver
ticale draden op 
onder] inge afstan
den van 0,3 m; in 
de knooppunten der 
draden moet de jute 
aan beide draden 
worden bevestigd. 

Hoewel losgewe
ven jute den wind 
eenigszins doorlaat, 
moeten U-vormige 
kerven worden aan
gebracht om dit te 
bevorderen (zie bo
venaan op fig. 42). 
JBen andere oplos
sing is het gebruik 
van dichtgeweven 
jute, dat geheel wordt gekorfd en tot een soort net uitge
trokken als aangegeven onderaan op tig. 42. Indien de 
waarneming kan geschieden uit richLingen, welke schuine 
hoeken maken met dio van den weg, moe ton I evens scher
men naast den weg worden geplaatst, als aangegeven op 
fig. 42. 

Hij gebruik van oen doorvlochten net van kippengaas, 
kan men de hoogte van het scherm vergrnoten, door aan 
de onderzijde losse (1 m lange) ree pen jute te laten llangen. 
Het is geen overwegend bezwaar, indien deze losse roepen 
een weinig beneden clen bovenkant van de hoogste voer
tuigen reiken, zoodat mon op deze wijze, zonder de con-

--., 
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Fig. 42. Verlicale schermen over een \\'eg; opgehangen 
aan daartoe opgerichte masten. 
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strucriehoogte te vergrooten, het aantal schermen nog kan 
beperken. 

46. Verticale schennen naast wegen worden toegepast: 
indien die wegen min of meer evenwijdig aan de front
richting loopen. Deze schermen worden bijna steeds opge
hangen aan daartoe opgerichte masten en niet aan mogelijk 
langs den weg staande boomen. De vijand geraakt daardoor 
in het onzekere nopens den afstand, waarop do schermen 
van den weg ztin verwijderd, hetgeen vooral van belang 
is, indien de schermen als zoodanig zijn te herkennen en 
dus artillerievuur uitlokken. 

Men onderscheidt: 
lo. Schermen, welke onder een scherpen hoek met de 

as van den weg worden gesteld. Deze worden toe
gepast, waar de vijam1eliJke waarnemingsrichting en 
de wegas een scherpen hoek met elkander maken. 
Zij bestaan uit afzonderlijke korte stukken, welke 
ongeveer loodrecht op de v(jandeltjke waarnemings
richting, trapsgewijze langs den weg worden geplaatst 
(zie fig. 38 b\j D, alsook fig. 43). 

2o. Schermen, welke nagenoeg evenwiJdig aan den weg 
worden gesteld. Deze worden toegepast, waar de 
vijandelijke waarnemingsrichting en de wegas onge
veer een rechten hoek met elkander maken (zie fig. 
38 bij E en F, alsook fig. 44). 

Schermen naast wegen worden op ongeveer dezelfde wijze 
vervaardigd als die over wogen. BU eerstgenoemde is het 
uit constructief oogpunt minder bezwaarltjk om zwaarder 
materiaal voor doorvlechting t e bezigen, aangezien de 
tusschenruimte der stijlen geringer kan zijn dan bij schennen 
over wegen, waar de masten uiteraard ter weerszijden van 
den weg moeten worden geplaatst. Bij gebrek aan mate
rialen of in een boschrijke omgeving kan men ook schermen 
maken van levende planten en groote takken van naaldhout 
(zie fig. 44 bij R). Is veel rijshout beschikbaar, dan kunnen 
horden worden gebezigd. Vooral indien de materialen voor 
de schermen van elders dienen te worden aangevoerd, 
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Fig. 43. Trapsgewij ze naast een weg opgestelde 
ver ti cale schermen. 

__ ... 
·-··- ._,Jç;éc;' .. •• 

De hoofdricl1ting van 's vijands waarneming maakt con schuinen hoek 
met den weg; de hoek Cl. begrenst de ui torste richtingen, waaruit die 
waarneming is te vroezon. Zekerheidshalve laat men de schermen nog 
over een meerdere breedte, bepaald door den boek f,, achter elkander heen
schieten. 

moet - ter beperking van de daartoe benoodigde arbeids
krachten en laadruimte - de voorkeur worden gegeven 
aan lichte constructies, waarvan de samenstellende deelen 
weinig inhoud hebben. Bovendien eischt de oprichting van 
schermen van lichte constructie minder arbeidstüd en 
personeel, waardoor 7. ij gemakkelijker in één nacht kunnen 
worden opgericht. De hoogte der schermen naast wegen 
houdt verband met den afstand tot nen vi.iand., de hoogte 
waarop de v~jandol ijke waarnemer zich boven het wegpeil 
bevindt en den afstand van het scherm tot den weg. Hoe 
dichter het scherm b\j don weg wordt geplaatst hoe lagei· 
het kan z\jn en boe minder materialen het eischt, doch hoe 
meer kans er bestaat, dat het vijandelijk vuur, op het scherm 
afgegeven, den weg treft. 

·1 
J. 
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Fig. 44. Evenwijdig aan de as van een weg opgestelde 
verlicale scherm en. 
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Do hoofdrichting van 's vijands waarneming maakt ongoveer een rechlen 
boek met de wegas. De schermen zijn op verschillende afstanden van den 
weg verspringend aangebracht voor liet doorlaten van wind Zij s teken 
zooveol langs elkaar als noodig is mel het oog op te verwachten vijande· 
lijke waarneming uit schuine richtingen. 

4-7. Het maken van verticale schermen moet in den 
bewegingsoorlog in den regel geschieden met behulp van 
doorvlechtingsmaterialon, welke ter plaatse worden gevonden, 
zooals takken en twijgen, welke men van de bladeren 
ontdoet, aangezien deze anders later toch zouden afvallen 
en het scherm daardoor een ander aanzien zou verkrijgen. 
Ook riet is een geschikt materiaal om aan schermen te 
verwerken . 

5 

Y-cie
.n

l



66 

4:8. In den stellingoorlog worden de schermen in pionier
parken en afzonderl\jke werkplaatsen zoover mogelijk gereed
gemaakt. Gewoonlijk blijven het geraamte en het eigenl(jke 
scherm daarbij nog gescheiden en wordt het laatste in den 
vorm van matten afgeleverd. Deze matten worden in horizon
tale of verticale banen op het geraamte aangebracht. Bij 
hooge schermen verdient toepassing van verticale banen de 
voorkeur, tenzij het noodzakelijk is het scherm over de volle 
breedte van boven naar beneden te voltooien om zoo snel 
mogel(jk tegen waarnemers uit kabelballons gedekt te zijn. 

Op fig. 44 bij Pen midden op fig. 48 Z\jn voorbeelden gegeven 
van voorbereide 9 m lange schermen, waarbij de stijlen van 
bezaagd bout reeds te voren aan het scherm zijn bevestigd. 
Het oprichten van deze schermen kan zeer vlug geschieden. 

4:9. De benoodigde zwaarte van masten is minder afhan
kelijk van het gewicht der bespannings- of doorv lechtings
materialen, dan van de, cloor het scherm op te nemen, 
winddrukken. Die zwaarte der masten kan worden gekozen 
aan de hand van Tabel III. 

Tabel III. Zwaarte van masten voor verticale schennen. 

Zwaarte in cm der masten (geme
ten aan het starneind) bij een con

Onderlinge afstand der I structiehoogte van het scherm van 
masten in m 

3 m 4m 

3 11 g5 13 g5 

4 12 g5 14 g5 

5 13 g5 15 g5 

6 14 g5 17 g5 

1 5 m 6 m 

17 g5 

19 g5 

1 15 g5 

1 17 g5 

119-95 ~i -22 g5 

122 ;-1 24 g5 
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Masten van ongeveer 6 m lengte worden 1 m, masten 
van ongeveer 3 m lengte 0,3 m in den grond ingelaten. 
De masten worden aan het topeinde getuid met dubbel 
glad ijzerdraad ter dikte van ongeveer 4 mm, dat met 
behulp van een woelhout of een wringijzer wordt gespannen; 
masten booger dan 4 m worden bovendien nog in het midden 
getuid . Men kan hiervoor ook prikkeldraad bezigen, doch 
moet dan, in plaats van elken ijzerdraad van 4 mm, 
2 prikkeldraden gebruiken . llet gebruik van prikkeldraad 
voor deze tuien is - met het oog op nachtelijk verkeer -
echter ontoelaatbaar onmiddell\jk naast den weg. 

Is zéér weinig ruimte voor hot opstellen der schermen 
beschikbaar (b.v. bij wegen langs kanalen), dan moeten aan 
één z\jde van het scherm tuien van \jzerdraad, benevens 
schoorpalen worden aangebracht. 

50. De fign. 45 t/rn 48 geven eenige voorbeelden van 
verschillende uitvoeringen van verticale schermen ; uit fig. 
47 blijkt de wijze, waarop matten worden gevlochten. 

Fig. 45. Zeer hooge verlic:ile schermen, met schoordraden 
op 2 hoogten . 

Op een geraamte van horizontaal loopende prikkeldraden z\jn, van boven 
te bei,:iunen, onlblade1 de takken en lwijg,•D !lang ong,•veer2,5 m) ter plaatse 
gevluchten. Voor de zwaarte der Rtijl eu, zie Tahel lil. Het ter plaal~e ooor
vlechtP.n is tijdroovelld en vereischt de bes<'hikking over mePrdere dDhbele
of enkelo ladders \enkele ladde1s plaalsen tegen een lijdelijk op de stijlen 
gespijkerde plank). 

.., 
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J?ig. 48. Verlic:ile ~~hP.r rnen met h:inen van rloorvlochlen k ippengaas. 

;A-~«177.,),,~ 
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IORIZONTAL.b. E>A/'\(;/\ VM 1 M.l~RUDTf. 
De banen doorv lochten kip)JPngaas wordPn kant en klaar van elders aan

gev"erd. Indien Let in Eornmige geva1 1en gewenscht en mogelijk is, ouk de 
aanwezigheid der sche1rnen ~elve, aa.n 's vijands waarneming te <111en ont
gaan, áan kan <1e doorvlechting der banen geschieden in den geest van fig. 32. 

À 

• 

., 
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door plat op den grond te gaan liggen (z ie fig . 49a). In 
onbedekt terrein spreken slagschaduwen op gebroken onder
grond minder dan op vlakken van gelijke kleur en struc
tuur (zie fign. 50ab); 

b. Beweging. Indien de tactische omstandigheden zulks 
toelaten, moeten alle bewegingen worden gestaakt, zoolang 
men aan waarneming uit een vijandelijk vliegtuig is bloot
gesteld (zie fign. 49 ab) ; 

fig-. 49a. F'ig. 49b. 

In het open vold verraadt de man zich tegenover den luchtwaar
nemer het m-,est door slagschaduw, gelaat, opstelling in groepen of 
colonnes en bewegi11g. 

Opstelling in do Rchaduw van boRtaando lerreinv0onverpen maakt 
waa, ueming zeer moeilijk. Ilel vuren door gewoe1 sd,utters heofL wei· 
nig nut en venaadt de aanwezigheid van de schut~e1s. 

c. Afwijkende kleur. :M.en lcieze zoo mogelijk opstelling 
boven begroeiden ondergrond, waarvan de kleur die van 
uniformen en (of) beschiluerd mate ri eel nabij komt, in plaats 
van · boven zand of wegoppervlak. Men vermijde zoo mogelijk 
het gelaat, waanan de lichte kleur zeer de aandacht trekt, 
naar het vijandel\jk vliegtuig te keerrn (vooral is het ver
keerd, indien verschillende personen het laatste tegelijk doen). 

53. Tegenover den grondwaarnemer is maskeering op 
het gevechtsveld het best te verkrijgen door : 

a. Herkenning van de menschelijk:e gestalte te be-

Y-cie
.n

l



72 

Fig. 50a. Fig. 50b 

Mitrailleuropstellingon in hot opon veld worden door den lucht waar· 
nemer minder spooctig opgemerkt, indien zij zich bevinden op do grenzon 
van terreiugedeolten met vers,·billencle klelll· of strnctuur, dan indien 
zij z(jn gekozen midden op een torreingedeelte van go lijkmatige kleur 
en strnctuur. 

moeilijken met behulp van planten en takken uit het om
ringend terrein (zio fign. 51 ab); 

b. De vorming van silhouetten te vermijden (zie fign. 
52 ab) ; 

c. Het nalaten van opvallende bewegingen. 

Fig. 51::t. Fig. 51 b. 

Het gebruik van planten en takken uit het omringend terrein kan 
zeer doeltreffend de herkenning van de menschelijke gestalte bemoei
lijken; in gehoel open terrein is deze maskcering echter misplaatst. 
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Fi~. 52u. l•ïg. 52b. 

De vorming van silhouetlen moet worden vermeden, ook bij waar
neming nit boomtoppen (door boom en te kiozen dio achtergrond hebben). 

Is de vorming van silhouetten niet te vermijden (b.v. op 
dijken of heuvelruggen), dan moet zoovool mogeli.i J< gebruik 
worden gemaakt vaJl - ;,,ij het ook ijle - natuurlijke 
maskers, waarb\j dan met kans op goeden uitslag kunst
matige ma.skeering (beschildering) kan worden toegepast. 
Dit verdient in vele gevallen verre cle voo rkeur boven het 
aanbrengen van onnatuurlijke schermen (zie tign. 53ab). 
Manschappen, dio aangewezen zijn voor u itkijkposten in 
boomen, scherpschutters, opgostolcl tusschen begroeiingen 
en deelnemers aan nac.:htel\jko ondernemingen, waarb\j be
sch\jning door zoeklichten oflic.:htkogels kan worden verwacht, 
moeten hetzij het gelaat kleuren, door hot met een gebrande 
kurk zwart of met huiclvorf groen to maken, hetz\j hot 
gelaat niet een donker geklemclon zandzak of ander masker 
bedekken 1) . In gevallen, waarbij cle uniformkleur zich niet 
voldoende aanpast aan de omgeving, verdient het dragen 
van in overeenstemming met do omgev ing geverfde werk
kleeding aanbeveling. 

1) Het opgezette gasmasker bedekt ook het gelns.t in zeer voldoende mate, men 
boude echter rekening met het gevaar, clat de oogglazen licht kunnen weerkaatsen 
(vermijden het hoofd omhoog le draaien). 

Y-cie
.n

l



74 

l<'ig. 53a. L•ïp;. 531J. 

rrr * ~~ 

-:,~..:.: 
J;-/f,,!'.J ... .!.. 

[:J ,'(Î/1 ,,,.-~,T ,;,>t'-"-1. 

l8 het onmogel ijk om silhouetten te vermijden, zoo moeten deze 
kunstmatig wordeu vermi11kt. !:lij gunstigun zn1111estnoct iaao 's vijaocts 
zijde van de O"J.)8telling) kan be~cltildeting met ureede wi,te of licht, 
blauwe slrocpe11 of vlekken, d,onstig zijn tfig. ó~a). D,t hulpmiddel is 
niet afdoondt\, inciien di zi,n n.an de eiu·eo zijde vao du opstelli11g struü; 
ook trekkeu ~urticale schennen - zelfs van natuurl(jko 11,aterialen -
die zil'i1 niet volledig aanpassen aan de omgeving, 5teik de aauctacbt 
(fi g. Wb). 

IV. J.Ua~kcering van scJrnttersvuttcn. 

54:. Op luchtfoto's en Legenover <lirede waarneming uit 
vliegtuigen verraden schulLe rsputten zich door: 

a. hun e igenaard ige schaduwen; 
b. aCwUking der kleur van den uitgeworpen grond met 

de omgeving. 
De beste maskeerings maatregel lor opl1effing van beide 

verschijnselen is _liet zoo een igszin s mogcli_jk gebru ik maken 
van natuurlijke schermen (boomen, heesters, afdaken enz.) 
en ter opl1omng van het sub a bedoelde verscliijnsel het 
w1::gnemen der schaûuw meL behulp van takken en draagbaar 
tentdoek of artde re stoffen (zie iign. fJ4-ab), ofhet verbinden 
van de schaduwvlek met z ich donker af'teekenend e vlekken 
uit de omgeving (struikrn , heide enz.). Ilet sub b bedoelde 
versch~jnsel kan worden voorkomen door den ont·graven 
grond Le bedekken .of (bij gebroken onJorg1'ond) in verbinding 
te brengen met gel\jk gekleurde omgeving. . 

Il 

Fi~. fi.J.:. .· 

COb.D 

Bij don schut1 ernput links sluit de 
sCh<tduw aan best;.i;,u1do1J11grnei ing; 
bij de anclore. sclrnttersputton i,; dr 
sehn.d uw ,veggeuomen door over
dekking met draagbaar tontdoek. 
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l<' ig. 54h. 

Der.e schuttersputten steken 
schorp af. op den omringenden 
donk,,ron o nrtel'g rond, da karakte
ri stieks · vorm en schaduwwerking 
va l Ion daardoor nog sterk er op. 
Op de gren s· van donkeren- en 
lichten ouctorgro1Jd zoud en de schut-
tersputten minder opvallen. · 

5;,. Tegenover <lon grnnC\waarnorncr kunnen oen sprekend 
relief en s terke af\vi.iking in kl eur WOl'(len vermeden door 
hot vormen van .\'loeiende overgangql(jnen, (10 0 1· bekleoding 
met zorlon of (en) door he t toepassen van verti cale schermen .. 

V. Maskeering van gevechts- · en af,wachtingsdekkingen 
voor gcweei·sclrntters, mitraill~urs, infanteriegeschut 

e.d. in granaattrechters en · treclltervcl<lcn. · 

5G. l•~ nkolo man cic;happen met ee n miLrailleur zullen aan 
de schad uwz i_jJe van granaattt"ed\to rs vJ:n voldoende diepte 
meestal niet wonlen opgemerkt. indien zü zich zooveel 

·mogelijk aan Ll~n vorm aanpassen. 1/,oodra do granaattrechter 
echter is ingeridit met gevechts- en afwac;htingsdekkingen 
(steil op ge.zette tal nds, vu u rban ketten, ingangsopeningen 
van schuilnissen) worûL herkenning. op do luclltf'oto's of door 
den luchtwaarnemer gemardceli_jke r. Men lrnn dit t\lgengaau 
door: . 

~ 
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Fig. 55a. Mask cering van gcvechls- en afwacillin gsdek ldn gcn 
voor gewcerschutlc l's en milraill c ul'S in onderling 

verbonden grnnaatlrechtcrs. 

De schermeu over do trocl1ters rnooton doorhangen, zij mogen niot s trak 
worden gespannen. Uitgegraven grond wordt verwerkt in do zand1/.akkonhe
klcedingen; bl\jft or grond ovor, dan wordt dczo vervoerd naar andere lrechll'l'S. 
De gemaskeordo govechtsopslel lingen in de rand r n dor lrerhlcrs word,•n 
gemaakt, 11ndnl de ronde schermen ov Pr de tred1le1 s zij n nangehrachl. 

a. het vormi,i<.len van regelmatige vormen, en van vormen, 
welke ongewone schaduwen (loon ontstaan, alsmoJo door 
hot afdekken van donkere ingangsopen ingen van sehuil
nisson 1); 

b. het besproeien van vorsch uitgegraven grond bi.i oude 
granaattrechters met een oplossing van ij iersulfaat (deze 
maatregel ial in den regel slechts in den stellingoorlog tot 
uitvoering kunnen komen) ; 

c. he t gebruiken van horizon tale scliermen, wol k:e eenigs
zins den trechtervorm heb bon, doch verbli.if eronder mogelijk 
maken (zie fign. 55abc). In den stellingoorlog worden zulke 
schermen, als do afstand tot den vi_jand klein is, tevoren 
geheel gereed gemaakt uit oen rotangeraamte en gekleurd 

1) Het laatste geschiedt reeds, indien men de ingangsopeni11gen afsluit met houten 
schotten of gasgordijnen. 
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Fig. 55b. l\!f:J.skeel'ingsschermen over eenige groo l e granaat
trechters, verbonden dool' krnipgeulc n. 

Het scherm bestaat nit eon rotan hoepel, gekleurd vischnet en doorvlech
t ing van gekleurde, onregelmaligo stukken losgowoven jute. 

visclmot (dan wel, indien geen vi schnet beschikbaar is, 
kippengaas) met doorvlechting 1). Do doorvlechting kan ge
schieden met gekleurde, on regelmatige stukken losgeweven 
jute (zie fig. 55b) ; het effect, dat het scherm denzelfden 
indruk goo f't als de oorspronkel\jke schaduwwerkin g in den 
trechter kan soms vorbotonl worden, door de doorvlechting 
spiraalvormig aan te brengen (7.ie fig. 5Gc). In beide gevallen 
is zorgvuldige controle mot eigen luchtfoto's noodig. Is deze 
meer volmaakte uitvoering onmogenik, dan kan w'orden 
volstaan meL beschilderde losgeweven jute ; de te gebtuiken 
verfkleur is die van zand, leem als anderszins, al naar het 
terrein eiscbt ; 

cl. het voor de opstelling van mitrailleurs weggraven van 
een gedeelte van den uitgeworpen grond aan den omtrek 

') Zie ook V. J. S. VI punL ll , fi gn. 28 en 2(), 

' :1 
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Gedeelte van een maskeeringsscherm over een 
grootcn granaattrechter. 

Het scherm boslciat uil oen rotan lwopel (zlo boven), gokleurd kippengaas 
en doorv ll'ChLing van ourngelnrnl ige stukken gekleu, do, lofg• wovon jute .. De 
doorvlechting is grooteod~uJs spiraal vo11 11ig aangebrai:ht, om do 001 spronkelijko 
schnrlu wwerking iu den lrechter lwter nn te bool,on. Kippengnas wordt 
s \ecl,ts toogeµas 1, inclic11 nwn geen vischnetten h~l'fL (omfü1t liet verven van 
dergolijko schermen van kippengaas moeilijk is). 

van den trechter en het Ye rvangen daanan doo r eon scherm, 
,dat denzelfden vorm heeft (zie fig. G5a). Bi.i het maken van 
kruipgeulen ter onderlinge Yerbinûing van trechters wordt 
eerst een schorrn van beschilderde jute aangebracht en 
daaronder de uitgraving YOrri cht (zie fig. 55a). De schermen 
over mitrailleuropstellingen en kruirgeulen moeten zoodanig 
worden uitgevoerd, dat de v\jandeliJko grondwaarnemer niet 
de doorzichtigheid daarvan kan opmerken ; z\j moeten dus 
aan de zijkanten of aan den acbterkant der trechters worden 
.aangebracht dan wel inwendig met diehtgeweven lappen 
worden behangen, zoodat ze niet doorzichtig zijn; 

e. het vermijden, dat door aflossing en patrouilles paden 
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worden gevormd, wel~e de bezette trechters z·ouden ver
binden en daardoor verraden. Vooral b(j aanwezigheid van 
gras in de nab\jheid van trechters zijn aldus gevormde 
paden zeer verraderlijk. Ook de bezetting zelf moet 's nachts 
niet om de trechters 7.Werven. 

VI. Maskecring van loopgraven. 

57. Maskeering van lange loopgraYen tegen luchtwaar
neming is slechts mogel(jk door het tracé zoodan ig langs 
bestaanûe karakteristieke lijnen in het terrein te kiezen, 
dat zij niet meer opvallen . De uitgegraven grond moet 
daarb\j onûer kreupelhout of aan ûe J10ordz\ide van langs 
het tracé staanûe heggen worden verborgen, dan wel worden 
weggevoerd, aangezien borstweringen van uitgegraven grond 
toch gemak:k:el\j k waarneem baar zouden zijn ; een en ander 
is in de prakt\jk slechts bij uitzondering mogelijk, 7.0odat 
in het algemeen lange loopgraven niet volledig kunnen wor
den gemaskeerd. In sommige gevallen kan men in terrein
gedeelten, welke begroeid zi,in mot hoog gewas en die door 
's vUands grondwàarnemers niet kunnen . worden ingezien, 
het bezwaar van even bedoeld grond vervoer ontgaan, door 
den uitgegraven grond te bergen in zéér steil opgezette borst
weringen van geringe dikte, welke van boven zUn afgedekt 
met planton of zoden. Fign. 56a t/m e geven een voorbeeld van 
een en ander. De gemeenschapsloorgraaf loopt van A naar N. 
Het gedeelte van A tot D door lage akkers; de hooge grond
waterstand belet daar diepe ingra ving. Het perceel DD' JE. 
ligt hooger. Op fign. 56bcd is aangegeven, welke profielen ver
schillende gedeelten der gemeonschapsloopgraaf hebben, terw\jl 
op fig . 56e het profiel van de sch\j ngreppel GG' is aange
geven. Aangenomen is, dat do bodem uit klei bestaat, welke 
toelaat, dat de borstweringen steil worden opgezet. Die 
borstweringen z\jn uiterst dun gehouden ; de dikte van 
0,4 à O,ö m beschermt intusschen tegen scherven van 
artilleriepro,iectielen en - in verband met de meer achter
waartsche ligging - ook in voldoende mate tegen geweer- en 
mitrailleurvuur. 

~ 
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f<'ig. 56a. Ma'lkeering van een, ver achLerw:1 :wts gelegen, 
gemeenschapsloopgraaf. 

Do gemeenschapsloopgrnaf AN heeft men langs do kavels gegraven volgens 
ABCDEFGHIJKLMN. DD'Jis was één kavel. lè.J zon zonder brekingen te lang 
worden; door ûo gemeenschapsloopgraaf een gebroken tracé te geven volgens 
EFGHIJ en sch ijngreppe ls GG' en H l I' aan to brengen, boert men een onder
verkaveling Lot sLancl gebracbl. fä•nigo uitgegraven grond beeft men onder 
planten verspreid /n.l. langs de schijngreppcls, z;e fi g. 56c); zooveel mogel(jk 
is uitg~graven grond geborgen in borstweringen langs hoog gewas, het over
blijvende is weggovoord 0e1 in heL water geworpen of ond<·r besLaando seller
men (hoornen, schurc·n ~.d.) gebracht. Voor de betookcnis der aanduidingen 
P 1 2 3 4 en Q, ,ie fig. 70. 

Indien hot onmogeli.ik is, lange gemeonschapsloopgraven 
Dp de boven omschreven wij,rn te maskeeron, dan moeten zij 
voorbij de te bereiken opstelling worden doorgetrokken naar 
een sch~jnopstelling; de werkel~jke opstelling wordt dan 
door een goed gemaskeerde korte aftakking met de loopgraaf 
verbonden. 

58. Maskeering van korte stukken loopgraaf tegen lucht
waarneming is - in den stellingoorlog - mogelijk met 
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Fig. 56b. Profiel gcmeenschapsl oopgraaf over ge
deelte AB op fig. 56a; aan de eene zijde hoog, 

aan de andere zijde l aag gewas. 

~ - - --G.\,,/.- 0.55 

Fi g. 56c. Profiel gemeenschapsloopgraaf, over ge
deelte EFG [JIJ op fi g. 56::i, tusschen hoog gewas. 

Fig. 56d. A Is Mie, doch tus
schcn l aag gewas. 

6 
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Fig. 56e. Profiel sch ijngrcppel GG' of llll ' op fig. 56a. 

behulp van horizontale schermen. Deze moeten eon breedte 
hebben van ten minste 11 / 2 maal de totale aanlegbreedte 
van loopgraaf mot borstwering en rugweor. 

59. 'l'en opzichte van don grondwaarnemer is maskeering 
van loopgraven mogelijk: 

a. door keuze van het tracó achter bestaande verticale 
schermen als heggen e.d. ; 

b. indien voldoende ti.id beschikbaar is, door bezoding 
van borstwering en rngweer, teneinde een geleidel\jken 
overgang van kleur naar do omgeving to verkr~jgen ; 

c. in trechtervelden on oude loopgraafstelsels door mas
keering van de hoofden dor schutters (:;,andz:akken besmeerd 
met klei of' aarde te voo rzien van kijkgaten) en bot ver
mijden van horizontale beweging. 

VII. 1'laskeering van geweel'Jicsten, lt. mitrailleu1·nesten, 
zw. mitrailleurnesten, mortiernesten, inf. geschut

nesten, enz. 

GO. Maskeering van nesten zal tegenover luchtfotografie 
of luchtwaarneming slechts dan afdoende kunnen zijn, indien 
deze grooternleels bestaan uit natuurlijke gevechtsdek kingen, 
of (in bijzondere gevallen) indien tijd 1 materialen en arbeids
krachten zoo ruim zijn toegemeten, daL de uitgeworpen 
grond, voor zoover deze zich afteekent op het bestaande 
terreinoppervlak, kan ·worden bedekt met zoden als anders
zins en de ingravingen kunnen worden overspannen met 
horizontale schermen. Die schermen kunnen bestaan uit 
ter plaatse aanwezige boomen en struiken, uit vischnet, 
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kokosnet, ijzergaas of desnoods uit draagbaar tentmaterieel; 
zij moeten gelegenheid geven de in het nest opgestelde 
wapenen te bedienen en handgranaten to werpen (kunst
matige schermen moeten daartoe voor zoover noodig snel 
kunnen worden opgeslagen). 

61. Hot op groote schaal verstrekken van netten voor 
het maskeeren van nesten is onmogelijk. In den regel zal 
daarom de maskeering tegen luchtfotografie of luchtwaar
neming zich moeten beperken tot : 

a. keuze van het traC(' in oen gebroken ondergrond ; 
gebruik maken van natuurlijke schermen ; bedekken van 
een deel van het nest (indien het terrein niet geheel open 
is) met takken enz. ; 

b. vermijden van ononderbroken gemeenschappen naar 
achteren; 

c. aanleg van oen schijnnest op eenigen afstand van 
het werkelijke nest; 

cl. in den stellingoorlog: gebrn ikmaking van gedeelten 
van bestaande loopgraven (b.v. een stuk van een oude 
gemeenschapsloopgraaf). 

62. Tegenover de grondwaarneming moeL men trachten 
de nesten te maskoeren door zorg te dragen, dat borstwering, 
rugweer en bezetLing zich n iet afteekenen in het terrein. 
Het bedekken van Jen uitgeworpen grond voor zoover deze 
zich afteekent op hot bestaande terreinoppervl ak of tegen 
den achtergrond is ook daartoe zeer nuttig. 

In geheel open terrein (b.v. polderland) is maskeering van 
de nesten in don regel onmogel\jk. 

7:ie voorts 58. 

63. De terreinl)Lrnten, welke zich leenen voor den bouw 
van nesten, gemaskeerd als be<loold in 60, 6l en 62, zijn 
in geen enkel terrein talr\jk genoeg voor allo nesten, die 
bti het inrichten ecnor stolling noodig z:i.in; het samenstel 
van nest·en is in zUn geheel on mogel\jk to maskeeren. In 
de praktijk is dus slechts een gedeelte der nesten door 
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m
askeering aan lu

cht-
en grondw

aarnem
ing onttrokken

. In 
de 

andere 
nesten 

m
oeten 

intu
sschen 

do 
karakteristieke 

voorw
erpen zooals lichte-

en zw
are 

m
itrailleurs, 

m
ortieren 

enz. w
orden gem

askeerd, teneinde den aard 
der 

bezetting 
aan

 w
aarnem

ing te onttrekken, zoodat b.v. niet kan w
orden 

w
aargenom

en, w
elke de gew

eer-
en w

elke de m
itrailleurnesten 

of 
com

pagniescornm
andopost:en zijn. 

R
uim

e toepassing van 
schijnnesten kan er bovendien toe bijdragen 

de 
inrichting 

der stelling 
zooveel m

ogelijk onherkenbaar te m
aken. 

64:. 
T

erreinvoorw
erpen, die 

zóó 
klein zijn, 

dat h
et-n

iet 
m

ogelijk is parttj 
ervan te trokken voor de m

askeering van 
h

et geheelE
, nest, kunnen van n

u
t zijn voor de m

askeering 
der karakteristieke voorw

erpen als bedoeld 
in 

63. 
E

enige 
struiken b.v. 

zijn zeer geschikt voor h
et daaronder 

m
aken 

van de 
eigenlijke zw

. 
m

itrailleuropstelling. 
Z

ulk een opstel
ling w

ordt dan 
in vele

· gevallen 
zelf 

op 
eenigen 

afstand 
gelegd ván h

et overige gedeelte van h
et nest (zie m

itrailleur
opstelling McS 

op 
fig. 

57); zichtbare paden, kruipgeulen of ge
m

eenschapsloopgraven naar die opstelling m
oeten dan w

orden 
verm

eden, 
door 

zooveel 
rnogel\jk 

gebruik 
te 

m
aken van 

bestaande 
paden, 

harden 
grond 

of 
(in den stellingoorlog) 

van 
m

et 
m

askeerings-m
ateriaal 

overdekte 
loopgraven 

en
 

gem
ineerde 

gangen. 
D

e 
punten, w

aar de gem
cen

schapsloopgraven 
in 

de 
loopgraven van h

et nest 
uitkom

en, 
m

ogen 
niet 

als 
zoodanig herkenbaar 

zijn (zie 
fig. 

58a.). 
O

pstellingen voor lichte 
m

itrailleurs in 
open ter

rein m
oeten, indien geen 

m
askeeringsm

ateriaal 
voorhanden 

is, 
zooveel 

m
ogelijk w

orden gekozen 

F
ig

. 58a. 
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inspringende 

hoeken 
M

itrailleuropstellingen 
b

u
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h

et 
loopgraaf-

. 
tracé m

oet m
en m

et gem
eenschapsloopgraaf en

 al 
van 

de 
borstw

enng van 
onder m

askeeringsscherm
en, v

erb
erg
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maskeering aan lucht- en grnndwaarneming onttrokken. In 
de andere nesten moeten intusschen de karakteristieke 
voorwerpen zooals lichte- en zware mitrailleurs, mortieren 
enz. worden gemaskeerd, teneinde den aard der bezetting 
aan waa rneming te onttrekken, zoodat b.v. niet kan worden 
waargenomen, welke de geweer- en welke de mitrailleurnesten 
of compagniescornmanuopost:en zijn. Ruime toepassing van 
schtjnnesten kan er bovendien toe btjdragen de inrichting 
der stelling zooveel mogel\jk onherkenbaar te maken. 

64:. 'l'erreinvoorwerpen, die zóó klein ztjn, dat het ' niet 
mogeltjk is parttj ervan te trekken voor de maskeering van 
het geheel~ nest, kunnen van nut ztjn voor de maskeering 
der karakteristieke voorwerpen als bedoeld in 63. Eenige 
struiken b.v. z\jn zeer geschikt voor het daaronder maken 
van de eigenl\jke zw. mitrailleuropstelling. Zulk een opstel· 
ling wordt dan in vele · gevallen zelf op eenigen afstand 
gelegd van het overige gedeelte van het nest (zie mitrailleur
opstelling Mil op fig. 57); zichtbare paden, kruipgeulen of ge
meenschapsloopgraven naar die opstelling moeten dan worden 
vermeden, door zooveel mogel~jk gebruik te maken van 
bestaande paden, harden grond of (in den stellingoorlog) 
van met maskeerings-materiaal overdekte loopgraven en 
gemineerde gangen. De 
punten, waa r de gemeen
schapsloopgraven in cle 
loopgraven van het nest 
uitkomen, mogen niet 
als zoodanig herkenbaar 
zijn (zie fig. 58a.). 

Opstell ingen voor lichte 
mitrailleurs in open ter
rein moeten, indien geen 

mas keeringsmateriaal 
voorhanden is, zooveel 
mogelijk worden gekozen 

Fig. 58a. 

,_,,,).\)·l)J,.UU,l,1,U.f,f ..... l.(, 
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11, 1 ,.,,,, 1.1·// 11~. C 

,. .-<-.~~~,\~·l•:)!~:1;;}\ \ 
•• ~ '111~~ ··- •• ~-e-~ ":.. 

\..:::0'·'{'l)':::~::_E= '{,' -----=~'','' f ,---~ -· <,,_ ~ .::,;~,::,•_ .. -···~·-.-... ~--~--- ·:,, .... -. .. ·-t,,,r 

~ïh'Y~~ ,,,,,~,~-,,,~ .... , ~~\ 
~ //' _: .! 

">'t'f'\ ... r:-

Op inspringende hoeken Mitrailleuropstellingen buiten het loopgraaf-
. tracé moet men met gemeenschapsloopgraa f en al 

van de borstwenng van onder maskeeringsschermen verbergen. 
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het nest. Zij verraden zich 
dan niet spoedig op luchtfoto's 
(zie fig. 58b). 

Vig. 58b. 

65. Nabij dorpen, boeren
hofsteden, villaJ)arkon e.d. zal 
men in open terreinen de mi
trailleuropstellingen, geschei
den van het overige gelleolte 
van de nesten, dikwijls uit
stekend kunnen verbergen in 
schuren, hooibergen, houtmij-
t k h kk 

Bij gebrek aan tijd of materialen 
en, var ens O en enz. voor a fdo end e maskee rin g tegen• 

In den stellingoorlog zal men over lucht foto's verdiMt het aa nbe-
. . velmg den lt. rn,trailleu r te pla:1tsen 
lil lage en open terreinen son1- op inspnngeude hoeken van de borsl-

t\jds de hulp moeten inroe1ion wermg. 

van den maskoeringsdienst voor het nal>ootsen van kleine, 
weinig in het oog vallende, terrein voorwerpen, ten einde 
daarin mitrailleurs te kunnen verbergen. Daartoe kunnen 
b.v. worden benut: hoopen s teenslag langs wegen, kleine 
ruïnes, toevalli g achtergol>leven materieel (munitiekisten, 
resten van voertuigen) en½. 

66. llet maskeeren van do opstellingen voor mitrailleurs, 
mortieren en inf'anteriegosclrnt in nesten gesch iedt met scher
men, waarmede de iogravingen worden overspannen. B~jzon
dere zorg moet worden besteed aan het bevestigen van deze 
schermen, opdat. een natuurl(jke overgang naar het zicbLbare 
gedeelte van hot nest wordt verkregen ; het aanbrengen 
van oen eenvoudig geraamlo van i,izordraad en piketten 
(c.q. van takken) is daarb\j in den regel noodig (zie li g. 59a, 
bovenaan). Deze schermen zullen b\j opstellingen, welke 
sterk buiten do loopgraaf uitspringen, gedeeltelijk moeten 
aansluiten bij den uitgeworpen grond van de aangrenzende 
loopgraafstukkon en gedeeltelijk bij de omringende beplan
ting (zie fi gn. 59ab en 60abc). 

Bij zware mitrailleurs, mortieren, infanteriekanonnen enz. 
zal men in den regel beschikken over vischnetten (of kip-

1 

VIII. Maskeering 
van scherfvrij over
dekte mitrailleur-

opstellingen. 

67. Voorwatbo
treft do maskee-

rin gsmaatregelon 
tegenover den lucht

87 

Fi g. 59a. :\l askeering van ee n lt. mitrailleur
opstelJin g i11 een nes t, dat niet in zijn 

gehee l lrn n worden ge maskeerd. 

.1 

waarnemer wonlL rr0 ·11 ·11·11DJ~ 

verweze:p. naar IX. 
Maatregelen ter 

misleiding van den 

Mitrailleuropstelling e n uitgeworpen i:; rond word en ge
maskeerd, opdat hot bornnaanzicht de n indruk maakt van 
ee n loo pgraaf van hetze lfde trnci· a ls de nevenliggen de 
gedee lten. Ze lfs met be hulp va n eenvoudige middelen 
(doeken e n zoden) mis leidt men den fotolezor. 

Y-cie
.n

l



grondwaarnemer 
zijn: 

a. het voorkomen 
van een te regel
matig, trapezium
vormig silhouet in 
hoog terrein ; 

b. het zooveel 
mogelijk aansluiten 
van de hooge grond
dekkingen in laag 
terrein aan dij ken 
en wegen; 

c. het onder-
brengen van de 
scherfvr~j overdekte 
mitrailleuropstellin
gen in gebouwen, 
deel uitmakende 
van bebouwde kom
men (alleenstaande, 
in de omgeving 
sterk opvallende, 
huizen moeten zoo 
eenigszins mogelijk 
worden vermeden, 
aangezien deze aan 
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Fig. 59b. Voorbeeld van de volledige 
maskeering van een lt. mitrailleurop
slelling in een nest, dat niet in zijn ge-

heel kan worden gemaskeerd. 

nauwlettende ViJ'. De mitraillcurop~tcJling is gekozen.onder ~tru ik~n 
. . en - evenals op f,g. 59a - aan 's vuands z1Jde vóor 

andehJke waarne- de loopgraaf uitgegraven. De toegang is afgesloten 
· . 11 bl t met twee gordijnen van jute, waar in eenii:<e kerven m1ng ZU en 00 · zijn gesnede n. Het scherm over de opsteJling be-

staan· in polderland s taat volgens 40 ui,t een d,ubuele laag kippengaas) 
. ' . gescheiden door hCI, waarin rechtop eveneens hei 
lS het 1ntusschen is geplaatst (deze laatste bij verkleuring telkens te 

t 1 . . . vernieuwen). Hoewel zulks op de foto niet te zien 
mees a onvennl.J· is, heeft de lt. mitrailleur onder de struiken door 
delijk, dat ook al- een prachtig schootsveld. 

leenstaande gebouwen,: worden benut); 
cl. het maskeeren van de - zich scherp afteekenende -

trechtervormige schietsleuven. Dit kan geschieden door die 
schietsleuven, al naar de omgeving eischt, te verbergen met 

89 

,., .. i .. «. ..... , .... K·.rm = ' ... 
$~ 

lL ~:: 
(1):~ 
en~ • U-1 ~~~ -~.g 

t-- ,: . ., 
,..; u ::;-,'g ~ 
rn N Q) ,::: 
Q) u..J c-,1~ ~ i:: CL ,: Q),::: .... 

Cl)~::;-, Q) 
,f) ~ ....-i tON 

;:: c:J.. -~c C 
~<l) Q) 

Q) ~ eio c 
bil LLJ ~-=:.=' 
er, CL fü:ç:c 

"c;l ~2] ...., ~ ~'"3 
"' 'E~b Q) 0,::: Q) 
i:: ::=: O be .... .,,,.,~ 
~ ·="C Ë "- =" 0 c> :;:::,c 

E !~ s 
i:: E:3 $ 
Q) ~ g-5 
Q) 

5 ~: 
i:: Sá5~ 

,:,_U> r:ó 
Q) "" > '"O (l):.,. 

t,~ ~:~ 
i:: ..C:Q,: ,:: 

,: • Q) 
Q) Q),:::,: 
Q) > Q) Q) 

.0.:: ~Ê:2 "' ,.,.,_ 
c,l 

,:::..C:Q) '-< "c,,::,. """ cd (J:/ .e-
~ 

ei -~~ t/J 
U>~ 

0 -.;;l ~ Q) 

<:D g>s 
br.J ~:~§ 
~ ~NS ,, ...... 

- Q) ;§~ 
~cc & 

··"' O..i::..S o.,., 
Es; 

behulp van planten on cloorvlochten schennen, welke men met een 
hefboom kan oplichten (zie fign. 61ab). Eon ander middel is, 
om die schietgaten to bespannen met beschilclei-cle, losgeweven 
jute of beschilclercl vliegen.r;aas (nabootsing van steenverband 
bij huizen ; nabootsing van de kleur van terreinplanten enz.), 

-.., 
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Fi g. GOIJ. 

00 

Ma;::k ce ri11 g va,, de 111 orLieropsle llin g 
volge11s fi g. 60a. 

Beneden rechts re n niet-g<•maskcc rde schui\nis voo r 2 man. 
Tn het midden is de morlicropstclling. aan ·s vijands zijde van 
het binncntalud dor bol'stwcring, overdekt met schr rmcn 
volgens fig. Hûi'l ])e lo!--SC schenne n bestan n nit ecn raamwerk 
\':til li cht hout, dubbel bespannen met kippengaas on dnor
v lochtcn volgens 40. 

dan wel daan·oo 1· een sc;bo1,n ,·an doorvlocht en kippengaas 
aan te brengen; het vmen gesch iedL tlan door bot doek, 
gaas of scherm hoon (zie fign. (i2ab). 

e. het verm\jden om o,·o rdag in do scherfvrij overdekte 
mitraillouropsto1ling to stoken (rnok zou tlo ligging ver
raden). 

IX. Maskcoi·ing van sclrnUnisscn en s-chullplaatsen. 

68. Do bouw van schuil plaatsen is zonder maskeering 
buitengewoon '..!:i chtbaar. Op luchtfoto's is deze herkenbaar 
door: 

a. karakteristieke vormen van uitgmvingen en daarnaast 
opgeworpen, versèl1 ontgraven g rond ; 

/J. stapels nog niet verwerkte materialen en 
r; , samenkomende paden en platgetrapte beplantingen 

om de bouwplaats. 

j 

~)l 

Fig. Güc. Tijdelijk verschuiv en van de los;::e sc hermen,. 
Ujclens liet vuren. 

ri et achterste van de twt't' losse scherm en is achtcruit p;escilo
vcn (ru st link s op 2 pik ettC' 11 1 die in het hinnr ntnlucl va n de ru g
weer zijn gcs ln~r n ; zie oo k fi g. Güa). zood at de mol'li C' r 01u.lcr 
groote c]e vatio ka n vur(' n. Voo1· hC't vur('n ondrr kl Pi ncre 
clevn.t.i cs wol'dt ook het voorste losse scl1 Prm naar achteren 
geschoven. Het rechter vastfl Sl'herm t ziC' /1 op fi~. GOa), boven 
de muniticnis is duidelijk te zien. De gordij1H'n i 11 lw t loopgrnar
talud ï.ijn wcggPnomen ter VC'rduid r li,ikinµ van de foto. 

Do grondwaarnemer borkcnL dien bouw aan : 
11. het reliof Yan den opgeworpen, ontgraven grond; 
b. stapel:,; nog niet verwerkte nrntorialon, voo r ;,;oover 

die op heL maai \·eld li ggen on 
1· . hot ge raas, verbonden aan do uitvoering. 

69. In don bewegingsoo rlog is het prac,t isc;h ondoonnik 
om b\i don bouw van scherfvrije schuilnissen, scherf
vrije lignisscn voor ~ à 4- man on scherfvrije schuil
l}laatseri voor 3 à 4 man of voor ; groei, (zie V.I.S. VI, 
Gevechts- en afwachtitigsdokkingon, li gn. 55ab tot en met 
69) gebruik te maken van kunstmatige horizontale en ver
ticale sche rmen. In de nabijh eid van den v\jand moet die bouw 
daarom als regel 's naclits - liefst zonder gebru ik te maken. 
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l·ï g. Gla. Fi g. fill.J . 
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Karakteristieke trrchlf'rvorrnigc schictsleu, en van i:;chcd vr ij overdekte mi
trailleuropstelling:C'n moPten volledig worden gemaskeerd or anders worden ver
meden. In plaats van do op fi g. 61a (ondcrnan) geteckcnde opk lepbare maskeering 
kan in vele gevallen ook een zrcr dof1 llrcfTende maskerrin~ worden verkregen 
met een, schuin gcspannrn, vast sehcrrn van doorvlochten kippengaas, waar 

,doorheen wordt ~evuu1·d (op plaatsen, niet onttrokken aan 's vijandsgrondwaar
ncming, is de opkl cpba.rc co nslructie zelfs onbr11ikbaar voor vuren bij daglicht). 

l•ïg. (i2n. Fiµ. G%. 

fOLtf 

~ rt ! 
1/ ··--· . /½_ 'fi~,, _ _:.._ .... ,.....--

!f~ .,,, . --·-
113t t ·' .. ~ .. ~~-·-·-·:.-

1,1 j ; t,'· ~,# :~:~:.,,,.-,--7~ ~ . ,' r. .. ,~ 
,·-~- - .Vip-,,, 

Schietsleuven van scherfvrij overdekte mitrailleuropstellingen achter muren 
van huizen worden onvindbaar door bespanning - in het muurvlak - met 
beschilderd doek of vliegeni::aas (AB op fig. G2a), waar doorheen wordt,!evuurd. 
Grondclckkingen buitrn het huis zijn verraderlijk, evena ls niet-gemaskeerde 
gaten in het dak voor de waarneming (fig. 62b). 

l 

van verlichting of 
indien dat onmogelijk 
is met slechts zwakke 
aan 's vijands zijde 
over een hoek van 
ten minste 180° afge
schermde lichtbronnen 
- geschieden, onder 
vermijding van alle 
onnoodig geraas. Er 
moet zorg worden ge
dragen, dat vóór het 
aanbreken van den 
<1ag de gronddekkingen 
voltooid, de sporen van 
den arbeid (overgeble
ven ontgraven grond, 
gereedscllappen, over
gebleven materialen, 
houtkrullen enz .) ver
wijderd of overdekt en 
de ingangsopeningen 
der schuilnissen of 
schuilplaatsen zijn af
gedekt 1). 

Het vorenstaande 
brengt mede, dat de 
ontgravingen voor 
scherfvrtje ::,chuilnis
sen, lignissen en kleine 
schuilplaatsen van 
meer ingewikkelde 
constructie (zie V .I.S. 
VI, fign. (i2abc, 65abc, 
68abcü en 69) eerst 
mogen worden aange
vangen, indien zeker-

l)'.!Zie ook noot 1 op blz, 16. 
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Fig. 63a. L<'o to van een terre in, waarin, 
- onder meer - vo lledig ge maskeerd 

een commandopost is gebouwd. 

Fi g. 631.J . 

1 1 / J -

~!.;: .·,, ,, J -

: J -:. ' J - : r, .. ( ,_, 
g - <I I 1 - :::- -.., C /' . ' ' 

.:J_} - / '~ ,!__,~,.aJ:_: •..:: ''.:" - i a.-~-- . 

Aanwijzing van de bouwplaats. De commando· 
post bestaat uit ee n groep schuilplaatsen, welke · 
- onder horizontale schermen - zijn ver spreid in 
het gearceerd e terrei ngedeelte, aangeduid met C. 
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Fig. G3c. Cemaskeerd e 1J om1· 1,111 een groep scherf'vrij e schuil
plaatsen voor een comm;rndopost in een ondicht bosch. 

De foto p;eeft ee n gedeelte va n het, op fi g. 63b met een arcecring en de letter C 
aanged uid terreingedeelte. RC'chts onderaan het maskecrinj!ss:.chcrm boven den toegang 
naar een schuilplaatsje in een bestaanden aard rand ; dit scherrn is achterwege gelaten 
onder de takken van den boom (zie de donkere streep onderaan). Jn het midden een 
langgerekt horizontaal sc herm op een open plek tu ssc hen de boomen, waaronder bel 
verkeer plaats vindt en uil.gegraven grond wordt p;edeponeerd . Op den achtergrond 
een der groote schuilplaatse n ond er cP n horizontaal sr llC'rm va n doorvlochten v ischnet. 
De lichte vlek links is uitgegraven grond van een and ere - in aanbouw zijnrJ<.:1-
schuilpl aals, welke grond werd p;edepo neerd ond er de takken van hoornen en daardoor 
op de luchtfoto onzi chtbaar bleer. 

heid bestaat, dat diemelfden n::tcht de voorbewerkte onder
deelen dezer constructies tijdig kunnen zijn aangevoerd. 

70. De bouw van scherfvrij e groeJ}Sscbui11}laatsen (zie 
V.I.S. VI, fign. 70ab en 7labcclef) kan wegens den omvang 
van den daaraan verbonclon arbeid in den regel niet in één 
nacht worden voltooid . ,,Vaar dergelijke schuilplaatsen nor-

95 

maal slechts nabij de ruglijn en daarachter worden toege
past, is volledig gemaskeerd e bouw mogelijk als in 71 - lo 
beschreven (zie fign. G8abc). 

71. B\j den bouw van granaatn·ije sclrnilplaatsen in 
hout (.ijzer) en groncl is in den regel voldoend~ personeel en 
tijd be:;chikbaar, om daarb ij ook de rnaskee ring volledig te 
verzorgen. 

Te onderscheiden is: 
l o. bouwplaats onttrokken arm 's 11?fands waarnemin,q van 

clen grond a,( en nit kal! rlbr1,llo11s. Begonnen wordt met het 
maken van oen horizont,rnl sche rm over de bouwplaats met 
werkterrein, volgens 35, 36 on 37. J~en luchtfoto van een 
dergel ijk scberm mot ge ma:;koorde smalspoorbaan voor aan
voer van materialen, oen en ander tijdens den bouw van 
een granaatvrije schuilplaats in houL, \jzer en grond, geeft 
fig. 64:a. Op diezelfd e f'oLo is teve ns te zien de niet go
maskeerde bouw van tweo clo rgol\jko schuilplaatsen. Met 
het ontgraven van don bouwput wordt eerst nà voltooiïng 
van dat scherm aangevangen (zie fig. (He). De cons tructie
deelon van de schuilplaats wo rden achterwaarts - b.v. in 
het divis iepionierpark ·- voorboworkt; zoo mogelijk wordt 
de geheele construct ie aldaar pasklaar ineon gezet, genum
merd, gepaard en weder nitoengonomon. Het vervoer naar 
de bouwplaats van die const rnctiedeelen , alsmede van de 
verder benoodigde mate rialen on geroedschappon, geschiedt 
uitsluitend 's nachts. Onclor hot sdrnrm mag ook overdag 
worden gewerkt, doch de werkploegen mogen clan, zoolang 
het licht is, n iet word en afgelost; n iemand mag zi ch onder 
het scherm uit bogoven. '::; Nachts mag worden gewerkt 
met zwakke li chtbronnen, clio aan 's v ijands z\jde ovor oon 
hoek van minstens 180° zi.in afgedekt en dio worden over
dekt (lappen, jassen e.d.) b ij de nadering van elk vliegtuig. 
Het horizontale scherm mag eorst worden verwijderd, nadat 
de schuilplaats geheel is vol tooid en - in overeenstemming 
met den oorspronkelijkon loos tand van het terrein - van 
de bl\jvende maskeering is voorzien. 
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H
et graven 

van 
den 

bouw
put voor de granaatvrije 

sch
u

ilp
laals 

bij 
P 

op fig. 
64b

. 

D
e w

erkzaam
heden geschieden ouder heL voltooide b

orizoutale sc;herm
. L

inks ach
ter 

ziet m
en

 onder h
et scherm

 opgehangon lappen jute, noodig om
 de doorzi.ch tigheid op te 

bellen v
an

 enkele -
ter nabootsing van schaduw

vlekken -
zw

art geverfde plekken 
in een gedeelte, w

aar vischnet w
as toegepast. R

echts ach
ter ziet m

en ontgraven grond 
onder 

h
et scherm

 
gedeponeerd 

eu 
afgedekt, 

deels m
et h

eiplaggen, deels m
et door

vlochten kippengaas, In
 h

et m
idden 

voor 
ziet, 

m
en, 

hoe 
een 

stijl 
v

an
 

h
et sch

erm
 

is verlengd. 
D

e stru
ik

 onder op de foto w
as op h

et scherm
 nagebootst doo

r lo
o

fh
o

u
t

tak
k

en
 v

an dezelfde soort, die -
tegen verkleuring -

m
et blad en al in groene v

erf 
w

aren
 gedoopt. 
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tw
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terstancl. 

Z
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el 
hori

zontale 
scherm

en 
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als 
v

erticale 
scherm

en 
vó

ó
r 

de 
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plaats 
m

ot w
erkterrein, 

zouden m
eer nadeel doen dan 

n
u

t afw
erpen. 

D
e 

eenig m
ogeli,ike 

oplossing is den b
o

u
w

p
u

t 
zóó 

diep 
te graven, 

d
at h

et relief ter plaatse, nà voltooiing 
v

an
 de 

schuilplaats, on.veranderd k
an

 bl\jven .. H
et ontgraven 

v
an

 
den b

o
u

w
p

u
t goschio(Lt 

's n
achts; de 

ontgraven grond 
w

o
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t 
n
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onm
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daarneven op 
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et m

aaiveld gede
poneerd, 

doch 
w

eggevoerd 
n
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plaatsen, 
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Het graven van den bouwput voor de gr:rnaalvrije 
schuilplaaLs bij P op fig. 64b. 

De werkzaamheden geschieden onder het voltooide horizontale scherm. Links achter 
ziet men onder het scherm opgehangen lappen juto, noodig om de doorzichtigheid op te 
heffen van enkele - ter nabootsing van schaduwvlekken - zwart geverfde plekken 
in een gedeelte, waar vischnet was toegepast. Rechts achter ziet men ont!'.:raven grond 
onder het scherm gedeponeerd en afgedekt, deels met heiplaggen, deels met door
vlochten kippengaas. In het midden voor ziet men, hoe een stijl van het scherm 
is verlengd. De struik onder op de foto was op het scherm nagebootst door loofhout
takken van dezelfde soort, die - tegen verkleuring - met blad en al in groene verf 
waren gedoopt. 

2o. Bouwplaats niet onttrokken aan 's vijancls waarneming 
vanaf clen grond en nil lm/Jel/Jallons. 

a. In len ein mei tw;en gronclwcäerstancl . Zoowel hori
zontale schermen over-, als verticale schermen vóór de 
bouwplaats mot werkterrein, zouden meer nadeel doen dan 
nut afwerpen. De eenig mogoli.ike oplossing is den bouwput 
zóó diep te graven, dat het rnlief ter plaatse, nà voltooiing 
van de schuilplaats, onveranderd kan blijven. Het ontgraven 
van den bouwput geschiedt 's nachts; de ontgraven grond 
wordt niet onmiddellUk daarneven op het maaiveld gede
poneerd, doch weggevoerd naar plaatsen, waar hij niet 
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opvalt (granaattrechters, oude loopgraven, terreinplooien, 
ruïnes e.d.), desnoods over groote afstanden, hoezeer de 
uitvoering daardoor wordt vertraagd 1) . Nà het nachtelijk 
werk wordt telkenmale vóór het aanbreken van den dag 
de gedeeltelijk ontgraven bouwput met een scherm over
dekt. Dit scherm moet zorgvuldig aansluiten aan het terrein, 
het oorspronkeltjk relief moet erdoor worden nagebootst. 
Het voorbewerken van de constructiedeelen der schuilplaats, 
de aanvoer van die constructiecleelen en van de verder benoo
digde materialen en gereedschappen, alsook de verlichting 
bij het nachtelijk werk geschieden overee.nkomstig het sub 
lo beschrevene. Het aanaarden van de schuilplaats geschiedt 
eveneens 's nachts ; de daarvoor benoodigde grond wordt 
teruggevoerd van de dopöts ontgraven grond; b\j dit aan
aarden moet het oorspronkelijk relief van het terrein zooveel 
mogeltjk worden nagebootst. 

b. In teinin met !wogen g1'onclwaterstand. Volledig gemas
keerde bouw is onmogel\jk. Men kan slechts trachten de 
juiste ligging der bouwplaats aan 's vijanûs waarneming te 
doen ontgaan door het maken van uitgestrekte verticale 
schermen. Meestal zal achter die schermen een groep schuil
plaatsen en schijnwerken worden uitgevoerd. De bouw der 
schuilplaatsen geschiedt overigens geheel als sub a beschre
ven, behoudens, dat de uit Jo - ondiepe - bouwputten 
ontgraven grond in het algemeen onmiddellijk naast die 
putten mag worden gedeponeerd en dat geen maatregelen 
kunnen worden genomen om door kunstmatige maskeerings
middelen het oorspronkeltjk rolief ter plaatsn te hersLellen. 
Het werk moet intusschen telkenmale vóór hot aanbreken 
van den dag zooveel mogeltjk onherkenbaar worden gemaakt, 
door het te overdekken met kunstmatige of natuurlijke 
hulpmiddelen, die zich zooveel mogel\jk aan het terrein 
aanpassen . Het laatste moet in het bijzonder ook geschieden 

') Het eiscbt groote zorg om te voorkomen, dat op de route, waarlangs het vervoer 
van den ontgraven grond plaats heeft, sporen achterblijven. Middelen hiertoe zi.in: 
a. Het kiezen van de route langs bestaande paden, perceelscheidingen enz.; IJ. Het 
gedurende den nacht uitleggen van kruiplanken, welkekdoor ondergebonden boRjes 
takken of heide, de begroeiing niet kunnen plat druk en; c. Indien zeer veel Lijd 
beschikbaar is, het maken van eon uiteenneembaar kabelbaantje, waarvan de onder
deelen telkens vóór het aanbreken van den dag in terreinplooien worden verborgen. 
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opvalt 
(granaattrechters, 

oude 
loopgraven

, 
terreinplooien, 

ruïnes 
e.d.), 

desnoods 
over 

groote 
afstanden, 

hoezeer de 
uitvoering 

daardoor 
w

ordt 
vertraagd 1). 

N
à h

et nachtelijk 
w

erk
 

w
ordt 

telkenm
ale 

vóór h
et aanbreken v

an
 den dag 

de 
gedeeltelijk 

ontgraven 
bouw

put m
et een scherm

 
over

dekt. D
it scherm

 m
oet zorgvuldig aansluiten aan h

et terrein, 
h
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oorspronkel\ik 

relief 
m
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erdoor w

orden nagebootst. 
H

et voorbew
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an
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de aanvoer van die constructiedeelen en
 v

an
 de v

erd
er benoo

digde 
m

aterialen 
en 

gereedschappen, alsook de 
verlichting 

bij 
h

et n
achtelijk w

erk
 geschieden overee,nkom

stig h
et sub 

lo
 beschrevene. H

et aanaarden v
an

 de schuilplaats geschiedt 
eveneens 

's nachts ; 
de 

daarvoor 
benoodigde grond w

ordt 
teruggevoerd 

v
an

 
de depots ontgraven g

ro
n

d
; bij 

dit aan
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oet h
et oorspronkelijk relief van h

et terrein zooveel 
m

ogelijk w
orden nagebootst. 

b. 
In

 terrein 
m

et !w
ogen gronclw

aterstancl. 
V

olledig gem
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keerde 
bouw

 
is 

onm
ogelijk. 

M
en 

k
an

 slechts trach
ten

 de 
ju

iste ligging der bouw
plaats aan

 's vijanus 
w

aarnem
ing te 

doen 
ontgaan 

door 
h

et m
aken 

van u
itg

estrek
te verticale 

scherm
en. M

eestal zal achter die scherm
en een groep schuil

plaatsen en schijnw
erken w

orden uitgevoerd. 
D

e 
bouw

 der 
schuilplaatsen geschiedt overigens geheel als sub et beschre
ven, 

behoudens, 
d

at de 
u

it de -
ondiepe -

b
o

u
w

p
u

tten
 

ontgraven 
grond 

in 
h

et 
algem

een 
onm

iddellijk n
aast die 

p
u

tten
 

m
ag 

w
orden gedepo

neerd en d
at geen m

aatregelen 
k

u
n

n
en

 w
orden genom

en om
 door kun

stm
atige m

askeerings
m

iddelen h
et oorspronkelijk relief ter p

laatsr te herstellen. 
H

et w
erk

 m
oet intusschen telkenm

ale 
vóór h

o
t aanbreken 

v
an

 den dag zooveel m
ogelijk onherkenbaar w

orden gem
aakt, 

door 
h

et 
te 

overdekken 
m

et 
k

u
n

stm
atig

e 
of natuurlijke 

hulpm
iddelen, 

die 
zich 

zooveel 
m

ogelijk 
aan

 
h

et terrein
 

aanpassen. H
et laatste m

oet in h
et bijzonder ook geschieden 

1) H
et eisch

t groote zorg om
 te voorkom

en, d
at op de route, w

aarlan
g

s h
et vervoer 

v
an

 
den 

ontgraven 
grond p

laats heeft, 
sporen achterblijven. M

iddelen hiertoe zijn: 
a. H

et kiezen v
an

 de ro
u

te langs bestaande paden, 
perceelscheidingen 

enz. ; 
h. 

H
et 

gedurende 
den 

n
ach

t 
uitleggen 

v
an

 kruiplanken, w
elke, door ondergebonden bosjes 

tak
k

en
 

of heide, 
de 

begroeiing 
n

iet 
k

u
n

n
en

 
p

lat d
ru

k
k

en
; c. Indien zeer veel tijd 

beschikbaar is, h
et m

ak
en

 v
an

 een uiteenneem
baar kabelbaantje, w

aarv
an

 de onder
deelen telkens vóór h
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b

rek
en

 v
an

 den dag in terreinplooien w
orden 
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met stapels materialen en gereedsc!Jappen. Bij het aanaarden 
der schuilplaatsen moet zooveel mogel\jk worden getracht 
(flauwe hellingen; aan te brengen beplantingen enz.) een 
geleidelijke aanpassing te verkrijgen. 

72. De aanwijzingen, vervat in 71, gelden ook voor de 
maskeering bij den bouw van zware gewapend beton-schuil
plaatsen, met dien verstande, dat waar gesproken wordt 
van het voorbewerken van constructiedeelen der schuilplaats, 
daarvoor in de plaats dient te worden gesteld de centrale 
aanmaak van wapeningsijzer en genormaliseerde hoiden be
kistingen (c.q. van betonsteenen voor betonsteenen bekis
tingen) als bedoeld in V.I.S. VII, punt 29 c - 2de alinea. 
Bovendien moeten bij den bouw van zware gewapend beton
schuilplaatsen relatief grootere hoeveelheden materialen en 
hulpmiddelen naar de bouwplaats worden aangevoerd, dan 
b\j den bouw van granaatvrije schuilplaatsen in hout, (Uzer) 
en grond. B~j uitvoeringen op de wijze als bedoeld in 71 
- lo moeten mitsdien de horizontale schermen in het 
algemeen grooter zijn, teneinde daaronder het verbruiks
materialendepöt (zie V.I.S. VII, punt 29 c - 3de alinea) 
te kunnen onderbrengen, dan wol moet in de nabijheid van 
de bouwplaats een afzonderlijk, gemaskeerd verbruiksmate
rialondepöt worden ingericht. In hot laatste geval kunnen 
soms verschillende in aanbouw zijnde schuilplaatsen van 
één gemaskeerd verbruiksmaterialondepöt uit worden voor
zien ; het verdient dan in velo gevallen aanbeveling de 
betonbereiding aldaar to doen plaats vinden en dus het 
bereide beton naar de bouwplaatsen to vervoeren. Bij uit
voeringen op de w~jze als bedoeld in 71 - 2o a zal als 
regel het beton steeds achterwaarts nabij een gemaskeerd 
verbruiksmaterialendepöt, dus in het algemeen op vr\j 
grooten afstand van de bouwplaats moeten worden bereid. 
Zie voorts ook V.I.S. VII punt 4. Na voltooiing der gewapend 
beton-schuilplaatsen moeten in het gezicht blijvende beton
oppervlakken - in het bijzonder bti kazematten en uitkijk
posten - met de uiterste zorg worden gemaskeerd met 
behulp van schermen; beschildering kan daarbij in de 
meeste gevallen niet worden toegepast (zie fig. 65). 
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73. De in 71 en 72 beschreven maskeeringsmaatregelen 
worden vrijwel waa rdeloos, in<lien de vijand kan waarnemen, 
dat paden of smalspoorbanen, waarlangs de materi alen en 
hulpmiddelen worden aangevoerd, volgens een willekeurig 
tracé door het terrein loopende (zie fig. 8), bij do bouw
plaatsen eindige n. Reeds bij de keuze dor bouwplaatsen 
dient er dan ook rekening mede te word en gehouden , dat 
maskeering van paden en wegen slechts kan s van slagen 
heeft, indien 7,ij bestaande tel'l'einafscheidingen volgen (zie 
XXIII en XXVI). Is die maskeerin g onmogel ijk, dan moeten 
zij langs de bouwplaats naar een verder gelegen weg of 
schijnwerk worden doorgetrokken (zie Agn . (iGab); do af
takking, welke naar de bouwplaats voert, moet <lan volledig 
worden gemaskeerd. Is de schuilplaats voltooid en in 
gebruik genomen, dan dient evenzeer zorg te worèlen ge
dragen, dat de ligging daarna niet wordt verrad en door 
wijziging van de bestaande paden, door cl o vorming van 
nieuwe paden of doo r onge rnaskee ru e telefoonlijnen en 
kabels, terwijl de maskoering dor ingangsopen ing(on) zorg
vuldig in stand moet word en gehouden (zie ook 5Ga). 

74. Bij in gebruik z\jnde schuilplaatsen is de vorming 
van rook zeer verraderlijk, vooral tegen waarneming van 
den grond af. Het aanmaken van ka<:hols in schuilplaatsen 
dient daarom 's nachts te geschieden , terwijl ove rdag slechts 
cokes of houtskool mag worden gestookt. 

75. Een natumlijke maskeering worJt verkregen door 
schuilplaatsen te bouwen onder dicht _c;eboomte o(in bestaande 
gebouwen. De bouw van groote schuilplaatsen - zooals 
granaatvr)je schuilplaatsen in hout, (ijzer) en gron<l en zware 
gewapend beton-schuilplaatsen - in gebouwen brengt in
tusschen technische moeilijkheden en vertraging in de uit 
voering mede ; zulks kan alleen geschieden, als de vrij e 
inwendige ruimte van de gebouwen zeer groot is en zal 
daarom uitzondering zijn. De bouw van schuilnissen en 
kleine schuilplaatsen in gebouwen, is in den regel zeer wel 
mogelijk. 
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Fi g. 66::i.. Fig. 66b. 

BU den gemaskeerden bouw van zware gewapend boton-schuilplaatsen moeten 
smalspoorbaantjes voor materialenvervoer op oordeelkuudige wijae worden gelegd, 
aangezien deze het meest verraderlijk z\jn. De gemaskeerde werkterreinen zij n in 
beide figuren genummerd van 1 tot en met 7, terwijl 8 een schijnwerk is. Op fig. 66a 
zij n er afzonderlijke aftakkingen onderscheiden lijk naar 1 en 2 en naar 3 en 4, 
terwij l de baantjes langs de schermen loopen. Op fig. 66b zijn 1 tot en met 8 op 
zeer onoordeelkundige wijze aaneongeregon, terwijl· iedere mogelijkheid tot slagen 
van de maskeoring m et schermen wordt weggenomen, doordat mon de smalspoor
baantjes daaronder ziet verdwijnen. 

76. De maskeel'in gs maatregelen bij oen bouw en het 
geb ruik van schuilplaatsen worden aanmerkelijk vereen
voudigd, indien de bouwplaatsen worden gekozen temidden 
van huizengrnepen of 1·u'ines, acliter bestaande gebouwen, onder 
hooibergen, clan wel achter clijken of andere hooge groncl
lichamen . Dergelijke plaatsen komen in het bijzonder in 
aanme rking voor de groote schuilplaatsen, die niet in ge
bouwen kunnen worden gebouwd. 
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77 . Aan schuilplaatsen kan de vorm van huizen, schu
ren, houtstapels, hooibergen e.d. worden gegeven, doch zulks 
slechts indien vrij groote zekerheid bestaat, dat het terrein 
door den vijand nog niet op luchtfoto's is vastgelegd. Bij 
het voorbereiden van ver naar achteren gelegen stellingen 
kan men deze maskeering met veel succes toepassen 1). 

X . lllaskeering van uitkjjk- en waarnemingsposten. 

78. De maskeering tijdens den bouw en het gebruik van 
uitkijk- en waarnemingsposten op clen grnnd geschiedt volgens 
dezelfde regels als in IX voor schuilnissen en kleine schuil
plaatsen zijn bescbreYen. Bovendien moet rekening worden 
gehouden met het volgende. 

Tegenover den grondwaarnemer moeten kijksleuven zoo
veel mogel\jk worden vermeden ; in den bewegingsoorlog 
wordt in plaats daarvan b\j voorkeur volstaan met in de 
bovendekking dor daarvoor in aanmerking komende schuil
nissen of schuilplaatsen een gat te maken, waardoor de 
waarnemer oen periscoop of het hoofd naar lrniten kan 
brengen. Indien voor een goeden achtergrond on voor mas
keering rondom dat gat is gezorgd (b.v. aanbrengen van 
eenige planten), dan zal herkenning door don vijandolijken 
grondwaarnemer zeer worden bemoeilijkt. Is oen kijksleuf 
bepaald noodig - b.v. in verband met het gebruik van 
instrumenten - dan wordt deze behandeld als de schiet
sleuven van scherfvrij overdekte mitrailleuropstellingen 
(zie 67). 

79. Uitkijk- en waarnemingsposten fa boomen kunnen 
worden verraden door constructiedeelen, welke niet door 
het gebladerte worden gedekt. Van z.g. ,,uitkijkstellingen" 
is in den regel het onderste deel der stijlen zichtbaar tus
schen grond en kruin (zie fig. 67b) ; zij mogen daarom 
slechts worden toegepast op plaatsen, waar dat onderste 
gedeelte gelegen is achter natuurlijke verticale schermen 
(struiken, huizen en stammen van andere boomen; zie 

1) Hierbij de hulp van den maskeeringsdienst in te roepen. 
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fig. 67a). Zijn deze laatsten niet aanwezig, clan moet in 
plaats van een uitkijkstelling een z.g. ,,kraaiennest" worden 
gemaakt (zie V.I.S. VI, fign. 79a en 80). 

Fig. 67a. Fig. 67b. 

Uitkijkstellingen in hoornen moeten van onder tot boven onûchtbaar zijn. 

Maskeering van uitkijk- on waarnemingsposten in bladarme 
of bladerlooze alleenstaande boomen is onmogoljjk. Wel is 
maskeering van uitk\jk- en waarnemingsposten mogelijk in 
bosschen van ontbladerde boom en (loofhout in den winter); 
men moet dan een plaats opzoeken waar een geschikte 
achlergrond van hoogere hoornen aanwezig is en zich een 
voldoende dicht scherm van twijgen voor den post bevindt 
(verdichting van dit scherm met behulp van visclmetten 
geeft soms verbetering). Overigens verdient het aanbeveling 
om in den winter zoovoel mogelijk de uitkijk- en waar
nemingsposten te bouwen in boomen, welke hun bladeren 
niet verliezen (naaldhoutbosschen). 

80. In den stellingoorlog kunnen door den maskeerings
dienst boomen, monumenten, ruïnes, grindhoopen e.d. worden 
vervangen door voorworpen, welke de eerste zeer nauw
keurig nabootsen, doch waarbinnen zich een uitkijk- of 
waarnemingspost bevindt. Dit vervangen moet in één nacht 
geschieden. 
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XI. lllaskeering van commandoposten. 

81. De maskeering van commandoposten van een com
pagnie (of overeenkomstig onderdeel) geschiedt op dezelfde 
wijze als onder VII voor nesten is beschreven . 

82. Een opstelling, waarin het personeel en materieel 
ingedeeld bij den commandopost van een bataljon, regiment, 
afdeeling artillerie of van een groote eenheid te zamen is 
ondergebracht, zou zonder goede maskeoring spoedig als 
zoodanig worden herkend. Is die maskeering niet mogelijk 
- b.v. in den bewegingsoorlog - dan moet het onder
komen voor zulk een commandopost over eenige op ruimen 
afstand (ten minste 100 m) van elkander gelegen nesten 
worden verdeeld; de bouw der onderkomens in die nesten 
geschiedt volgens 69. 

83. Bestaat wel gelegenheid zorgvuldige maskeerings
màatregelen te nemen, dan vervalt meestal de noodzaak den 
commandopost te verdeelen over eenige nesten. De onder
komens daarvoor worden dan in een groep vereenigd (zie 
ook fign. 63abc) en elk gemaskeerd volgens de beginselen 
neergelegd in 68 tot en met 77. Bijzondere aandacht moet 
daarbij worden besteed aan de maskeeringsmaatregelen 
bedoeld in 73, aangezien juist bij de voor een commando
post benoodigde groep schuilplaatsen groot gevaar bestaat, 
dat tijdens het gebruik paden, telefoonl\jnen en telefoon
kabels de ligging zullen verraden. r r et is daarnm van belang de 
plaats van den commandopost zoo veel mogenik aan- of nabij 
een bestaanden weg (c.q. een bestaande loopgraaf) te kiezen; 
intusschen moet daarbij worden vermeden de plaats te 
kiezen bij opvallende punten (b.v. knooppunt van wegen), 
die het localiseeren van den commandopost kunnen verge
makkelijken of reeds uit anderen hoofde vuur trekken. 
Voorts moet worden voorkomen, dat de ligging van den 
·commandopost wordt verraden door het verkeer er heen; 
motorrijwielen, automobielen, paarden enz. mogen niet op 
den weg worden geparkeerd, doch moeten hetzij onder een 

~ 
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daarvoor langs dien weg gemaakt kunstmatig horizontaal 
scherm, lietzij onder dicht geboomte of in een nabijgelegen 
gebouw worden ondergebracht. Ligt de commandopost op 
eenigen afstand van den weg, dan moet bovendien de route, 
waarlangs het verkeer van dien weg af plaats heeft, volledig 
gemaskeerd zijn onder een horizontaal scherm. 

XII. lllaskeel'ing van draadversperringen. 

84. Gedurende het aanleggen en kort daarna verraden 
draadversperringen zich op luchtfoto's als lichte strepen, 
doordat de werkploegen de beplanting plat trappen en het 
oppervlak van het draad nog ongeroest en dientengevolge 
lichtweerkaatsend is. Later vertoonen de versperringen zich 
juist als donkere strepen, als gevolg van de schaduwvorming 
door draden en palen, zoomede van den weligen groei van 
de beplanting tusschen de palen. 

Maskeeringsmaatregelen zijn : 
a. Het tracó der versperringen te kiezen langs bestaande 

in het oog vallende l\jnen in hot terrein zooals terreinaf. 
scheidingen (heggen, slooten, overgangen tusschen verschil
lende soorten van begroeiingen) e.d . ; 

b. Het maken van vele smalle versperringen (hekver
sperringen) achter elkaar in plaats van één breede ver
sperring; 

c. Het verm\jden van elke regelmaat, welke niet over
eenstemt met die van het omliggend terrein (zie fign. 68ab); 

d. Het aanleggen dor versperringen in hoog gewas, 
indien men de keuze heeft tusschen terrein met laag en 
met hoog gewas ; 

e. Het gebruik van ongegalvaniseerd draad en ijzeren 
palen, welke spoedig roesten en dan minder zichtbaar worden. 
Bovendien Z\jn ijzeren palen dunner dan houten, zij werpen 
dus een smallere slagschaduw ; 

f. Bti stellingen, welke in het achterland worden gereed 
gemaakt, het achterwege laten van grasmaaien langs de 
versperringen, aangezien zulks het verschil in structuur 
zou versterken. 
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Fig. 68a. 

~ V2 V4 T ½'¼ T 
Puntdraadversperringen moeten zooveel mogel\ik bestaande sprekende 

lijnen in het terrein volgen (V1V2 en VaV4 op fig. 6Sa). Paden en door
gangen voor patrouilles moeten worden afgebakend langs bestaande lijnen 
(D1D2 op fig. 68a). 

Telefoonlijnen moeten niet dwars door het terrein loopen ('.[' op fig. 68b), 
doch bestaande wegen en perceelscheidingen volgen ('l' op fig. 68a). 

85. Indien in versperringen, welke in haar geheel niet 
kunnen worden gemaskeerd, doorgangen moeten worden 
gespaard, dan moet worden getracht althans de ligging van die 
doorgangen te maskeeren, b.v. door deze to doen samen
vallen met terreinafscheidingen of op plaatsen te leggen, 
waar structuur-overgangen in het terrein aanwezig zijn 
(zie fig . 68a). 

86. Tegenover grondwaarneming kunnen draadversper
ringen worden verborgen, door den aanleg in bestaande ter
reinverdiepingen en plooien, achter heggen, dijken, aardranden 
of in kreupelhout, boschjcs, veldgewassen, slooten en vaarten. 

XIII. 1'1askceren van artillerie. 

A . Algemeen. 

87. Maskeering is voor artillerie cle belang1·ijkste - nieestal 
zelfs haar eenige clekking 1). 

1) Voor het beschilderen van het materieel zie XVI, maskeering van leger
materieel, vaartuigen uitgezonderd. 
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88. Artillerie-opstellingen verraden zich door de volgende 
kenteekenen : 

a. Sporen, gemaakt in gras, heide enz. door de caissons 
voor de munitieaanvulling; in gras, sneeuw en mul zand 
ook reeds ûoor de vuurmonden zelf; 

b. Voetpaclen, ontstaan door het verkeer naar en van 
latrines, keukenwagens, caissons, munitie-bergplaatsen, com
mandoposten, bivaks of kantonnementen; 

c. Karresporen in bestaande landwegen, welke in de 
omgeving van de opstellingen zich duidelUker afteekenen_ 
dan elders; 

cl. Begelmatigheicl in cle groepeerin.r; dei· stukken; 
e. Zich scherp aJteekenende sc/1ietsleuven, uitgekapt in 

de beplanting van het terrein ; 
/ . To dic;hte en te weinig grillige vorm van de mnclen. 

der horizontale schermen ; 
g. Te regelmatig gevormde munitiestapels; 
li. 1fiet- of onvoldoend-gedekte opstelling of ligging van 

voorwagens, paanlen, keukenwa.r;ens, latrines, ledi.r;e hulzen, 
manclen, kisten e.d.; 

i. Scltacluwen, hetzij van schermen, hetzij van het mate
rieel zelf; 

k. Schroeiplekken in de terreinbegroeiing tengevolge van 
· de mornlingsvlam ; 

l. Zitldbaw·heicl van cle monclinqsvlain voor grondwaar
nemers van den vijandeltjken lichtmeetdienst en, des nachts, 
op luchtfoto's ; 

m,. Het .r;eluicl van het schot. 

89. B\j de verdediging, zoowel in den bewegings- als in 
den stellingoorlog, moeten, ~oodra de strook voor opstelling 
der artillerie is vastgesteld, zoo eenigszins mogel ijk lucht
foto·s van die strook worden gemaakt (zie ook 202). Bij 
het vaststellen van de artillerie-opstellingen z\jn deze lucht
foto's de beste gids voor de keuze van den ondergrond. 

90. Boschterrein en tenein met sterk gebrnken oncler.r;rond 
is het meest geschikt voor een snelle, eenvoucli.r;e en cloelmati.r;e 
maskeerin.r;. 
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In open vlak terrein, waarin niet of slechts spaarzaam 
·natuurlijke maskeeringsmiddelen voorkomen, is maskeering 
in don regel moeilijk, soms zelfs onmogelijk. Opstelling in 
·deze terreinen moet dan ook - - indien de tactische om
standigheden zulks toelaten - zoo veel mogelijk worden 
vermeden. Bij vergel\jking van de luchtfoto's, weergegeven 
op de figuren 5ab, 7 en 12 met die op de figuren 6, 15, 
16b en 16d blijkt duidelijk, welke de voordeelen z~jn van 
gebroken ondergrond boven open en gelijkmatig begroeid 
terrein. 

91. Het zoeken naar den meest geschikten ondergrond 
mag· niet leiden tot het kiezen van opstellingen, welke als 
zoodanig den v~jand b~jzonder opvallen (b.v. in een boschje 
of gehucht, dat ten opzichte van de omgeving geheel op 
zich zelf staat). 

B. Maatregelen in clen bewegingsoorlog. 

92. In den bewegingsoorlog zal de vijand, door de elkander 
-snel opvolgende gevechtshandelingen, niet altijd gelegenheid 
hebben luchtfoto's te maken en later gemaakte series lucht
foto's met vroegere te vergelijken. Ook zal hij niet altijd 
over goede kaarten beschikken. Onder deze omstandigheden 
is de onttrekking van de artillerie-opstellingen aan 's vijands 
waarneming veelal voldoende gewaarborgd door het onder
houden van een goede maskeeringstucht en door het be
nutten van gebroken ondergrond, door opstelling in scha
·duwen van gebouwen, boomen, struiken of heggen, door 
te vermijden, dat de voorwagens, keukenwagens e.d. in de 
naaste omgeving der batterijen worden . opgesteld en -
zoo deze beschikbaar zijn - door het toepassen van kleine 
horizontale schermen als aangegeven op fign. 33abc (zie ook 37). 
Een en ander mag er intusschen niet toe leiden, dat opeen
hoopingen van geschut ontstaan in terreingedeelten, welke 
voor het opstellen van artillerie zeer geschikt ztin (b.v. 
in boomgaarden); zulks zou 's vijands aandacht trekken en 
moet dus worden vermeden. 

,,. 
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93. Is een o'pstelling eenmaal door den vijand vastge-
steld, dan is zelfs de beste maskeering van die opstelling verder 
nutteloos en moet zij worden prijsgegeven. Zijn opstellings
plaatsen, welke zich goed leen en voor maskeering, verraden, 
doordat men daar - zonder de noodige maskeering -
geschut in stelling heeft gebracht, dan wordt het steeds 
moeilijker andere opstellingen te vinden; bovendien eischen 
deze steeds meer arbeid aan kunstmatige maskeering. 

9J.. In een nieuwe omgev in g komende moeten de com
mandanten ervoor waken - meer in het bijzonder, indien de 
troep vermoeid is - dat de rnaskeeringstucJ1 t niet verslapt. 

95. Indien artillerie afwaclitingsopstellingen moet in
nemen, komen hiervoor in aanmerking boschjes, struiken, 
schuren enz., waarin de vuurmonden worden verborgen. 
Is het innemen van dergel\jke afwachtingsopstellingen niet 
mogelijk, dan worden de vuurmonden onregelmatig opgesteld 
in schaduwen van aanwezige torreinvoorwerpen of bedekt 
met takken, doek e.d. Aldus wordt getracht te voorkomèn, 
dat deze artillerie, voordat zti in het gevecht ingrijpt, door 
v\jandelijk vuur wordt venast, terwijl tevens wordt belet, 
dat de trek n::i,ar goede opstellingen tot oen opeenhooping leidt .. 

C. Maatregelen in clen stellingoorlog. 

96. In den stellingoorlog beeft de vijand ttjd en gelegen
heid het stellinggebied volledig op luchtfoto's vast te leggen 
en de later gemaakte foto 's mot de eerder gemaakte te 
vergelijken. Elke op de foto waargenomen verandering wordt 
nagegaan. Schermen, welke niet zeer zorgvuldig zijn ge
maakt, worden ontdekt door de stereoscoop ; de verheffing 
der schermen boven het terrein moet daarom zooveel mogelijk 
worc'len beperkt, hetgeen soms kan geschieden door aan
sluiting aan heggen e.d., in andere gevallen door ingraving 
der geschutopstellingen. In terrein met lagen gronclwaterstancl 
moeten cle vuurrnonclen zoo cliep mogeljjk worden ingegraven l); 

l) De kwetsbaarheid der bedieningsmanschappen wordt daardoor tevens aanmer- . 
kelijk verminderd. 
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is het terrein vlak en onbedekt, dan wordt daarbij met den 
uitgegraven grond gehandeld als beschreven in 71 - 2o a 
voor den ontgraven grond van den bouwput. In vele gevallen 
kan die grond worden benut voor het maken van schijn
batterijen, welke liefst minstens 300 m van de batterij
opstelling verwijderd moeten liggen. 

97. Bij langdurig verblijf in eenzelfde opstelling ontstaat 
<le kans, dat deze, ook al was zij goed gemaskeerd, op een 
vijandelijke lu chtfoto wordt ontdekt, doordat het maskee
ringsmateriaal niet bliJft overeenstemmen met de omgeving, 
b.v. als geYolg van het veriichieton daarvan, dan wel ten
.g0volge van bot ve rkleu ren van boom en, langer worden van 
gras, enz. (zi e fig. 37). Dit bezwaar wordt ontgaan, indien 
men de maskeeringsschermen zóó groot maakt, dat z\j een 
terreingedeelte van eenzelfde structuur, omgeven door hout
randen, loopgraven, greppels, wegen, dijken, slooten e.d. , 
.geheel bedekken. 

In gevallen, waarbij deze methode zou leiden tot oneco
nomisch grooto schennen voor de afzonderl(jko stukken, 
verdient het aanbeveling, óén groot scherm to gebruiken 
voor de geheele batterij (zie fign. 56a, 69 en 70 alsook 123). 

98. In don stellingoorlog ontstaan - tengsvolge van het 
veelvuldig verw isselen van stelling - op den duur een 
zeer groot. aantal niet-bezette artillerieops tellingen. B\j 
voorbereiding van aanvallen zijn deze oude opstellingen, 
waarvan veelal de maskeeringsscherrnen nog aanwezig zullen 
zijn, zeer geschikt voor het opnemen van artillerie, welker 
.aanwezigheid aan den vijand niet ont\jdig bekend mag 
worden. De aanwezigheid van zoovele opstellingen, ook al 
zijn meerdere daarvan niet gemaskeerd, heeft bovendien 
het voordeel, dat zij den vijand verleiden tot verdeeling 
van het vuur en ;,;\jn waarneming bemoeilijken. 

Vurend geschut verraadt zich door de mondingsvlam op 
nachtfoto's als een witte stip. Daarom moeten de batterijen 
's nachts b~j voorkeur niet vuren uit hun goed gemaskeerde 
-Opstellingen, en verdient het aanbeveling nachtelijke schiet-
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Fig. 69. Vool'beeld van é(•n grool horizontaal scherm over een 
gebeele ballerij. 

Ullll~~.,,] 

IIet terreingedeelte is omgeven door boutnmdon, waHrtPgen men het scherm beeft 
laten aansluiten. Bij wisseling van het jaargeti,icle zi,in eventueele kleurvorscbillen nu 
niet opvall end. De geheele batterij mel sch uilplaats, latrine, munitiostapels enz. 
zijn onder het scherm ondergebracht. 

opdrachten z.m. te doen uitvoeren door uitsluitend daarvoor 
aangewezen geschut of door goscllllt, opgesteld op daartoe 
bestemde reserve-emplacementen. 'l'er misleiding van do 
vijandelijke waarneming worden somtijds eenige batter\jen 
aangewezen , welke achtereenvolgens uit alle oude geschut
opstellingen moeten vuren. 

99. Bij toepassing van schermen van groote afmeting, 
als bedoeld aan het slot van !>7, kunnen de afwachtings
dekkingen, munitienissen, latrines enz. met de gevechts-
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llct overspannen van ge!ijkgekleurde, min of' meer omlijste 
terreingedeelten met één horizontaal scherm. 

De twee situaticschetsje~ links govon een verklaring vau de maskeeriog van een 
batterij, aangeduid met P 1234 op fig. 56a. Het scherm Q op de perspectivische schets 
rechts overspant een geheele batterij c.a.; deze schets verklaart het met Q aange
duide scherm op fig. 5Ga. 

opstellingen te zamen onder die schermen worden gel.Jracht. 
In alle anrlere gevallen oischt de maskeering als regel, dat 
die afwachtingsdekkingen enz. op eonigen afstand van de 
gevechtsopstellingen worden gemaakt en afzonderlijk gemas
keerd; zooveel mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van 
bestaande terreinvoorwerpen (gebouwen, hooibergen), oude 
nesten, loopgraven, schuilplaatsen enz. 

100. De maskeeringstucht moet streng worden gehand
haafd. Doordat aan do maskeering voel tijd en arbeid kan 
worden ten koste gelegd, is het mogol\ik de maatregelen, 
hierna beschreven in 101 tot en met 125, ten volle tot hun 
recht te doen komen. 

D. Maatregelen in boschterrein. 

101. Bosscllen van ltoog opgaand loofllout hebben het 
voordeel, dat onder do kruinen der boomen meestal voldoende 
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ruimte is voor het vpstellen van geschut, caissons enz. en 
voor het daaronder opwerpen van gronddekkingen. Boven
dien is in zomer en herfst op eenvoudige w~jze h0t maken van 
goede horizontale schermen mogelijk (zie 41, 2e en 3e alinea). 
Toch moeten de opstellingen in dergelijke bosschen met 
zorg worden gekozen en moet het vormen van willekeurige 
paden worden vermeden, aangezien de laatsten op luchtfoto's 
zelfs in vrij dichte bosscl1en tusschen de kruinen door zicht
baar z~jn . De paden moeten daarom zooveel mogelijk worden 
afgebakend langs boomen, waarvan de kruinen aaneen 
sluiten, gedeelten, welke onder open ruimten tusschen de 
kruinen loopen, moeten voorldureod worden onderhouden, 
zoodat daar de bodem gelijk bedekt blijft met afgevallen 
bladeren dan wel met laag gewas, al naar de oorspronkelijke 
toestand was. 's "Winters bieden bosschen van hoog opgaand 
loofhout geen dekking, wol bieden zij dan goede gelegenheid 
voor het maken van horizontale schermen, omdat de boom en 
kunnen worden benut voor het spannen daarvan, de onder
grond meestal gemakkelijk op het scherm is na to bootsen 
(bedekking van afgevallen bladeren) en de schaduwwerking 
in het bosch medehelpt om don stereoscopischen fotolezer 
te misleiden. 

Een nadeel verbonden aan opstelling van geschut in de 
bierbedoelde bossclien is evenwel, dat het uitvoeren van een 
schietopdracht door gemis aan vrij schootsveld menigmaal 
wordt belemmerd (vooral bij gebruik van gevoelige buizen). 

102. In bosscllen van laag opgaand loofllout staan de 
stammen dikwerf zóó dicllL b\jeen, dat men gedwongen is 
boomen te vellen om ruimte te verkrijgen voor het opstellen 
van geschut, caissons onz. en voor de toegangswegen naar 
de opstellingen. Dit is op de luclltfoto's spoedig zichtbaar; 
de boste maatregel om 's zomers te trachten die zichtbaar
heid te veronzijdigen is hot zoodanig naar elkander toetrekken 
van de kruinen der boomen rond de gekapte ruimten, dat 
zooveel mogelijk een aaneengesloten dak van groen wordt 
gevormd (om op deze wijze goede resultaten te verkrijgen 
zal in den regel de hulp van den maskeeringsdienst moeten 
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worden ingeroepen). Overigens moeten bij voorkeur de reeds 
aanwezige open ru imten worden benut, welke dan met hori
zontale schermen worden overdekt. 's ,Vïnters is evenzeer 
het naar elkander toetrekken der kale kruinen gewenscht ; 
overigens geldt voor dat jaargetijde hetzelfde als in 101 
voor bosschen van hoog opgaand loofhout is vermeld . 

103. Bosschen van naaldhout hebben het voordeel, dat 
zij 's winters nagenoeg dezelf'de dekking geven als 's zomers. 
De stammen der boomen staan meestal dicbt opeen, zoodat 
ten deze hetzelfde geldt als in 102 is vermeld. 

Fig. 71a. li'ig. 71b. 

Maskeering van artillerieopstellingen in bosschen. 
(1). Schietslouven, indien noodzakelijk, moeten onregelmatig worden gekapt (vergelijk 

flgn. 71a en b). 
(!). Verspreide boomgroepen en open plekken in bosscben bieden de beste opstelling 

voor geschut (fig. 71a). Opstelling in boschranden, welke door 's v\jands grondwaar
neme rs kunnen worden in~ezien, is onraadz1tam; vooral indien daarbij nog de fouten 
worden gemaRkt, dat men verbreedingen van de wegen laat oot.staan en de munitie 
in de nabijheid der opstellingen aflaadt en regelmatig opstapelt (fig. 71b). 

(3). Ook in dichte bosscben zijn paden zichtbaar (fig. 71b). 

~ 
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104. Er dient voor te worden gewaakt, dat de wegen 
door- of langs bosschen geen verbreedingen verkr~jgen op 
de plaatsen, waar caissons of auto's worden afgeladen 
en keeren (zie fign. 71ab). Die voertuigen mogen slechts 
keeren op plaatsen, waar de sporen daarvan onder kruinen 
van boomen verborgen bl(jven, anders dienen z\j - indien 
de omstandigheden zulks veroorloven - in dezelfde richting 
verder te rijden. 

105. Schietsleuven, gekapt in dichte bosschen, zijn buiten
gewoon zichtbaar en verraden de opstellingsplaatsen van 
het geschut. Zij moeten zoo eenigszins mogelijk worden 
vermeden, door de opstell ingen to maken in boscbranden (zie 
fign. 72abc), mits deze niet door 's v\jands grondwaarnemers 
kunnen worden ingezien; clan wol door opstelling achter 
reeds bestaande open plekken in het bosch of achter ge
deelten van het bosch, waar de boomen door artillerie
vuur z\jn versplinterd of' achter boschperceelen van zóó 
laag opgaand hout, dat het daar in kappen van schietsleuven 
onnoodig is. 

Is or geen t\jd om naar dergelijke plaatsen te ,meken, 
of' is men beperkt in de keuze van de opstellingspiaats in 
verband met nab\jgelogen arnloro a rtillerieopstellingen, ter
wijl het kappen van sleuven onverm\jdel\jk is om aan de 
vuuropdracht te kunnen voldoen, dan moet in ieder geval 
alle regelmaat worden vermeden (zie fig. 71a). Bovendien 
moet zoo spoedig mogoli_jk naar een betere opstelling worden 
gezocht,, de eerste kan dan als schijn werk dienen. 

106. Ondichte bosscllen, bestaande uit verspreide boom
groepen, zijn bijzonder geschikt voor geschuLopstelling. 

107. De mondingsvlam is bij opstellingen in bosschen 
overdag in den regel niet waarneembaar. De mondingsvlam 
van op:;;tellingen in boschranden, welke door den vijand uit 
kabelballons en van hooge punten kunnen worden waarge
nomen, is in don regel niet te rnaskeeren. Wel kunnen 
dergelijke opstellingen, zoolang er niet wordt gevuurd, worden 
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Fig. 72a. Geschutopste llingen (hw. 15 1. Hi) in een 
boschrancl, welke onllrokken is aan 's vijands 

grondwaarne min g. 

'WE.G 

00~/1AMZIO-ff 

Voor het vuren onder groote elevaties moot het voorste 
gedeelte van het horizontale scherm zoo noodig worden ver· 
vangen door twee opklapbare gedeelt~n volgens fig. 72c. 

... 

.. 
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Fig. 72b. Gemaskeerde bouw van een geschutopsteJlihg 
volgens fi g. 72a. 

Nà de voltooiing van het hor izontale scherm is het emplacement daaronder 
gereed gemaakt. Onder op do foto ziet meD, dat een afrit is gegraven om den 
bouwitser in stelling te brengen; het scherm overdekt ook dozen afrit. Naar 
links loopt een loopgranf naar de opstelling vaD deo batteri_jcommaudant; 
rechts eon gemeenschnpsloopgraaf naar heL volgende emplacement en naarmu
nilienissen. De piketten mot planken in V-vorm hebben godiond voor de ver· 
lichting van hot werkterrein tijdens nachlelijk werk (oaar 's vijands zijde 
afgeschermde zwakko lichtbronnen). 

verborgen achter verticale schermen, bevestigd op een 
geraamte (zie fi g. 7n). Deze sche rmen moeten tijdens het 
vuren worden weggeschoven (brandgevaar; snelwerkende 
buizen). 

108. De maskoo ring is voor artillerie zóó bolangr)jk, dat 
in hot algemeen de voordeolen, die aan de opstelling in 
bosschen uit een rnaskeeringsoogpunt zijn verbonden, opwegen 
tegen bet nadeel, dat in bosscben de strijdgassen langer 
blijven hangen. Slechts een ernstige besmetting van een 
bosch met blaartrekkende strijdgassen mag aanleiding zijn 
dit boscb als opstellingsplaats te verlaten. 
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Fi g. 72c. Verbetering van het maskeeringsscherm voor vuren 
onder groole elevaties. 

De houwitser is opgeste ld. Het voorsle gedeelte va n het horizontale scherm 
is weggenomen, nadat dn,1ronder do opklapbare gedeelt en waren gomaakl, we lke 
men bovenaan op do folo ziet. Do tege nwicht en van duze opklapbare gedeelten 
(gevuld e zandzakken) zijn op do foto niet le zien. Gehee l lJovenaan op de foto 
een gede,;lte van hol vast!' horizontale scherm . 

E. JJ1aatregelen i11 terrein met sterk .()eb roken ondergroncl. 

109. Op oen sterk geb roken ondergrond, als in dorpen, 
boerenhofsteden, ruïnes, Luinen en struik en, oucl e infanterie
versterkingon, t rechtervelden e.d. is Yoolal goo(lo maskeering 
mogelijk zonder toepassing van schermen. 

110. In dorpen en bocrcnhofstcclcn moeten de opstel
lingen zooveel nrngel~jk in de schaduw van muren, hooi
schelven en schuttin gen, dan wol in schuren of andere 
gebouwen worden gekozen. Opstelling in schaduwen komt 
in het bijzonder in aanmerking Yoor korte vuuropdrachten 
bij zonnig weer ; de alclus verkregen rnaskeerin g moet 

. .,1 
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zooveel mogelijk worden uitgebreid met een ovenJekking, 
welke zich aanpast aan het terreinvoorwerp, dat de schaduw 
werpt. 

111. De overblijfselen van vloeren, kappen, daken e.d. 
leveren het beste materiaal voor maskeering van opstellingen 
in ruïnes (zie fig . 73). In een dergelijke omgeving behoeft 
minder angstvaliig te worden gewaakt tegen cle vorming 
van paden. Kleine hoeveelhed en munitie kunnen in den 
regel nab\j de vuurmonden onder overblijfselen als boven
bedoeld worden gereedgelegd. De bedieningsmanschappen, 
voorwagens, paarden enz. moet en echter steeds op ruimen 
afstand van de geschutopstellingen verwijderd worden ge· 
houd en ; de voertuigen op soortgel~jke wijze gemaskeerd 
als de vuurmonden, terwijl de manschappen word en onder-

lèi g. 73. l\faskeerin g van geschulop!:ilc llinge n op sterk 
gebroken ondergroncl (ruïn es ). 

Temidden van ruïnes leveren de overblijfselen van vloeren, kappen, daken, 
e.d . bet beste maskeeringsmaLeriaal. Voor zoover die overb lijfse len te~en den 
vuurmond zij n geplaatst, moeten zij worden weggenomen (gelijk links is 
aangegeven), vóór hot vuren. 
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gebracht in gedeeltelük vernielde huizen of in kelders, die 
intact z\jn gebleven. 

112. Tuinen hebben het voordeel, dat reeds talr\jke paden 
aanwez ig zijn, terw\i l deze een sterk gebroken ondergrond 
omsluiten. In de struiken van die tuinen, evenals in alle 
andere perceelen, welke met struiken bedekt zü n, is afdoende 
maskee ring dikwUls reeds te bereiken, door de vuurmonden 
te bedekken met takken of door daarop elders gekapte 
stru iken vast te binden. Men moet daarb\j echter nagaan 
of de slagschariu w van den aldus gemaskeerden vuurmond 
niet verraderlük is (zoo ja, dan een meer geschikte plaats 
kiezen). 

113. Opstellin~en - temidden van oucle infanterie-ver
sterkingen, in trechtervelclen e.d. kunnen veelal uitstekend 
worden gemaskeerd door een onregelmatige afdekking met 
losgeweven jute of andere, weinig licht-weerkaatsende stof, 
c.q. besmeerd met grond van het omringend terrein, indien 
dit uit klei of veen bestaat (zie fig . 74). Ook horizontale 
schermen kunnen in dergel\jke terreinen meestal zeer doel
treffend z\j n (zie fig. 75). 

F . Maatregelen in open terrein, waarin spaarzaam 
natuurlijke maskeeringsniiclclelen voorkomen. 

114-. Een groot deel der N ederlandsche terreinen behoort 
tot deze rubriek. De er in voorkomende natuurlijke mas
keeringsmiridelen zooals boomgaarden, randen hakhout, 
boornrijen langs wegen, heggen, hoog veldgewas en ver
spreide boom- of struikgroepen vormen een waardevolle 
aanvulling bij de te nemen kunstmatige maskeeringsmaat
regelen. 

115. In boomgaarclen kunnen - indien daarbij tevens 
voldoende schootsveld wordt verkregen - enkele stukken 
geschut veelal reeds volled ig worden gemaskeerd, door ze 
te plaatsen onder een breedgekruinden vruchtboom. Men 
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Fig. 74. Maskeering van gesch utopstellinge n op s terk 
gebroken onde rgr ond (t rec hte rvelrl e n, struiken). 

Temidden van oude infanterie-versterkingen, in trechtervelden e.d. is een 
eenvoudige afdekking met losgeweven jute of andere woinig licht-weer
kaatsende stof (c.q. besmeerd met grond van het omringend terrein , indien 
dit uit klei of veen bestaat) de beste rnaskeeriogsmaatregel. 

Temidden van struiken is rnaskeering dikwerf op zeer eenvoudige wijze 
te bereiken. 

dient er echter aan te denken, dat de vrucbtboomen in 
boomgaarden wijd uiteen staan en dus de maskeering van 
daarin gevormde sporen en paden bijzondere aandacht vraagt. 
Overigens vergemakkcnjkcn boomgaarden het aanbrengen 
van horizontale schermen. 

116. In ranclen llakltout kan de rnaskeering meestal op 
geheel dezelfde wUze geschieden als in struiken (zie 112). 

117. Boomenrijen langs wegen, lteggen en ltoog velclgewas 
zijn uitstekend geschikt om te voorkomen, dat daartegen 
- aan zuid- en zuidwest zijde - aansluitende horizontale 
schermen waarneembare slagsclladuwen afwerpen (zie fign. 
5Ga en 70). Hoog geboomte kan door zijn slagschaduw de 
waarneembaarlleid van k1eine, in die slagschaduw gelegen 
schermen geheel onmogelük maken (zie fig. 76). In gunstige 
gevallen kunnen stukken geschut in den zomer soms volledig 

'lil 

Y-cie
.n

l



Fig. 75. 

Deze schermen werden niet ontdekt. 
Scherm 1 is een ~ancl kleurig v isdrnet, 

bezet met onregelmatige stukken los
geweven jute. 

Scherm 2 is eon zwart cocosnet. 
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Fig. 76. 

Scherm 1 werd ontdekt door regel· 
maligen vorm en schaduw. 

Sc!Jerm 2 wercl on Ldokt door de ste
reoscoop. 

De scherm on 3 ou 4 werden niet ont
dekt. 

worden gemaskeerd door opstelling onder een breedgek1 uinden 
boom van eon boomenrij. 

118. Van vcrsp1·cicle boom- en struikg1·oc1)en kan gebruik 
worden gemaakt als van boomgroepen in ondichte bosschen 
(zie lOö). Intusschen zal in den regel niet do goheele batterij 
aldus kunnen worden ondergebracht, zoodat een gedeelte 
daarvan moet worden opgesteld als in 120 tot en met 123 
beschreven, dan wol enkele onderdeelen (levensmiddelen-, 
keuken- en goederentrein) op grooten afstand in andere 
terreinvoorwerpen (gebouwen) moeten worden ondergebracht. 

119. Het open terrein rnnd de opslellingen, welke volgens 
het gestelde in 114: tot en met 118 goed gemaskeerd zijn, 
geeft groot gevaar voor herkenning door paden en sporen. 
Het is daarom juist hier van veel belang de opstellingen 
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te kiezen langs of dichtbij bestaande wegen en paden (zie
fig. 29). Hetzelfde geldt voor de plaatsen te kiezen voor 
schuilplaatsen, latrines, munitiestapels, keukenwagens enz. 

G. JJfaatregelen in geheel open terrein. 

120. Geheel open terreinen komen hier to lande voor in 
heidestreken, polderlandschappen, e.d. Soms ontbreken zelfs 
de geringste natuurlijke maskeeringsmiddelon; men is dan 
geheel aangewezen op kunstmatige maskeeringsmiddelen. 

121. Moet als gevolg van de tactische omstandigheden 
de strook der artillorieopslellingen in zulk een ongunstig 
terrein worden gekozen, dan kan men de volgende twee 
gevallen onderscheiden : 

lo. cle opstellingen z[jn onttrokken aan 's vijancls waar
neming van clen groncl af en uit kabelballons. Dit geval doet 
zich voor, indien zich tusschen de opstellingen - hoezeer 
zelve gelegen in geheel open tenein - en de vijandelijke 
waarnemers natuurli,ikc Yorticale schermen bevinden, ge
vormd b.v. door boomenrijon, huizengroepen, hooge d\jken 
enz. dan wel indien in golvend terrein die opsl ellingen op 
van den vijand afgekeerde hellingen komen to liggen. De 
ma~koering kan slechts met 1.Jehulp van horizontale schermen 
geschierlen, in terrein rnoL lagen grondwate rstand gepaard 
aan een zoo diep mogelijke ingraving der opstellingen . De 
uitvoering geschiedt analoog met het sul.J 71 - Jo be
schrevene. 

2o. cle opstellinr;en zijn niet onttrokken aan 's vijancls waar-
1ieming van clen r;roncl a(' en uil kabel/Jallons. Dit zeer on
gunstige geval zal zich zelden voordoen, aangezien de 
tactische keuze van de frontlijn meestal uitsluit, dat de 
l1Ws. over de volle diepte geheel onbedekt is. Do maskeoring 
der opstellingen geschieLlt analoog met het sub 71 - 2o a 
on b beschrevene met dien verstande, dat vlakbaangeschut 
niet geheel kan worden ingegraven, zoodat daarvoor ook in 
te rrein met lagen grondwaterstand de regels, vermeld in 
71 - 2o b gelden. 
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122. Voor alle gevallen bedoeld in 121 is ook het ge
-stelde in 73 op overeenkomstige wijze van kracht . 

123. In open terrein, waarin perceelscheidingen voor
komen, verdient de toepassing van horizontale schermen 
van groote afmeting, als bedoeld aan het slot Yan 97, waar 
mogel\jk de voorkeur. In open terrein zonder perceelschei
dingen z\in kleine schermen over do ondordeelen der op
stellingen bPter. B~j toepassing van meerdere kleine schermen 
dient steeds iedere regelmaat in de groepeering daarvan 
. zorgvuldig vermeden te worden . 

H. J,foatregelen ter maskeering van schroeiplekken 
door cle monclingsvla 111. 

124. De vorming van schroeiplekken door de monclings
,rlam kan op de boste wijze worden voo rkomen door de 
opstellingen te kiezen achtet wegen, onbegroeide gedeelten, 
slooten, waterplassen, em. (zie fign . 29 en 72a). vVas zulks 
onmogelijk, dan moeten de gevormde schroeiplekken na elk 
vuur onverwi.ild worden gemaskeerd. In heicle worden die 
plekken bedekt met oen wegneembaar scherm van onregel
matigen omtrok, bestaande uit twee lagen kippengaas, die 
,op afstand worden gehouden (b .v. door een laag takken) 
en waarin rechtstandig heideJ)lanten zijn gestoken. Bij gebrek 
aan kippengaas kan men de schroeiplekken met takken 
bedekken, welke met µilcetten en ijzerd1·aad worden vast
gemaakt, zoodat ze b\j een volgend vuur bl\jven liggen . 
In weilancl kan met veel succes gebruik worden gemaakt 
van een scherm van onregelmatigen omtrok, bestaande uit 
,eenige lagen \jzergaas met mazen van 0,005 à 0,009 m. 
B\j gebrni.k van ijï.ergaas ter maaswijdte van 0,0065 m 
geeft zelfs ongekleurd \jzcrgaas in drie lagen op luchtfoto's 
·den indruk van lang gras, in één laag dien van gemaaid 
gras. In terreinen met anclei·e begroeiin,<; kunnen schermen 
van onregelmatigen omtrek worden toegepast, bestaanJe 
uit kippengaas, doorvlochten met takken of met gekleurde 
rnepen jute, een on ander in overeenstemming met den 
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oorspronkelijken toestand. In geploegcl bouwland, zancl, enz. 
herstelt men telkens den oorspronkelij ken toestand. Schroei
plekken in sneeuw worden hersteld door bedekking met 
van elders aangevoerde sneeuw. 

I. Maskeering van schietgaten in schennen. 

125. Het in-brand-schieten van maskeeringsscbermen 
moet worden voorkomen. Bij gebruik van viscbnetten kan 
men tijdens hot schieten een punt van het net terngslaan .. 
Lang geschut kan veelal mot de monding buiten het scherm 
steken, zoodat het kan worden afgevuurd, zonder dat bij
zondere voorzieningen noodig zijn . In andere gevallen en 
zulks in het bijzonder in den ~tellingoorlog worden in de 
schermen ruime schietgaten aangebracht, welke afsluitbaar 
zij n, indien niet wordt gevuurd. De figuren 72c, 77, 78 
en 79 geven voorbeelden van dergelijke afsluitingen, welke 
in verschillende gevallen benoodigJ zUn. 

XIV. lllaskccring van telefoonlijnen. 

126. Hangend lijnwerk, dat dwars door het terrein loopt, 

Fig. 77. Schielga.L in horizontaal Süherrn boven kromh:i!lnp:eschut. 

De afsluiting geschiedt met vlakliggende kleppen, die oprolbaar zijn; de vork is 
wegneembaar. Deze constructie is een variant van de op fig. 72c aangegeven con
structie, doch leent zich beter voor toepassing op andere plaatsen dan in bosschen. 

""' 

Y-cie
.n

l



]26 

Fig. 78. Opklapbare afsluiting vuor een horizonl[lal scherm, dat 
niet geheel onllroklzen is aan 's vijands g rondwaarneming. 

1 - -

Het verschil met de op fi g. 72c aangegeven conRtruct ie is, dat in dit geval -
wanr men niet slechts mot Juchtwnarneming te maken heeft - de opklapbare ge· 
deelten in gesloten Rtand op gelijke hoogte met li et borizontal~ scl,erm moeten 
liggen, terwij l de afhangende gedee lten hot inzicht ondflr df1t s r, lwrrn moeten mas
keeren. De opklapbare gedeelten z\jn in dit geva l slechts van gexinge breedte, omdat 
niet onder groote elevaties behoeft te worden gevuurd. 

verraadt zich op luchtfoto's als een lichte streep, met 
regelmatig daarlangs lichte puntjes, veroorzaakt onderschei
denlijk door de draden en de isolat·oron, alsmede door 
de schaduwen der palen (zie fig. 68b). Bovendien wordt 
hangend lijnwerk herkend aan de veranderingen in het 
terrein ter plaatse van de ingravingen YOOr de palen, waar 
de grasmat, de ploegvoren, het sneeuwdek als anderszins 
onderbroken is, zoomede - in voorkomend geval - aan 
de sporen van troepen, die langs de palen zijn gemar
<;heerd. 
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Fig. 79. ln horizontal en zin ve rplaatsbare afsluitingen vóór een 
horizontaal scherm, da l nie t gehee l onllrok ken is aan 's vijands 

grond waarneming. 

Evenals de op fig. 78 aangegeven constructie leent ook deze zich in het bijzonder 
voor toepassing bij vlakbaangeschut. 

127. Maskeeringsmaatrogelen zi.in: 
ei. hangend lijnwerk zooveel mogelijk aanbrengen even

wijdig aan bestaande wegen e.d. en wel aan de noordzijcle 
daarvan of op zoodanigen afstand, dat de slagschaduwen 
van palen en draad niet op het verharde wego ppervlak 
kunnen vallen (zie fi g. 68a); 

IJ . na het aanaarden van de palen, den bodem daaromheen 
(grasmat, ploegvoren, sneeuwdek, enz.) herstellen, opdat de 
sLructuur van deze plekken overeenstemt met die van de 
omgeving. De palen moeten zoo eenigszins mogel\jk worden 
ingegraven in terrein met donkere structuur-kleur, teneinde 
de slagschaduwen minder zichtbaar te maken ; 

Y-cie
.n

l



128 

c. voorkomen, dat de palenrijen worden benut als weg
wijzers bij nachtelijke verplaatsingen of ook bij verplaat
singen overdag door troepen, welke ter plaatse niet bekend 
zijn; zulks is noodig, teneinde de vorming van paden langs 
die palenrijen tegen te gaan; 

d. het gebruik van donkergekleurde isolatoren en het 
verven van pas afgezaagde paalkoppen. 

XV. lllaskeering van sleuven voor telefoonlijnen 
en kabels. 

128. Het volledig maskeeren van sleuven voor telefoon
lijnen en kabels, welke volgens een willekeurig tracé door 
het terrein loopen, is evenmin mogelijk als de maskeering 
van lange loopgraven. 

Evenmin is het mogelijk om bij geheel ingegraven kabels, 
welke volgens een willekeurig tracé door het tenoin loopen, 
het maaiveld zoodanig te herstellen, dat het tracé geheel 
onzichtbaar is op luchtfoto's. 

129. Gemaskeerde aanleg is slechts mogelijk door: 
a. het tracó to kiezen onder boomenrijon; in paden; in 

onbegroeide bermen van wegen en paden; aan do schaduw
zijde van heggen, muren e.d. of in zand plekken; 

b. het tracé zooveel mogelijk perceelsc;heidingen te doen 
volgen; 

c. als het korte gedeelten betreft, deze te bedekken met 
natuurlijke of kunstmatige maskeeringsmaterialen. 

XVI. lllaskeering van legermaterieel, vaartuigen 
uitgezonderd. 

130. In beweging zijnde voertuigencolonnes, voor zoover 
niet aan luchtwaarneming onttrokken door dichte boomenrijen 
langs den weg, kunnen niet worden gemaskeerd. De zicht
baarheid kan worden verminderd door - indien het verkeer 
zulks toelaat - zoodan ig aan één kant van den weg te rijden, 
<lat de slagschaduwen der voertuigen zoo weinig mogelijk 
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zichtbaar zijn ; men dient die slagschaduwen daartoe te laten 
vallen op den begroeiden berm, in de schaduw van huizen, 
hoornen, struiken, enz. 

131. Voertuigen, welke niet in beweging z~jn, moeten 
b~j voorkeur onder natuurlijke maskeeringsrniddelen (boo
men, hooibergen, afdaken, enz.) of in gebouwen zijn opgesteld . 
Is zulks niet mogenik, dan moet in ieder geval worden 
getracht een zoodanige opstelling te kiezen, dat zij niet door 
hun slagschaduwen worden verraden (zie 22 en 23). Paarden 
moeten bij een en ander het eerst worden ondergebracht, 
omdat deze zeer de aandacht trekken door hun vorm, kleur 
en beweging. 

Lage voertuigen, welke u it voor- en achterwagens bestaan, 
verbergt men gemakkel(jk in struiken en laag geboomte 
(zie fig. 80 en fig. Sla, links boven) of in de schaduw van 
schuttingen en heggen . 

l<'ig. 80. Maskeering van voertuigen met behu lp van kunstmatige 
maskeeringsschermen en mol bclrnlp van lnkken, tns;;<'hen h0P!" I P 1·s. 

9 
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Fig. 81a. Fig. 81b. 

Lage voor- en achterwagens kunnen, op eenvoudige wijze, zeer goed worden gemas
keerd tusschen struiken (fig. Sla, links boven). Vierradigo voertuigen kunnen zeer 
goed worden gemaskeerd door onregelmatige opstelling in het verlengde van een 
boutrand (fi~. Sla, onder). Ilet niet-benutten van de gunstigste opstellingsplants, alsook 
te regelmatige opstelling maakt alle verdere pogingen tot maskeering nutteloos 
(fig. Slbl. 

De vierradigo voertuigen en de overbl(jvende lage voor- en 
achterwagens, welke niet onder natuurlijke maskeerings
middelen kunnen worden ondergebracht, plaatst men in 
dicht aaneengesloten grillige groepen, die worden bedekt met 
takken of kunstmatig maskeeringsmateriaal en die zich 
aanpassen aan de omgeving (zie fign. Sl ab). De opstelling 
moet daarbij zooveel mogelijk geschieden op een begroeiden, 
gebroken ondergron<l en niet op wegen of midden op erven 
of pleinen. 

In uitzonderingsgevallen kan het noodig zijn de opstelling 
juist in regelmatige groepen te doen geschieden, b.v. indien 
een regelmatige houtrand moet worden nagebootst of ver
lengd. 

132. Voertuigen met ijzeren radbanden kunnen zich 
verraden, doordat het zonlicht door de glimmende radbanden 
wordt weerkaatst; 7.ijn dergelijke voertuigen niet in be
weging, dan moeten de radbanden worden afgedekt (b.v. 
met beschilderde lappen). 
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133. In 's vijands nabijheid moot bovendien de noodige 
aandacht worden gewijd aan het vermijden van opvallende 
geluiden. B\j verrassende ondernemingen moeten ijzeren 
radbanden met stroo of lappen worden omwonden. Ramme
lende onderdeelen der voertuigen moeten stevig worden 
bevestigd of met lappen omwonden. Onvermijdelijke geluiden 
kunnen soms aan 's vijands gehoor worden onttrokken, door 
hen te doen overstemmen door andere, zooals vuur van 
artillerie of mitrailleurs. 

134:. Bij nachtel\jke verplaatsingen door open terreinen 
moet halt worden gahoudon, zoodra men bemerkt door 
zoeklichten of vuurp\jlen te zullen worden belicht. Heeft 
men zwarte kokosnetten b\j zich, dan verdient het aanbe
veling deze over de voertuigen te leggen, indien dergel\jke 
belichtingen zijn te voorzien . 

135. Kleur en vorm dor voertuigen mogen niet te veel 
tegenstelling vertoonen met den ondergrond en den achter
grond. Door een beschildering met matte verf (zie 15 tot 
en met 18) tracht men zoowel kleur als vorm in de om
geving te doen oplossen. 

136. Materieel, dat veel blootstaat aan oogwaarneming 
op kleine afstanden - waaronder te verstaan afstanden 
kleiner dan 300 m - zooals infanteriegeschut, zw. mitrail
leurs en mortieren van 8, moeten volgens het klein-vlekkige 
stelsel worden beschilderd (zie 16- a) . 

137. Materieel, dat in don regel slechts aan waarneming 
op grootere afstanden clan 300 m blootstaat, behoort in 
den bewegingsoorlog otfj(grnen geverfd te zijn, een kleur 
welke de beste aanpassing geeft aan het meerendeel der 
Nederlandsche terreinen, en die in het algemeen de zicht
baarheid, bij oogwaarneming van grootere afstanden, in vol
doende mate opheft.. In den stellingoorlog en in enkele zeer 
bijzondere gevallen in den bewegingsoorlog, wordt bij meer
bedoeld materieel - met de olijfgroene kleur als overheer-
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schende kleur - een !]/'Oot-vlekkige beschildering toegepast 
(zie 16-b, alsook 17). 

138. Bij gebrek aan matte maskeeringsverf kan men 
olieverf gebruiken. Op de natte verf moet dan zand of 
gemalen kurk worden gestrooid. 

139. Bij beschildering van vechtwagens en pantserwagens 
wordt zorggedragen, dat ter plaatse van de schiet- en kijk
gaten zwarte plekken van den ondergrond vallen ; op de 
lichte vlekken kunnen daarentegen schijnschiet· en schijn
k\jkgaten worden geschilderd. De beschildering geschiedt 
overigens volgens 17. 

140. Van houten voertuigen, welke zorgvuldig moeten 
worden gemaskeerd, dient de rechthoekige, gladde dakbe
dekking van een grovere structuur to worden voorzien. 
Men spijkert daartoe ongelijke stukj es hout op dat opper vlak 
of men brengt daarop een los rnaskeoringsdek aan (zie 143). 

14-1. Bij huifwagens worden of maskeeringsdekken (zie 
U3) toegepast, dan wel worden onregelmatige stukken ge
verfde losgoweven ju te op het dekzeil bevestigd. 

142. Voertuigen, welke netten voor maskeeringsschermen 
- als vischnetten en kokosnetten - rnedovoeren, bestemd 
voor gebruik in vaste opstellingen (b .v. radioposten), kunnen 
die netten tijdens den marscll gebruiken in plaats van do in 
14-3 vermelde rnaskeeringsdekken. 

U3. J,foskeerinr;sde/ck('n zijn gekleurd volgens het groot
vlekkige stelsel; zij kunnen op óón dor volgende wijzen 
z\jn samengesteld : 

a. stukken geverfd jjzorgaas van grilligen vorm, gespij· 
kerd op donkorgekleurde latjes. De mazen van het gaas zijn 
0,012 X 0,012 m. De dakbedekking onder het gaas moet 
donker worden gekleurd ; 

b. gekleurde lappen jute van grilligen vorm, waarop 

... 
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zijn gespijkerd ongel\jke stukjes hout, die eveneens zijn 
gekleurd; 

c. gekleurde lappen losgeweven jute of gekleurde kokos
netten, welke over eenige takken op de dakbedekking 
worden aangebracht. 

XVII. Maskcercn van bivaks. 

144. Jn bosscben, lo midden van ruïnes en in dorpen 
zijn bivaks het gemakkelijkst to maskeeron. 

14!>. Moet in opon terrein worden gebivakkeerd, dan 
moet zoo,·eel mogelijk gebruik worden gemaakt van gebroken 
ondergrond; elke regelmaat moot wor<len vermeden. 

Verspreiding in groepen Yan ongelijke grootte is gewense;ht. 
De kookketels van keukenwagens moeten zoovoel mogelijk 
worden opgesteld onder open schoorsteenon in hofsteden, 
teneinde afvoe r van rook minder opvallend te doen schijnen. 
Is dit niet mogeli.ik, clan mooton do keukenwagens op een 
behoorlijkon afstand van hot bivak blijven (500-- 1500 m). Op 
soortgelijke wUze moe ton veevoederpotten word on opgesteld. 

146. Hot ontstoken van bivakvuren moet met het oog 
op do vijandel(jke verkenning veelal achterwege blijven. 
Moeten bij grooto koude en gebrek aan onderkomen, ondanks 
vijandel\jke waarneming, vuren worden ontstoken, dan is 
het tevens ontsteken van scl1U11-/Jivakr11ren noodzakelijk. 

147. 13ij geb ruik van draagbaar Lontmaterieel voor bivaks 
moeten de tenten on rngollllatig worden verspreid Lusschen 
hcostors, onder boornon, in rnïnos o.d. Bovendien moeten 
z\j worden bedekt mel takken, heide of afbraakmaterialen. 

14-8. Bij langdurig vorbli.i r in hetzelfde bivak en hij bivaks 
in geheel open terrein moeten cle tenten van draagbaar 
tentmaterieel worden opgcrich t onder horizontale sthennen, 
desnoods slechts bestaande uil st\jlen, ijzerdraad en takken. 
De ijzerdraden kunnen tevens worden gebruikt om tent-
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doeken te dragen (zie fig . 82 bovenaan). De tenten worden 
voor zooveel noodig in onregelmatig verspreide groepen 
geplaatst, elke groep onder een afzonderlijk scherm, dat 
zich aanpast aan de omgeving (omtrek grillig van vorm 
in terrein zonder karakteristieke lijnen ; omtrek samenval
lend met dergelijke lijnen, indien deze wel aanwezig zijn). 
Teneinde de ruimte onde r grill ig gevormde schermen zoo 
gunstig mogelijk te benutten, worden do tenten c.q. ongelijk 
van grootte gemaakt (zie fig. 82). 

Fig. 82. llfaskeering van bivaks in weinig bedekt terrein, bij 
gebruilc van cl raaglJaar tentmalerieel. 

~(/1M'1Zl(,4î 
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14-9. De meest zorgvuldige rnaskeering van bivaks vol
doet slechts, indien een strenge maskeeringstucht wordt 
gehandhaafd. In het bijzonder moet daarbij worden voor
komen, dat wordt geloopen buiten den omtrek van de 
horizontale schermen. Het gestelde in 73 en 83 nopens de 
vorming van nieuwe paden en de ligging nabij bestaande 
wegen geldt naar analogie ook hier. 

150. Bivaks in bosschen van loofhout moeten gedurende 
de wintennaanclen bijtijds van horizontale schermen worden 
voorzien. Ook nieuwgevormde paden moeten dan worden 
gemaskeerd. 

XVIII. Maskeering van tentenkampen. 

151. Voor het maskeeren van tentenkampen gelden de
zelfde regels als voor bivaks van tenten van draagbaar 
tentmaterieel, behoudens, dat horizontale schermen door de 
groote hoogte der tenten op een onpractisch groote hoogte 
boven het maaiveld zouden komen te liggen, weshalve 
in plaats daarvan een samenstel wordt gemaakt van afzon
derlijke schermen boven elke tent volgens fig . 83, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de stijlen der tenten. 

Het maskeeringsmateriaal is wederom afllankel\ik van 
de omgeving; te midden van ruïnes b~j voorkeur afbraak
materialen, te midden van hoornen en struiken voornamelijk 
takken. 

·witte tenten moeten worden afgedekt met donker ge
kleurd doek, of anders moot onder tegen het scherm jute 
of een andere losgewovon stof worden gehangen. 

XIX. l\faskeering van barakkenkampen. 

152. Jnclien in het terrein bosschen of parken van zwaar
gekruinde hoornen voorkomen, kunnen de barakken, zooveel 
mogelijk door breede kruinen gedekt, onregelmatig verspreid 
worden opgetrokken, mot dien verstande, dat bijgeval slechts 
verspreide boomgroepen aanwezig zijn, waarvan geen enkele 

, 

Y-cie
.n

l



13ö 

Fig. 83. .\faskeering van tenten. 

·witte tenten moeten worden afgedekt met gok leurdo jute. 

uitgestrekt genoeg is om alle barakken daarin te bouwen, 
deze laatsten over meerdere boomgroepen verd oold moeten 
worden. De dakschilden dor onde r boomen gebouwde ba
rakken moeten een zoo flauw mogeli.ike helling hebben, 
zulks tor vermijding van karakteristieke e igen schaduw
vorming. 

Asphaltpapier i:-; wegens zijn donkere kleur zeer geschikt 
voor dakbedekking. 

Barakken, gebouwd van pas gezaagrle planken of van 
nieuwe gegolf'd ijzeren platen, moeten wonJen bewerkt met 
teer, sl\jk of matte verf', Leneimle al to grooLe weerkaatsing 
van het licht to voorkomen, ongeschaafö hout is beter dan 
geschaafd. 

Nadat voor een goede maskeering al het mogelijke is 
gedaan voor wat bot ref't: de keuze van de plaats, den vorm 
van het dak en de te gebruiken kleuren, wordt de recht
hoekige vorm van de barakken verminkt <loor het .aanbrengen 

... 
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van eenige groote en kleine vlekken, gevormd met behulp 
van takken of rijshout, welke gedeeltelijk buiten den rand 
van het dak uitsteken (zie fig. 84a). 

153. In of aansluitend aan g·ehuchten, dorpen en stadjes 
wordt de ligging der barakken geheel aangepast aan de 
bouworde van het oord (zie fi g. 28); afwisseling in grootte 
en vorm der barakken is daarbij noodzakelijk, waarb\j zoo
veel mogelijk de typen der nabti gelegen huizen on schuren 
moeten worden benaderd. Kan dit laatste niet - b.v. indien 
slechts eenheidsbarakken z~jn beschikbaar gesteld - dan 
moet door kunstmatige maskeeringsmiddelen althans een 
schijn bare afwisseling in grootte en vorm worden bewerk
stelligd ; hierbij zal de rnaskeeringsdienst hulp moeten ver
leenen. 

Een andere oplossing is het verspreiden dor barakken 
over vele erven, waar zij als schuren e.d. bij de bestaande 
hofsteden worden aangebouwd. 

Fig. 84a. Fig. 84b. 

Niett.egenstaande de groote afmetingen van barakken, kunnen deze in bosscben 
goed worden gemaskeerd, door on regel matige groepeering en verminking van den 
recbtboekigen dakvo1·m met takken. Bij regelmatige groepeering is mamering -
zelfs in dichte bosschen - onmogeLUk. 
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154:. In terreinen, bedekt met struiken en in open terrein 
is maskeering van barakkenkampen onmogelijk. In dergelijke 
terreinen moet men die kampen splitsen in zeer verspreide 
groepen, waarbij nog zooveel mogelijk gebruik wordt ge
maakt van aanwezige terreinvoorwerpen (spaarzame boom
groepen en huizengroepen). 

XX. lllaskeeriog van landingsterreinen, vliegvelden en 
vliegpa1·ken. 

155. Lanclin.r;ster,einen verraden zich door de zie;htbaar
heid van aanwezige vliegtuigen op effen terreinen van 
300 tot 600 m in het vierkant ; vliegvelden verraden zich 
bovendien door hangartenten or naast. Vliegparken verraden 
zich door de vele hangars en loodsen nabij oen effen terrein, 
en door het d rnkke verkeer over de daarheen loopende 
wegen. Bij grnoLe vliegparken trekken bovendien de gebou
wencomplexen van werkplaatsen e.d. de aandacht. 

156. De maskeeringsrnaatregelen zijn: 
a. Het effen terrein wordt gemaskeerd door een schijn

bare onderverdeeling in kavels, te verkrijgen door het vaks
gewijze maaien op ongeli.ike tijdstippen; 

b. Bij landwegen laat bijzonder druk verkeer herkennings
teekonen achter, aangezien over het gebruikte gedeelte 
bermen worden afgereden en omdat wogvorbrnedingen wor
den gevormcl cloor wachtende voertuigen en uoor het keert
maken bij den ingang van het vliegpark (vergelijk tig. 71 b). 
Keuze van een vliegpark aan breede kunstwegen voorkomt 
dergel(jke blijvende sporen van het drukke vorkoor daarheen; 

c. IIet karakteristieke beeld van ongemaskeerde hangars, 
loodsen enz. aan een der z~jden van het effen terrein, moet 
worden vermeden. Dit kan het gemakkel\jkst geschieden, 
imlien aan die zi.ide (met het oog op slagschaduwen bij 
voorkeur de noordzijde van het terrein) oen uitgestrekte 
boschrand aanwezig is ; do hangars en loodsen worden 
daarin gemaskeerd naar analogie van het in 152 vermelde. 
In andere gevallen moeten die hangars en gebouwen zeer 
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verspreid worden opgesteld. Hangars moeten dan zooveeI 
mogelijk worden aangebouwd tegen bestaande complexen als 
hofsteden e.d., waarb\j gelegenheid moet bestaan om zelfs 
bij ongunstigen wind met de vliegtuigen van de hangar 
naar het effen terrein te taxien, doordat een breede kunst
weg zonder boomen naar dat terrein leidt of doordat de
grond tusschen de hangar en meerbedoeld terrein vlak en 
hard is, zoodat geen sporen daarop kunnen achterblijven 
(zie fig . 85). De voor andere doeleinden benoodigde ruimten 
moeten zooveel mogel\jk in bestaande huizen worden gezocht, 
behoudens depots van benzine en olie, welke met het oog· 
op brandgevaar bU voorkeur in kleine hoeveelheden verdeeld, 
langs de wegen verspreid worden ingegraven on afgedekt. 

Zijn in de nabijheill geen boschranden of woningcomplexen 

Fig. 85. l\faskeering van vliegvelden en vliegparken. 

1. effen terrein, vaksgewijze gemaaid op ongeli,ike tijdstippen. 
? en 3. bestaande hofsteden. 
4 en 5. hangars. 
ö. vlak terrein met harde bovenkorst. 
7. breede kunstweg zonder boomeo. 
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-als hofsteden e.d. aanwez ig, dan dient men de hangars te 
bouwen op perceelsgedeelten van een structuur, welke op 
luchtfoto's een donkere kleur heeft, zoodat slagschaduwen 
daarop weinig spreken ; die structuur moet dan op het dak 
van de hangars worden nagebootst. Bij een en ander zal 
-0oorgaans de maskeeringsd ienst hulp moeten verleenen. 

cl . ·werkplaatsen van vliegparken J ienen op zoodanigen 
afstand van het effen terrein te worden ingericht, dat het 
verband daarmede niet opYalt. 

e. Vliegtuigen, welke niet in bedrijf Z\in, moeten steeds 
in de hangars z ijn ondergebracht. Vliegtu igen gereedgesteld 
voor opsttjgen, moeten zoo lang mogel\jk worclen verborgen 
gehouden onder een maskeeringsdck ; z\j moeten liefst in 
de schaduw van boomen worden opgesteld. 

157. Tengevolge van cle in 156 beschreven maatregelen 
worden landingsterreinen on vliegvelden niet spoedig ontdekt, 
voo ral indien, mede mot behulp van niet meer bruikbare 
-vliegtuigen, scl1ijnv liegvelden zijn ingc ri ch t. 

Ondanks allo getroffen maatregelen mag men or in tusse;hen 
niet op rekenen een vliegpark van grooten omvang afdoende 
te kunnen rnaskeeren. 

XXJ. Maskeering van munitie- en materialen-de1lóts, 
timmer])arken en }lioniert}arken, aanvullingsplaatsen, 

eindpunten, eifülstations, magazijnen, e.d. 

158. B\j clen aanleg van munitie- en materialen-depots 
moeten reeds van den aanvang af maatregelen voor een 
goede maskeering worden genomen. Tn verband met de 
aan- en afvoeren naar on Yan deze clepflts zal het in goeden 
staat houden van de eenmaal aangebrachte rnaskeering 
voortdurenden arbeicl vorde ren. 

De rnaskeeringsrnaatregelcn zijn de volgende : 
a. ligt het depot aan het einde van een smalspoorbaan, 

dan moet die laatste worden doorgetrokken naar een sd1ijn
depöt; 
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b. de plaats van het depot moet b\j voorkeur aan een 
kunstweg worden gekozen ; 

c. paden, waarlangs afvoer van en aanvoer naar depots 
plaats heeft, moeten worden afgebakend en van handwijzers 
voorzien; zü moeten op geruirnen afstand van het depot 
eindigen in ee n kunstweg, of b ij een schijndepöt; 

cl . waar mogelijk worden do depots ondergebracht in 
bestaande gebouwen of in bosschcn en boomgroepen van 
zwaar gekruinde boornen. Het gestelde in 101 tot en met 
10-t. en 110 tot en mot 120 is daarbij mede van toepassing; 

e. rondhout, planken, balkon en dergelijke materialen 
kunnen zelfs in bosschen van boomen met kleine kruinen 
goed worden gemaskee rd , cloor een aantal stuks daarvan 
rechtop tegen eiken stam te plaatsen en met een \jzerdraad 
te om binden ; 

{ munitiedepots kunn en - in verband mot do geringe
afmetingen der munitiekisten -- dikwijls met succes worden 
ingericht aan de noordzijde tegen den voet van heggen en 
se;h uttin gen, dan wel onder stru iken of onder boomenrijen. 
Die depots worden dan gemaakt in den vorm van lang
gerekte stapels van ge rin ge breedte, voor zooveel noodig 
afgerlekt met bebladerde lakken of rnaskeeringsdekken 
(zie fig. 86) ; 

y. in geheel open te rrein maakt men verspreide, onregel
matig gevormde, zoo laag mogelijke stapels van verschil-

1•1g. 86. Maskeering van kisten m11nilie of rnalerialcn onder 
heggen, stru iken or boomen . Y-cie
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1ende grootte, afgedekt met takken, heide, e.d . of met mas
keeringsdekken. Die stapels worden zooveel mogelijk langs 
<le wegen gegroepeerd ; 

h. in den stellingoorlog moet men er vaak toe overgaan 
horizontale schermen te maken boven het geheele depöt 
(zie fig. 87). Afdekking van lichtgekleurde muniLie-kisten of 
bezaagd hout is daarbij noouzake]1jk om te voorkomen, dat 
<leze door het scherm heen licht weerkaatsen. 

Fig. 87. Maskeering van munitiestapels of materialen in den 
stellingoo rlo g. 

Het somt(id3 langdu rig en intonq i;ebruilc v,rn do dopöts, waarin groote boe veelheden 
moetorr worden goborgea, 111 ·1.alct to.ipa~ging vc111 ilorizontalo 0schermen noodzakelijk. 

l!"j9. 'rimmcrpat'kcn, waar c1e voorbewe rk te onderdeelen 
voor schuilplaatsenbouw worden gereed gemaakt, moeten b1j 
voorkeur worden ondergeb racht in een bestaande houtwerf, 
fabrieksgebouwen-complex of in een groep gebouwen. In 
den stellingoorlog is het meermalen mogel\jk een horizontaal 
scherm over het gohoelo t irnrnerpark te spannen. 

160. Pionicrparkcn, aanvullingsJllaatsen, eindpunten, 
-eindstations, magazijnen, c.<l. z(jn in don regel van zóó 
groote afmeting, dat het niet doenl\jk is een horizontaal 
scherm over het geheel aan te brengen. Zij ve rtoonen zich 
op luchtfoto's in den regel als onregelmatig begrensde veel 
betreden terreinen, waarop zich stapels materialen van 
allerlei aard bevinden en vanwaar in verschillende richtingen 
paden, wegen en smalspoonvegen (c.q. ook normaalspoor
wegen) uitgaan. 

Teneinde dit karakteristieke beeld te vermijden, is vóór 
.alles een ligging aan bestaande wegen nabij een bestaand 
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knooppunt van wegen gewenscht. In verband met de eischen 
van het verkeer moet de bodem liefst onbegroeid zijn; een 
uitgebreid gebouwencomplex met daartusschen gelegen 
bestaande bestrating is dan ook het meest geschikt ; de 
materialen en werktuigen worden zooveel mogelijk in de 
gebouwen ondergebracht, indien daardoor de uitgifte aan de 
troepen niet wordt vertraagd, terwijl overdag alle onnoodig 
verkeer buiten die gebouwen moet worden voorkomen. 
In bosschen van dichtgekruinde boomen, doorsneden door 
kunstwegen, kan men in den stellingoorlog pionierparken en 
aanvullingsplaatsen voor materialen maskeeren, door de 
gezichtsdekking, welke de kruinen der hoornen verleenen, 
voor zooveel noodig met horizontale schermen aan te vullen. 
In open terrein is eon afdoende maskeering onmogelijk ; 
een of meer rechthoekige, althans aan de randen van gras 
of heide beroofde, afgerasterde terreinen, langs een weg, 
z1jn in dat geval de meest aangewezen plaatsen; de op die 
terreinen gelegde stapels moeten liefst zoo zijn gevormd, 
dat z(j zoo min mogel(jk schactuw veroorzaken (pyramides 
met flauwhellende vlakken) ; zij moeten overdag zooveel 
mogel~jk worden afgedekt met maskeeringsdekken. Een 
zorgvuldige regeling van het verkeer is noodzakelUk, ten
einde opeenhoopingen van wachtende voertuigen en ver
breeding van bestaande wegen te voorkomen. Afrasteringen 
nab1j de ingangen kunnen daarbij helpen. 

Nieuw te bouwen loodsen, werkplaatsen, magaz~jnen enz. 
worden gemaskeerd als bij barakken is aangegeven. 

161. De in 158 tot en met 160 aangegeven maskeerings
maatregelen kunnen slechts goed gevolg hebben, indien een 
strenge maskeeringstucht wordt gehandhaafd. 

XXII. 1'laskccring van troepenverplaatsingen. 

162. Samentrekking van troepen teekent zich overdag 
op wegen af als donkere massa's en verraadt zich voorts 
door beweging, weerkaatsing van zonlicht op niet afgedekte 
gladde uitrustingstukken, rook van keukenwagens e.d. 
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Troepenverplaatsingen worden het best gemaskeerd door 
deze gedurende den nacht te doen uitvoeren, z.rn. gepaard 
met schijnverplaatsingen overdag. Is zulks niet mogelijk 
dan kan zichtbaarheid slechts worden beperkt door het 
onderhouden van een strenge rnaskeeringstucht. 

163. Om de aanwezigheid van geconcentreerd opgestelde 
reserves te maskeeren moet zorg worden gedragen, dat de 
troepen zich overdag niet buiten hun kwartieren of in open 
terrein begeven, terwijl moet worden voorkomen, dat zich 
bij nachtel\jke verplaatsingen paden of andere sporen vormen, 
welke de aanwezigheid van die reserves zouden kunnen 
verraden . 

164:. Bij noodzakelijke verplaatsingen overclag moeten, 
indien de tactische omstandigheden zulks toelaten, groote 
afdeelingen worden verdeeld in kleine met groote onderlinge 
afstanden en tusschenruim ton ; de vorming van stofwolken 
moet zooveel mogelijk worden vermeden of beperkt. Der
gelijke kleine afdeelingen worden minder snel opgemerkt, 
kunnen zich sneller verbergen en geven geen aanwijzingen 
omtrent de totale sterkte. 

165. Troepen, welke overdag in marscbcolonne marchee
ren, kunnen zich zooveel mogelijk aan vijandelijke lucht
waarneming onttrekken door het rijvlak van den weg te 
verlaten, op den berm balt te houden en te gaan liggen. 
Daarbij moet zooveel mogelijk partij worden getrokken van 
aanwezige natuurlijke maskeeringsmiddelen en schaduwen. 

XXIII. Maskeering van voetpaden. 

166. Aangezien voetpaden in vele gevallen de gevechts
en afwachtingsopstellingen kunnen verraden, is het van zeer 
veel belang het noodeloos vormen van nieuwe voetpaden 
te voorkomen, bestaande paden en wegen zooveel mogel\jk 
te benutten (echter zonder deze t e verbreeden) en niet te 
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vermijden nieuwe voetpaden zoo weinig mogel ijk te doen 
opvallen. 

Voetpaden teekenen zich niet in alle terreinen even 
scherp af. Op steenachtigen, onbegroeiden bodem en onder 
zwaa,-gekruincle boomen zijn voetpaden niet zichtbaar. Op 
onbegroeiden kleibodem teekenen zij zich op den duur wel af. 

In gemaaid gras is het spoor van voetgangers, zelfs al 
volgen verschillende personen donzolfden weg, niet spoedig 
op luchtfoto's zichtbaar (tenzij de ondergrond slap is en het 
gras daarin wordt weggetrapt, b.v. bij natte klei, e.d.), in 
lang gras daarentegen is het spoor van een enkelen man vol
doende om op de luchtfoto een lichte streep te doen ontstaan. 

In heide is het spoor van enkele voetgangers op lucht
foto's niet zichtbaar, doch doet een regelmatig verkeer langs 
eenzelfden weg een rossige streep ontstaan, welke op lucht
foto's als een lichte streep zichtbaar is (zie de wegen langs 
de zichtbare smalspoorbanen op do fign . 64a en 75). 

~6 7. In grasland is het in den regel noodzakelijk be
staande terreinafscheidingen te volgen (zie fign. 68ab). 
Teneinde vergissingen te voorkomen, verdient het bij te 
verwachten druk verkeer aanbeveling het pad zoo spoedig 
mogelijk aan beide zijden af te bakenen mot geroest (althans 
ongegalvaniseerd) ijzerdraad. Bi.i paden, welke slechts 's nachts 
worden gebruikt, kan met érn draad worden volstaan ; zij, 
die het pad volgen, houden, om niet te verdwalen, een hand 
aan dien draad. 

Vooral nab\j commandoposten en batterij en moet het 
verkeer geheel zijn afgebakend om te voorkomen, dat de 
getroffen maskeeringsmaatregolen vruchteloos zouden blijven. 

Korte toegangspaden, welke commandoposten, verbindings
posten, batterijen, e.d. met den weg verbinden, moeten in 
den stellingoorlog geheel worden gemaskeerd met behulp 
van horizontale schermen. 

168. Door heide, aardappelvelden, e.d . marcheert men 
zoo eenigszins mogelijk in verspreiden vorm. Vooral in de 
heide blijven dan geen sporen achter. 

10 
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169. Op geploegde akkers worden voetpaden voor zons
opgang omgeploegd ; somtijds kan men voetpaden met de 
eg wegwerken (geëgd terrein, kleine zandterreinen, e.d.). 

170. In den bewegingsoorlog is het vooral in do voor
postenstrook en in het voorste gedeelte der hoofdweerstands
strook niet mogelijk en ook niet strikt noodig om elk spoor 
van voetpaden te vermijden. 

In de strookon der regiments-, divisie- en divisiegroeps
reserves en in die voor opstelling der artillerie moet men 
echter steeds met vijandelijke luchtfotografie rekening hou
den; een strenge maskeeringstucht moet beletten, dat zich 
daar onnoodig voetpaden en andere sporen vormen, die 
aanwijzingen zouden kunnen geven nopens de opstellingen 
der reserves en der artillerie. 

Bij den aanval moet den v~jand op overeenkomstige wijze 
worden belet een inzicht to kr~jgen in de groepeering der 
aanvalstroepen. 

171. Jn bosschen mot jonge boomon kan men zelfs vrij 
lange paden maskeeron, door de toppen van Je tor weers
zijden staande boomen een weinig naar elkander toe te 
trekken. De paden moeten daarbij zoo bochtig mogelijk zijn. 

172. B\j belangrijke opstellingen, die zooûanig zijn gele· 
gen, dat de vorming van zichtbare paden niet te vermijden 
is, moeten in don stellingoorlog steeds schijnopstellingen 
worden gemaakt - zoo mogelijk op meer dan 300 m 
afstand - waarheen het pad op zichtbare ,vijze moet wor
den doorgetrokken; gezorgd moet worden, dat dit scb\jnpad 
ook op den duur blijft gelij kon op het werkelijke pad. 

XXIV. Maskeering van het verkeer op wegen. 

173. Op wegen, welke niet onttrokken zijn aan ·s vijands 
waarneming van den grond af en uit kabelballons, kan het 
verkeer aan die waarneming worden onttrokken door toe 
passing van verticale schermen als beschreven in 44: tot 
en met 51 (zie fign. 37 tot en met 48). 
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174:. In den stellingoorlog is het mogelijk verkeer op 
weggedeelten, welke onttrokken z\jn aan 's vijands waar
neming van den grond af en uit kabelballons, volledig te 
maskeeren met behulp van borizontale schermen, indien 
langs die weggedeelten rijen zwaargekruinde boomen voor
komen, die de zichtbaarheid van door de schermen geworpen 
slagscbaduwen opheffen. Dergelijke schermen kunnen zeer 
eenvoudig zijn; een aaneengesloten bedekking van jute 
lappen op een geraamte van ijzerdraad ter breedte van de 
wegverharding is meestal voldoende (zie 4-1, 4e alinea en 
fig. 37). 

Volledige maskeering van bet verkeer op lange kale 
wegen, ook al z\jn die onttrokken aan 's vijands waarneming 
van den grond af en uit kabelballons, is zelfs in den stelling
oorlog niet mogelijk, wegens do enorme hoeveelheden mate
rialen en arbeid, welke verbonden zouden zijn aan bet 
maken van horizontale scbermen over zulke wegen en 
wegens do omnogel\jkheid de slagschaduwen van die schermen 
onopvallend te doen z(jn. 

XXV. Maskeering van bruggen, van het verkeer over 
bruggen, van brugmaterioel, van materialen voor 

brugslag en van het slaan van bruggen. 

175. :Maskeering van bruggen togen luchtfoto's en directe 
waarneming uit vliegtuigen is niet mogel\jk. Bij ernstige 
bedreiging door bombardementsvliegtuigen of indien ernstige 
redenen tot geheimhouding van de juiste plaats der brug 
nopen, moeten de brug met omgeving en eenige andere 
plaatsen, die eveneens voor hot slaan van een brug in aan
merking zouden kunnen komen, en waar zoo mogel\jk 
sch\jnbruggen zijn gemaakt, worden verborgen met behulp 
van kunstmatigen rook of nevel. Dit middel zal slechts 
succes kunnen hebben, indien groote terreinoppervlakken 
langdurig met rook of nevel worden belegd, zoodat groote 
hoeveelheden rook- of nevelmaterieel daarvoor benoo
digd zijn. 

~ 

Y-cie
.n

l



148 

176 . .. Tegenover directe waarneming uit kabelballons en 
hooge opstellingen kan de aard van het verkeer over brug
gen verborgen worden gehouden door toepassing van ver
ticale schermen langs brug, opritten en daaraan aansluitende 
weggedeelten. 

177. Brugmatcrieel, zooals pontons of andere vaartuigen, 
kan te water slechts dan worden gemaskeerd tegen lucht
waarneming, indien het langs den oever is gelegd. Het 
materieel worJt daarbij verspreid en bedekt met takken, 
waarbij zooveel mogelijk van inspringende gedeelten der 
oeverlijn gebruik wordt, gemaakt, zoodat een vloeiend ver
loop van den boord naar hot water kan worden verkregen . 
Soms wordt het gelegd in speciaal daartoe gegraven kreekjes, 
waarin één of enkele pontons of andere vaartuigen kunnen 
worden geborgen, en daarna afgedekt, of wel wordt het 
gelegd in zijriviertjes, kreken, e.d., onder overhangende 
oeverbegroeiingen of onder takken on kunstmatig maskee
ringsmaterieel. 

In gunstige gevallen (broede wateren ruet begroeide 
oevers) kan deze maskeoring ook voldoende zijn togen 
vijandelijke waarneming van den tegenovergestelden oever 
af; teneinde zulks te bevorderen zijn de pontons dor ponton
afdeelingen en van de varende treinen geverfd in olijfgroene 
kleu r. ln gevallen, waar deze ol~jfgroono kleur nieL voldoet 
- b.v. bij oen zandigen oever of tegen bokleedingsmuren, 
beschoeiingen, enz. - kunnen in den stellingoorlog, door 
+le zorg van den maskeeringsdienst, beschilderingen volgens 
het grootvlekkige stelsel, in kleuren en teokening van den 
oever worden aangebracht. 

Op de groote rivieren kan men aan brugmaterieel van 
de varende treinen den vorm geven van eenige aken, met 
welken maatregel op grooton afstand van den vijand de aan
voer van dat materieel kan worden gemaskeerd. Overigens 
is maskeering van varende pontons onmogelijk; dat vervoer 
moet dus bij voorkeur 's nachts plaats hebben of wel over
dag door het terrein, waarin zich de vaarweg bevindt, met 
rook of nevel te beleggen. 

._ 

~ 
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178. 're land moet men brugmaterieel en~ materialen 
voor brugslag zoolang mogelijk verborgen houden volgens 
de regels aangegeven in 158, teneinde de punten van brug
slag geheim te houden . Bij vervoer van pontons te land 
moeten de regels, voorgeschreven in 130 tot en met 135, 
137, 138 en 143 zorgvuldig worden opgevolgd, omdat de 
karakteristieke vorm licht de aanwezigheid van ponton
afdeelingen en dus den voorgenomen brugslag verraadt. 

179. De eenig mogelijke maskeering om brugslag aan 
's vijands waarneming te onttrekken is, deze geheel 's nachts 
te dóen plaats vinden. Daarbij mag slechts worden gewerkt 
met zwakke lichtbronnen, die aan 's vijands zijde over een 
hoek van tenminste 180° zijn afgeschermd en die worden 
overdekt (lappen, jassen, e.d.) b [j de nadering van elk vlieg
tuig. Alle onnoodig geraas moet b\j den aanvoer van de mate
rialen en het verwerken daarvan worden vermeden. Het 
personeel moet, indien er kans bestaat op beschijning door 
vijandelijke zoeklichten, lichtkogels, vuurpijlen, e.d. het 
gelaat zwart maken met behulp van gebrande kurk. Nieuw 
hout moet wornen geteerd. B\j beschijning moet het per
soneel onmiddellijk onbeweeglijk blijven staan in de hou
ding, waarin het zich bevindt. 

Vooral bij een verrassenden overgang in de nabijheid van 
den v ij and moet aan deze maatregelen de grootste zorg 
worden besteed ; het is daarbij noodig groote stilte te 
bewaren, waartoe o.a. de ondordeelen voor de te bouwen 
bruggen voorbewerkt moeten worden aangevoerd en spijker
verbindingen b\j het ineenzetten van die onderdeelen moeten 
worden vermeden. 

Laten de tactische omstandigheden niet toe 's nachts te 
werken (b.v. bij geboden spoed), zoodat de brugslag nood
gedwongen overdag moet geschieden, dan kan men daarbij 
gebruik maken van kunstmatigen rook of nevel. 

XXVI. Maskeering van smalspoorbanen. 

180. In bosschen van hoornen met zware kruinen kunnen 
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· smalspoorbanen goed worden gemaskeerd, door deze volgens 
een tracé met vele bochten zooveel mogelijk onder aaneen
sluitende boomkruinen te leggen en zorg te dragen,dat het 
spoor op plaatsen1 waar open plekken zijn, overdag met 
bladeren, dennennaalden, e.d. - in overeenstemming met 
de bodemgesteldheid - overdekt is (vergelijk 101). 

181. In bosschen van jonge boomen geschiedt de mas
keering in overeenstemming met het in 171 voorgescbrevene 
(vergelijk ook 102). 

182. Op onbedekte terreingedeelten moeten smalspoor
banen zooveel mogelijk langs bestaande ninen in het terrein 
worden gelegd. 

183. In gunstige gevallen is het mogelijk smalspoor
banen, welke slechts voor nachtel1jke aanvoeren worden 
gebruikt, volledig gemaskeerd te houden, door ze onmiddellijk 
naast landwegen in den berm te leggen en de begroeiing 
van dien berm zorgvuldig te herstellen, zoodanig dat de 
eene rail samenvalt met den zijkant van den weg en de 
andere rail in de - herstelde - begroeiing van den berm 
is verzonken. Het leggen van dergelijke smalspoorbanen 
moet 's nachts geschieden. Nà het berijden moet vóór het 
aanbreken van den dag de begroeiing waar nooJig worden 
hersteld door het vernieuwen van zoden, onderscheidenlijk 
plaggen. Korte stukken smalspoorbaan kunnen word.en be
dekt met kippengaas, waarin kunstmatig of natuurlijk 
maskeeringsmateriaal is gevlochten. Het vrijmaken en 
wederom bedekken van de banen kan daarbij snel geschieden. 

18!. Smalspoorbanen, welke niet kunnen worden gemas
keerd, moeten worden doorgetrokken naar schijnopstellingen 
(vergeltik 172). Bijzondere aandacht moet daarbij worden 
gewijd aan de maskeering der aftakkingen naar bouw
plaatsen, opdat die aftakkingen niet door ongemaskeerde 
wissels of draaischijven worden verraden. 

... 

., 
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XXVII. lllaskeering van bestaande duurzame 
versterkingen . 

185. Bestaande duurzame versterkingen van eenigen 
omvang, vooral indien Z\j door natte of droge grachten zijn 
omringd, kunnen niet afdoende tegen waarneming uit vlieg
tuigen worden gemaskeerd ; niet alleen is hun ligging naar 
alle waarschijnlijkheid reeds geheel aan den vijand bekend, 
doch bovendien trekken zij door hun regelmatig tracé 
c.q. omlijst door grachten - zeer de aandacht. Tegen waar
neming van den grond af zijn vele duurzame verdedigings
werken hier te lande door oordeelkundige beplantingen 
goed gemaskeerd. 

186. Bij het in staat van verdediging brengen van duur
zame versterkingen als in 185 bedoeld, moeten de uitge
voerde werken volledig worden gemaskeerd, zoodat het 
beeld dezer versterkingen op luchtfoto's of voor oogwaar
neming onveranderd blijft en de vijand dus niet kan waar
nemen, welke nieuwe werken in de bestaande c1uurzame 
versterkingen z\jn uitgevoerd. Deze maskeering geschiedt 
in hoofdzaak door de nieuwe werken geheel in te graven 
in de bestaande aardwerken (die daartoe meestal voh1oend 
zware afmetingen hebben), door de begroeiing in den oor
spronkelijken vorm terug te brengen en door met behulp 
van kunstmatige maskeerin gsschermen iedere afw\jking van 
het oorspronkelijk tracé wederom te herstellen. 

187. De in 186 bedoelde maskeering is in hot bijzonder 
noodi g voor de onvormi,idel\jke schietsleuven van frontale 
kazematten (zie V.I.S. VII, punten 16 en 33) in wallen van 
bestaande duurzame versterkingen. Met behulp van mas
keeringsschermen (b\j in vredestijd uitgevoerde werken 
begroeid met klimop) aangebracht in het vlak van de aan
grenzende taluds, dan wel met beplantingen, kunnen deze 
schietsleuven worden verborgen. Het achter die schermen 
gelegen betonoppervlak moet bovendien worden beschilderd. 

188. Het beschilderen van betonoppervlakken van pas 
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gestorte betonconstructies moet met verven van bijzondere 
samenstelling geschieden, tenzü het oppervlak door een 
voorafgaande behandeling geschikt is gemaakt voor het 
schilderen met olieverf. 

Voor het aanbrengen van de kleur zwart moet 1/,0oveel 
mogelijk gebruik worden gemaakt van asfaltverven, aan
gezien deze het meest duurzaam zijn en daarvoor geen 
voorafgaande behandeling van het beton noodig is. 

Ook zgn. Macostan-Konclwaterverf en Siclerosthen Lubrose 
kunnen, nà het uitdrogen van het cementbeton, zonder 
voorbereidende behandeling worden aangebracht (1 kg. verf 
per 5 à 8 m2J . 

Teneinde, zonder gevaar voor verzeepen, olieverf op cement
beton te kunnen aanbrengen, is een voorafgaande behan
deling mot koolzure ammoniak of mot chloro-cyanine nood
zakeltjk. 1 fet bestr~jken geschiedt zoo mogelijk pas eenige 
weken nà het ontkiston en moet - mot een tusschenruimte 
van enkele dagen - tweemaal geschieden. Twee deolen 
koolzure ammoniak worden opgelost in 9 doelen kokend 
water. Bij gebruik van chloro-cyanine heeft men per 10 m2 

betonoppervlak ongeveer 1 kg daarvan noodig. De olieverf 
wordt tenminste een week later aangebracht. 

189. De zichtbaarheid van pantserconstructies, welke 
een goeden achtergrond. hebben, kan tegenover grondwaar
neming aanzienlijk worden verminderd door boschilclering 
met matte maskeeringsverf, het toepassen van aanhangsels, 
welke den vorm verminken, e.d. 

X XVUI. Aanwijzingen voot· het tot stand brengen van 
schijnwerken (zie ook 33J. 

190. Schijn-, gevechts- en afwachtin,qsclekkin,qen in granaat
trechtei·s en trechtervelden zijn te verkrijgen door: 

a. In de trechters, aan de naar den v\jand gekeerde 
ztjden, een loodrechten warnl af te steken ; 

b. In de trechters banketten te maken; .. 
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c. In de taluds aan 's vijands ztjde uithollingen te maken 
of een oude pakkist in te graven, teneinde ingangsopeningen 
van schuilnissen na te bootsen ; 

cl. In de trechters nagebootst of onbruikbaar materieel 
op te stellen; 

e. De trechters onderling te verbinden door ondiepe 
schtj n-kruipgangen. 

191. Bij het maken van schijn-loopgraven tracht men 
met zoo weinig mogelijk grondwerk het karakteristieke 
beeld van werkelijke loopgraven (zie 10) na to bootsen 
volgens fig . 88. De taluds dor ondiepe ontgravingen zijn 
steil gemaakt; de door die taluds gevormde slagschaduwen 
worden - schtjnbaar - kunstmatig verbreed met behulp 
van dorre takken en de ontgraven grond wordt over brnede 
strooken verspreid . 

192. Schijn-nesten worden gemaakt als een samenstel 
van een kort stuk schtjn-loopgraaf (z ie U)l) en oenige schijn
schuiln issen en schtjn-schuilplaatsen (zie 193). Men dient 
daarbij tevens een schijn-voetpad or sch\jn-gemeenschaps
dokking naar het nest te laten loopen. 

193. Schijn-schuilnissen en schijn-schuilplaatsen worden 
gemaakt door do gronddekking na te bootsen (b .v. ver
broeding oener schijn-borstwerin g), alsmede door de ingangen 
na te bootsen overeonkomsLig het sub 190 c gestelde. 

Z--'>N 

Fi g. 88. Profiel van een sch ij n-loopgraaf. 
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194. Schjjn-, uitkijk-, waarnemings- en commancloposten 
worden gemaakt door, uitgaande van een tevoren van haar 
begroeiing beroofde plek in weide of heide, van een groep 
volgens 193 nagebootste schuilplaatsen, van een huis, van 
een boom, enz. vele paden te maken en te onderhouden in 
richtingen, welke voeren naar bestaande wegen of paden 
of naar andere schijnwerken. 

195. Schijn-clraaclversperringen worden gemaakt door een 
eg zigzagsgewijze door zand of gras te trekken in een 
strook ter breedte van de aanlegbreedte eener versperring 
en door een groep manschappen ter weersz~jden van die 
strook de beplanting plat te laten trappen. 

196. Schijn-artillerieopstellingen worden gemaakt door het 
grondwerk van werkelijke opstellingen, in overeenstemming 
met het sub 191 gestelde, na te bootsen door middel van 
ondiepe ingravingen en voorts door schijn-schroeiplekken, 
sporen, paden on slordig gespannen en van onjuist gekleurde 
doorvlechting voorziene schermen te maken. 

De vijandelijke geluiclnieetclienst kan worden misleid, door 
het ontsteken van springladingen op punten, gelegen op 
300 à 700 m afstand van de werkelijke artillerie-opstellingen 
en door de maatregelen aangegeven in de laatste alinea 
van 98. 

197. Schjjn-bivaks, schijn-tentenkampen en schijn-barakken
kampen kunnen bestaan uit te regelmatig opgestelde of 
slecht gemaskeerde tenten, onderscheidenlijk daken van 
eenvoudige samenstelling op st\jlen. 

Schijn-bivakvuren kunnen behalve voor het in 146 aan
gegeven doel ook worden benut om don V\jand den indruk 
te geven, dat uitgebreide bivaks zijn betrokken. 

ms. Schijn-vliegparken, schijn-vliegvelclen en schijn-lanclings
terreinen kunnen worden verkregen door eenige niet meer 
bruikbare vliegtuigen op een effen terrein te plaatsen, dat 
zoo mogelijk van tijd tot t~jd ook eens wordt gebruikt voor 
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landingen van in dienst zijnde vliegtuigen. De opstelling 
van eerstbedoelde vliegtuigen moet vaak worden gewijzigd. 
Bovendien kan met behulp van p\jlen en kruisen een schijn
landingsrichting worden aangegeven en kunnen schijn-hangars 
en schijn-barakken worden gebouwd. 

199. Schijn-munitieclepóts kunnen worden gemaakt met 
behulp van oude pakkisten, ledige manden, enz., die worden 
opgestapeld en gedeeltel\jk overdekt dan wel worden over
dekt met maskeeringsdekkon Yan opvallende in de omgeving 
niet-passende kleuren. Schijn-inateriatendepóts kunnen wor
den gemaakt door de stapels na te bootsen met een weinig 
materiaal, b.v. een houtstapel door eenige planken naast 
elkaar op een paar jukken te leggen, enz. 

XXIX. Maskccdngsmaatrcgelen bij sneeuwval . 

200. Door sneeuwval kunnen reeds genomen maskee
ringsrnaatrogolen ernstig worden geschaad. Op maskeerings
schermen vormt zich geen aaneengesloten sneeuwdek; er 
bl\jven gate n in, die het scberm tot een donkere vlek maken. 
Paden verraden zich als zwarte lijnen, omdat de sneeuw 
daar sneller s melt. Boven sclrnilplaaLsen en andere woon
ruimten kan do sneeuw smel ten tengevolge van de warmte. 
De mondingsvlarnmen van geschut doen eveneens de sneeuw 
smelten. 

Gedurende sneeuwval is van vijandelijke luchtwaarnemers 
weinig to vreezen; deze verschijnen weder op den eersten 
helderen morgen daarna. 

Maalregolen behoeven eerst te worden genomen, zoodra 
alles met een dik wit sneeuwklced is bedekt (een dun nat 
sneeuwdek smelt spoedig). Alsdan moet geschut uit goed 
gemaskeerde opstellingen zoo weinig mogelijk vuren, althans 
moeten de schroei plekken onverwijld worden bedekt met 
witte lakens, witgekalkte planken, of met versche sneeuw. 

Sporen van voetpaden moeten van versche sneeuw wor
den voorzien, evenals de bovendekking van schuilplaatsen~ 
dit laatste vooral bij mitrailleurnePten. 
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Het is raadzaam voetgangersverkeer over breecle strooken 
te verspreiden . 

Maskeeringsschermen belegt men zoo eenigszins mogelijk 
met banen van licht, doch niet te ondicht weef'sel, waarop 
van elders aangevoerde sneeuw wordt geworpen. 

201. Tegeno,-er grondwaarneming bestaat bij sneeuwval 
het groote nacleel, dat de kleuren van uniformen, materieel 
en materialen scherp afsteken tegen de omgeving. 

Met behulp van lakens, of aangevoerde sneeuw-hemden, 
door verven of kalken van materieel, onz. kan men berei
ken, dat verkenningspatrouilles, personeel der voorposten 
en van uitkijkposten meer overeenkomstig den onder- en 
achtergrond zijn gekleurd. 

Bi.i het waarnemen over borstweringen van nesten in de 
strook der voorcompagnieën moet men helm en hoofd hullen 
in witte doeken. 

lUA.STrnERINGS'fUCH'f. 

202. Iedoro commandant is verplicht van zij n troep het 
onderhoud en van een strenge mask:eeringstucht te eischen. 
-Onvolcloende maskeeringstucht w1·eekt zich met noodelooze 
verliezen. Bij hot inrichten van stellingen moeten do com
mandanten van hoogere eenh eden bovenûien een dagelijk
-sche zorgvuldige controle doen uitoefenen nopens de doel
treffendheid van de door de eigen troepen getroffen mas
keeringsmaatregelen. Die con tröle dient te geschieden door 
bot maken van - zoo eoni gszins mogelijk stereoscop ische 
- luclltfoto's. Dit wordt in de bevelen geregeld (alle opstel
lingen op een aan te geven ttjdst i p bezet) en de ontdekte 
fouten worden onverwijld aan de betrokken commandanten 
kenbaar gemaakt. 

203. Maskeeringstucht bestaat uit het handhaven der 
maatregelen, welke ten doel hebben : 

a. de waarneembaarheid van troepen, materieel, mate
rialen, enz . op te heffen of te verminderen en 
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b. te voorkomen, dat de verplaatsingen van troepen" 
materieel, materialen, enz. waarneembare sporen in het 
terrein achterlaten. 

204:. Aangezien het gelukken van technische maskeerings
maatregelen in gevaar kan worden gebracht, indien ào 
maskeeringstucht niet goed wordt gehandhaafd . dienen alle 
commandanten - ook voor zoover z\j niet rechtstreeks met 
de ui tvoering van die technische maatregelen zijn belast - te 
weten, waaraan Z\j moeten denken, om evenbodoeld gevaar 
te ontgaan. De punten, waarmede zij daartoe rekening 
moeten houden, zijn - in li et kort samengevat - bij do 
maskeering van : 

a. personeel, mitrailleurs, infanteriegeschut, e.d. op
het gevechtsveld. Vermijden rnn verraderlijke schaduw
vorming, beweging, afwijkende kleur on silhouetten; benut
ten van bestaande schaduwen en van natuurlijke maskee
ringsmiddelen. 7,ie 52 en 53. 

b. gevechts- en afwachtingsclekkingen voor geweerschut
ters, mitrailleurs, infanteriegeschut, e.d. in granaattrech
ters en trechtervelden. Verm{jden van de vo rming van 
paden. 's Nachts onnoodig geloop om de trechlers nalaten. 
Zie 56e. 

r. loopg'l'aven. Vermi,idon van Jrnrizontalo bewegingen 
boven de loopgraaf uit; zie 59c. 

d. nesten. Niot buiten besLaando vaclen loopen ; zie 64-. 
Verm\jden van de vorming van nieuwe paden. 's Nachts 
onnoodig geloop om de nesten nalaten. Vermtjden van 
horizontale bewegingen boven de borstweringen uit. 

e. scherfuij overdekte mitrailleuropstellingen. Ver
mijden van rnok; zie 67e. Vorrnliden van de vorm ing van 
paden. 

f'. schuilnissen en sclmilplaatsen. Verrni,iJon van geraas 
en van door den v\jand waarneem barn lichtverschijnselen. 
Vóór het aanbreken van den dag verwijderen van de sporen 
van den arbeid; zie 69 en 71. Bij werk onder horizontale 
S\'hermen O\Terdag geen geloop buiten die scbermen ; zie 
71 - lo. Vermijden van de vorming van paden. Voorts niet 
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1oopen buiten de afgobakondo, gemaskeerde paden, 2ie 73, 
166 tot en met 172. Overdag niet stoken of slechts stoken 
met cokes en houtskool; zie 74. 

g. uitkijk- en waarnemingsposten. Als sub f. 
h. commanclopostcn. Als sub f. Voorts vermijden, dat 

de ligging door verkeer naar don post, alsook door parkeeren 
van voer tuigen wordt verraden; zie 83. 

i. draaclversperriugen. Venn~jden van de vorming van 
paden naar doorgangen ; zie 85. 

k. artillerie. Verm(jden van sporen en paden; zie 
S8.1bc, 101, 102, 115 on 122. Innemen van afwachtings
opstelli ngen; ;,;ie 95. Voorkomen van wegvorbreedingen, 
regeling van het vervoer in één richting; zie 10.i. Benutten 
van bestaande schaduwen; zie HO. Verm\jdon van opval
lende opstell ing van levensmicldolon-, keuken- en goederen
treinen in de nabijheid der opstellingen; zie 118. ldem van 
afwachtingsdokkingen, munitiedepots, latrines enz. Betrachten 
van grooto snelheid bi.i het maskeoren van do schroeiplekken 
door de mondingsvlam ; 2ie 124. Niet loopen buiten de 
horizon ta le scher men. Na elk vuur slu iten van schie t·gaten 
in sche n nen ; zie 125. 

l. telefoonlijnen. Voorkomen van de vorming van paden 
langs paalrtjen : zie 127c. 

m. legermaterieel , vaartuigen uitgezonclerd. Vermijden 
van opvallende slagschaduwen en benutLen van bestaande 
slagschaduwen en natuurlijke maskeoringsmiddelon; zie 130 
en 131. Vermijden van verraderli_jke gelu iden; z ie 133. 
Maatregelen b(j nachteli_jke verplaatsingen; zie 134. Zooveel 
mogenik dA maskeeringsdekken gebrui ken; zie 143. 

n. bivaks. Achterwege laton van b ivakvuren; zie 146. 
Vermijden van de vorming van nieuwe paden on venn~j den 
van onnoorl ig geloop bu iten hori zontale schermen; zie 149. 

o. lanclingsterreinen, vliegvel<len en vliegparken. Ver
m\jden, dat de ligging wordt verraden door de sporen van 
het verkeer erheen ; zie 156b. Zoolang mogeli_jk verborgen 
houden van vliegtlligen, welke moeten opsttigen; zie 156e. 

p. munitie- en materialendepöts, timmerparken en 
pionierparken, aanvullingsplaatsen, eindpunten, eindsta-
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tions, magazijnen, e.d. Bij aan- en afvoer de afgebakende 
wegen en paden volgen; zie 158c. Overdag verm\jden van 
alle onnoodig geloop buiten de werkplaatsen ; zorgvuldige 
regeling van het verkeer ; verm\jden van opeenhoopinge n 
van wachtende voertuigen; verm\jden van verbreeding van 
bestaande wegen ; zie 160 en 161. 

q. troepenverplaatsingen. Verplaatsing gedurende den 
nacht; zie 162. Overdag vermijden, dat de troepen zich 
buiten hun kwar tieren of in open terrein begeven ; ver
mijden van de vorming van nieuwe paden en sporen bij 
nachtel\jke verplaatsingen, alsook van verbreeding van wegen 
door het loopen over be rmen (zelfs niet om modderplekken 
te vermijden) ; geen hoeken en bochten van wegen en paden 
afsnijden; zie 163. Splitsing in kleine afdeelingen en ver
mijden of beperken van stofwolken bij verplaatsingen over
dag; zie 164. :Maatregelen b~j nadering van vijanèlel\jke · 
vliegtuigen overdag nimmer achterwege laten; zie 165. 
's Nachts in kantonnementen voorkomen, dat l icht door 
vensters naar buiten straalt. 

r. bruggen, het verkeer over bruggen, brugmaterieel, 
materialen voor brugslag en het slaan van bruggen. 
Nachtelijk vervoer van varende pontons; zie 177. Verbergen 
van materieel en materialen overdag; zie 178. Nachtelijke 
uitvoering van brngslag; zie 179. 

s. smalspoorbanen. Ve rvoeren alleen gedurende oen 
nacht; afdekken vóór bot aanbreken van den dag; zie 183. 

t. sneeuwval. Verspreiden van voetgangersverkeer over 
breede strooken; betrachten van groote snelheid b\j het 
nemen van maskeeringsmaatregelen voor het vervangen 
van het gesmolten sneeu wdek op schroeiplekken, boven 
schuilplaatsen enz. ; zie 200 . Personeel en mater ieel zoo 
weinig mogelijk opstellen op plaatsen, waar de donkere 
kleur sterk afsteekt tegen het witte sneeuwdek. 

lUSKE'ERINGSDIENST. 

205. Voor het doen u itvoeren van maskeeringswerken 
van zeer bijzonderen aard, welke vèr uitgaan boven de-
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technische vaardigheid der troepen, wordt bij de hoogere 
eenheden een maskeeringsdienst voorbereid en, wanneer 
zulks noodig blijkt, ingesteld. Deze dienst is mede belast 
met het doen aanmaken, bijeenbrengen, aanvoeren en ver
deelen van maskeeringsmaterialen, terwijl voorts een belang
rijk deel van zijn taak: bestaat in het verstrekken van raad 
aan de hoogere commandanten nopens de te nemen maat
regelen betreffende de maskeering en in het nagaan van 
de doelmatigheid der door de troepen uitgevoerde maskee
ringswerken. 

De troepen mogen er niet op rekenen, dat de maskee-
ringsdienst der hoogero eenheden de uitvoering van de tot 
de taak van die troepen behoorende maskeeringen zal over
nemen. Slechts bij hooge uitzondering zal personeel van 
genoemden dienst worden belast meL het verrichten van 
maskeeringswerkzaamhoden ten behoeve van kleine eenheden. 

ONDERRICHT. 

206. Alle offic ieren moeten de algomcone beginselen van 
dit voorschrift kennen, terwijl z\j volkomen vertrouwd 
moeten zijn met die gedeelten van heL voorschrift, welke 
voor de uitvoering van hun oorlogstaak van belang zijn. 

Alle omlerollicieren moeten bekend zijn met de mas
keeringswerkzaamhoden, welke bij hun wapen moeten wor
den toegepast. 

Het personeel, in het bijzonder belast met den maskee-
ringsdienst, moet mot dit voorschrift geheel vertrouwd zijn. 

De practische oefeningen van den troop in het uitvoeren 
van maskooringswerken, waarvoor veel tijd en bijzondere 
materialen noodig zijn, zullen in den regel tot enkele toe
passingen beperkt moeten blijven. 

Tijdens marsch-, legorings- en pionieroofeningen bestaat 
echter ruimschoots gelegenheid om de aandacht te vestigen 
op het in acht nemen van eenvoudige, doch noodzakelijke 
maskeeringsmaatrngelen en om eon doeltreffende maskee
ringstucht te leeren onderhouden. 

Bij pionieroefeningen moet waar eenigszins mogelijk steeds 
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gemaskeerde uitvoering der werkzaamheden plaats hebben. 
Het verdient aanbeveling om den troep aan de hand van 

luchtfoto's te doordringen van den invloed van verraderlijke
voetpaden, e.d. 

Het , maskeeren van voertuigen en ander materieel moet 
zoo eenigszins mogelijk geschieden bij alle oefeningen, waar
aan een tactische onderstelling ten grondslag ligt. 

MASKEERING MET BEHULP VAN KUNST
MATIGEN ROOK OF NEVEL. 

207. Het gebruik van rook of nevel is meermalen het 
eenig mogelijke middel om troepenverplaatsingen op het 
govechtsveld te maskeeren, althans te onttrekken aan direct 
gericht vuur. Voor do maskeering van werken en werk
zaamheden is het gebruik van rook of nevel in het alge
moon minder geschikt - bohouuens in de gevallen genoemd 
in 33, laatste ,,;insnedo, l7!J , 177 en 179 - wegens de 
grooto hoeveelheden rook- or nevel verwekkende stoffen~ 
welke benoodigd ,,;ijn voor hot languurig beleggen van groote 
terre inoppervlakken mot kunstmatigen rook of nevel en 
wegens de bezwaren verbonden aan het langdurig verblijf 
dor eigen troepen daarin. Zie voor het gebruik van rook of 
nevel overigens het "Voorschrift voor het tactisch gebruik 
van rook". 
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