
Over dit boek

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

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

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

Richtlijnen voor gebruik

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

Verder vragen we u het volgende:

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

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

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

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

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

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

1

https://books.google.be/books?id=PhyxvKEMs5IC&hl=nl
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I N H OU D

VXn het

R E C If11 L MI L ITAIR

, over het jaar
i - • .• •'• r. ."•"' / ^i'.'. .

I02Q.

->.' ^V^ir' • '.-.en

. i: ;•::"/ V.:: :.„;: nir.'.:;:::

na . *"' - ' 'A • •

Ad'udanten bij de korpsen infanterie;, '

genieten'''een ration fourage cra:rrr-'. .

bepaling- hoe die zal worden bere-rw :\.

kend. Zie FouiiAGES. '.",

•. --. - Vaststelling der verpligtingem: . A.it. . y\

werkzaamheden en dienst der.., 'v.v,.

kapiteins. adjudanten bij de afdeelin— n :"' . „

£.e« infanterie. Ciroulaire : van den:; : i .

uden september 1829, Litt. L. . Bladz. i55.

ADJUDANTEN 'der devisie en brigade Ge

neraals, mitsgaders der kornmanderunde

Generaals in degroote militaire kom

man do's. Besluit van den 3osten junij

1828, n°i 99 , regelende de keuze, •.'• ,

de rang'y. toelage , fourages enz. :. .

desier adjudanten. Circulaire van

den 17de!' september 1829 n°. 2 . i'" ' *•• '_„'

. AD-



vi ÏN'Ö OUD. '

adjudanten der kommandanten van

de artillerie inspectien. Besluit van

den g3stó december 1829, n°. 12 bepq- . .

hngen inhoudende nopens derzelver

benoeming . . . . , , . . Bladz. 246.

Adjudanten van Generaals , zullen ,

wanneer dezelve , uit gedetacheerde

infanterie officieren bestaan, a la

suite worden gevoerd. Zie orga

nisatie DEIl INFANTERIE.

Administrateurs van /Jdeeding en

wapening. Zie kleeding en wape

ning (A.dministratèiW*.irt«r) ' i . ' .' itsiao i:

Administratie boek.. Verzending vtin\r\

een nieuw model, titelblad van het;,\,,\,.

Compagnies administratie-boek' etf; .1.

bepaling wanneer hetzelve zal wor.'n, r-H -

den ingevoerd. Circulaire van den.-., r,cón

a6sten november .iSigV Htt P. . i. .* .r.j'i'.j,- 211.

administratie dbr xoRpsen. Jiepa~ v -\ »•• •

Itng'van het Jan&s vftn. i admimr.yn mi.,,

stratie hosten over .hel. jaar 1823. .T/'Af.Tr •

Zie administratie fonds bij. oü. .,;.:.,

KORPSE.N. ':' : .!.,...., >,; ,!.,..;„. ..

. Verordening over de wijze van .-",

betaling der schadeloosstelling voor , ( ; . .

fourages , voor de paarden van de >>,»

hoofd- officieren der hotpsen te voet*,

Circulaire van den j3deu februarij 1829. : „ (

Lilt. I. ,..,..... . —— 34.

Ad-
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ADMINISTRATIE DER KORPSEN. Verart"

derde bepaling over de verrekening ' . -' -i ,

tusschert de korpsen en de idi- . i vv';i

rectie der weduwen en weezenhas

voor betaalde pensioenen en ingehou- v. .

•' 'den cvntributien. Circulaire van den i

28stei' febrttaMj 1823 , Litt. M. , . Bladz. 44.

— VoorTèhivft hoedanig door de

korpsen zatm'oeteh wordengehandeld,

met het betalen eener schadevergoe

ding aarïae rftaatscïèappijen van wel~

dadigheiÜ .tHfor de bedelaars koionis- '

ten , die~ bij"de 'korpsen overgaan.

Besluit van den 26st'>n februarij 1829,

n°. 4i 'en circulaire van den

,v0 .!'iwL ,+• c ' "'•: .,....". (5i.

gden maart 1829 , n°. 5. . . ... . - 1,$.

Verordeningen., ten gevolge der • . , '•

opnemirrg van de administratie bij _.

de korpseïb ^betrekkelijk dezpostend *., t . .

welke in bédetttönQ worden gehou^ . u'

•'lirfc/zj- de séholen bij de •..korpsen • • .,

artillerie en dé hoegrootheid der

schadeloosstéllingpoor dezelve $ het , ,'.' .\

betalen -der schadeloossteling. en.hu,- ,., ,',,

rertw kosten aart officieren^, ;wèlï&>\•. ,ii*' ..

tijdelijk'.^e post van .administ/nteurr lu^iu

."•it|an kleeding en wapening waarn»- .!..,-;, 'R

men; het voldoen van adviesbrieven "' .

door c?e korpsen , alleen aan bekende w . .•, ... >

ii * 4 #«/"-

'
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garnizoen houdende officieren en ••, ->

eindelijk het betalen van schoolgel

den der kinderen bij de garniaoens

kompagnien en der winterprovisien

aan de gehuwden enz- Circulaire .

van den *5»t*n maart 1829 , Lilt. B. Biadz. 65,

ADMINISTRATIE DER KORPSEN, .jtferr.

7ialing der order, over het afgeven

van niet te veel gelden in de kassen

der kwartiermeesters t hpj viseren

door de hoofd-administratien van \

de registers der facteurs bjf de

korpsen s en verbod om bij de korpsen

de rekeningen van leveranciers op-

temaken enz. Dagorder van den

. • jrrsten april 1829, n°. 26 , § 4, 5 en 6. . 87.

*"' i— Last om met het korps mariniers

te verrekenen de kosten enz. welke

de korpsen der landmagt te vorde

ren hebben >v.oor?militairen die tot

de mariniers overgaan. Circulaire

van den 5den junij 1829 , n°. 5. . ——. g3.

, Vaststelling derafdeelingen,in-

fanterié.'bij welke de garnizoen» ., ,,

kompagniensulleh worden geadmi

nistreerd. Dispositie van bet Departe- •

ment van Oorlog van den So31"1

september 1829 , Litt. K. . . . . ' '. ' -1o7.

. Voorschrift tot het vernieti

gen en verkopen van administrati-

!2* 1



INHOUD. ix

ve papieren. Lij de korpsen over de ... .

jaren 1823—i8a4 en daarmedejaar

lijks voorttegaan. Circulaire van

den 22'teo september 1839, Lük O. Bladz,. »44.

• ADMINISTRATIE DER KORPSEN.. Ver- „,,,: ,

zending van een nieuw model ti- . *> > k

telblad van het kompagnies admini- \ j~

stratie boek, en van nieuwe modellen v. ,. \

van kompagnies stam- en schuld- > v, . »M

boeken. .Circulaire van tien 26slenno-

. • vember i3i'9 , Litt. P. . »'-c.i hr.t • , .311.

ADMINISTRATIE FONDS BIJ DE KORPSEN.

Bepaling van hetzelve óver het jaar . ., ..,

1829. Besluit van den nden januarij .,,,

1829 , n°. io3. en circulaire vanden

i6den daaraanvolgende , n°. oY»; ».-*. ". ,.".', , /».

adviesbrieven 'van officieren:. zonder ., .A

troepen. Herniewing der. order qver

het betalen derzelve. Circulaire van

den 25sJvi> *n'y*rt 1829 Litj, ^.-J5. —, 65

ALGEMEEN DEÏOT PER _ , fcANDMAGT, M.

N.°35. Verordening overde wijze van ., ..

opzending naar hetzelve van gegra-*

lieerde militairen voor, de koloniale

dienst bestemd, met, opgaaf der

marschroute door dezelve te. volgen.

Circulaire van den uden april 1839,

Litt. K. ........... . — 74.

—— Last om de zwitzersche militai

ren f welke bij de nationale korpsen

-ja * 5 zijn
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•

zijn overgegaan en zich aan eerste

desertie'schuldig maken:•, ter opzen~ i " •

<Ztrt^ Tzoirr de • strafdivisien voort»*-

•rt dragen. Circ"laire van den 4dan mei: • r

1829, Litt.'''M.. ..."..:. * .: . .. . Bladr. go.

ALGEMEEN- ÏJEkJlPDERlANsDMAGT, II.0 i ...

33. Last om ooi bij dezelve over te V V s i

plaatsen de , wegens eerste desertie"

bij al de -korpsen gestrafte en terug*.,

gekeerde militairen. Circulaire, van ..

. : ! :dari5i«i mei 1829, Litt. fi. . ;*m.j •»*«»#•,' 93.

Beschikking' waarbij het algcf. : .::::;...

meen depot oridèr het onmiddelijl .

toezigt vait'.'twee Qeneraalx • wordt'. . ^ ..."

gesteld.*'. .' '' 3v-"t «i '••.ï:v Ji' r'~ i56.

•ALÖEKTEENE Voorwaarden voor wer

ken tot de'fbrtificatie dienst betrek- .'.-'. i.t.:i.

k el ij k . Ampltatie ' t'ön artikel 1 9 e/i. co :; . :c .

20 derzelve, met opzigt van hei •br.e'n— . '- - i -

''.' gèJt'' berekenen, . 'ver.werkèrti •Vé¥-i.~ nv!i

meerderen of verminderen "v^üvÜert :."._: . . /.

jDo*it wof onvoorziene toevallen inide+ •.'•'. J

contracten of beï&kkeni. CïrSalaire

van den' ' 1 oden maart 1 8 2 9 , np. 1 41 :<-—— 55.

algemeene orders voor het léger.

Betrekkelijk' dë inspectie over dë:

korpsen in Hei jaar 1828 en 'vób?'+r.

" scKriften tot wegneming van- be-'^ • '.

staande gebreken. ïïagorder van den

aksten april X829 j n.° 26 § 1 . . —~^~ 82.

• V c ' AL-
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ALGEMEENE ORDERS voor het leger. /Sin» •.:i•.,'• '

nisgeving der benoeming van Zijne

Koninklijke Hoogheid, Prins frede-K

rik der Nederlanden, tot Admiraal .K . ,•

•oan de Vloot en tot Kolonel Generaal

der verschillende wapenen van de

landmagt , mitsgaders der aanstel-

Uns van den Luitenant Generaal I.

de Eerens , tot directeur generaalvan

Oorlog. Dagorder van den 5o decem

ber 1829, aP.'i. .' . .".'*•' . . Bladi. aitf,

artillerie inspectien. Besluit van déri

23sten december'1829,' ric 12', 'waar "

bij worden ingesteld twee inspectien,

over de .&'oïps'énv*veld en rijdende.'

Artillerie ëridè Htitionale militieen.-

artillerie garhizoèns kompaghi%(«n'•"

compagnie poritonniers.'.'. * *'*".'. \:A^n . 346*

artillerie korpsen in het algemeen.,' '• " "

worden onder twéé artillerie inspeel .%'- i'

tien gebragté Zie artillerie in-* '" v*"

SPECTIEN. •' '• - '' ' l-

. . ; B. . ,a

BAJONET HALSEN- Zie WAPENEN.

BEDELAARS KOLONISTEN. Zie WELDA

dIGHEID. (Maatschappijen van.)

begrafenissen; (Militaire) Algemee*- v

ne voorschriften met betrekking ?

''tot de begrafenissen en lijkdienm j

sten van militairen , welke tot de

Roomsch



xii INHOUD.

'

Roomach Cotholijte kerkgemeen

te hebben behoord. Besluit van den

^den april 1829 n°. 2o en Circulaire :.-.-.

van den ao**04 daaraanvolgende, ::..;

Litt. s. • . \ . . . . . . : . Brad«. I7/'

> i •t" . •- • • -'• •• .-. -, V

BEUER. (i..C.) Autorisatie tot aankoop t

van zijn werk: krijgskundige> aard-

rgksbeschrqving. Zie studiën der ^ ,

officieren. 1 ...... . ,»\

Bibliotheken bij de korpsen. ."Zie

studiën der officieren. . _

Boekerijen bij de korpsen Zie studiën

der officieren

—— Bepaling dat de . officieren., . . ^ ... .

welke buiten hunne korpsen .wor-' .\\-,\

den geemploijeerd , mitsgaders die - .t , .

•••als adjudanten aan generaals zijn

toegevoegd , zoo lang van decontri~

butien voor het . , boekerij.... fonds

ontheven zullen worden. Circulaire

van den 25sten maart 1829 , Litt. I. , rrv: $*•

Brigades infanterie.. Zie infan

terie. (Divisjen en brigades.) . . . .

Brood. Aanbesteding voorde leveran- > f ..,.,.,

cie van brood aan de korpsen, over .-,...,

het jaar il85o in de plaatsen waar .,,i, .,

zich geefie militaire . bakkerijen^. :i ,v

bevinden*. \. , . ... • *_• • • —r-— 24i»

BUREAU KOSTEN. Besluit van deu 5oslen v ,., .

IV. • .;

«.-'.•,

j«1
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junij 1828 , n°. 99 waarbij de bureau

kosten worden vastgesteld der Gene

raal Majoors en Kolonels , aanwelke , „• ,

het kommando eener brigade infan

terie of kavallerie wordt opgedra- ••.

gen. Circulaire van . den 17de" sep-, o ..,;;

tember 1829, n°. 2o. . . - . . Bladz. \

(1 58.

Bureau kosten. Besluit van den25st»n ' "t'.X

december 1829, n°. 12 waarbij de ':""-

bureau hosten worden bepaald voor ':*'• '-'•

de hommandanten der twee opge-

rigte artillerie inspectien . . '.'-.l-"-'i-\ 246.

Buskruid. Verordening om doorpar

ticulieren , welke buskruid verlan~ . »•-»

gen in te voeren en hetzelve in' - -"• ,:

's Rijks mdgazijneh óp te slaan, [•• i(l

daartoe aanvraag aan het Depar

tement van Oorlog te doen. Circu

laire van den 28ste" februari} 1829, n°. 8. 1 5f.

n

Cachot-straffen. Zie krijgstucht.

Contracten. Voor leverancie van wol

len en andere kleedingstoffen , zul

len door de korpsen kunnen worden

aangegaan en voorschrift wat

daarbij/ zal moeten worden nage

komen. Zie kleeding en uitrusting.

", Voor de leeverancie van verwis-

sel-
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selstukken der geweren. Zie wapenen.

ContbACTEN. Voor de dienst der forti-

catien. Zie FORTIFICATIEN.

- Voor de leverancie van brood en ' \* •-\

fourages over het jaar i83o.

Zie brood en FOURAGES.

D. 'i.

Dagorders voor het leger. Zie ALGE- ,.. ,-..lv. u

meene orpers voor het leger. • ' ..,....',

Departement van Oorlog. Zie Oorlog. , . r.

(Departement van) . ,..:, *vi

Depot bataillon zal in tijd van oor

log bij iedere afdeeling ' infanterie . . ,-\-f'--\\\

worden opgerigU Zie organisatie , \

DER INFANTERIE. >.* '•

Depot der landmagt , n°. • 33. f;

(Algemeen.) Zie algemeen depot \,

DER LANDMAGT, N°. 53. >i\

Desertie. Zie krijgstucht. ,• SiLl

Directeur Generaal van Oorlog.

Benoeming van den Luitenant Ge

neraal!. deEerens tot dien post. Dag-

order van den 5o december 1829, n°. 1. Blad 2.349

Destinctive teekenen der vice

korporaals bij de infanterie , grena

diers en jagers -vastgesteld. Zie

Obganisatie der Infanterie. . ,'

Gbenadiers en Jagers. %

'' Bepaling in welke gevallen de

.
.

dis-
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distinctive leehen/sn van korporaal',. . ;.:•:i

niet meer aan de manschappen . . - il

van het garnizoens bataittoh toege- ;. ..'..

kend zullen worden . . .' ; '. . Bladz. 137.

DlVISTEN INFANTERIE. Zie INFANTBRIE. : .:

(Divisien ea brigades.) '-.iv..'- ."'. " t ",m:I . '!

...

 

E.üi«

Eerbewiizingen. (Militaire) Zie be

grafenissen. (Militaire)

ExAMEn. Vastgesteld voor de mili

taire fortificatie opsigters en onder

officieren , bij de bataillons mineurs

en sappeurs afteleggen , om tot den

rang van officier bevorderd te

worden. Besluit vaa den i8.len sep

tember 1829 , n°. 34 en circulaire

van den i3den november 1829 , Litt. A.

. Om tot officier bevorderd te

: ,-'o'i

f 168.

(.170.

worden , zal niet worden afgenomen

van onderofficieren , die als plaat-

vervangers in dienst zijn getreden.

Circulaire van den i6dea november

1829 , Litt. E

.

— 209.

Facteurs bij de korpsen. Verordening

om derzelver regisers door de hoojd-

administratien te doen viseren. Dag-

or-
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order van den 27'ten april 1829, n°. 26 §5. Bladz. 8a.

Flankeur bataillons. Worden bij

de afdeelingen infanterie en gre

nadiers opgerigt. Zie Organisatie

DER INFANTERIE EN GRENADIERS.

Fortificatien. Instructie op hoeda-

nige wijze zal moeten worden ge

handeld ten opzigte van den post

voor onvoorziene toevallen , het be

regenen , verwerken , vermeerderen

of verminderen derzelve in de con

tracten of bestekken de dienst der

fortificatien betreffende. Circulaire

van den ioden maart 1829, n°. i4. . —— 55.

Fortificatien. . (Militaire opzigters der)

Zie opzigters der fortificatien

(Militaire) .

Fourages. Bepaling om de schade

loosstelling voor fourages aan de

hoofd-officieren bij de korpsen te voet

uittebetalen , zonder dat van der-

zelverpaarden monsterrollen moeten

worden opgemaakt. Circulaire van

denji3den februarij 1829, Lilt. I .. - 34.

——— worden toegekend aan de kapi

teins en luitenant adjudanten bij de

infanterie. Besluit vau den 7de'' julij

1829, n°. io4. ... . . . . ' • 99.

Zie organisatie der infanterie,

grenadiers en iagers.

Four-
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Fourages. Besluit van den 3osten junij

1828, n°. 99, waarbij het getal rati

ona Jourages wordt toegekend aan

de hommandanten der brigades

kuvallerie, mitsgaders der adjudan- . . . .

\fen van de divisie en brigade gene

raals. Circulaire van den iyden septem

ber 1829 , n°. 2o Bladz \

[i38.

Bepaling hoe de schadeloosstel

ling voor fourages der adjudanten

bij de korpsen infanterie zal moe

ien worden berekend. Circulaire van

den 3i!ten october 1829, Litt. R. . 166.

Verzending van het contract

 

voor de leverancie van fourages ,

gedurende het jaar i85o. Circulaire

van den 22sten december 1829 , Litt G, 24 1.

—

vJT.

Garnizoens Batah.lon. Bepalingen

over de kinderscholen bij hetzelve

en de voorschotten voor winter

voorraad aan de gehuwde manschap

pen. Circulaire van den 25sten maart

1829, Litt. B. § 6 __— 6*.

Besluit van den 7''enjulij 1829,11°.

io4, houdende eene nieuwe forma

tie van hetzelve. Circulaire van

den 2osten augustus 1829, Litt. A. \

** Gar-

199.
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Garnizoens Bataillon. Vaststelling

der afdeelingen infanterie , bij welke •

de garnisoens kompagnien zullen

worden geadministreerd. Dispositie

van het Departement van Oorlog van

den 5osten september 1829, Litt. K. 2. Black 107.

Beschikking waarbij de gdrni-

zoens kompagnien onder het on

middelijk toezigt van drie Gene

raals worden gesteld . . • . . i36.

Garnizoens dienst. Voorschri/ten over

het begraven en de lijk-plegtigheden

van Roomsch Catholijke militairen.

Zie Begbavenissen. (Militaire)

. Bepalingen welke der officieren ,

uitmakende de commissien voor de

studien bij de korpsen, van de garni-

zoens dienst bevrijd zullen blijven.

Dagorder vanden 27 apr.i82g, n°. 26 §1. . - 82.

Gegratieerde militairen. Zie Alge

meen depot der landmagt , n.° 33.

Geneeskundige behandeling van mi

litair. Verzorging van krankzinnige

militairen.Zie Krankzinnige milit.

r . Last tot het houden bij de

korpsen van tien daagsche genees

kundige visitatien van alle de

manschappen. Besluit van den 2 2sten

januarij 1829 , n". g7 en circulaire

van den io^" februarij 1829, Litt. B. 5a.

Ge-
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Geneeskundige behandelig van mili.r , .,

tairen. Verordening over liet dragen

der halsdassen enz. door de rekruten^

tot wering van de oogziekte. Cir

culaire van den 12J™ maart 1829, Lilt. F. Bladz. 64.

Genebaal ma'oors. Zullen met het

hommando over eene divisie ofbri- i

gade infanterie of havallerie wor- \

den belast. Besluit van den 3o5len

junij 1828 , n°. 99 en circulaire van

den i/den september 1829, n°. 20. j

Generaals. (Luitenant) zullen met het

kommando over eene divisie infante

rie of kavallerie worden belast.

Besluit van den 3c.sten junij 1828,

n°. 99 en circulaire van den ij^en

u o o fl56'

september 1829 , n. . 20 '
r (i38'

Genie. (Dienst der) ZieFoRTiFiCATiEN

En INGENIEURS. (Korps)

Gevangenhuizen. Verordeningen

over den aanmaak , de verdeeling t

mitsgaders de prijzen der kleeding

en uitrustingstukken , welke gedu

rende het jaar 1829 , ten dienste

der korpsen door de gevangenhui

zen zullen worden geleverd. Circu

laire van den i6den januarij 1829, n°. 8. . . 1.

. Bepalingen over de behandeling

 

en den marsch van gegratieerde

mi-
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militairen, welke tot de koloniale

dienst overgaan en uit de militaire

strafgevangenissen te Leyden en

Aalst naar liet Algemeen depot der

landmagt n". 35 worden getrans

porteerd. Circulaire van den nden

april 1829, Litt. K Bladz 74.

Gevangenhuizen. Voorschrift aan de

korpsen betrekkelijk den aanmaak ,

de prijzen, de keuring en herkeuring

van schoenen naar een nieuw mo

del, welke in de gevangenissen

bewerkt zullen worden. Circulaire

vanden26sten augustus 1829, n°. 1. 138.

GEWEERHANEN. Zie WAPENEN.

Grenadiers. (Mdeeling) Besluit van

den 7den junij 1829 , n". io4 , houden-

de de oprigtingderzehe en Circulai

revanden 2osten augustus 1829 , litt, A, {

(.99-

. Beschik king waarbij de ajdee-

ling Grenadiers onder het onmid

delijk toezigt can eenen generaal

majoor wordt gesteld , . i56.

Zie verder kleeding en uitrusting.

GlJMNASTISCHE OEFENINGEN. Last

tot het aanvangen op den isteu novem

ber 1829, der gijmnastische oefenin

gen bij de korpsen , met bepaling

van den tijd daartoe te bestemmen ,

het
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het aanschaffen der localen en het

betalen der kosten. Circulaire van

den 24s'en october 1829, Litt. Z*. Bladz i64.

H.

Hoofd- officieren der korpsen te voet.

Zie FOURAGES.

HOSPITALEN. Zie GENEESKUNDIGE

behandeling der militairen.

Huisvesting en voeding. Bepalingen

daar omtrent, gedurende de marsch

van gegratieerde militairen naar

het algemeen depot der landmagt'

n". 33. Zie Marcherende troepen.

Huizen van militaire detensie te Leyden

en Aalst. Zie Gevanoenhuizen.

Huweliiken van militairen. Voorschrift

wat er zal moeten worden nage

komen , bij het aangaan van huwe

lijken , door militairen uit Zwitser

land geboortig en bijzonder van

die welke uit het Canton Glaris

herkomstig zijn. Circulaire van

den iste october 1829 , n°. 10. . . ■ i46.

I.

Infanterie. (Afdeelingen) Besluit van . .

den 7den j ulij "1829, n°. io4, houden'

de eene wijziging in de formatie

der zeventien afdeelingent en de

**5 . -. V-
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oprigting van eene achttiende af-

deeling. Circulaire van den 2o,te"

augustus 1829, Litt. A. , , . . . Bladz. (9 «

199*
Infanterie. (Mdeeiingen)frerordening

over het verdeelen der kommando''s

van de hataillons infanterie, onder

de hoofd-officieren eener afdeeling.

Circulaire van den 5de,n september

1829, Litt H i35.

" Vaststelling der verpligtingen ,

werkzaamheden en dienst der ka

piteins adjudanten bij de afdeelin-

gen infanterie. Circulaire van. dèn

uden september 1829, Litt L . . i35.

Besluit van den oosten junij 1828,

n°> 99 > waarbij de indeeling der

korpsen infanterie in divisien en in

brigades wordt bevolen en waarbij

voorts alle zoodanige verordeningen

worden vastgesteld , als welke be

trekking hebben tot het opdragen

van het kommando over dezelve aan

luitenant-generaals , generaal-ma-

joors en kolonels. Circulaire van den

'^den september 1829 n°. 2 . . . -

Zie verder kleeding EN uitrusting.

Infanterie. (Divisien en brigades.) Be

sluit van den 3oste" junij 1828, n°. 99,

waarbij de indeeling der korpsen

infanterie in divisien en brigades wordt

fi56.

(i38.,
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. tvordt bevolen. Circulaire van den

* f i36.
i7den september 1829, n°. 20. . . Bladz. <

Ingenieurs. (Korps) Besluit van den

2ystea mej 1828 , n°. 7^ waarbij' de

reorganisatie wordt vastgesteld van

het korps ingenieurs. . . . . . —- — 198.

Inspectien. (Artillerie) Zie ARTILLE

RIE Inspectien.

Instructie», dmpliatie van het 8stB

artikelvan het iste hoofdstuk en het

21sten artikel van het 3de hoofdstuk

der instru ctie voor de dienst van

het korps ingenieurs, met betrekking

tot het verminderen van het bedrag

van eenig werk. Circulaire Van den

loden maart 1829, n°. i4 .66,

Instructie bataillon. Zal jaarlijks

uit de afdcelingen infanterie wor

den opgerigt. Zie Organisatie der

Infanterie en Grenadiers.

Jagers. (Rataillons) Besluit Van den

7den ju.lij 1829 , n°. ic.4 , houdende de

oprigting van twee bataillons van

dat wapen. Circulaire van den

2osten augustus 1829 , Litt. A. . . —— \

199-

Beschikking waarbij de batail

lons jagers onder het onmiddelijk

toezigt van eenen generaal ma"

* * 4 joor
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joor worden gesteld Bladz, 186.

Zie verder kleeding en uitrusting.

K.

Kachot-straffen. Zie kriigstucht.

Kavallerie. (Regimenten) Besluit van

den 3oiten junij 1828, n°. gg, waarbij

bevolen wordt de korpsen kavallerie

in divisien en brigades intedeelen ,

met verdere bepalingen betrekkelijk

het kommando daarover te voeren

enz. Circulaire van den i^den sep-

u q o fi5«.

tember 1029, n. 20 i

Kazernering der troepen. Autorisa-

tie op de korpsen om zeker getal

homplete nachtlegers aanteschaf-

fen, om de verlorene oj onbruik

baar gewordene te vervangen , en

verordening over het doen van op

gaaf tot vernieuwing der nacht

legers s het aanhalen der datums

van autorisatien tot gedane uitga

ven in de drie maandelijksche sta

ten derzelve en het brengen der

waarde van de voorwerpen , wier

dienst is verlengd , in de jaarlijksche

situatie~staten. Circulaire van den

28 februarij 1829, litt. E. . . . "". ' . < ' . 4i.

Ka-
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KAZERNEïUNGder iroepeD. Autorisatie

tot het completeren der nachtlegers

bij de korpsen infanterie , voor het

vermeerderd aantal manschappen ,

hetwelk voortaan in gestadige dienst

zal blijven. Circulaire van den 21

december 1829, Uit. H. . . ' . BJadz. a4o.

Kinderscholen bij de garnizoens-

kompagnien. Zie Garnizoens-BA-

TAILLON.

Kleeding en wapening. (Administra

teurs van) herordeningen betrekke

lijk het betalen der schadeloosstel

ling en bureau-kosten , ingeval door

overlijden oj tijdelijke afwezigheid

derzelve hunne post door officieren

der korpsen wordt waargenomen ,

mitsgaders hoedanig zal worden ge

handeld bij het op nonactiviteit

stellen van een officier tot adminis

trateur bestemd. Circulaire van den

25 maart 1829 , lett. B. § 4. . . .

Kleeding-fonds der officieren. Be

paling dat de officieren , welke bui

ten hunne korpsen worden ge'èm*-

ploijeerd , mitsgaders die welke als

adjudanten aan generaals zijn toege

voegd, zoo lang van de contribu-

tien voor het kleedingfonds ontheven

kunnen worden. Circulaire van den

s5)tr*
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. 25sten maart 1829, litt. J. . . . .

Kleeding en reparatie-fonds. Over

het jaar i82ff vastgesteld. Besluit

van den uden januarij 1829, n°. io3

en circulaire van den i6deu daaraan

volgende, n°. 8.

•«'•i; Verordening om op hetzelve te

goed te schrijven liet surplus der

gelden uit de menage , aan manschap

pen met provoost of cachot ge

straft , toekomende. Dagorder van

den 27^" april 1829 , n.° 26 § 7. .

Kleeding en uitrusting, groot équi

pement , ledergoed en paardentuig.

Bepaling der prijzen van de voor

werpen van kleeding en uitrusting ,

ledergoed , groot équipement , paar

dentuig enz., bij de korpsen , en der

leverancien door de gevangenissen ,

het aanschaffen van lakens, de

wijze van contracteren voor deze en

andere goederen , het op nieuw num

meren van stalen j mitsgaders het

toestaan van onderscheiden fondsen

van kleeding , rèparatien, harna-

chement enz. , alles over het jaar

1829. Besluit van den uden januarij

1829, n°. io3.en circulaire van den

l6den daaraanvolgende, n°. 8. . . .

—— Verordening over het doen dra-

Blada. 73.

1.

82.

gen
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gen der haladassen enz. der recruten

tot wering van de oogziekte. Cir

culaire van den i2den maart 1829 ,

Lett. F Bladz. 64.

Kleeding en uitrusting, groot équi

pement, ledergoed en paardentuig.

Last tot het lager plaatsen der

riempjes aan de patroontasschen

tot berging van den schroeven-

draaijer. Dagorder van den 27slen april

1829, n°. 26, § o 82.

. Verzending van een nieuw mo

del schoenen , met voorschrift nopens

het aanmaken derzelve in de gevan

genissen , mitsgaders de prijzen

daarvoor vastgesteld, de keuring,

herkeuring enz. Circulaire van den

a68ten augustus 1829, n°. 1. . . . 128.

Besluit van den 27sten september

1829, n°. n4, waarhij de kleeding ,

het hoofdtooisel en het équipement

der afdeeling grenadiers en ba-

taillons jagers en eene verandering

der twee eerstgemelde voorwerpen

voor de overige troepen , generaals

en verdere officieren , wordt vastge

steld. Circulaire van den 7den octo-

k o i. * fl49-

ber 1029 , litt. A < ,

' {.i5o.Beslissing over de kleeding enz.

der onder officieren-vaandeldragers bij

de
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de veld bataillons der Infanterie.

Circulaire van dea 3ost*n november

1829, litt. R3 Blad z. 237.

Kolonel Generaal van alle de wa

pens der landwiagt. Benoeming van

Zijne Koninklijke Hoogheid, Prins

Frederik der Nederlanden tot dien

post. Zie Nederlanden. (Prins

Frederik der)

Kolonels. Besluit van den 3osten junij

. 1828 , n°. 99 , waarbij aan de holo-.

nels een kommando over eene bri

gade Infanterie of Kavallerie ,

mitsgaders een provinciaal komman-

do kan worden opgedragen, met vast

stelling der toelage en bureaukosten

aan hen in zoodanig geval uittebe-

talen. Circulaire van den ipden sep

tember 1829 , n°. 20. ..*.-. . « \

(.130.

Kolonien der maatschappijen van wel

dadigheid. Zie WELDADIGHEID. (Maat

schappijen van)

KomnANdo's. Bepaling over het opdra

gen derzelve bij de afdeelingen in

fanterie aan eenen luitenant kolo

nel. Zie organisatie der infanterie.

—— Verordening over het verdeelen

der kommando,s van de bataillons

infanterie onder de hoofd-officieren

*ener afdeeling. Circulaire van den

1

5ilen
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5'Jen september 1829, Litt. H. . . Bladz. i33.

KoMMANDO's. Besluit ven den 3ot'e" junij

1828, no.gg, houdende bepalingen"over

het opdragen van het hommando

over' de divisien en brigades der in-

Janterie en havallerie aan de daarbij

vermelde generaals en kolonels , met

verdere bepalingen over derzelver

iractementen , bureaukosten enz.

Circulaire van den 17^" september

1829 , 11°. 2o —

•Besluit van den 20 december 1829 ,

f.Sfi.

fi38.

• ,

n". 12 , waarbij twee kommandanten

over de Artillerie inspectien worden

benoemd, met bepalingen van der-

derzelver toelagen enz. . . . . 3 46.

Korporaals. (Vice) worden bij de in

fanterie, grenadiers en jagers ,' be

noemd en derzelver dislinctif tee"

ken bepaald.

KONTRAKTEN. Zie CONTRACTEN.

Krankzinnige Militairen. Veror

dening om krankzinnige militairen

in derzelver garnizoensplaats in

slaat van interdictie te doen stel

len , om vervolgens aan het Depar

tement van Oorlog tot gagement

of paspoort ie worden voorgedra

gen , met opgaaf van derzelver dn-

micilium , ten einde door d.i zorg van

het.
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het Departement van Binnenland-

sche zaken te worden verpleegd* Be

sluit van den 2os*eu december 1828,

" n°. 19 en circulaire van den 3ileu fe-

{* et

29.

Kri'gstucht, herordeningen over het

inschrijven in de strafregisters der

korpsen van alle straffen , zon der

onderscheid en het niet uitbetalen

dermenagegelden aan, met provoost .

of cachot gestrafte militairen. Dag-

order van den 27sten april 1829 , n°.

26 § 2 en 7 82.

«.' Bepaling hoe zal moeten wor

den gehandeld met de Zwilser-

sche militairen , die tot de nationale

korpsen zijn overgegaan , wanneer

zij zich aan eerste desertie schul

dig maken. Circulaire van den 4den

mei 1829, litt. M 90.

Voorschrift over de behandeling

van alle militairen , welke wegens

eerste desertie met rietslagen en

verlies van de kokarde zijn ge-

slrajt. Circulaire van den i3den

mei 1829 , litt. L 93.

Kwartiermeesters bij de korpsen.

Verbod om in de kassen derzelve

ie veel gelden te storten.

Zie Administratie der korpsen.

Le
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i

L.

Ledergoed en paardentuig, (Fonds

tot vernieuwing van) Besluit van den ,

uden januarij 1829, n.° io5, bepa

lende het fonds over het jaar 1829. , •

Circulaire van den i6den daaraanvol

gende n°. 8. . ....... filadz. 1.

Leveranciers bij de korpsen. Ver

bod om hunne rekeningen bij dekorp-

sen te doen opmaken enz. Dagorder

van den 27slen april 1829 , n.° 26 § 6. —— 82.

LlCENTiATiE. der vier regimenten

Zwitsers. Zie Zwitsersche regi

menten.

Magazijnen van Oorlog. Zie Buskruid.

Majoors a la suite, bij de Infanterie en

Grenadiers. Hoorden aangesteld en

derzelver functien geregeld. Zie

Infanterie 'en Grenadiers, (A.f-

deelingen).

Marcherende troepen. Voorschrif

ten over de behandeling van gegra-

tieerde militairen, welke tot de

koloniale dienst overgaan , gedu

rende derzelver marsch naar het

algemeen depot der landmagt n°. 55. •

Circul. van den 11 april 1829, Litt. K. . ."4.

Ma-
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Marechaussee. (Korps.) Verplaatsing

eener brigade marechaussee van

Verviers naar Limburg. Aanschrij

ving van den 5'*eu mei 1829 , Litt. P. Bladz. 91.

Mariniers. (Korps) Bepaling over het

verrekenen, viet de korpsen der land-

magt , van de kosten van manschap

pen , die- tot de mariniers. overgaan. '

- Circulaire van den 5''en junij 1829 , n°. 5. 9^.'

Militaire detensie. (Huizen van) Zie

GEVANGENHUrZEN.

Militaire strafgevangenissen. Zie '

Gevangenhuizen.

Militairen. (Krankzinnige) Zie Krank

zinnige Militairen. '•*

(Vrijwillige) Zie VRIJwILLIGERS

bij de armee.'

Mineurs en Sappeurs. (Bataillons)

Besluit van den i8deu september 1829 ,

n°. 54, waarbij wordt vastgesteld het

reglement op de zamenstelling van

en het onderwijs bij de school dezer

bataillons^ en voorschrift van examen

voor de onderofficieren bij dezelve

aJteleggen tot 'het verkrijgen van

den rang van officier. Circulaire

van den \^d november 1829, Litt. A. .!

(170.

Besluit van den 2^sten mei 1828

n.° 73, waarbij wordt bepaald de op-

rig-
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rigting van drie balaitlons mineurs

en sappeurs en van welke, bij dispo

sitie van het Departement van Oor

log pan den 4-den december 1829, litt.

A. twee bataillons zijn geformeerd. Bladz. 198.

Modellen van een nieuw titelblad

van het hompagnies administratie

boeh en van nieuwe hompagnies f 21?

stam- en schuldboeken .] 3 2 1 .

(229.

MuziJKFONDS. Bepaling dat de offi

cieren , welke buiten hunne korpsen

* worden geèmploijeerd , mitsgaders

die als adjudanten aan generaals

zi/n toegevoegd , zoo lang van de

contributien voor het muziek fonds

ontheven zullen worden. Circulaire

van den 25slen maart 1829, litt. J. . 72.

N

Nachtlegers tij de korpsen. Zie Ka

zernering.

Nationale Militie. Voorschrift om

op den staat , welke jaarlijks aan

het Departement van Oorlog wordt

ingezonden , der miliciens welke

als onwilligen in de korpsen wor

den ingelijfd , ook te brengen al de

geenen die uit eenige andere hoof

de ter inlijving worden opgezonden.

Circulaire van den 2os'*u fcbruurij

* * * 1829 ,

 

.
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1829 , Litt. K. Bladz. 55.

Nationale Militie Verordening ,

hoe te handelen met lotelingen , die

in hun laatste dienstjaar , voor der-

zelveruit de dienst geraakte plaats-

. vervangers , ter indeeling mogten

worden opgezonden. Circulaire van

den i3den april 1829, Litt. H3. . . i 76.

—r Bepaling over de keus der mi

liciens , welke jaarlijks in de af-

deeling grenadiers en bataillons

jagers zullen moeten worden in

gedeeld. Zie Organisatie der Gre

nadiers en Jagers.

Verbod om plaatsvervangers ,

wanneer dezelve tot de vrijwilligers

zijn overgegaan en als onderoffi

cier bevorderd , hen tot het examen

als officier toelelaten. Circulaire

van den i6den november 1829 , Litt E. ' 209.

Nederlanden. (Prins Frederik der)

wordt benoemd tot Admiraal der

vloot en Kolonel-Generaal der ver

schillende wapenen der Landmagt,

en aan Hoogstdezelve het oppertoe-

zigt over het Departement van Oor

log opgedragen. Dagorder van den

3o december 1829, n.° .... a4g.

OF-
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O.

OFFICIEREN in het algemeen. Worden

wanneer zij buiten hunne korpsen

geemploijeerd of als adjudanten

aan generaals toegevoegd zijn, van

de contributien voor de boekerijen ,

het muziek en kleedingfonds vrijge

steld. Circulaire van den a5sten maart

1829, lett. J Bladz. 72.

Officieren der korpsen te voet. (Hoofd)

Zie Fourages.

Onderofficieren. Zullen wanneer zij

als plaatsvervangers in dienst zijn

getreden, niet tot officier kunnen

worden bevorderd. Circulaire van

den i6den november 1829, Litt. E. . 209.

Ontslag (Eervol) der vier regimenten

Zwitsers. Zie Zwitsersche regi

menten.

Oogziekte onder de militairen. Zie

Geneeskundige behandeling van

militairen.

Oorlog. (Departement van) Kennisge

ving van het besluit van den 25sten

december 1829, n°. 83 waarbij Zij

ne Koninklijke Hoogheid, Prins Fre-

derik der Nederlanden tot Admi

raal der vloot en Kolonel generaal

der verschillende wapenen van de

*** 2 land



xxxvi INHOUD.

landmagt benoemd en aan denzel-

ven wordt opgedragen het oppertoe-

zigt over het Departement van Oor

log ; mitsgaders dat den Luitenant

Generaal de Eerens is aangesteld

tot Directeur Generaal van Oor

log. Dagorder van den 3 o deOember

1829 , n.° Bladz. 24g.

Opzigters der fortificatien. (Militaire)

Besluit Tan den i8den september

1829, n°. 34 waarbij een voorschrift

wordt vastgesteld , nopens het exa

men der militaire opzigters van de

fortificatien , om tot den rang van

officier bevorderd te worden, en

circulaire van den i3^" november -168.

1829, Litt. A \l7°'

Orders voor bet leger. Zie Algemee-

ne orders voor bet leger.

Organisatie der afdeelingen Infanterie

en Grenadiers en bataillons Jagers,

lesluit van den 7den julij 1829 ,

n°. io4 houdende eene wijziging in

de formatie van de zeventien afdee

lingen Infanterie, de oprigting van

eene acbtiende afdeeling Infanterie

en eene afdeeling Grenadiers , mits

gaders van twee bataillons Jagers

en eindelijk eene nieuwe formatie

pan het garnizoens - bataillon. Ciicu-

laire
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laire van den 2osteD augustus 1829 ,

Litt. A Bladz f98*

(99.
Organisatie van het korps Ingenieurs ,

Mineurs en Sappeurs. Besluit van

den 27sten mei 1828, n°. 73 waar

bij de reorganisatie wordt vast

gesteld van het korps Ingenieurs ,

Mineurs en Sappeurs « . . 198.

P.

Paarde V bij de armee. Voorschrift

over het afgeven door de korpsen

aan de landbouwers van merriepaar-

deh , welke ter verkoop mogten wor

den bestemd, doch tot verbetering

van het paardenras geschikt mog

ten worden geoordeeld. Besluit van

den i4den april 1829 , n°. 8 en aan

schrijving van den 2den mei daaraan

volgende, Litt. B . .

Paarden en reparatien van paar-

dentuig. (Fonds tot verzorging van)

Vaststelling van hetzelve over het

jaar 1829. Besluit van den uden

januarij 1829, n°. io3 en circulaire

van den i6dei' daaraanvolgende, n°. 8.

Paspoorten van militairen. Voorschrift

tot het afgeven van twee soorten

* * * 5

ƒ85.

(88.

van
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van paspoorten 1) aan verdienstelij

ke militairen op de gewone wijze in

gevuld en 2) aan ongeschikte militai

ren , met aanwijzing dat zij verder

voorde dienst ongeschikt zijn. Cir-

cul. van den 2deI1 maart 1829, n°. 7. Bladz. 48.

Paspoorten van militairen. Voorschrif

ten betrekkelijk het ajgeven aan vrij

willige militairen,die de dienst verla

ten , van de bewijsstukken , welke tot

hun engagement hebben behoord. Cir-

cul. van den ioden maart 1829, Litt. C.2 —— 62.

Plaatsvervangers. Bepaling overhet

vervangen derzelve bij desertie enz.

Zie Nationale militie.

• Verbod om wanneer dezelven

tot de vrijwilligers overgegaan en als

onderofficieren bevorderd zijn, hen

tot het examen als officier toetelaten.

Circulaire van den i6^e" november

1829, Lilt. E 2o9,

Pontonniers (Divisie) Wordt onder de

tweede artillerie inspectie gebragt.

Zie Artillerie inspectien.

Provinciale kommandanten. Besluit

van den bosten junij 1828, n°. yg. Waar

bij aan deprovinciale kommandanten

het kommando over eene brigade

infanterie of kavallerie en daat tegen

aan eenen kolonel, kommandant eener

bri-
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brigade , een provinciaal kommando

kan worden opgedragen. Circulaire

~

Fbovooststraffen. Zie KRIJGSTUCHT.

R.

Reglementen. Wijziging in de regle

menten van de inwendige dienst

der infanterie en kavallerie van

den 2isten augustus 1817 , A5 en 18

januarij 1820, n°. Ii5 ten gevolge

waarvan de geneeskundige visitatien

bij de korpsen , voortaan telken tien

dagen zullen moeten plaats hebben.

Besluit van den 22sten januarij 1829,

n°* 97 en Circulaire van den ioden

februari) 1829, Litt. R. . . . . . . 32-

Ampliatie op het reglement op

de garnizoens dienst , vanden 11ja-

nuarij i8i5, n". 32, met betrekking

tot de militaire eerbewijzingen en

lijkplechtigheden bij het begraven

van Roomsch Catholijke militairen.

Besluit van den 7den april 1829 , n°.

20, en Circulaire van den 2osten daar

aanvolgende, Litt. H3 \ '

170.

—— herordening om de registers

***4 der
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der facteurs bij de korpsen voorge

schreven bij de reglementen op de

inwendige dienst , door de hoofd-ad-

ministratien te doen viseren. Dag-

order van den 27sten april 1829, n°. 26§5.Bladz. 82.

Reglementen. Op de zamens telling

van en het onderwijs bij de school bij

de bataillons mineurs en sappeurs, en

voorschrift van examen door de

militaire opzigters der fortificatien

en onderofficieren bij de bataillons

mineurs en sappeurs afteleggen , tot

het verkrijgen van den rang van

officier ; gearresteerd bij besluit van

den i8den september 1829 n°. 54. . —— 17»*.

Remontstukken der draagbare wape

nen. Sluiting van een additioneel

artikel op het contract tot het

leveren derzelve. Zie wAPENEN.

Reserve bataillons bij deAideelin-

gen Infanterie worden daargesteld.

Zie ornisatie der Infanterie, Gre

nadiers en Jagers.

s.

Schadeloosstelling voor fourages

der paarden van de hoofd-officie

ren en adjudanten der korpsen te

voet. Zie fourages.

Schoenen naar een nieuw model

aan
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aantemaken. Zie kleeding en uit

rusting.

Scholen bij de garnizoens kompagnien.

(Kinder) Zie Garnizoens bataillon.

Scholen bij de korpsen. Besluit van

den i8den september 1829 , n°. 34,

waarbij het reglement wordt vast

gesteld op de zamenstelling van

en het onderwijs op de school bij

de bataillons mineurs en sappeurs.

Besluit van den i8del' september

1829 , n°. 34. en Circulaire van den

iSdeu november 1820, Litt. A. . . Bladz. J
68.

70.

Scholen bij de korpsen. (Zang) Ken

nisgeving , dat den toonkunstenaar

Snel , met de inspectie dezer scho

len is belast. Circulaire van den

2i3ten december 1829, n°. 9. . . 238.

Schuldboek. Wijziging in het kom-

pagnies schuldboek , met bepaling

wanneer zulks zal worden ingevoerd.

Circulaire van den 26steu november

1829, Litt. P 211.

Stalen van ordinaire lakens. Zullen

voor de leverantie over 1829 nieu

we nummers bekomen. Zie Klee-

ding en Uitrusting.

Stamboek. Verzending van een nieuw

model kompagnies stamboek en be-

*** 5 . pa-
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paling van den tijd van invoer van

hetzelve. Circulaire van den 26sten

november 1829 , Litt. P. . . . . . Bladz. 211.

Stoeterijen. (Rijks) Voorschrift wat

zal moeten worden opgevolgd hij

het afgeven , door de korpsen, aan

den landbouw van zoodanige mer-

riepaarden , welke voor de militai

re dienst moeten worden afgeschaft ,

doch tot verbetering van het paar-

denras nog geschikt mogten wor

den geoordeeld. Besluit van den i4den

april 1829 , n°. 8 en aanschrijving van

den 2den mei daaraanvolgende, Litt. B. —

StrAfdivisien. Overplaatsing van

militairen bij' dezelven. Zie A1GE-

MEEN DEPOT DER LANDMAGT , N°. 3S.

Worden onder het toezigt van

twee Generaals gesteld. .... ' i56.

Strafgevangenissen te Leyden en

Aalst. (Militaire) Zie GeVANGENHUIZEN.

Strafregisters. Last tot het in

schrijven van alle opgelegde straffen

aan de militairen in de strafregis

ters der korpsen. Dagorder van den

27'len april 1829 , n°. 26 § 2. . . —— 82.

Studiën der officieren bij de korpsen.

Autorisatie om voor de boekerijen

aan te koupen het werk getiteld

krijgs-

f85.

88-
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krijgskundige aardrijksbeschrijving, in-

gerigt voor het militaire onderwijs

door J. C. Beijer. Circulaire van den

25stenfebr. 1829, Litt. X Bladz. 56.

Studien der officieren bij de korp

sen. Bepalingen, welke der officie

ren , die de commissie der studien

uitmaken , van de garnizoens dienst

bevrijd zullen blijven. Dagorder van

den 22stea april 1829, n°. 26 § 1 . 82.

T.

Tariven van kleeding en uitrusting

stukken voor de korpsen over 1829

bepaald. Zie Kleed, en uitrusting.

Tuchthuizen, Zie Gevangenhuizen.

ü.
Uitrusting. (Eerste) Zie Kleeding

EN UITRUSTING.

V.
Vaandels worden aan elk bataillon

infanterie , grenadiers en jagers

uitgereikt. Zie organisatie der

INFANTERIE, GRENADIERS en JAGERS.

Vaandeldragers bij de Infanterie,

Grenadiers en Jagers worden uit de

onder~officieren gekozen. Zie ORGA

NISATIE der Infanterie , Grenadiers

en Jagers.

' ■ D erzelver kleeding enz bepaald.

Zie Kleeding en uitrusiing. Vbr-
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VERKOOPINGEN van paarden bij de

korpsen. Zie paarden bij de armee.

-. Van onnutte administralive

papieren bij de korpsen. Zie Admi

nistratie der korpsen.

Verwisselstukken der draagbare wa

penen. Sluiting van een additioneel

artikel op het contract tot het

leveren derzelve. Zie WAPENEN.

VlCE-KORPORAALS. Zie KORPORAALS.

(vice)

Visitatie der militairen.(Geneeskundige)

Zal voortaan elke tien dagen moe

ten plaats hebben. Zie Geneeskun

dige behandeling der militairen.

Voorschrift van examen door de

militaire opzigters der fortificatien

en onderofficieren bij de bataillons

minevis en sappeurs afteleggen tot

het verkrijgen van den rang van

officier , gearresteerd bij besluit van '

tien \$teu september 1829, n°. 54. Bladz, 170.

Voorwaarden betrekkelijk het maken

van werken voor de dienst der for-

ficalien. (Algem.) Zie FortiFICATIEN.

Vri'willigers bij de armee. Veror

dening met opzigt tot de bewijsstuk

ken , betrekkelijk hun engagement,

welke hen , bij het verlaten van de

dienst zullen moeten worden terugge-

£e
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geven. Circulaire van den 'oden

maart 1829 , Litt. C2. . , . . . Bladz. 62.

Vri'willigers. Vaststelling van het

attest , hetwelk hen , op hun verzoek

wegens hunne dienst bij de staan

de armee, door de korpsen zal kun

nen worden afgegeven. Circulaire van

den 4den augustus 1829 , Litt. Q. . gi,

- Zullen , wanneer zij als plaats-

vervangers in dienst getreden zijn ,

niet tot officier kunnen worden be

vorderd. Circulaire van den i6den

november 1829 , Litt. B 309.

w.
Wape nen. Verzending van een addi

tioneel artikel op het contract voor •• i •

de leverancie van verwisselstukken

der geweren , en bepaaldelijk over.

het bewerken van de halzen der ba

jonetten j met verder > voorschrift i r

hoedanig bij de vernieuwing der ge

weer-hanen zal moeten worden ge

handeld Circulaire van den 2osten

{c

. 7.

Weduwen en weezen kas voor de

officieren van de Landmagt. Opgaaf

aan het leger, van den stand dier kas

op den i'ten januarij 1828. Circulaire

van den 5o5|en januarij 1829, n<1. 5.
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Weduwen en weezenkas voor de offic.

van d elan dm. Nadere bepalingen be

trekkelijk de verrekening tusschen de

directie der weduwen en weesenkas

en de hoofd-administratien der korp

sen van de uitbetaalde pensioenen,

gratijicalien en begrafeniskosten aan

de weduwen der officieren , met de

daartegen betaald wordende contri-

butien door de officieren. Circul. van

den 28sten februarij 1829 , Litt. M. Bladz. 44.

Weldadigheid. (Maatschappijen van)

Voorschrift hoedanig door de korp

sen zal moeten worden gehandeld ,

tot het betalen eener schadevergoe

ding aan de maatschappijen van

weldadigheid , voor de bedelaarsko

lonisten , die bij de korpsen over

gaan. Besluit van den 26s*eu februarij

1829 , n°. 4i en circulaire van den

gden niaart daaraanvolgende, n°. 5. ) „"

Werf-fonds. Bepaling der hoegroot

heid van hetzelve , over hetjaarivig.

Besluit van den 11 den januari] 1829 ,

n°. ioT en circulaire van den i6den

daaraanvolgende , n°. 8 1.

Werklieden bij de korpsen. Verorde

ning over het in dienst stellen der-

zelve door de kommanderende offi

cie-
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eieren. Circulaire van den, a5sten

november 1829, Litt. U. .... . . . Bladz. 21o.

Wollen stoffen voor de kleeding der

korps. Prijsbepaling derzelve overliet

jaar 1829. Zie Kleed, en uitrust.

Zangscholen bij de korpsen. .Zie

scholen bij de korpsen. . (Zang)

Zwitsers, herordening om die , wel

ke bij de nationale horpsea zijn over

gegaan , en zich daarna aan. eerste

desertie schuldig maken , bij de

strafdivisiert over ie plaatsen. Zie

Krijgstucht.Voorschrift wat er zal moeten

worden nagekomen bij het aangaan

van huwelijken door militairen uit

Zwitserland geboortig en bijzonder

van die , welke uit het canlon Gla-

ris herkomalig zijn. Circulaire van

den isten october 1829, n°. 10. . .

Zwitsersche regimenten in dienst

van het Kijk. (De vier) Besluit van

den 5ist«i december 1828, n°. 102 ,

waarbij dezelve eervol worden ont

slagen ; met bepaling hoedanig de

ojjicieren en verdere militairen zul

len worden behandeld en voorschrift

hoe dit besluit zal worden ten uit

voer gebragt. Circulaire van den

3isten januarij 1829 , n°. i4. . . Bladz

:

.

<
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VAN

DEN VORENSTAANDEN INHOUD.

Adjudanten bij de korp

sen Infanterie.

Adjudanten der divisie

en brigade generaals ,

mitsgaders der. kom

man deren de Generaals

in de groote militaire

kommando's.

Adjudanten der kom-

mandanten Van de

Artillerie Inspectien.

Adjudantenvan generaals.

Ad minislrateurs van klee

ding en wapening.

Administratie -boek.

Administrat. der korpsen.

Administratie fonds bij

de korpsen.

Advies brieven Van offi

cieren zonder troepen.

Algemeen depot der

landmagt n°. 55.

Algemeene voorwaarden

voorwerken tot de forti-

ficatiedierist betrekkelijk.

Algemeene orders voor

hut Ifger.

Artillerie inspectien.

Artillerie korpsen in het

algemeen.

B.

Bajonnet- halzen.

Bedelaars kolonisten.

Begrafenissen (Militaire)

Beijer (J. C.) Boekwerk.

Bibliothecken bij de korp -

sen.

Boekerijen bij de korpsen.

Brigades Infanterie.

Brood.

Bureau kosten.

Buskruid.

:.:. C.

Cachotstvaffen.

Contracten voor de le-

verancie van wollen en

andere kleedingstoffen.

Contracten voor de le-

verancic van verwis-

selstukken der gewe

ren.

Contracten voorde dienst

der fortificatien.

Con-
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Contracten voor leveran

cien van brood en fou-

rages.

D.

Dagorders voor het leger.

Departement van Oorlog.

Depot bataillon.

Depot der landmagt no.

55. (Algemeen)

Desertie.

Directeur Generaal van

Oorlog.

Distinctive teekenen. ' • .

Divisien Infanterie.

E.

Eerbewijzingen.

Examen.

F.

Facteurs bij de korpsen.

Flankeur bataillons.

Fortificatien.

Fortificatien. (Militaire

opzigters der)

Fourages.

G.

Garnizoens bataillon.

Garnizoens dienst.

Gegratiecrde militairen.

Geneeskundige behande

ling van militairen.

Generaal Majoors.

Generaals. (Luitenant)

Genie. (Dienst der)

Gevfegenhuizen.

Geweerhanen.

Grenadiers. (Afdeeling)

Gijmnastische oefeningen.

H.

Hospitalen.

HoofdolEeieren der korp

sen te voet.

Huisvesting en voeding.

Huizen van militaire de-

tensie.

Huwelijken van militairen.

I.

Infanterie. (Afdeeliogen)

Infnnterie.(Divisien enbri-

ga'des.)

Ingenieurs. (Korps)

ïnspectien. (Artillerie) .

Instructien.

Instructie bataillon.

Jagers. (Bataillons)

K.

K a c li o is traffen.

Kavallerie. (Regimenten)

Kazernering der troepen.

Kinderscholen bij de gar

nizoens kompagnien.

* * Klee-
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Kleeding en wapening.

(Administrateurs van)

Kleeding fonds der offi-

' eieren.

KJeeding- en reparatie -

fonds.

Kleeding en uitrusting ,

groot équipement, le

dergoed en paardentuig.

Kolonel Generaal van

alle de wapens der

landoiagt, .

Kolonels.

Kolonien der maatschap

pijen vanWeldadigheid.

Kommando's,

Korporaals. (Vice)

.Kontracten.

Krankzinnige militairen.

Krijgstucht.

Kwartiefmeesters bij de

korpsen.

*... L, _ ;

Ledergoed en paarden

tuig. (Fonds tot ver

nieuwing van)

Leveranciers bij de korp-

. sen.

Licentiatie der vier re

gimenten &wilzers. .

M.

Magazijnen van Oorlog.

Majoors a la suite bij de

Infanterie en Grena

diers.

Marcherende troepen.

Marechaussee. (Korps)

Mariniers. (Korps)

Militaire detensie. (Hui.

zen van)

Militaire strafgevangenis

sen.

Militairen. (Kran kzinnige )

Militairen. (Vrijwillige)

Mineurs en Sappeurs.

(Bataillon.)

Modellen.

Muzijkfonds.

N. ,

Nachtlegers bij de korp

sen.

Nationale militie.

Nederlanden. (Prins Pre-

derik der)

O.

Officieren in lietalgemeen.

Officieren der korpsen

te voet (Hoofd)

Onderofficieren,

Ontslag. (Eervol)

Qog~
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Oogziekte onder de inilir.

Oorlog. (Departement van)

Opzigters der fortificatien.

(Militaire)

Orders voor het leger.

Organisatie der afdeelin

gen Infanterie en Gre

nadiers, de Bat. Jagers,

. en hetgarniz. bataill.

Organisatie van liet korps

Ingenieurs , Mineurs en

Sappeurs.

P.

Paarden bij de armee.

Paarden en reparatien

van paarclentuig.(Foftds

tot verzorging van)

Paspoorten van militairen.

Plaatsvervangers.

Pontonniers. (Divisie)

Provinc. kommandanten.

Provoos tslraffeD.

R.

Reglementen. R emonstuk_

ken der draagbare wa

penen.

Reserve bataillons bij de

afdeelingen Infanterie.

S.

Schadeloosstelling voor

fourages.

Schoenen. ••

Scholen bij de garnizoens

kompagnien. (Kinder)

Scholen bij de korpsen.

Scholen bij de korpsen»

(Zang) •

Schuldboek.

Stalen van ordinaire la

kens.

Stamboek.

Stoeterijen. (Rijks)

Strafdivisien.

Strafgevangenissen te Ley-

den en Aalst. (Militaire)

Strafregisters.

Studien der officieren bij

de korpsen.

Tt

Tariven van kleedingstuk-

ken voor de korpsen.

Tuchthuizen.

Ü.

Uitrusting. (Eerste)

V.

Vaandels.

Vaandeldragers bij de In -

fanterie , Grenadiers en

Jagers.

Verkoopingen.

Verwisselstukken der

draag
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draagbare wapenen.

Vice-korporaals.

Visitatie der militairen.

(Geneeskundige)

Voorschrift van examen.

Voorwaarden van wer

ken voor de fortificatie

dienst. (Algemeene)

Vrijwilligers bij de armee.

W.

Wapenen.

Weduwen en weezenkas

van de officieren der

landmagt.

Weldadigheid. (Maat

schappijen van)

Werffonds.

Werklieden bij de korp

sen.

Wollen stoffen vuor de

kleeding.

Z.

Zangscholen bij de korp

sen.

Zwitzers.

Zwitsersche regimenten

in dienst van het rijk.

(De vier)

RE-
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RECUEIL MILITAIR.

18.29. .;

. v. . s

-• iA/VuLi. ..ca „..*/, V:vi''Mvr.e, na. . \ .v :..

„f '.:. c (Brussel den 16 Januari} 1829 n.' 8.)

L)e Commissaris Generaal van Oorlog. '

!Gezien 's Konings Besluit van den 1 ide de- Kleeding

zer n.° jo3. . . , «n uitms.

Gelet op de opgave, van den Heer Adminis- ^™S *" "

trateur van, d,e gevangenissen en het armwe- sén ran

zen van den i7ilen December 11. n.° 10 nopens de kleeding,

verdeeling van den arbeid welke,, gedurende het reParat'e

1 o . 1 11 • 1 •' uitrusting ,
Jaar 1029, in de onderscheiden gevangenissen , .
-.•■.•••"••.'" ••• > .• . o -o-, admistratie.,

ten dienste, van het Leger moet .gorden verrjgt. hamache-

Heeft goedgevonden , ter . uitvperjng der ten meut.wer-

deze door den Koning gegeven voorschriften * ving eni*

i ,• . 1 . alles over

en in overeenstemming met de bedoelde opgave . .
. JJ.6E iJX3r

van voornoemden Heer Administrateur mits de- X829 aan-

ze te bepalen : maak Tan

i.°vQat de prijzen waartegen de wollen stoffen g°ederen in

en alle voorwerpen van kleedinir en uitrus- " gevau" .

genhuizen

tmg , voor de landmagt aangeschaft en uit- euz.

gegeven kunnen worde.n voor dit jaar, zul-

1829. A jea
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Ien worden gevolgd , zoo als die voor 1828 zijn

gehandhaafd of bepaald, (*) en daj insgelijks,

voor 1829 zal worden te goed gedaan en in re

kening geleden , betzelfde bedrag of eene ge

lijke toelaag, als in 1828 voor het kleeding

en reparatie fonds voor eerste kleine uitrus

ting , voor vernieuwing van ledergoed en

paardentuig , voor verzorging van paarden

en reparatie van paardentuig , voor Adminis

tratie kosten , en voor werfkosten.

2°. Dat de leverancie van goederen door de

gevangenissen aan het Leger te doen , geschie

den zal in dezer voege , te weten :

Hemden van wit linnen en haverzakken * alle

door het buis van correctie te St. Bernard.

"Linnen pantalons, slobkousen, rokzakjes en

handdoeken , allen door bet buis van reclusie

en tuchtiging te Gent.

Linnen stat- en rijbroeken , mondzakken ,

vilten sc/iakots , borstels , waaronder ook ros.

borstels zijn begrepen, mitsgaders ruige rand-

sels en alle voorwerpen van ledergoed voor

troepen te voet en 'eindelijk bonte hemden en

linnen onderbroeken , beide voor 'het algemeen

Depot der Landmagt , alles door het huis van

reclusie en tuchtiging te f^ilvoordé.

Onderbroeken van bombazijn^en voering

lin-

(*) Zie Recueil militair 1828 , Deel I bladz. 59. '



linnen * respextivelijk de helft voor Je tucht

huizen te .; Gent en te Vilvoorde*

klaarden., dekens voor; het huis van reclusie

en tuchtiging te Leeuwarden.

Grijs ordinair laten ten dienste van het

Leger .en de hospitalen door de huizen van re

clusie en tuchtiging te Leeuwarden en 'sBosch ,

terwijL de confectie van kleeding stukken en

schoeijsel voor de korpsen , op de gewone wijze

zal blijven plaats hebben , in de huizen van mili

taire detensie te Lei/den en te Aalst, mits

gaders in de tuchthuizen te Leeuwarden en

'* Bosch. i. .

5°. Dat de Hoofd-Administratien der korp

sen , uitgezonderd de Regimenten Zwitsers

ten gevolge van de prijs bepaling voor stoffen

en goederen voor het loopend jaar 1839, we

derom contracten zullen aangaan voor de le-

verancie van het benoodigde gedurende het jaar ,

namelijk voor wollen stoffen , met de fabrie-

kanten die , bij de verdeeling der leverancie

van dat artikel bereids zijn aangewezen, en

voor alle andere goederen , met particuliere

leveranciers.

Zullende.voor de wollen sloffen in het bij

zonder de prijzen worden gegund, welke als

het miaimun zijn vastgesteld; doch zullende

dien onverminderd de uitgifte van de zelve ,

aan de meester kleedermakers, gelijk tot nu

op den voet verblijven^, bij circulaire van den

Aa n
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ïiden februarij 1323 (*) aangeWezéni'!als"iijn-

de de gehandhaafde prijzen der kleeding stok

ken, daarop berekend , terwijl , overigens voor

de andóre goederen bij het contracteren' de

prijs zal worden bedongen, en de 'linnen goe

deren dit maal nog op de staleri' van '1821

besteed worden ,als hebbende de stalen bij cir

culaire van den 2gsten ' augustus des "Verleden

jaarS n°. 19, aan de korpsen toegezegd , nog

niet verstrekt kunnen worden, en de gewone

leveranciers bovendien al werden die stalen ook

op dit oogenblik gegeven eerts naar ' dfezelvo

zouden kunnen leveren , na het tijdstip der nieu

we 'bleek. .-.-..

4.° Dat de contracten voor de leverancie van

goederen aangegaan , welke ook door de ge

vangenissen worden geleverd , aft naai? gewoonte

de clausule zullen moeten' bevatten dat, 'door

de behoefte , wordt verstaan , al het 'henoo-

digde, bonen hetgeen dat uit de gevangenis

sen zal worden gezonden. • '.'' "^A..

Zullende deze clausule, mitsdien thans ook ,

in de contracten voor lakens, moeten voorko

men. ..• i'ji.' .vtnv-ji

5." Dat de aanvragen om gdèdèrenaah de

gevangenissen (waarvan de wijze is.ivribrgèschre-

veri bij de circulaire van' den' 22t'*» augustus

•..'!'' ..m.vnr, T82g

!' '" •• . .••.!'•' ". ;i.: •. . .-,-i.-.• •>' in •

(*) Zie tteceuil militaif ÏS23 'üe'et I ,"tiadz ' &." '' f|'

'i - A



1828 n.° 4,) (*)dit jaar zullen behooren te ge -

schieden , naar de hieUwe 'vêfdeelinq der le-

verancie hierboven bij.bëfSVpunt aangewezen, en

mitsdien voortaan zich Oofc 'tot .on derbroe ken van

bombazijn zullen moeten' uitstrekken , terwijl het

grijs laken echter '0iet.i aangevraagd zal. moe

worden , als zullende dit uft krachte van speciale

beschikkingen aan de korpsen' worden geleverd.

En 6.° dat men bij hét, uitsnijden der stalen van

de ordinaire lakens', 'welke°Ontvangen worden: .• -

op de contracten' die mi zullen worden aan

gegaan , eene nieuwe nummering zal beginnen ,.

en tot dat einde ieder soort met n°. 1 aanvangen.

Zullende de noodige exemplaren van deze

dispositie worden gezonden aan de Hoofd-Ad-

ministraiien van alle de korpsen van de Ar

mee, uitgezonderd het korps Marechaussee; voorts

aan het Departement van -den grootmeester

der Artillerie; aan den Heer Luitenant Gene

raal Opperbevelhebber der [Cavalerie ; aan de

Heeren bevelvoerende Generaals in de groote'

militaire kommando's ; aan dte Heeren Generaats

belast met het toezig over dé korpsen Infan

terie ; aan den Heer Kolenel Chef voor de tt\-

gemeene Directie der Genie , en eindelijk aan de

Heeren Agenten van het Departement van

Oorlog in de groote militaire kommando's.. ". •"

(gei'eekend) FR E D E R I K. .rt

_ — —

(*) Zie Recuei! militair 1828, II Deel bladz 41.

A 5



(Brussel den 20st™ januari] 1829 »•• 2 (*)

Aan de Heeren Luitenant Generaals en

Generaal- Majoors belast met het toe-

zigt over de kor.psen Infanterie in de

zes groote mUitqire commando's.

Additioneel AJg een vervolg op . mijne missive van den

artikel op 33steu. decembejf...jSajS.p.? »6 (f) ji.heb ik de eer

U Mijnheer hiernevens te doen toekomen een
tract voor ^ ' ' . "

remontstuk- genoegzaam aantal exemplaren van het addi-

kcn. tioneel artikel .op het contract met den wapen-

fabrikeur J. Devillers te Luit gesloten , we

gens het leveren van verwisselstukken aan de

korpsen van het leger , en bepaaldelijk met op-

zigt tot het bewerken der halzen van de bajon-

netten , U verzoekende om daarvan aan de korp

sen onder uwe bevelen, mededeeling te doen.

Ik bedien mij van deze gelegenheid om U

kenbaar te maken,, dat , daar het vernieuwen

der hanen aan de sloten der geweren eene

herstelling is , welke zeldzaam plaats heeft , het

cclitur om die reden verkieslijk is voorgekomen,

om ingeval eenige reparatie aan zoodanig stuk

behoort plaats te hebben, alsdan den haan ge

heel te vernieuwen daar het gedeeltelijk ver

nieuwen van het lijf, de bovenlip en steenschroef

en het als dan yan pas maken dier onder

scheiden dcelen , Diet dan een gebrekkig en

weinig duurzaam werk opleveren. Ik

(*) Eeue gelijke aanschrijving als de vorenstaande is aan

de verdere militaire en Administrative autoriteiten gedaan.

(|) Zie Recueil Militair 1827 , bladz 319.
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Ik verzoek U dan ook, om zorg te willen

dragen dat voortaan door de korpsen onder

Uw toezigt, geene enkele hanen meer, van de

wapen fabrikanten te Luik, maar hanen com

pleet tèr vernieuwing worden opontboden.

De Commissaris Generaal van Oorlog ,

. , (geteekend) FREDERIK.

;.i': --.v.4'a vt ::o:j :^:-ii

" . ' .. l,',l jl j;::^': ;,

- '1 ... .:•;.; ' . i .

»

A DDITIONEEL ARTIKEL , op het

met den wapen- leverancier J. Devil-

Jers, den s4-sten november 1827 , aan

gegaan , en den fó&n december daar

aanvolgende onder n.° tggs geappro-

beerd contract, voorde leverancie van

de remontstukhen tot onderhoud der

draagbare vuurwapenen , bij de onder

scheiden korpsen der armee in ge-

bruik.

De aannemer der voormelde remontstukken,

verbindt zich hiermede, om na de kennelijke

goedkeuring van dit Additioneel Artikel , alle

de bajonetten welke ljij ingevolge zijn hooger

aangehaald contract verpligt is, in zijn voor

raad magazijn opteleggen , en aan de korp-

*en te verstrekken , zoodanig te doen vervaar-

A 4 di.
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digen , dat daarbij de kling en bogt, uit een

en hetzelfde stuk staal gesmeed is, en aan der-

zelver halzen zich dus geen ijzer meer bevind

als tot de welling van dat gedeelte met. den

schaft, noodzakelijke vereischt wordt, zul

lende voor de meerdere kosten, die daardoor

mogten ontstaan, aan hem , boven de prijzen,

welke in het tarief., geannexeerd aan het

voorzegde contract, vermeld zijn, voor elk

bajonet nog 12 cents worden betaald.

Aldus gedaan in vier eensluidende afschrif

ten , te Luik den vijf en twintigste novem

ber 1800 acht en twintig.

.; ,...". BUL LOT, J. DÉVILLERS.

Kapit. der Art; , Inspect.

_. der draagbare wapenen.

Goedgekeurd * op grond dér aanschrijving

van Zijne Koninklijke Hoogheid den Com

missaris-Generaal van Oorlog , van den 2os,en

december 1828 , n.° 1 , den iod*u .januarij

1829 daaraanvolgende.

's Cravenhage den ioden januari) 1829.

•' ' fi" . . . ::! : :,

De Directeur' van het Departement van

den Grootmeester der Artillerie,

H. R. TR I P.

(BiuT
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* ,• ., . r,,"i. . (Brussel den 30sten januarij 1829 , ,n.° 5.)

i', .A(fn de Heeren Generaals en verdere

Officieren van. het Leger.,

De directie der weduwen 'èn wezen-kas voor SlaDi1 der

dë Officieren van dé land magt .over den jare weiluwenen

o i • ,.',.. weeienkas ,

1027, rekening en verantwoording eedaan heb-' ,.
' ° a D opljannunj

bende , heb ik de eer hierbij van den staat is28.

derzelve , aan de belanghebbende, mededee-

ling te doen. : . . '.: '.•','

'Be ontvangst heeft bestaan: ' -•....; .

X.° Van de Officieren in werkelijke dienst s

a. Gewone contribu-

tien ƒ59,808,91

b. 10 jarig fournisse-

n'ent - 5o,377,85

c. 5 « idem... - ,4,489,68

d. Voor verhooging

van rang - 10,207, 66

-/io4,9i4,io

2.0 Van de gepensioneerde

Officieren : /

a. Gewone contribu-

tien ƒ 5,916,08

b. 10 en 5 jarig four-

nissement - 5,543,65

3.° Van de pensioenen der we

duwen gekort voor niet aangezuiverd

1 o en 5 jarig fournissement :

- ƒ11,460,03

Transport, f1 1 6, 374, 1 5

o. io
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Transp./ 1x6.574,1 5

a 1o en 5 jarig fournissement. - 5,469,8i

4.o Renten van ingeschreven ka

pitalen op het grootboek der nati

onale schuld, na aftrek der kosten. - 76,3^0,00

5»a In mindering der contri- ; ;;"i

butien van Officieren, dienst , ' „/.:.:{

doende in de West-Indiè - 8o4,47

Makende met het saldo in kas , ; .

op ljanuarij 1827, ad - i,i45,S4i

Eene totale ontvangst van ƒ 198,124,251

Waartegen de uitgaven zijn geweest:

X.° Voor aankoop #

vanƒ90,0oo inschrij- V

vingen op het groot

hoek der publieke ,

schuld / 47,430,70*

2.0 Pensioenen aan

weduwen.... - 129,885,06

5.° Toelage voor 72

kinderen boven het

getal van drie voor

elke weduwe - 2,669,51

4.° Onderstand

aön 84 ouderlooze

kinderen - 8,864,o1

5.° Begrafeniskos

ten voor 55 overle

den officieren - 5,85o,oo

Transp./ 194.689,53*
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Transp./i94,639,58l

6.° Restitutie aan

oftttiéreit " die ' dè

dienst' Hfebben vev-

laten..'i^:;V.. - 2,557,81

yo- (Diversen.

Voor uitkeering

aan drie verminkte •

milït'Sireii'i' renten

vaneen daartoe ge-

gèVen' kapitaal.!. .... - 195,00

./i97,342,.igi

Zoodat op 1 jannarij 1828 in

kas blijft f 88i,86

En voorts dat het getal we-

dnwen , hetwelk op 1 januarij

1827 beliep 5i3

Is vermeerderd met 55

Te zamen 568

Doch dat daarentegen zijn overleden. 1 51

En hertrouwd ,
.) ■«

Waardoor op 1 Januarij 1828, het

getal der gepensioneerde weduwen be

draagt '. "52

De Commissaris-Generaal van Oorlog ,

{geteelend) F R E D E R I K.

r.i.



( :»? )

Extract. ( liruseel den Sisten Januarij 1^29,. u.° 14.)

. ..IjImH '3

Aan de Meeren Generaal MajaQjs ..££..

Luitenant Generaal , belastiirnet. het

ioezigt over de korpsen infanterie- in ,

het ist"> , 4*'" en Qden Groot,jfilitair

kommando.\ , ™
. • '. iHi »

» *• •• ''/ . ': l!> !! .•

Ontbinding Ik heb de eer UHEd.Gstr. te informeren:,

der vier jat net zijner Majesteit behaagd heeft bijj;hfir

regimenten . . , - , ', .. ' '."'
„ . sluit van den .iisleu december II. n.° 1o2,, de
Zwitsers. • . ~ "J~ ;

ontbinding der vier regimenten Zwitsers in

hoogsdeszelfs dienst te bevelen , onder zoo-*

danige bepalingen en voorwaarden , als bij

voorschreven besluit , in het breede zijni

vermeld. ' '

Bij de toezending van een afschrift van dit

besluit ,. verzoek ik UHEd. Gestr. namens zijne

Koninklijke Hoogheid den Commissaris Gene

raal van Oorlog, den inhoud van hetzelve ter

kennis te brengen , van de chefs der regimen

ten Zwitsers onder Uwe bevelen, met last om

hunne onderhoorigen,. dadelijk van de gunsti

ge verordeningen te onderrigten , welke Zijne

Majesteit omtrent Let eervol ontslag dezer re

gimenten heeft gelieven te maken. — Met oog

merk, om de behandeling der verschillende

punten , aanvankelijk het minst mogelijke ver

wijl te doen' ondervinden , heb ik de eer

UHEd. Gjestr. al verder te doen toekomen

een
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èeh'e'instructie (*) , dóor zijne Koninklijke Hoog

heid" gearresteerd èn 'betrekking hebbende,

tot aé wijze van uitvoering, der onderschei

den artikelen 'van het besluit, mitsgaders ten

aanzien van het geen door de chefs 'der re

gimenten Zwitsers in voorkomende omstandig

heden j 'zoo wel in het belangd van hunne on

dergeschikten , als ten meesten natte van 's Ko-

ning's'diensï, zal kunnen en behooren te wor

den in acht genomen.

Uit deze instructie, zal het UHEd. Gstr. hlij-

ken , dat zijne Koninklijke Hoogheid ten einde

opgedachte uitvoering, geregeld te doen plaats

hebben- :eto- 'tevens om de administrative ver

eveningen , bij de regimenten Zwitsers te be

vorderen, speciale gedelegeerden heeft gelie

ven te benoemen. —

Zijne Koninklijke Hoogheid verlangt , dat

door UHEd. Gstr. , voor zoo verre de nood

zakelijkheid daartoe uit> de. voorschreven in

structie zal blijken , en Jiet belang van 's Ko-

nings dienst zulks zal vorderen , in verstand

houding met die gedelegeerden zal worden

gehandeld , ten aanzien van al hetgeen de li-

cenciatie der regimenten. jZwitscrs betreft; zul

lende door UHEd. Gest. aan de chefs dier

korpsen iu het bijzonder onder het Oog. ge-

-r:m:i' '..*i .;:-.- ;.• nrf, i.. .. bragt

i'vn . '..j, '> ''—'—i ) .. ')"i'.) ; ... !'. .•• ;———~—

£*) De hierin y^rmelde instructie ynn geen algemeen belang

lijnde, is liet onuoodig geoordeeld om,dezeive te plaatsen.
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bragt moeten worden , dat zijne Koninklijke

Hoogheid verwacht , dat 2 ij van hunne zijde ,

niet in gebreken zullen blijven om mede te

werken , tot het bereiken van het doel , ver

meld in art. a6 van het besluit , volgens het

welk de ontbinding der Zwitsersche regimen

ten , in diervoege zal zijn te bespoedigen dat

het grootste gedeelte derzelven, reeds in de

maanden september en october aanstaande ,

ontslagen zij. :

De Géneraal Majoor Directeur voor

het personeel en de Militaire zaken.

{get.) B.oo VAN TENGN^GEUU, ,

Besluit van den 3ltt»n' december 1828 n.» 102.

"".' JVy .W I L E E M. hij de Gratie Gods

Konikg der Nederlanden, Prins

van Obanje-Nassau , . Groot Hertog

van Luxemburg enz. , enz , enz.

Gelet op art 59 der kapitulatie tot aanwer

ving en instandhouding van vier regimenten In

fanterie in onze dienst door ons in der tijd, met

onderscheidene Zwitsersche cantons gesloten ,

en
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en waarbij wij ons voorbehouden hebben, de

mogelijkheid om hij onverziene zich voordoen

de omstandigheden de voormelde regimenten

te licencieren.

In aanmerking nemende dat dergelijke bij

zondere omstandigheden thans aanwezig zijnde ,

'frRijks belangen vorderen dat van het ge

dachte voorbehoud door ons worde gebruik

gemaakt.

Willende bij die gelegenheid de ondubbel-

zinnigste blijken geven van onze tevredenheid

over de zwitsersche troepen in onze soldij'

die zich ons volledig vertrouwen hebben waar

dig getoond en van onze achting voor dezwit-

sersche krijgslieden in het algemeen , .die zich

ten allen tijde in de dienst dezer landen door

hunnen trouw en gehechtheid aan ons huis on

derscheiden hebben.

Willende tevens aan de daarbij onmiddelijk

betrokken kantonnale regeringen mitsgaders aan

geheel het Zwitsersche bondgenoodsebap het

bewijs geven , onzer voordurende toegenegen

heid en vriendschappelijke gevoelens , en mits

dien het noodzakelijke ontslag voor de belang

hebbende op de meest eervolle en voordee-

lige wijze doen plaats hebben.

Gezien de onderscheidene ter zake voorschre

ven uitgebragtte rapporten , door onze Commis

saris Generaal van Oorlog en door Onzen Mi

nister van Buitenlandschc zaken in het bijzon

der
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der het gezamenlijk rapport dier départemfen-'

ten van den 16 en 27 dezer La. TJi3 en n.°it).'

Hebben besloten eri besluiten:

A.rt 1. De eervolle ontbinding der vier re-'

gimenten zwitsersche infanterie in onze dienst

kracbtens art. 5g der kapitulatien met on

derscheidene kantonale regeringen gesloten zal

plaats hebben met den 5 isleh december 1829,

tegen welk tijpstip de voormelde vier regimen

ten uit onze dienst zullen worden ontslagen.

2. De werving zal geacht worden met den

isten december' jl. te zijn gestaakt en mitsdien

geen reëngagement na voorschrevene dagteeke-

ning worden goedgedaan.

3. Het 'kader der officieren zoo als hetzelve

bij de kapitulatien of latere' wijzigingen van de-

zélve vastgesteld i's , zal tot op den 5isten decem

ber ,1828 voltallig worden gehouden. Na

diert* datum 'open vallende vacatures zullen al

leen ingeval dezelve hét' gevolg zijn van over

lijden, aanspraak op bevordering kunnen geven.

4. Te. rekenen van den \stBU januari}' i83o

zullen aè officieren van de vier regimenten

Zwitsers, gedurende den tijd, voor welken de

respective'k'apiiulatien gesloten worden , bet hal

ve tractement van hunnen 'rang genieten',' zon

der eenïge korting ten behoeve van' dé schat

kist (het geval van schuld jegens het rijk

daarvan alleen uitgezonderd)' én met vrijla

ting om hetzelve te verteren bet zij 'in hun

va-
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-vaderland het zij elders waar zij zulks zullen

goedvinden. • > - .••

5. Ten aanzien der traktementen waarvan het

genotv bq dezen , het zij voor de helft , het zij

voor éenig gedeelte aan de belanghebbendeis toe

gekend , wordt het bedrag zoo als hetzelve voor

de onderscheidene rangen , bij de onderlinge ka-

'piudatien is vastgesteld, tof grondslag genomen.

"'6/ De uitbetaling der voprgeschrevene trak

tementen, mitsgaders der gedeelten van sol

dijen ,' der pensioenen, gagementen en gratifi

catien , 'waarvan later zal worden gewaagd,

zat in de Nederlanden plaats hebben. ;,-

• ArU 7'. Zoodanige Zwitsersche officieren,, die ,

het zij in Nederlandsche dienst, hetzij in andere

diensten mogten overgaan , zullen geene aan

spraak kunnen maken op het halve trakte

ment bij art. 4 omschreven. Insgelijks zul

len zij:, die in dat genot, zullen gesteld zijn,

hetzelve verliezen, wanneer zij, later in dienst

•Ana eenige vreemde mogendheid treden.; öe

militaire functien of civiele emploijen, welks

-hun iri hun vaderland mogten worden opge

dragen zullen ten dezen van geen invloed zijn.

Het voorschrevene is mede toepasselijk op de

eventueel toetekennen pensioenen, Wordende

-aan de belanghebbenden vergund, om het hun

-toegelegde halve traktement of pensioen te cu

muleren met zoodanig pensioen als hun ter

zake van gepresteerde diensten , vroeger dan

B den
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den aanvang van 'hanrie' • militaire loopbaan

hier te lande, door eenigc vree mde imogend

heid' mogt zijn: toegekend.' ' .•',th. i;. 'r .".

[ i 8t :Öp:het tijdstip dats de ouderschejidepe ka-

pitnlatien houden' afgeloopen zijn, : KitxLe be

taling' der halve traktementen bij art» A toe-

ge«5ta*,n ,:' 'éphodderi ; doch zullen op dat tijd

stip 'de\ ofïibieren ;did in overeenstemming; met

arti • 4l der kapitulatieri op eeriigi pensioen

aitftptfawk 'fcunnen maken ,: in het , genot van

péHstoën': worden 'gesteld;. bij de; berekening

dief .p:éfisiotenen , zioHert dé jaren, ..van •: i;85o

af aan, .géJaren dé'; welke die officieren' innin-

aétfivUöit h ebben doorgebrngt , • alsv .effectieve

dienst] tfrèn • worden begrepen , gelijk' mede de

bepaling van ai'tï ift der feapitulatie yi daarbij

vêtir toe passing kal z'^/t. i•"'ii. i •tn ! A • tni

'•gI A.atri d« officieren die tijd«nside eerste op-

rigfrbg der regimenten , door het dadelijk aan

bod: hun nerf diéftst, de formatie dor regimen

ten hebben' bèVor.decd , en mitsdien, de. «ens.te

kaÖ-efs hebbéni' daargesteld , zal,.als oen. bij

zonder blij k van" welwillendheid voor hèt in-

voiege voorschreven- gegeven 'g»ed ^ voorbeeld,

i«i <tfc plaats' van het 'halve traktement bij artu 4

toe'g'èkéWd ,. bet aanbod worden gedaainrvan een

pensioen , 'gi:'.eken<l naar dertig jaren dienst

ingeval zij, op, grond van art; 45 ddr kapitu}-

latie: geene meerdere dienstjaren 'nogten . kun

nen doen gelden, onder de mits npgtans j Idat

het
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het aldus, door hen te verkiezen pensioen zal

ingaan, met den i£tQn januari] i85o.

1o. Aan alle de overige officieren niet in

de termen, van art. 9, vallende, doch meer dan

vijf dienst jaren, hebbende, zal insgelijks, in

du plaats van bet halve . traktement bij art. 4

toegekend, bet aapbod. worden gedaan van een

pensioen, berekend, naar een diensttijd van

tien jaren boven dien welken zij werkelijk, ge

presteerd bebben , desgelijks onder de mits,

dat liet aldus door hen te verkiezen pensioen

zaLdngaau;.met den islea januarijfNiSSo ,

,it. Onde£. de,benamj}ng van officieren wor

den, verstaan alle zoodanige personen, be-

hoprepd.e tot den staf, der regimenten, die in

hunne betrekkingen met. den .rang van .officie

ren zijn gelijk gesteld.. . „,,, , . _ .... .,.;.••

. 13. Aan de oiider- officieren en soldaten wier

dienstverbintenis zich verder uitstrekt dan

tot den 5rst?n december 1829 , zullen op bet

tijdsüp.der ontbinding van de regimenten , gra-

tilicatien voor eins worden uitbetaald en zulks

in de.yplgende. verhouding, te weten i>:t.^j ::>..

,Aan de. pnder -officierea .en soldaten,, ^icb.

in liunne eerste dienst-verbindtcnis bevinden

de , .eene,gïatificatie gelijkstaandej met bet be

drag van 3 maanden soldij. ;., ir\'i'o

. Aan de,.$>oodanigen die eene tweede, verbin

tenis hebbeu aangegaan , bet bedrag van een

jaar soldij. %i en ... n':.,A>-; :. i.u.''^i' '*

B 2 Aan
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Aan degenen die een derde engagement zijn

ingetreden , het bedrag van twee en een half

jaar soldij.

Bij de berekening dier engagementen , wordt

als beginsel voorgeschreven: dat geene dienst

verbintenis voor minder dan vier jaren in'

aanmerking kan komen , ten ware dezelve

door een zes jarig engagement zij voor afge

gaan.

i3. Aan de kadets bij de regimenten Zwit

sers zal bij derzelver licenciatie , het bewijs van

een eervol ontslag in den rang van 2de lui

tenant worden nitgereikt , benevens eene gra

tificatie voor ééns ten bedrage van een jaar

traktement aan voormelden rang verbonden,

boven en behalve eene schadeloosstelling' voor

reiskosten ad 56 cents per uur. '

i4. Zoodanige officieren der vier regimen

ten Zwitsers, die verlangen mogten, in Ne-'

derlandsche dienst te Wijven en mitsdien met:

i° januarij i83o bij de nationale korpsen over-i

tegaan ', zullen zich daartoe kunnen wenden. tot-

het Departement v.in Oorlog ,.alwaar hunne ver

zoeken het onderwerp van een bijsohder "on

derzoek nopens derzelver bek waaniheiÖ- enge-'

drag en verder eener aandachtige overweging,

zullen uitmaken. ü..iOT i. n~" p

i5. Dé officieren, die naar aanleiding van

het voorafgaande artikel bij het Nederlandsch

leger wenschen geplaatst te worden , zullen

hunne
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hunne verzoeken tegen den' isteu mei 1829

aan ónzen Commissaris Generaal van Oorlog,

door tusschenkomst hunner chefs , moeten doen

toekomen.

16. De Zwitsersche officieren, welke aldus

tot de nationale troepen mogten worden toe

gelaten zullen hunnen rang en ancienniteit be

houden , terwijl zij geheel en al zullen worden

beschouwd en behandeld als de inlanders , en

mitsdien alle de voordeelen genieten voor de

ze bepaald.

17. Ingeval Zwitsersche officieren, die tot

het nationale leger zijn overgegaan , later tot

pensioen in aanmerking mogten komen , zal de

tijd van dienst bij de Zwitsersche regimenten

hier te lande, sedert het tijdstip der eerste

kapitulatie niet alléén , maar zullen ook hunne

bij art. 43 derzelve omschrevene diensten, wor

den toegerekend , terwijl zij naar gelang van

omstandigheden, geregtigd zullen zija tot de

gunst bij art. 42 der kapitulatie aan de Zwit

sersche regimenten toegekend.

18. De onderofficieren en manschappen der

Zwitsersche regimenten , die op het tijdstip

der licenciatie, bij het Nederlandsch leger wen-

schen overtegaan, zullen zich daartoe in tijds

behooren aantebieden , deze militairen zullen ,

zoo veel doenlijk worden toegelaten , en wel

voor het leger in Europa , behalve bij het

wapen der infanterie , ook bij het wapen der

13 3 ku
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kurassiers en dat der artillerie, voor zoo: ver

re namenlijk zij daartoe de geschiktheid be

zitten. Van gelijke wordt het hun Vrijge

laten , zich voor de dienst in de kolonien te

verbinden. • :.'.i ,0i

Zoodanige Zwitsersche Militairen, wier en

gagement zich verder dan den i'ieu. Januarij

]85o uitstrekt en die genegen mogten zijn ,

al dadelijk gebruik te maken der bevoegdheid

om bij het nationaal leger «vertegaan., zullen

daartoe worden voorgedragen en zal aan hun

verlangen dadelijk kunnen worden voldaan , on

der genot van hét gewone liandgeld , boven

«n behalve de gratificatie bij art. 12 van dit

besluit bepaald.

19, Van 1° Januarij 1829 af aan, zullen aan.

de onderofficieren en manschappen geene nieuwe

kleedings en équipement.? stukken verstrekt wor

den , dan naarmate de noodzakelijkheid zulks

gebiedt waarvan ten genoege van het Depar

tement van Oorlog het bewijs zal behooren te

worden verstrekt.

20. De onder - officieren en manschappen

znlien hunne kleeding bij het verlaten van de

dienst , zonder onderscheid behouden. ;

31. Aan alle de naar Zwitserland , ten

gevolge der licenciatie terugkeerende onder-offi

cieren ;ep manschappen, zal in overstemming

met hét bepaalde ., bij het slot van art. 28 der

kapitulatic, 10 cents per uur, te rekenen van

hun-
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hunne: tegenvyoordige standplaats tot,,die yan

het werf depot , voor reisgeld worden uitbe

taald. . , .t)

32, De vaandels aan de respectieve regimen

ten in der tijd uitgereikt, zullen op eene pleg^

tige en eervolle wijze , worden ingetrokken en

aan de chefs derzelven worden ter hand ge

steld , met vrijlating om die naar Zwitserland

terug te brengen. , , ,>

•25. Allé wapenen , het ledergoed , het naehtr

leger, voorts al hetgeen in de magazijnen der

regimenten aanwezig is, , zal als eigendom van

het Rrjk, behoorlijk verantwoord en aan de

daartoe gecommitteerden overgegeven worden.

s4. Officieren die zouden verkiezen in plaats

van het genot van het hij art. 4 bjepaalde hal

ve traktement, of wel voor zoo- verre zij tot de

eerste kaders behooreii , in plaats van het bij

art. 9 aangeboden pensioen bij wijze van uitkoop

eene som in eens te ontvangen , gelijkstaande

aan het bedrag, van drie jaren van het volle

traktement , aan de respectiv.e rangen verbon

den , zullen onder afstand van nlle verdere

aanspraak op schadeloosstelling of belooning ,

de reiskosten daarvan uitgezonderd , zich tot dat

einde aan het departement van Oorlog kunnen

adresseren , alwaar dusdanige verzoeken in

gunstige overweging zullen worden genomen.

25. Bij aldien sommige officieren of onder

officieren en soldaten verlangen mogten vroe-

B 4 ger
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gèr xlan op den 5i''eiI december 1829, op

eenige der bij dit besluit vastgestelde voor

waarden , uit de dienst te worden ontslagen ,

zullen zij zich . daartoe , dadelijk door de ge

wone tusschenkomst hunner respeciive chefs ,

tot onzen Commissaris-Generaal van Oorlog

kunnen wenden, die op dergelijke verzoeken

het noodig regard zal slaan.

26. Onzen meergemelden Commissaris-Gene

raal wordt bij deze gemagtigd om de ontbin

ding der Zwilse'rsche regimenten in dier voege

te bespoedigen , 'dut het grootste gedeelte der

zelven reeds in de maanden september en oc-

tober van het volgende jaar , ontslagen zij, ten.

einde de militairen, die naar hun vaderland

mogten willen terugkeeren , voor den winter

in hetzelve kunnen aangekomen zijn : doch zal

dat gedeelte , hetwelk in het laatst van octo-

ber 1829 nog onder de wapenen is, als dan

bepaaldelijk worden ontslagen , en aan de mi

litairen in voorschreven geval verkeerende , des

niét te min de soldij tot 5i december 1829

worden goedgedaan , terwijl zij als alleen rei

zende of in detachementen vereenigd , op de

respective werf- depots in Zwitserland zullen

worden gedirigeerd.

Onzen Commissaris -Generaal van Oorlog is

belast met de uitvoering van het tegenwoordig

besluit, waarvan afschriften zullen worden ge

zonden aan onzen beminden zoon, den Prins

van
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van Oranje , aan onzen Minister van Ruiten-

lanJsche zaken , aan onzen Minister van Fi

nancien en aan Je Algemeene Rekenkamer , tot

informatie en narigt.

Gegeven te Rrussel den bisten december

iles jaars 1828 , het zestiende van onze rege

ring.

{geteehend) WILLEM

van wege den koning

{geteehend) i. G. DE mEY VAN streefkerk

Accordeert mefcdeszelfs origineel

De Griffier ter Staats Secretarie ,

geteehend d'hamecourt l. g.

B 5 (B



(Brussel den 3'den februarij 1829. litti « *y> •

' :.•":"•.:• .:- .....• .'. ..? ::..!

Aan de Heeren Luitenant Generaals en

Generaals-Majoor, belast met het toe-

zigt over de korpsen Infanterie ïn de

zes groote militaire kommando \s,

« den Kolonel Adjudant van Zijne

Koninklijke Hoogheid den Prins van

Oranje , Chef van de algemeene Direc

tie der Genie, •

« het Departement van den Grootmees

ter der Artillerie.

« Zijne Excellentie den Heer Luitenant

Generaal, Opperbevelhebber der Ka-

vallerie.

« den Kolonel kommanderende het korps

Marechaussêe.

« den Heer Inspecteur Generaal van de

Geneeskundige dienst der Land en Zee-

magt.

Verzorging Zijne Majesteit heeft bij dispositie van den

2osten december 1828, n.° 19, maatregelen d aar-

gesteld ten aanzien van de verzorging in het .

militairen, algemeen van krankzinnige militairen , in ver

band met de bestaande verordeningen betrek

kelijk het onderstands domicilie.

Ingevolge de bepalingen in voorschreven dis

positie vervat , behoort het Departement van

Oorlog , wanneer een militair krankzinnig wordt ,

denzelven dadelijk op de daartoe voorgeschre

van

krank/.in

nige

ven
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ven wijze in staat van interdictie te doenstel-

Jen , hem vervolgens, uit de dienst te ontslaan

en daarna van die verrigtingen onmiddelijk

aan het Departement van Binnenlandsche za

ken kennis te geven onder mededeeliug tevens

van alle zoodanige bekende omstandigheden ,

als tot de ontdekking van het domicilie van

onderstand, van den krankzinnigen zouden

kunnen leiden en met gelijktijdige opgaven of

aan denzelven al dan niet,eenig gagement toe

komt, hetwelk casu. quo zal moeien worden aan

gewend , tot geheele of gedeeltelijke voldoe

ning van zijne kosten van verpleging, na het

ontvangen van welke kennisgeving en inlichtin

gen , het Departement van Binnenlandsche

Zaken , zoodanigeu krankzinnigen, evenals alle

andere behoeftige krankzinnigen op de best

mogelijke en minst kostbare wijze zal doen

verplegen , hetzij ten laste der Gemeente van

dit Ri]k , welk mogt bevonden zijn onderstands

domicilie te zijn, hetzij ten las,te van het Rijk.

Uit opgemelde bepalingen, vloeit voort : dat

het Departement van Oorlog van deszelfs hij

missive van den 20sten november 1828 , La F,

aan U medegedeeld voornemen ter eigen ver

zorging van de krankzinnige militairen, moet

afzien en dat het zich moet bepalen ,. om ten

aanzien van de met uwe missive van den 8sten

december 1828 opgegeven krankzinnige mi

litairen , te verzoeken gelijk ik de eer heb na

mens
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mens Zijne Koninklijke Hoogheid den Com

missaris Generaal van Oorlog bij deze te doen ,

om de kommanderende officieren der korpsen

uittenoodigen, om zich bij den Prokureur des

Konings bij de regtbank van eersten aanleg ,

zitting houdende in het arrondissement waar

in de garnisoensplaats van den krankzinnigen

gelegen is , aantemeldcn , ten einde een vonnis te

verkrijgen , waar bij de krankzinnige in staat

van interdiciie wordt verklaard; en om dat

bewijs met naauwkeurige vermelding van de

bijzonderheden, welke tot aanwijzing van het

domicilie van onderstand moeten dienen , aan

het Departement van Oorlog overteleggen en

om bij aldien in het vervolg een militair in staat

van krankzinnigheid mogt geraken , dezelfde

regelen optevolgen.

Zullende omtrent zoodanigen militair wiens

krankzinnigheid niet in dien graad is , dat hij

in staat van interdictie gesteld kan worden,

en die evenwel niet bij bet korps kan verblij

ven , op het deswegens, door den Komman-

derenden officier van het korps waartoe hij be

hoort, aan het Departement van Oorlog, in-

tezenden rapport , door gemeld Departement,

eene andere beschikking worden genomen.

De Directeur voor het Personeel

en de Militaire zaken.

(geleekend) Baron van TENGNAGELL.

Be.
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Besluit van den SOsten december 1828 , n.» 19.

Wij WILLEM bij de Gratie Gods,

Koning der Nederlanden, Prins van

Oranje - Naussau, Groot Herto^

van Luxemburg, enz. , enz., enz.

Willende maatregelen, daarslellen , ten aan

dien van de verzorging in het algemeen van

Krankzinnige militairen.:.:

Gezien de voordragi van Onzen Commis

saris Generaal van Oorlog van den 2osien oc-

tober 11. n.P24.

Gelet op het rapport van Onzen Minister

van Binnenlandsche Zaken van den 26sten no

vember 11.' n." 89 , zoo -mede op het nader rap

port van onzen voornoemden Commissaris-Ge

neraal van den i5'lB" dezer n.° i5. i;

Gezien de wet van den 28sleu november 1Ö18

staatsblad ,n.° 4o. ...

--..'. ;Hebbeu besloten en besluiten: ,;..i,-,»:

Art.;i. Het Departement van Oorlog zal wan-

neeE een Militair krankzinnig wordt , denzel-

veq. dadelijk o-p de, daartoe voorgeschrevene

wijze in staat> van interdiclie doen stellen. én

vervolgens uit de dienst ontslaan. >':'• .-;':. '{,•..

-n.,; Het. e.ven ge meld De.partemfent, zal daar

na van die verrigtingen onmiddelijk aan dat

van Binnenlandsche, Zaken kennis geven, onder

medcdeeling tevens , van alle zoodanige bekende

omstandigheden , als tot; dè ontdekking van

»• het
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het domicilie van onderstand van Jen krank

zinnigen zouden kunnen leiden en met. gelijk

tijdige opgave of aan deuzelvenal dan niet

cemg gagement toekomt, het welk casu quo ,

zal moeten worden aangewend tot gebeele of

gedeeltelijke voldoening van zijne kosten van

verpleging. ..:i ,'•"'•;.' " . "Sur.!;;./

. S. Dadelijk na het ontvangen van 'de hg

artikel 2 vermelde kennisgeving! en inligtingen ,

aal het Departement. va**:; BimnenlahdsxIheZa-

ken zorgen, dat zoodanige krankzinnigen , even

als alle andere behoeftige krankzinnigen op de

best mogelijke 'èn minst kostbare, wijze ,. in 'de

G*aieeritë Grlieel ProV'nii.ie •, ' Antf&erperü, .o(

in een der beslaande gestichten van krankzin

nigen- worde verpleegd f hetzij .tea; laste der.

Gemeente van het'iRijfoybwelke mogt bevonden

warden, zijn onderstiands. domicilie te zijn, hetzij

ten laste van het Rijk, overeenkomstig de be

staande verordeningen. betrekkelijk . fcit-önder-

standsidomicilie van behoeftigen , zullende het

Departement van binncnlandsche Zaken met

de nasporing nopens dit ten en ander betast zijn.

(i 4. In overeenstemming ni;et liet bepaalde,

bij ons besluit van den *5&n januairij i8uk6in9'ioo ,

dat de vreemdelingen die in 's Rijks: duijgs-

dienst te land of ter zeev hetzij .ii*i heC-Rijk

zei re , hetzij in eene van deszelfs overzeês'che

bezittingen,i gediend en daaruit hun eervol'ont-

slag bekomen hebben, ten koste van bet Rijk

!. .! zul
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«uilen worden verpleegd', • rtannecr zij bede

lende mogten. bevonden worden, zal die ver

pleging al mede voor 's Rijks rekening komen,

wanneer zoodanige vreemde militairen uit hoof

de van krankzinnigheid uit de dieost worden

ontslagen,: .. v.,\ \ v;:yv,,„. ,..r, :„^

Afschrifiery vaii^Oiis .tegenwoordig,,. besluit ,

zullen worden, gezonden aan Onzen Commis

saris Generaal ,yan( Oorlog en. n>ei copielijke

mededccding vvan.*het' voorschreven rapport van

Onzen Commissaris G-er^eraalvan Oorlog , aan

Onzen Minister van Binnenlandsclie zaken tér

uitvoering , als mede aan Onzen Minister van

Tinarïcien en aan .de'' Afgëmëëne Rekenkamer '

ïbt inFórmatle; en'narigt.' ; ; '"-^ ' ->' .. ; ')

. 'HSié^éVeü. te '~&rk\rsèl den 2<^w#"4létóëmbér

'Ües ']Hté\SlB,' vlrïï OWieë'RegVrïrig hét zëstteride.

''T' ''(.^e^e«rf)%rtiS':K:ffi[-'

van wege den Koning , i

Jil^i'i'iu.A lii Ü-Ti vli , i-m .i;i ..3i;...'«aL^^uL

(geleekend) i. gvde mey XA.tr stHeê^Ké^k
JL I fli •r.i-. f jaJ:JJB H.J..,1 '',iUI,)nt . ;i!i, •i,i•,

Accordeerd met deszells orgineel,

"'{geteSe&eh'cly D'HAMEc:dliRV!J?/!;?,'.;

ni'i.;i:fi .;!i 3. : , .i •'i'.iiod y; , hi''iüaiijsifl'r i t i ' ..

»llft iiili' iaiv OTih":: n.lw ia .\ uu 'iri il:aa'"
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Geneeskun

dige

visitatie.

(Brunei tJen lOden februarij 1829 Litt B.)

Aan de'Heeren Generaals- Majoor en Lui

tenant-Generaals belast met het toe -

zigt óver de 'korpsen Infanterie.'"'

«"Zijne Excellentie den Luitenant - Gene

raal Opperbevelhebber der 'Kavaler'ie.

t>' Het Departement vah den Grobtrrièes-

ter der Artillerie.' "

« Den JUeer Kolonel vari Hooff", Adjudant

'van 'Zijne Kónihhlijke Hoogheid den,

Prins van Oriinje , Chefvdrt de alge-

iheene directie der Genie.

Namens, Zijne Koninklijke Hoogheid den

Commissaris Generaal- van C\orlog , heb ik de

eer ter kennisje van UHEdGstr. te brengen ,

dat Zijne Majesteit, bij dispositie van den 2 2sten

der vorige maand n.° 97 , beeft goedgevonden

met wijziging, van art. io4 van het reglement

op de inwendige dienst, de policie en krijgstucht

voor de Infanterie en artikel 2oo van dat

der Kavalerie , bij dispositien van den 2i»len

augustus 1817 Litt;i Nï , en 18 januarij 182o,

n.° 11 , vastgesteld , te bepalen, dat de daarin

voorgeschreven geneeskundige visitatie, welke alle

\5

NB. Gelijksoortige aanschrijvingen zijn gezonden aan den

Heer Inspecteur- Generaal vau de geneeskundige dienst, de

Heeren Generaals Gouverneurs der iesidentien , den Heer Lui

tenant Generaal Chef vun den Geucralcn slaf en aan de

Heeren Agenten van het Departement van Oorlog.



i5 dagen bij de korpsen moet plaats grijpen

voortaan alle tien duigen zal geschieden.

- Het groot aantal venerische manschappen ,

die men in sommige garntzoenen aantreft, heeft

aanleiding gegeven tot het nemen van dezen

maatregel ,: ten einde de officieren van ge

zondheid in staat te stellen , zich heter en

spoediger van het bestaan van onreine ziekten

onder den soldaat te verzekeren en daardoor

dezelve zoo veel mogelijk tegen te gaan.

Zijne Koninklijke Hoogheid heeft mij tot

dit einde opgedragen UHEdGstr, uittenoodigen ,

zoo als ik de eer' heb bij deze te doen , de

Chefs der korpsen ten ernstigste te gelasten ,

om krachtdadig de hand te honden aan de

stipte naarkoming van deze verordering.

f ' . • • •''..!;.' •:!•''.

De Generaal Majoor Directeur voor het

•personeel en de militaire zaken.

f.u. '.:, 'j'i- . '••••b'i.i- v . -. :••.■'*\• ••)[;•.,. -j „;

(geteelend) B°» VAN TENGNAGELL.

J. r'i ; i'r'3-t'0t.- _ ... :>.; ;>;) •,.->n••;. •,,.

'|>. <jW> , '' iJ:or-i;:- .:; -. ah ^i.'i;t..-

.••,j ••• .

(Jlrio-



Aan de Heeren Agenten van het De-.

'ii' ipttrtemènt van Oorlog , in de sera groo-

'' ti utilitaire komarid'o'a. ':

ourage- pe sc|ja(]ejo0Sïiei]iDg> voor, fourage tea.be'»

geld voor - .**- „ •"'''•'* -• '** .."-->"---"

de hoofd- Qoeve van ^e hoofd-officieren iijdeopders^bei-

officieren den korpsen te voet van heileger , niet,.o.p!e£nje.

van de gelijke wijze in rekening gebragt wordende,

korpsen te j^ j^ je eer Mijnheer U in naam en op last

voet. "'.' ' N' N '

van Zijne Koninklijke JJoogheid , den Com

missaris Generaal van Oorlog, kennis te geven ,

dat het bepaalde bij Zijner .fyjaj.esleits besluit van

den 27sten mei 1828 n?> 89 (*) betrekkelijk

het voldoen dezer schadeloosstelling, ook van

toepassing .is op de Hoofd-officieren van alle

zoodanige korpsen waarbij de fourages niet in

natura uitgedeeld worden , zoo dat er bij die

korpsen geene monsterollen van paarden be

hoeven te worden overgelegd , zullende alleen

op de verzamelingen der monsterrollen , te

rekenen van en met het iste kwartaal dezes

jaars , deze schadeloosstelling naar de dagen

waarvoor de hoofd-officieren als tot het korps

behoorende zullen zijn uitgetrokken , in rekening

kunnen gebragt worden , terwijl voor de korp

sen aan welke de fourages in natura worden

verstrekt de monsterrollen op de thans be

staan -

(*) Zie Recueil militair 1828 , Deel I bladz. 178.
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staande wijze, als naa* gewoonte moeten wor

den overgelegd.

Ik verzoek U .dien overeenkomstig en voor

Zoo veel noodfg, de belanghebbende korpsen

daarvan kennis te geven.

De Generaal * MajcIor , Directeur voor dé

Administratie bij het Departement van

Oorlog.

. '(gelend) K E üïltEKr

.: I 1

- .ii "'. •'

| (Brussel den 'OOstra fe!iruarrj H8Q9 ' Liliti K..)

Aan de Jleeren Generaak' Mtij oor Pro-

taA : ...vinciale kornmandantïfbi•.uvï} •(..'

Daar hét is gebleken dat dëïiêpatirigen vervat Opgaaf ran

in de ministerifcledepechê* vanden &*• ju|ij x8"i5 i"8eIi.irda

. . . manschup-

no. 10 {*) niet door alle de Heeren Generaals na da

Majoor Provinciale Commandanten , overeen- allevririnu

komstig de eigenlijke bedoeling worden begrepen '«'' liet

en opgevolgd, en hieruit voorsprnit dat op den 'o"1"i'«"1,

daarbrj voorgeschreven staat, met gebragt

worden , alle de manschappen. '.die. .daarop be-

hootenWoortekom'en, beeft Zjfne Koninklijke

Hoogheid den Commissaris Ge nev* al.>va n O o rlog

fjoedgedacht, mij ie bevelen .óm nader ter kennis

van U Weledele Gestrenge te brengen , dat op

den bedoelden staat , niet alleen vermeld moeten

-.: .7 ..' . ,..' u •,.. .Wor- ..''.i /.

':~ ~~. ; : "—i .: .—r~t—rrr. *'.• °*T . '•it

C*) Zie Reccei! DMlitair 1855, De'l IIv-M:iU. 51 . "" . ,

«='. C 2
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-q.i'32iI..::i

worden de manschappen , die ingevolge art,

66 der wet van 8sten januarij. '18I7., zonder

loting zijn ingelijfd * maar pok de,z,podanigen ,

die, pnyereclnllig tot wflke, ca*hefeorie zij be-

hooren , aan V Wel Edele Gestrenge ter iq'*

• deeling worden overgegeven , na dat de afle

vering van hot contingent van het, loopend

jaar reeds heeft plaats gehad, in, mindering

verstrekken van dat, hetwelk de gemeenten,

in het volgend jaar verpligt zullen zijn te le

veren.

Ik heb de' e$r, bij' deze, aari den voorschre

ven aan mij opgedragen last te voldoen. ,

De Generaal Majoor Directeur voor bet

> personeel en de militaire zaken. ,1

l-teeteelend) ..Bfcm.VAN TENGNAGEM,/b r.t

i

iiii i;bT g$£

n*>)im'iM .•' '

:3'in . IaLtov' 3i!i''.

;7 oï .("J'"

::1

•lfl3gUi'jfl03

! .J.iIiüv*. -i,;i

«.!i 00 Ji:h 'imqe.ic.. . ;I. u"^ i'' ''~i' ..; . i

(Brunei den 25sten febiuari] 1829 Lilt. X) ,
Jg.,.; :..£ 3^:h ,:i..il i. /.' _i.Ïsn.r. i ;i'H.gi|i

-9.] .Attn*\.deiliHeeren, Generaals belast met

z.\~ '.' Ae^ loesügt over de korpsen'. Infanterie

goi.:. 04» cfe.aie>Sig'fr>o£e tWilitaire.&ommdndo 's.

aidiri^a/i, Zïjne iM«cellentie dea 'Meer Z>«r*

,.0 3 |. tenant Generaal Opperbevelhebber der

e > , Kavallenie. :,. . ie.",f „•i"'.

Aanbeve- Onlangs is bij den drukker Thieme , te

lmg ran een Zutphen , uitgekomen , eene krijgskundige aard

boekwerk.

rgks-
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reisbeschrijving f-' ingetigtr. voor ::het róJHtair

onderwijs , geschreven door J. C. Éeijef, lëeraar

voor de NederHndsche taal en letteren aan

de militaire akademie te Breda. ' ' '• 'ii

Dit werk , door den schrijver speciaal voor

den militairen stand bestemd , waardig .gekeurd

wordende , om eene plaats in de boekverza-

llneen der: korpsen te bekleeden,h«b 'ik dien

volgens de eer U Hoog Edele Gestrenge na

mens Zijne Koninklijke Hoogheid, den

Commissaris Generaal van Oorlog te magti-

gen , om het voorschreven boekwerk , aan de

Chefs der onder Uw Hoog . Edele Gestrenge

toezigt staande korpsen, ter opneming inde

bibliotheken, aan te bevelen. • t

De Generaal Majoor" Directeur voor het

personeel en de militaire Zaken.

(geleekend) B°' VA.N TENCJNA.GELL. ,.Si',

..;; .. ',i ,.« ....,w.\

(l)ru'sei den 28 feliruarij 1829, n." 8.). .

. i • * . T': *' , ' ' '.

Aan de Heeren Provinciale GouiJer-
, .i : .; „, ,i i, . ;;v :. v; . ;i :i '.!• "; r.5.i

neurs. . i . ]"~.,."

Bij gelegenheid van het behandelen van ver- Invoer ran

zoeken van kooplieden , om' vergunning tot buskru,d-

het invoeren van buskruid langs & landzijde,,

C 3 "
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is bet mij gebleken, dat gelijktijdig met het in

dienen yan deze verzoeken reeds het buskruid,

wftfió'^ftfttbpd.en, ,. sX1ms reeds op weg is of. op de

grenzen des Rijk.8 is aangekomen .waardoor het

nemen eener spoedige beschikking niet alleen

dringcud gevorderd wordt , taaar er tevens geen

lijd, over blijft om te onderzoeken, welke be-

waarp taatsen de ban delaar voor den voorraad

door hem vervtaoht wordendej heeft, bestemd.

D.eze 'laatste omstandigheid is echter vanzeer

V£iöl.igewigt. Is toch. de bewaarplaats daarvoor

^fetrTfildpende^iof ionzeker, dan grfa.t de ver-

gunning ,tot;,ihet, invoeren van de opgegeven

hoeveelheid buskruid , met een dadelijk gevaar

vergezeld , terwijl onderscheidene,. iVOorbeelden

hebben aangetoond , dat de kooplieden zich

soms verlaten . op de;; gelegenheid welke 's Rijks

magazijnen ter plaatse waar zij wonen , aanbie

den .om hnnnen' voorraad te bergen.

Hier aan zijn echter mede onderscheidene

zwarigheden verbonden, naardien er, in de

eerste plaats geene eigenlijke verordeningen be

staan , welken aan particulieren de vergunning

toekennen om het' buskruid , dat zij voor hun

nen handel, noodig hebben in 's Rijks Magazij-

nen te doen bewaren, en ook ten andere, de

localiteiten niet overal eene dergelijke vergun

ning toelaten*. . .1;•.; i-.'

'. Daarenboven kan er onderscheid bestaan in

.d* . hoeveelheid buskruid welke men verlangt

'i te



té bergénS in de' Wijee' waarop daafoiver ach

tereenvolgend wordt beschikt , et» in de .moge

lijkheid welke er best«t«i»m dergelijke, particu

liere 'provisien vfffl-"- VRijk* voorraad afgeschei

den te houden , daar het geen betoog zal be

hoeven ( dat hecgésiadigjopenen vaofsJlijks be

waarplaatsen vandrtiskraid f zoo wel als het gedu

rig in en uitbrengen daarvan , hoogst gevaarlijk is.

Op grond hiervan' en maI gehouden, overleg met

den Heer Minister Van Binnenlandsche Zaken,

toeem ik de Vrijheid ,. id« aandacht van U Hoog

Edele Gestrenge op dat' onderwerp' te bepalen ,

mfet uithoodiging ónrwe'Lte willen .zorg dragen ,

dat geene kooplieden in buskruid, in uwe pro-

vincie eene aanvraag tot het verkrijgen vaufvèr-

gunning tot in voer van buskruid langs* de landzij -

de indienen , dan nadat zij alvorens de bewaar*

plaatsen zullen hebben opgegeven , welke tot het

geregeld opslaan van bet buskruid ter 'hunner

beschikking zijn , ten einde naar die opgave

te kunnen beoordeelen , of deze • bergplaatsen

genoegzame ruimte en veiligheid , tot het be

doeld oogmerk aanbieden , terwijl in geval de

handelaar in buskriiid , zoodanige bewaarplaat

sen zelf niet mogt bezitten, of deze daarvoor

ongeschikt mogten zijn , en men in zoodanig

buitengewoon geval , het bedoeld buskruid in

,s Itijks magazijnen zou wenschen te bergen ,

de belanghebbende zich als dan met overleg

ging van de noodige bewijzen, tot de zaak

C 4 be-
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betrekkelijk , onverwijld aan mij zal hebben te

adresseren , op dat onderzocht worde, of en in

hoe verre, daartoe eenige vergunning en onder

welke voorwaarden zoude kunnen worden ver

leend. • '• :•••• • " \f . .

De maatregel moet naar mijne bedoeling

geenszins strekken , om de beslissing op soort

gelijke aanvragen te vertragen, maar om die te

bevorderen, daar telkens wanneer soortgelijke

verzoeken , met geene zoodanige aanwijzigingen

zijn voorzien geweest , ik mij , door Zijne Majesteit

daarover geraadpleegd wordende , helt verpligt

gezien , om vooraf onderzoek te: doen naar de

voorgestelde bewaarplaatsen , het geen niet zal

behoeven te geschieden wanneer alle onzeker

heid daaromtrent bij de aanvragen zal zijn

weggenomen. • • •. ....:..

' Ik vlei mij. dan ook Mijnheer de Gouverneur,

dat U Hoog Edele Gestrenge bet belang der

zaak met mij zal inzien, en daartoe ook van

uwe zijde zal gelieven medetewerken.

De Commissaris Generaal van Oorlog.

{geteeiend) FREDERIK.

..-•• -i

(Bni!-
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(Brussel d*n 28 februari) 1839 Litt. X.)

Aan de Heeren Agenten van het De

partement van Oorhg in de zes groo-

tè militaire Commando's.

Onder weder uitreiking der, door U , aan Slaap-fuur-

Jiet Departement van Oorlog, ingezonden sta- i'i'ren-

ten van benoodigde slaapfournituren bij de

korpsen in uw kommando , op den islen der

vorige maand, heb ik de eer, mijnheer de

Agent, U in naam en op last van Zijne Ko

ninklijke. Hoogheid den Commissaris Generaal

van Oorlog te verzoeken, ter kennis vau ge

zegde korpsen te breogen , dat zij zich voor

gemagtigd kunnen houden , de bedoelde four- ,

nituren , voor rekening van het fonds aan te

koopen. ,

i Ten einde de korpsen echter, in het ver

volg niet meer in de verpligting te stellen

om , tot vernieuwing van meestal slechts weinige

verloren geraakte of onbruikbaar gewordene

voorwerpen van ligging , telkens de bijzondere

bewilliging van het Departement van Oorlog

te vragen , verzoek ik u tevens de HooTdadmi-

nistratien van alle de korpsen in uw komando

te magtigen , om eenen voorraad van tien com

plete eenmans-nachtlegers aanteschaffen , ten

einde daaruit dadelijk die voorwerpen te doen

vervangen, welke uit voorschreven oorzaak

mogten ontbreken en zeldzaam gezegde hoe-

C 5 veel-
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veelheid te boven gaan ; terwijl de voorraad

naarmate dat de?e hierdoor verminderd , kan

worden aangevuld , zonder dat daartoe vooraf

nadere autorisatie behoeft te worden gevraagd.

In het geval evenwel , dat de ontbrekende

slaapfourniluren , dien voorraad mogten over

treffen , behoort" de' aanvraag tot vernieuwing

op de gewone wijze'tè worden gedaan'.'"'

Voorté wordt het ook noodig geneht ; Mijn

heer, dat gemelde Hoofd- administratien door

U worden herinnerd , dat de goederen van het

nachtleger, waarvan de tijd van duur is ver-

streken , eerst dan in deze staten van aanvraag

mogen Wo'rden begrepen, wanneer de vernieuw

wingen, gelijk in de 4ile kolom der staten is

aangewezen, ten gevolge van de Inspectien

der Heeren Generaals moeten plaats hebben.

Zullende gezegde' Hoofd-administratien , ter

dezer gelegenheid' door n , nog dienen te wor

den uitgenoodigd , 'om in de staten de. ge

steldheid van het fonds van slaapfournituren ,

welke, door haar ,' dver iedere drie maanden ,

aan het Departement van Ooi log 'worden in

gezonden bij de posten van aangekochte goe

deren , of voor buitengewone herstellingen ,

steeds de datums der autorisatien te doen aan

halen , op grond van welken de uitgaven zijn

gedaan.

Verzoekende ik u ten slotte om , bij die

nitnoodiging, de korpsen nog te doen opmer

ken
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ken , dat bij aldien de tijd van duur van som

mige voorwerpen van ligging , waarvan de be

paalde jaren van dienst zijn verschenen, bij

de inspectien voor de Heeren Generaals , nog

voor eenigen tijd wordt verlengd, de waarde

dier voorwerpen , in de jaarlijks "daarvan opte-

maken situaiien , ook werkelijk voor dien ver

lengden tijd van duur moet worden uitgetrok

ken , als zijnde door onderscheidene korpsen

in de deswegens ingezonden staten voor die

goederen, niettegenstaande de verlenging van

dienst, in het geheel geene waarde meer ge-

bragt , zullende van zoodanige verlenging , voor

taan op de jaarlijksche situatiestaten der slaap-

fournituren , in de kolom aanmerkingen ook

steeds behoren te worden melding gemaakt.

•

De Generaal Majoor Directeur voor de

administratie. » '" /

(gèteelend) REU TH ER.

. ...i

. •

(Brm-
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en weezen

kas.

{Brussel den 28sten february 1803 Lilt. MO . '.

. \
' . - * - . .' i . -'- - » ' 1 . .' ". .' . * • • . ; *

Aan de Heeren Agenten van het De-

partement van Oorlog in de zes groo-~

te , militaire Commando's.

.- . " :'" . ' ...,., f

Volgen»' aanschrijving van den i2den januarij

van bèta- 182o n°, 5i (*) beschikt de directie der we

imgen voorduwen- en weezenkas , voordeofficierenvande

'leweduwen Jandmagty op de kassen van de korpsen, loi

betaling van pensioenen , gratificatien , onder

stand gelden en begrafenis kosten.

De directie moet deze beschikking rege

len , naar de woonplaatsen van de belang

hebbende , en maakt in de plaatsen , waar zij

vele betalingen te doen heeft , gebruik van de

verschillende kassen , die aldaar voorhanden

zijn , doch in de onzekerheid , wat de contribu-

tien opbrengen, wordt er bij vele korpsen meer

gedisponeerd , dan de kortingen bedragen ,

terwijl dat in de plaatsen , waar slechts een

korps is , naar gelang van het verblijf der

weduwen , en doer het klimmen van het be

loop der pensioenen onvermijdelijk is geworden.

Dat maakt de verrekening tusschen de korp

sen en de directie der kas tnoeijelijk , ver

mits voor het eene korps aan de weduwen

kas betalingen moeten worden gedaan, en

aan

(*) Zie Receuil militair 1820 bladz 8.



aan anderen door, de directie teruggaaf ge

schieden , waardoor wordt veroorzaakt , dat er

bij een aantal korpsen eene doorlopende reke

ning moet; worde,!), aangehouden, vermits de

directie niet altijd de gelegenheid heeft, om bet

juist bedrag der schuld terug te geven. ,-,i/

Ten einde> dit 2oo veel zulks . mogelijk is te

xegelen , heeft Wijfie Koninklijke Hoogheid

de; Commissaris>' Generaal van Oorlog de di

rectie der weduwen en wezenkas, doen aan

schrijven, om in het vervolg in elk garnizoen

slechts op de kas van één kqrps,, te beschik

ken , en wel bij voorkeur op die der afdeelin-

jgen infanterie, waardoor dan wel de schuld,

bij die korpsen grooter is, maar; de. afreke-r

fling., met u^dep Korpsen behoeft, plaats te

hebben. ^tcv . iof, ,j,v.f i„:. . ,,f

Daarentegen verlangt Zijne . Koninklijke

Hqoghqid., dat, het bedrag der inhoudingen ,

hij de andere korpsen , in hetzelfde garni

zoen, geheel eu al , overgestort worde bij het

korps waarop zal zijn beschikt. Bij de drie

maandehjksclie staten , wegens de gedane kor

tingen en die als naar gewoonte, telken kwartaal

moeten worden ingezonden , zal door het korps ,

.hetwelk betaald, de quitan tie worden overge

legd , van het korps dat ontvangt , welke

laatste het bedrag op de staten zal verant

woorden. Wanneer zonder ongelegenheden de

overstorting kan plaats hebben van korpsen

 

niet



( 46 ))

niet in hetzelfde garnizoen ,-doch in hetzelf

de Commando verblijf houdende , .' door ; welke

bepalingen aan'de Wéduwenkasj zouden" moièri

'én 'geschieden , ten einde daardoor de schuld

hij! de korpsen waar i bij Wordt beschikt,' tè

verminderen ofte verevenen, kan dit door tt

.W'orden geregeld, wordend* ! net. :zelfs over

gelaten , om liet te doen niet" mandaten voor

rekening van het eene, ten behoeve van het

andere korps. ; ' •' ":"v,,k',;'' '' '.. 3ÜM-i

Door dezen ma'atrcgel vervalt bij vele korp

sen het verrekenen op dé monsterrollen , vari

hetgeen zortdöf ' 'die* ëve'r'slorting , aan ' dè

weduwen kas .','.' zou. "hioeteri ''worden betaald ,

doch .daarentegen wordt net ook' minder nood

zakelijk, om telken êétté 'maanden , Voor het

bedrag dat blijken zal , door sommige korp--

Bèri ,' nog aan "'de directie der ' wedow'en kas

verschuldigd të;izÜjri 'mand aten 'te' verstrekken.,

verriiks hét- beloop slechts. 'gering' zal wez'enl

'"Om die 'reden moet voortaan"* geene' verre

kening, van. gedèhrie kortingen Voor dé we*-

duweri en' weezenkas , rp d'ë monsterrotlën

plaatshebben dan nadat de mandaten zijn af

gegeven geworden, waarvan dé Heer Agent van

het Departement vari Oorlog , in het eerste

groot militair Commando , die steeds met de

afgifte daarvan is belast , aan zijne ambtgenoo-

ten in de overige Commando's berigt zal

geven. \ '

- ü
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U 'van "dit "een en ander uit naam en op

Jast van Zijne Koninklijke. Hoogheid den

Commissaris,.Generaal van. Oorlog mededee-

ling doende, uoodig ik U Mijnheer de Agent

om daarvan aan de verschillende korpsen ken

nis te geven, ten einde dien overeenkomstig

te handelen en om voorts loetezien , d*t daar

aan worde voldaan.

Voor 'ioór 'veel nu hét Bedrag rd er "inhou

dingen o vet 'het lste kwartaal betreft,' én het

Welk over de fondsen tot betaling vah Bét

pensioen 'over Het 4dé kwartaal 1828 '"Bog

gedeeltelijk is 'beschikt ';"^aï door U , ten aan

zien van de ov'erstorting der restanten , op ge^

Iijke wijze wordéü 'gehandeld, s. i' •.«i•'

De Generaal fltajool: Directfitiï dé*

administratie.

(geleek end) RE-ÜTHER.

n::S

: .... .

rir ir«. . -. .:K'f :ip i.•;,• ,„.i„;. ,-H -i'i „'„,

• '"' . ' • ; '. .'•..i• ;*...

(üruif
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1 Aan de Heeren Generaals belast met

' het toezigt over de korpsen Infanterie

• '. in de zes groffte.tnilïtairekomando's.

Aan Zijne Excellentie den Heer Lui-

- " "tenant Generaal Opperbevelhebber der

havallerie.

Nieuwe in- Tot. nu toe is bij het ontslag uit de. dienst

vulling 'lerfjei. müjtaireil beneden der r,ang van officier ,

paspoos en. ^ ^ ^ ^„fd^ yan gee;ruligden diensttgd ,

ongeschiktheid . tot de d'eost of ligchaanisge-

breken , in het aan hen uitgereikt paspoort,

slechts van die omstandigheden melding ge

maakt, zonder te spreken van het gehouden

gedrag, gedurende hunne dienst bij het leger,

niettegenstaande zulks bij velen , in meer dan

een opzigt zeer berispelijk was geweest.

Het weglaten van alle vermelding deswegens ,

geeft aanleiding dat dusdanige voorwerpen bij

een ander korps waarbij men van hun vorig

(*) Gelijke aanschrijvingen ah de bovenstaande, zijn me

de verzonden aan het Departement van dea Grootmees

ter der Artillerie voor de onderscheidene korpsen artillerie ,

aan den Heer Kolonel van Hooff , AdjudW vau Zijn*

Koninklijke Hoogheid den Heere Prins van Oranje , belast

met de algemeene directie der genie voor het bataillon

Mineurs en Sappeurs , eu aan den kommanderenden Officier

vau het korps Maréchausée voor zijn onderhebbend

korps. •
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gedrag onkundig is niet kunnen worden ge

weerd terwijl zij zich gewoonlijk al spoedig na

hunne aanneming aan hunne vroegere le

venswijze overgeven , en daardoor vele moeije-

lijkheden in de dienst veroorzaken.

Zijne Koninklijke Hoogheid, van de wen-

schelijkheid overtuigd, dat hier in wierde

voorzien , heeft aan Zijne Majesteit voorgesteld

om bij het ontslag 'uit de dienst van zoodanige

manschappen, die zich aan dronkenschap , lie-

derlijkheid en andere buitensporigheden, heb

ben schuldig gemaakt,, doch wier gedrag niet

van dien aard is , dat zij met een briefje van

ontslag kunnen worden weggezonden, in het

aan hun uittereiken paspoort, behalve de drie

opgegeven redenen, zekere uitdrukking te be

zigen, waardoor hun de gelegenheid wordt

benomen, zich weder te doen aannemen, ;

De Koning in dit voorstel wel hebbende, ge?-

lieven te bewilligen , zullen er irj het„vesrvplg

krachtens die vergunning, hij, bet leger twee

soorten van paspoorten worden afgegeven , te

weten :

l. Aan verdienstelijke militairen , een paspoort

ingevuld op de tot nu tot 'gebfuikeïijkV wijze.

En 2 ; aan die militairen , wier gedrag van

dien aard is geweest, dat zij tot eene nieuwe

verbindtenis bij eenig korps niet meer kunnen

worden toegelaten, een paspoort volgens de

bestaande voorschriften ingevuld , doch met

1829. D bij
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bijvoeging der woorden zijnde .overigens ,

ongeschikt tot verdere militaire dienst , het

welk onmiddelijk, op de redenen waarom zij

worden ontslagen , moot volgen.

Daar het evenwel ' van belang is te zorgen

dat hierin niet ligtvaardig worde gehandeld ,

verlangt Zijne Koninklijke Hoogheid , dat

door de Chefs der korpsen tèn aanzien van

ieder man , vallende in laatstgemelde cathe-

gorie , met overlegging van een extract uit het

strafregister eene gemotiveerde voordragt wor

de gedaan, en bij de inzending daarvan, ge

lijktijdig daaromtrent het gevoelen der Heeren

Generaals, belast met het toezigt over de on

derscheidene wapenen te Vernemen,

Ik. heb mitsdien namens Zijne Koninklijke

Hoogheid de eer o uittenoodigen , om de

Chefs der korpsen onder Uw toezigt staande ,

in den geest van het voorafgaande , met de

noodige ins tructien te voorzien , en wijders

dien overeenkomstig te handelen.

De Generaal Majoor , Directeur voor het

Personeel en de militaire zaken.

. ; , (ge(.) B.on VAN TENGNAGELL

(Brui.
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(Brussel den gden maart 1829 n.° 5.)

Aan de Heeren Luitenant Generaals,

het bevel voerende in de zes groote

militaire kontmande?s.

Bij Zijner Majesteits besluit van den 5den no- Betaline

vember 1828 n°. n4 (*) werd bepaald dat ran schuld ,

voor iederen bedelaarskolonist, die uit de stich- van bij da

tingen der maatschappn van weldadigheid bij armee te

, . , . , , ' lauden over

oe koloniale troepen zoude overgaan, door gaan(je be-

het almgeeen depot der landmagt n°. 53 aan delaars ko-

de voormelde maatschappijen zou worden uit- IonisteB»

betaald eene somma van ƒ16 ter vergoeding van

de schulden , welke zoodanige bedelaarskolo

nisten bij hun vertrek mogten achterlaten en

xulks zonder onderzoek, of die schulden meer

of minder dan de bedoelde som mogten be

dragen. s'

Van deze bepaling is in der tijd slechts kennis

gegeven aan den bevelhebber van bet algemeen

depot der landmagt n°. 55, mitsgaders aan

hunne Exeellentien de Heeren Luitenant Ge

neraals het bevel voerende in het 2&e en, 4de

groot militair kommando, in wier respectivé

territoriale kommandementen de stichtingen

van de voormelde maatschappijen gelegen zijn ,

en zulks om dat die autoriteiten, destijds de

eenig-

(*) Zie Recueil militair 1828; II Deel bUdi ih

D 2
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eenigste waren , die van deze beschikking be

hoefden kennis te dragen.

Zijne Majesteit thans echter hij nadere dis

pos! te Tan den 26steu februarij 11 n°. 4i , de

voormelde beschikking amplierende en daar

bij hebbende gelieven te bepalen, dat de som

van ƒ16:- ook zou worden betaald voor zoo

danige bedelaarskolonisten , als bij de korpsen,

van het leger hier te lande overgaan , is het

noodzakelijk geworden aan de armee in het al

gemeen bekend te maken , hoedanig de Hoofd-

Ad ministratien der korpsen zullen ; hebben te

handelen ten einde de som van ƒ16:- in uit

gaaf te brengen , welke zij gehouden zijn op

grond van de laastgemelde dispositie des Ko-

nir.gs voor iedere, bij hun korps overkomenden

bedelaarskolonist aan de maatschappij van

weldadigheid te betalen.

Dien ten gevolge heb ik de eer uwe Excel

lentie , namens Zijne Koninklijke Hoogheid,

den Commissaris Generaal van Oorlog te ver

zoeken , aan de korpsen in uw kommande nent

gestationeerd , te doen kennen, dat door de

zorg van de Hoofd- A dministratie , bij het

einde van elk kwartaal eene nominatiere staat

zal moeten worden,*vervaardigd van de over

genomen bedelaarskolonisten , welken staat

zij zullen zenden , aan de permanente Com-

missien der maatschappijen van weldadigheid ,

respectivelijk te 'sGravenhage en Brussel

ge
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gevestigd , met kennisgeving dat die Commis-

sien over die hun aankomende gelden kunnen

beschikken.

Deze nominative staat zal door de Perma

nente Commissie geteekend , aan de HooFd-Ad-

ministratie worden teruggezonden , en door de

ze bij hare verrekening, waarop het bedrag en

uitgaaf zal worden gesteld , worden overgelegd.

De Generaal Majoor Directeur der

Adminisratie.

(geteelend) REUTHER.

(Brussel den26sten Februari] 1829 n.t 41.)

Wij WILLEM bij de Gratie Gods ,

Koning der Nederlanden, Prins

van Oranje-Nassatj , Groot Hertog

van Luxemburg enz, , enz , enz.

Gezien het gemeenschappelijk rapport van

de Departementen van Binnenlandsche Zaken en

van Oorlog , van den \g dezer n°. y^ bène-

de daarbij overgelegde missive van de per

manente commissie der maatschappij van wel

dadigheid te 's Gravenhage. •

Gezien Ons besluit van den 5den november

II. n°. n4.

Hebben goedgevonden en verstaan , bij aan

vulling van hetzelve besluit, het Departement

D 5 van
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van Oorlog te magtigen om ook voor elk der

bedelaars kolonisten , die bij de armee hier

te lande, zullen worden toegelaten, eene som

van zestien guldens {f 16) aan de belangheb

bende maatschappij van weldadigheid in de

noordelijke of zuidelijke provincien door de

Hoofd- Administratie van 'het korps, waar bij

zij zullen zijn geplaatst te doen uitbetalen, ter

vergoeding der door die personen, nagelaten

schulden , en zulks om het even of zoodanig

recruut op het oogenblik van het verlaten

der etablisementen van de betrokkene maat-

schappg , aan dezelve eene meerdere of min

dere schuld dan ten bedrage eener som van

zestien guldens (f 16) achterlaat.

Afschriften dezes zullen worden gezonden

aan Onzen Commissaris Generaal van Oorlogen

aan Onzen Minister van Binnenlandsche Za

ken ter uitvoering, zoo mede aan Onzen Mi

nister van Finantien en aan Algemeene Reken

kamer tot informatie en narigt.

Brussel den 36'tm februarij 1829.

igeteehend) WILLEM.

Van wege den koning

(geleeiend) J. Q. de Meii van Steefkerk.

Accordeert met deszelfs origineel

De Griffier ter Staats Secretarie,

{geteekend) d'Hamecourt. /. g.

(Brus-
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(Brussel den 10de Maart 1829 u.° 14.)

De Commissaris Generaal van Oorlog.

In overweging genomen hebbende dat , om- Post Tan

trent het aanwenden en het verrekenen van onvoorziene

11 i_" t" .11 toevallen
posten voor onvoorziene toevallen bq bestekken

in de be

de dienst der fortificatien aangaande , niet al- 8tekfcen Tau

tijd even regelmatig wordt gehandeld, gelijk fortificatie-

mede dat er zich soms bezwaren voordoen , werken.

wanneer er onder den arbeid , eenige veran

dering in de bepaling dier bestekken , noodig

wordt bevonden waardoor vermindering in

het werk zou ontstaan;

Heeft goedgevonden omtrent die beide aan

gelegenheden , en met explicatie in zoo verre

van art. 19 en 20 (*) der algemeene voorwaarden

Visttestellen en te bepalen:

i°. De posten voor onvoorziene toevallen ,

kunnen en mogen alleen voorkomen in bestek

ken , contracten en begrootingen van kosten ,

voor werken of leverancien welke in massa ,

en volgens eene uitvoerige beschrijving, zou

den worden aanbesteed ; kunnende dezelve

dus ook nimmer gebragt worden.

a. In bestekken of contracten van werken

of leverancien , welken aanbesteed worden op

zoogenaamd prijstarief of waarin geene uit

voerige beschrijving van het werk of de le-

ve-

0 (t) Zie Recueil Militair 1815 , Deel 1 bladz 373.
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veraiicie , maar alleen eene globale opgave

daarvan , mitsgaders van de waarschijnlijk te

verwerken of te leveren hoeveelheden , tegen

vastgestelde prijzen voorkomt.

h.) Op de begrootingen van kosten tot soort

gelijke bestekken of contracten behoorende , of

op de begrootingen voor het uitvoeren van

werken of leverancien in daggeld of op decla

ratie.

2. Wanneer het van te voren als zeker is

aantenemen dat bij werken of leverancien , in

massa aantebesteden , geen post voor onvoorziene

toevallen vereischt zal worden , welk geval

zich , alhoewel zeldzaam , zou kunnen voor

doen zal zoodanige post daarbij ook niet mogen

Voorkomen :

5 Bij de bepaling van de hoegrootheid van

eene post voor onvoorziene toevallen , zal

niet zoo zeer acht moeten worden gegeven

op de uitgebreidheid van het aantebesteden

werk of der leverancie , maar meer op den

aard van hetzelve , als kunnende het soms

noodzakelijk zijn. om bij werken van geringen

omvang , betrekkelijk belangrijke posten voor

onvoorziene toevallen te beschrijven , even zoo

als soms betrekkelijk geringe posten voor on

voorziene toevallen bij werken van grooten

omvang voldoende kunnen worden geacht.

4. Wanneer in een bestek of contract van

werken of leverancien een post voor onvoorziene #

toe-
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toevallen voorkomt, zal daarbij tevens ahijcl een

tarief gevonden moeten worden der prijzen ,

waartegen de aannemers gehouden zijn het be

drag van dien post te verwerken. Dit tarief

loezeer zoo veel mogelijk alle die onderwerpen

moetende bevatten , welke verondersteld kun

nen worden , zieh bij het uitvoeren van heC

werk of der leverancie te zullen voordoen, zal

evenwel niet onnoodig mogen worden uitgebreid,

of daarop onderwerpen gebragt, welke bij 'het

werk of de leverancie , niet worden vereischt.

5. Alhoewel het niet dan uiterst zeldzaam

behoort plaats te hebben , dat een post voor

onvoorziene toevallen niet toereikend bevonden

wordt om daaruit die werken te bekostigen

waartoe het bedrag van denzelven bestemd

was, zal nogtans wanneer er zich omstandig

heden mogten voordoen , waardoor eene ver

hooging van dien post, noodzakelijk wordt,

zoodanige verhooging alsdan moeten worden

voorgesteld , doch daartoe niet worden over

gegaan , zonder dat men zich van de strikte

noodzakelijkheid daarvan , hebbe overtuigd ,

terwijl men zich tevens alvorens verzekerd zal

moeten hebben dat tegen het verwerken van

den aldus verhoogden post , tegen de prijzen

van het tarief in het bestek vervat, noch door

de aannemers, noch door de borgen, eenige

bezwaren zullen worden ingebragt , en het

welk bij het voorstel tot verhooging zal moe-

D 5 ten
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ten worden vermeld, zullende overigens hier

bij het bepaalde bij de circulaire aanschrij

ving van den 7den februarij 1826 n°. i5 (*) altijd

in acht behooren te worden genomen.

De bepaling om geene verhooging van .pos

ten voor onvoorziene toevallen te vragen zonder

onvermijdelijke noodzakelijkheid, is vooral toe

passelijk op de gewone eenjarige onderhouds

bestekken van metsel- en timmerwerken , alzoo

veelal uit de verhoogingen van posten voot

onvoorziene toevallen tot die bestekken behoo-

rende , werken worden bekostigd, welke voeg-

zaam zonder benadccling van 's Rijks dienst tot

eene volgende aanbesteding hadden kunnen

worden uitgesteld.

6. De eerstaanwezende ingenieurs hebben

de bevoegdheid om zonder verdere magtiging,

over het volle bedrag der posten voor on

voorziene toevallen te beschikken , derwijl daar

door geene verandering in of afwijking van de

bepalingen van goedgekeurde bestekken of

contracten wordt te weeg gebragt, mits dat op

de afrekening van het verwerkte op de gedach

te posten niets anders worde gebragt , dan zoo

danige , betrekkelijk min belangrijke zaken ,

welke tot het doelmatig uitvoeren Van het werk

of der leverancie niet voegzaam zouden kun

nen worden uitgesteld of achtergelaten.

7'

C) Z'« Recueil militair , Deel I bladz. 24.
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7. Uit de pos en voor onvoorziene toevallen

zullen zonder voorafgaande speciale magtiging

niet mogen worden bekostigd.

. a. .Zpodanige werken of leverancien , niet

behoorende of niet in betrekking staande tot

die bet onderwerp van het contract uitmaken.

- : b. Zoodanige zaken als volgens art. 20 der

algemeene voorwaarden ten Jaste van de aan

nemers moeten worden gebragt,

c. Zoodanige zaken welke , hoewel tot de

goede uitvoering van het werk of de leveran-

cie noodig geacht en uit het bedrag van den

post voor onvoorziene toevallen kunnende wor

den bestreden , noglans betrekkelijk belangrijk

genoeg gerekend kunnen worden , om daartoe

een afzonderlijk voorstel te doen.

8. De geheele afrekening van posten voor

onvoorziene toevallen zal altijd bij bet einde

van den eigenlijke arbeid moeten geschieden ,

zullende alzoo , wanneer het bedrag daarvan ,

alsdan niet geheel verwerkt mogt zijn , over het

restant niet meer kunnen worden beschikt ge

durende een termijn van onderhoud wanneer

zoodanige termijn bij het bestek mogt voorkomen.

Bij gewone onderhouds bestekken , van met

sel- timmer- en aardewerken wordt verstaan , dat

de eigenlijke arbeid met de expiratie van het

bestek afloopt, zoo dat daarbij de verrekening

van den post voor onvoorziene toevallen niet,

voor dien tijd behoeft te geschieden.
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9. Wanneet onder het uitvoeren van wer

ken of volbrengen van leverancien eenige ver

andering in de bepalingen van de contracten

noodzakelijk geoordeeld mogt worden , alleen

daarin bestaande, dat het beschrevene wel

en geheel wordt uitgevoerd , maar dat daar

aan eene meerdere uitgebreidheid wordt gege

ven , moet deze vermeerdering beschouwd wor

den, als te behooren tot die werken welke,

zonder voorafgaande magtiging op de posten

voor onvoorziene toevallen , in rekening mo

gen worden gebragt , met inachmeming even

wel van het hiervoren bepaalde in art. 6 en 7.

10. Bijaldien door de veranderingen bij het 9

artikel bedoeld , gedeeltelijk vermeerdering en

gedeeltelijk vermindering van het werk of der

leverancie veroorzaakt zou worden , zal omtrent

de eerstgemelde moeten worden gehand. ld als in

artikel 9 hiervoren omtrent de daarbij bedoelde

vermeerdering is gezegd , terwijl integendeel op

de vermindering het vermelde bij het volgend

11 artikel geheel toepasselijk zar zijn , zoodat in

geen geval eenige compensatie tusschen meer

der en minder verrigt werk, bij de afreke

ning met aannemers kan of mag te pas komen.

11. In het geval dat door het aanbrengen

van veranderingen in voege voorschreven, al

leen vermindering van arbeid of leverancie

zou ontstaan , zal zulks nimmer mogen ge

schieden zonder voorafgaande magtiging van

het
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het Departement |van Oorlog, behalve alléén

in de gevallen bedoeld, bij het 8ste art. van

bet iste hoofdstuk, en bij het 21 sten artikel

van het 5deQ hoofdstuk der instructie voor de

dienst van het korps Ingenieurs , terwijl bij

het verzoek tot die magtiging , altijd zullen

moeten worden overgelegd , verklaringen door

de aannemers en hunne borgen onderteekend,

waarbij zij met de voorgestelde verminderin

gen genoegen nemen, tegen daarbij bepaal

delijk optegeven geldelijke bedragen definiti-

veh|k op de aanneemspenningen te korten,

waaromtrent wel het tarief van het bestek tot

grondslag moet worden gelegd, doch hetwelk

altijd als eene vrijwillige overeenkomst van de

zijde des aannemers moet worden aangezien ,

en welke geldelijke bedragen nimmer mogen

Strekken, om de aannemers voor het beloop

daarvan, anderen arbeid te doen uitvoeren,

en als het ware daardoor de posten voor on

voorziene toevallen te verhoogen.

En zal deze dispositie worden gezonden in

genoegzame getalle , aan de heeren Directeurs

der zes fortificatie- directien , oni aan alle de

officieren van het korps Ingenieurs, mitsgaders

aan de fortificatie-opzigters , in de verschillen

de garnizoenen te worden uitgereikt , mits

gaders tot het opleggen daarvan, bij de ar

chieven der zes fortificatie- directien , en bij

die der garnizoenen , ten einde elk zich met

den
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den inhoud daarvan zal kunnen bekend ma

ten , en zich voor nu en in het vervolg , daar

naar gedragen.

(geteekend) F R E D E R I K.

(Brussel den lOden maart 1829. L> CS.)

Aan'de Commanderende Officieren van

alle de korpsen der armee.

Teruggaaf Aan het Departement van Oorlog is door

van bewijs de Hoofd-Admiuistratie ven een der korpsen

stukken aan ,jes ]egers net navolgende berigt , met verzoek

militairen , , , , i

... om bevelen te mt)gen ontvangen hoe deswe-

▼erlateu. Sens te handelen:

Dat vrijwillig aangeworvene manschappen , bij

hun ontslag uit de dienst of wel eenigen tijd

daarna, debewijzen terugvragen van vorige dien

sten of andere documenten, welk zij Lij hunne

aanneming hadden overgelegd. —- Dat wel is

waar , daaronder somwijlen stukken zijn voorden

man van een groot belang, en die hij daarom

niet wel kan missen , doch dat ook door het

teruggeven van dezelve het bewijs wordt ge

mist , van de wijze op welke men aan den

inhoud van het stamboek gekomen is.

Ten einde bij alle korpsen van het leger te

dien aanzien op gelijke wijze worde gehan

deld ,
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deld , beb ik de eer a Mijnheer , namens Zijne

Koninklijke Hoogheid, den Commissaris Ge

neraal van Oorlog met het deswegens te vol

gen beginsel bij deze bekend te maken, met

uimoodiging tevens , om bij voorkomende ge

legenheid in dien geest te handelen.

De schriftelijke consenten van ouders of voog

den waarbij aan een jougeling beneden de 18

jaren de toestemming wordt verleend om in

dienst' te treden , kannen in geen geval wor

den teruggeven. Bewijzen van vorige dien

sten en alle andere stukken , door manschap

pen , bij hunne dienstneming overgelegd , moe

ten beschouwd worden, als het eigendom van

dien man , doch hij kan dezelve niet eer

der bekomen , dan wanneer hij de dienst verlaat.

Wanneer de man die zoodanige stukken heeft

afgegeven, de dienst verlatende om dezelve vraagt

en \yel indien hij dezelve naderhand mogt terug

vorderen , zullen hem die stukken worden afgege

ven , doch dan zullen gelegaliseerde afschriften

daarvan moeten worden vervaardigd, omin stede

der oorspronkelijke documenten , bij het engage

ment te verblijven , terwijl op het origineel eenig

blijk zal moeten worden gesteld, dat dat stuk

bij uWonderhebbend korps heeft berust en tot

n°. van het stamboek betrekking heeft.

De Generaal Majoor , Directeur voor het

personeel en de militaire zaken.

{geteekend) B°' VAN TENGNAGELL.

(Brui-
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oogziekte.

(Brussel den 12den maart 1829 L. F.)

Aan de Generaals belast met het toe—

zigt over de horpsen infanterie in

de zes groote militaire kommando's'

Aan het Departement van den Groot

meester der artillerie. '

Aan zijne excellentie den LuiteriantGene-

raal Opperbevelhebber der havallerie.

Middelen Eenige geneesheeren, alsmede officieren

tegen van gezondheid bij de korpsen, het voort

durend bestaan der oogziekte bij het leger,

ofschoon deze laatste in eenen mindere graad ,

alsnog willende toeschrijven aan de drukking,

veroorzaakt door de halsdas en de kraag

van den rok en het vest met mouwen , heeft

Zijne Koninklijke Hoogheid de Commissaris

Generaal van Oorlog , geen middel willende

onbeproefd laten, dat het welzijn van den sol

daat in het minst kan bevorderen, goedge

vonden mg den last op te dragen , U uittenoo-

digen , gelijk ik de eer. heb bij deze te doen,

om de Chefs der korpsen te gelasten aan de

miliciens die dqn isten dezer zullen opkomen ,

de halsdassen tot nader order te doen dragen ,

zonder Ieder in dezelve , hetwelk hij de ser

geanten-majoors der kompagnien kan worden

opgelegd, voorts is het verlangen van Zijne

Koninklijke Hoogheid , dat bij het aanpassen

der klcedingstukken , voornamelijk worde ge

let
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let dat de kragen der rokken en vesten met

mouwen niet te naauw zijn , zullende wanneer

de noodzakelijkheid daarvan wordt bevonden

tp bestaan, te dien aanzien de afmetingen

voor zoo verre de wijdte betreft , bij de re

glementen bepaald , niet stiptelijk behoeven te

worden gevolgd.

Om aan het doel dat men zich met het

voorschrevene voorstelt , nog meer en zoo veel

mogelijk te beantwoorden, zullen de officieren

der week bij de appels, zich dagelijks op de

meest gepaste wijze verzekeren , dat de hals

dassen en de kragen niet knellen , voor het

naarkomen waarvan , de kapiteins van policie

verantwoordelijk zullen worden gesteld.

De Generaal Mijoor Directeur vo9r het

personeel en de militaire zaken. .

{geteeiend) B™ van TENG NA.GELL.

 

ii .

(Brussel dan Oosten maart 1829 Litt. B.)

Aan de Heeren Agenten van het De

partement van Oorlog inde zes grpo-

te militaire kommando's..

Na gehouden overzigt van de summiere ver- Opneming

antwoordingen en der bijlagen, met degelei-
" nistratie bij

1.32Q. E den- 'le korpsen*
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dende rapporten , betrekkelijk de , door de Hoe

ren Agenten van het Departement van Oorlog

in de groote militaire kommando's, gedane

opneming der administratie vaa- deiikorpsen

vanhet leger, vanden iste» julij 1827. af aan

en loopende voor zoo teel de korpsen: in uw

kommando betreft , tot over het ia» quartaal

1828, met tinzondering enz. vind ik mij belast

Mijnheer de Agent , u de bevinding dier stokken ,

mitsgaders de beslissing van Zijne Koninklijke

Hoogheid den Commissaris Generaal van

Oorlog, nopens de onderwerpen, welke zulks

vereischten of die eenig gevolg hebben- opge

leverd , bij deze bekend te maken. r,.

Ik zal duidelijkheidshalve , daartoe , ieder

algemeen onderwerp bij een, en ieder speci

aal rapport wegens de opneming der admi-

nistrative aangelegenheden, bij de korpsen,

in de respective garnizoens- plaatsen , voor zoo

verre namelijk die rapporten , eenig gevolg op

leveren , afzonderlijk .afhandelen , en wel naar

de gewone volgorde der korpsen.

De enz.

Hiermede nu zijn de rapporten en stukken

de opneming betreffende van de administratie

der korpsen in het kommando afgehandeld. De

administrative' opnemingen bij al de korpsen

van.het leger , hebben voorts aanleiding gegeven

tot eenige algemeene bepalingen' en mededee-

lingen, welke hierna zullen volgen, te weten:
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l.VOe staten op welke de posten gebragt

worden , die bij de opnemingen in bedenking

worden gehouden , zullen voortaan , achter de

kolom t Belang van den hommanderenden of-

Jicier en de Commissarissen tot de Admi

nistratie, op de redenen van verwerping of

bedenking, eene afzonderlijke kolom bevatten,

inhoudende : consideratien van den Agent varf,

Tiet Departement van Oorlog, niet alleen om

dat zulks in der daad vereisen t wordt , ter toe

lichting of betere beoordeeling der waarde

van het door het korps ingediend belang, maar

ook ter wegneming van de onvolledigheid , dat

de primilive verwerping van den Agent , in

haar geheel bhjve. .. , ..

2." Aan de korpsen artillerie is ten gevolge

van eene aanschrijving van het Departement van

.Oorlog van den i5'Ien november 1828 bekend

gemaakt, dat door de school, bij besluit van

den 25sten september 1826 n.° 9, de ingestelde

school, welke krachtens besluit van den 29st0U

december i8t,5n.° 71 was opgerigt en bijeenige

:der bataillons artillerie tot dus verre was aan

gehouden , van zelve Vervangen is, en.die school

derhalve ophoudt te bestaan. ot, >..-... ,i

3.o In de gedrukte exemplaren, van , het re

glement op de zamenstelling. van, en het qndec-

wqs in de scholen bij de artillerie, is. bij

.artikel 11 de jaaarlqksrhe som, zoo voor grati-

ficatien uu de onderwijzers , als voor prijzen ,

E 2. , ;,„• • > ^;op
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op /i5o gesteld, terwijl die in het originele

stuk bij besluit van deu 25steu september 1826 (*)'

gearresteerd , op 45o is bepaald , van het ont

dekken dezer drukfout is mededeeling gedaan

aan het Departement van jden Grootmeester

der artillerie , ten einde ditter kennis der korp

sen te doen brengen , met volmagt om nog

voor de dienst Van 1828, over de werkelijk

bepaalde som te beschikken.

4.° Alzoo het dikwerf gebeurt , dat aan of

ficieren in activiteit, tijdelijk de waarneming der

functie» van administrateur van kleeding en

wapening bij hun korps wordt opgedragen , zal,

wel tè verstaan , wanneer zulks door vacature

ontstaat, zoodanig daarmede belastte officier

genieten en hem zonder nadere autorisatie uitbe

taald mogen worden , dè helft van de gewone

toelaag welke tot eene algemeene grondslag in

deze op 800 en dus tegen 4oo 'sjaars zal wor

den berekend , mitsgaders de volle schadeloos

stelling voor bureaukosten, terwijl in de ge

vallen van afwezigheid van een administrateur

van kleeding met verlof, die doorlopend in het

genot der volle toelaag zal blijven, de schade

loosstelling voor de waarneming zijner 'functien

bij onderlinge schikking en voor zijne rekening

zal moeten worden geregeld, als kunnende

dit beschouwd worden tot het huishoudelijke

van

' Cf) Zie Reuoeuil militair 1826 , Deel II bladz 301.
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van het korps te behooren. Zoodanige officieren

wijders , die in afwachting van op non activiteit

pf op pensioen te komen door het Departement

van Oorlog bij voorraad worden gedesigneent

tot het waarnemen van den post van admini

strateur van kleeding en wapening, om later

als zoodanig definitief aangesteld te worden, het

zij bij hun korps of bij een ander , maken op

bovenstaande bepaling, nopens het genot der

toelaag, die uitzondering , dat zij al dadelijk te

dien opzigte behandeld zullen worden , even

als of zij bereids op non activiteit gesteldof ge

pensioneerd waren , zoodat een Kapitein geeu

'toelaag verkrijgt, zoo lang hij het activiteits-

-tractement geniet , doch een Luitenant bij het

activiteits tractement eene toelang moet beko

men tot zoodanig bedrag, dat hij, door beide

te zamen de bepaalde bezoldiging hebbe van

/"iaoo'sjaar, zullende die bepalingen, door de

respective heeren Agenten van het Departe

ment van Oorlog ter kennis van de korpsen

onder hun beheer , moeten worden gebragt ,

uitgezonderd aan de regimenten Zwitsers.

5.° Ter voorkoming dat de bepalingen voor

komende in de circulaire van 2o^™ januarij 1820

n.° 29 (*) in het vervolg tot eenig misbruik

of nadeel aanleiding geven , daar er twee

(f) Zie Recueil militair 1820 bladz 11.

E 5
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valsohe adviesbiieven opgemaakt ten name van

ecncu, zich noemende kapitein op non activi

teit, bij het isten bataillon der nde afdeeling

infanterie , zijn betaald , vjordt de juiste bepa

ling der voornoemde circulaire herinnerd , vol

gens welke de adviesbrieven alleen vermogen

te worden . betaald , aan officieren zonder troe

pen in het garnizoen gestationeerd en derhal

ve aan bekende en geenzins aan onbekende

personen. Dit punt zal dienvolgens mede ter

kennis . van al de korpsen in het kommando

bchooren te worden gebragt.

6.p . Het plaatsen van gehuwde manschappen

der garnizoens kompagnien met hun huisgezin

in de kolonien der maatschappij van weldadig

heid , voortaan eene wijziging moetende te weeg

brengen, zoo wei in deitot dus verre geauto

riseerde uitgaven voor de kinderscholen bij die

kompagnien , als de gewone vaste, voorschotten

tot den aankoop van winterprovisie:, wordt

dien ten gevolge ten dezen aanzien bepaald:

VooreeBSt dat, wanneer .het getal kinderen

van de. onder officieren en manschappen der

garnizoens kompagnien gering is of wordt , er

geene school meer aangehouden , maar de kin

deren op redelijke voorwaarden op de burger

scholen in de plaats gedaan zullen worden, zoo

dat naar gelang van het verminderen van het

getal kinderen , daardoor de kosten van de

school zullen worden bespaard, en ten anderen

dat
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dat hiet voorschot .Voor winterprovisie op het

daartoe genaderd tijdstip, alleen óverlhet aan

wezig-getal gehuwden moet worden berekend ,

in dier. voege, dat slechts de noodige provisie

opgedaan worden ... \

. Beide deze,bepalingen zullen door de Heeren

Agenten.die het aangaat alleen ter kennis moe

ten worden gebragt van die korpsen , waarbij

' garnisoens kómpagnien in administratie zijn

toegevoegd; , i ••'\...

De Generaal Majoor Directeur voor de

< -3»'; . i::risi «dniinistratie. ;.„'. .s ' 'Mi-."'

?ea . ^^-^-^^géteelend) REUT H E Ry'.;

lob r-:-:td: ÏZ± tt.v ,i-;;v 3,5' .

:.bci ab >Sbtfrflü >:v: i '' i. . . 'iii"':':.'^ >

t''.>;.' ;i; '.;ioi'jti'' r,yi. . nt>bjt'Oi!.." .f- -j iaT

*nrt-.».MiWiii.r) oi> - ' • '•• ' ••./V. '.i'•^ .-. .V. • -> st\va. ;

-!..•:, ! öJ n^.ir.f. .„» :. - f .-i.'.r. •-:•'H'!'ii?D

-fff .". .ii'^hi ÓÏ' *.'..-/ r.:vVbVhfr^ '. .''V/t^f

. ' •• U'J" i.'I'-. . . .■»!'1< . .'•••- i u -:'•. ::.\

, . . ";s"".'v..'. ' • : ' •:',; i"j • ' .:.«.-.;

c ' . 'jO u.>..i. 'n :...:.. hjjhc i\ . !'., . - „iiiV>

i'j:i !!; :cj i^ij'na1' ; ; ..:>tnL. :.-, . b^ ; yiyjor n;;s

. .... __.

', '..* ,.. .. a i. .. ..' .••i.., r.:. . •• i , i ' l.j

. . . .:. : i,j„ ':»

., E 4 (11 rui
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(Br»s*d den 25strn maart 1899 Uit. I.) '

Aan de Heeren Luitenant Generaals

en Generaals Majoor , belast met het

toezigt over de korpsen Infanterie in

de zes groote militaire homando.s.

Aan zijne Excellentie der JUter. Luite

nant Generaal Oppenbevelliebber der

'iavallerie. ..• .'.•'•• - .'

'*..•• Aan de agenten pan het Departement

van Oorlog in de zes groote. militai-

•j!; (e lommando's. „-; . '•

Contribu- Ten ei n Je van den kant der officieren, die

tien'3oor8e" ofschoon van hunne korpsen gedetacheerd, nog

detacheerde , , , , , •

_ . tans genoodzaakt znn , tot het betalen der
clncieien

niet meer contributien voor het muziekfonds, de boeke-

te betalen, nj en het kieedingfonds , alle reclames deswe-

gens te doen ophouden en vooriekomen , heeft

'Zijne Koninklijke Hoogheid de Commissaris

Generaal van Oorlog, goedgevonden te bepa

len , dat de officieren die van de korpsen in

fanterie en kavallerie gedetacheerd zijn Lij den

Generaten staf en bij het Departement van

Oorlog , of wel als adjudanten aan Generaals

zijn toegevoegd , gedurende den tijd dat zij zich

van hunne korpsen verwijderd bevinden , vrij-

ge-

KB. Van deze circulaire is onder dezelfde dagteekening

afschrift gezonden aan den Heer inspecteur van de ge

neeskundige dienst.



gesteld bullen zijn van dë'maandelijksche con

tributie voor het musiekfonds en de boekerij,

zullende die gene hunner, die daartoe bet ver

langen te kennen geven , mede niet voor het klee-

dingfonds woyden uitgetrokken , en het aan hen

te goed zijnde, kunnen terug ontvangen , ten

ware het door hen gestortte volgens art i6ób

Van het provinsioneel reglement van Adminis

tratie ,:;door het verschuldigde voor ontvangen

goederen als anderzins wierde overtroffen, in

welk .geval zij gehouden zullen zijn de aanzui

vering daarvan te doen. ,..,. ,,

rBovengemelde maatregel zal mede. van toe

passing wezen op „de officieren van gezondheid,

die vAn hun korps gedurende eenigen tijd wor

den gedetacheerd,, als bij een hospi taal ena.

.liet bovenstaande namens Zijne . KpnmtMjhe

lloogliticl ter uwe*. kennis brengende, heb ik

. de eer u, UrlEd.G'estr".te verzoeken de onder

scheiden belanghebbende door derüelvor respec-

«ve korps kommandflnten hiervan te doe» ver.

wittige». :-;,o: ; .

De GeneraaloMajoor directeur. voor het

:ibv i.Personeeli en de militaire aakeu.

(geteekend) B«i van TENGNAGELL.

. I • • 'taoiav: i . ic: . .

. I i ii,. . : i , |

:; rV : iih

.:;fclov ft • I

E 5 (Brui-
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(Bmssel dep. lJ,den april 1829 Litt. K.) .

, Aan de heeren bevelvoerende Luitenant Gene-'

Verzorgen raafe in de zes grqote militaire kommando''s.

van gegra- . jm ,

lieerden "Bij-misSive van den 26*len' december 11. Litt. P,

militairen. ;is tHEd.G. medégedèèldY dat de gegratieerden

die uit de militaire straf-gév«hgenissen te Leijden

'en Aalst naar het algemeen depot derlafnii&ia'gt

worden gezonden-, hoezeer tot de aankomst in

!die bestemming in staat van arrest blijvende^ bis

;marcherende troepen behandeld zullen Worden.

••• Dié bepaling heeft aanleiding gegeven tot een

vraag van den heer administrateur voor de. ge-

'V*tfgeTrf'se»y "omtrent .->dé rtgte bedoeling'! van

.dezelve, welke In siriWtóntie in dezef Voege

-beatitWbbrd is, naméttjki dat dé manschappen

in slaat van arrest zijnde-, voortdurend, even

'als tot dus verre, in : de7 plaatsen' waar zif"o:n

Mei dnarsctt moeten vernachten , in de huizen

-fan bewaring dienen te worden-. epgfeflo&eif ,

dat. ^a?ij 'al'daaf, d*)or' die zorgJvan'den cipier of

.bewaarder (vermits zulks niet wel op eene ande

re wijze kan geschieden) tegen betaling van

:S5 cents pW'ttian , eeno goede voeding behoo-

ren te verkrijgen , zoo ais Volgens art 3 van het

besluit Tyato/djin ;5den augustus 1.8 1 4 aan-, mar

cherende troepen toekomt en voor die ver

goeding kan worden gegeven, en eindelijk, dat

diegenen , die met het geleiden gelast zijn, zul

len toezien of daaraan voldaan wordt en bij

 

Vertrek de betaling doen.

En

\ .
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Ën ten ein.de daarop doorgenoemden heer admi

nistrateur order zou.kunneu worden gesteld , voor

die huizen welke liet kan betreffen, zijn de gewo

ne plaatsen van vernachten der detachementen van

de bedoelde manschappen opgegeven als volgt :

Van Lèijderi naar Har derwijb ."' , ,Moii.

(Zoo het transport nier te water 'geschied);

Woerdèü.

'f' ..;U"-. " "Utrecht?. * '^ ""-""."'

'Amersfoort.

Van Aalst naar Harderwiih. '

St. Ni colaas.

Antwerpen.

West Wezeh

I Breda. ' '

Gorichemj

'. Utrecht.'" "

MI 2.1i .'. ' '. • . ' > «V -
, Amersfoort.

ïk heb 'de eer op last van Zijne 'KbntfilUj ie

Hoogheid de Commissaris Generstaï vin' Oor

log UHEd.G. te verzoeken, ook dit een eilan

der, als een vervolg , op het vroeger algemeen

medegedeelde, ter kennis te brengen yan de

Heeren Provinciale kommandanten , zoo tot

informatie als (voor die het zou kunnen aan

gaan) om bij. vertrek van zoodanige detache

menten , het noodige te dezer zake , in de

marschorder te vermelden.

De Generaal majoor Directeur voor de

administratie.

{geteelend) REUTHER.

(Brui-
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' 'Aan de Heeren Generaals Majoor Pro-

'" vmciale Kommandanten.

v 1 f

In naam en op last van Zijne Koninklijke

lotelingen ' ' *\ . '

die iu plaats Hoogheid, den Commissaris Generaal van Oor

van plaats- log heb ik de eer UHEd G. uittenoodigen , om

vervangers de loteüngen , die aan UHEd.G. ter indeeling

op re en. wor<jen overgegeven , en die in persoon op

treden , voor hunne om de een of andere re

den uit de dienst geraakte plaatsvervangers,

wanneer deze nog slechts één jaar te dienen

hebben , niet voor de. activiteit te bestemmen ,

maar te bevelen, dat zij, nadat zij zijn inge

schreven geworden , cp het stamboek van het

korps waaraan zij zijn toegewezen en casu <juo

de nagelaten schuld hunner plaatsvervangers

op het kleeding- en reparatie-fonds hebben

aangeauiverd, dadelijk ongekleed met groot

verlof, worden terug gezonden.

De Generaal Majoor Directeur voor

het personeel en de Militaire zaken.

"\geteekend) B™ VAN TENGNAGELL.

i'-ii vos . . mi''i

.\f '.

. . i

 

'

(Brui*
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(Brussel den 20slen april 1829 Litt. S.)

Aan de Heeren Luitenant Generaals ,

het bevel voerende in de zes Groote

Militaire Kommando's . .,*.r ;

Ik heb de eer Uwe Excellentie hiermede te piegtighe-

doen geworden een afschrift van zijner Majes- den bij het

teits besluit van den 7dea dezer maand n°. 20 , beSraven

van

houdende verordeningen nopens de gewone Roomsch_

militaire eerbewijzingen , als in verband staan- catholieke

de met de godsdienstige plegtigheden, welke militairen.

bij het begraven der lijken van Roomsch Ca-

tholijke Militairen gebruikelijk zijn; terwijl ik

uwe Excellentie , in naam en op last van Zij

ne Koninklijke Hoogheid den Commissaris Ge

tieraal van Oorlog verzoek , om , onder aanbe

veling der stipte naleving dier voorschriften,

aan ieder der Heeren Provinciale Kommandanten

onder de onmiddelijke bevelen van uweExcellen-

tie staande, een afschrift van het voorschreven

besluit te doen toekomen, met last om hetzel

ve , op gelijke wijze te breDgen ter ^ken.nisse

van de respective plaatselijke en Garnizoens-

kommandanten en Plaats-majoors als zoodanig

funderende, welke onder hunne orders dienen. L

De Generaal Majoor Directeur voor het

personeel en de militaire zaken.

(geteekend) B™ VAN TENGNA'GELL.

7. :T <Be-

NB. Bovenstaand besluit is ook aan de heeren Generaals

niet liet toezigt uver de oefeningen der troepen belast, ter

n.eededeeling aan de chefs der korpsen gezouden.
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(Bes]iiU van den 7den apiil 1829 n. ° 20.)

- Wij WILLEM bij de Gratie Gods,

• Koning der Nederlanden , Prins van

Oranie -Naüssau, Groot Hertog

;i cvan Luxemburg, enz. , enz., enz.

Op de vbordragt van onzen Commissaris Gene-

Plegiig- raal ^an Oorlog en van Onzen Minisier van

heden by B;nnen]an<Jsche Zaken van den 19 januarij en

het bpffrfl.- ' *

" ° q febraarii 1820 n°. ,*,, strekkende tot liet
ven van J '. '' '3. .

Boomscli maken Van stellige verordeningen ten aanzien

Catholijke aer gewone militaire éerbewijzingen , in ver-

militairen. band met de godsdienstige plegtlgbedeii , welke

bij het begraven der lijken. van militairen tot

de Roomsch Catholijke kerk behoord hebben

de, gebruikelijk zijn , en waaromtrent tot dus

Verre, noch in de militaire reglementen , noch

anderzins , vaste bepalingen worden gevonden

Gezien het nader rapport van Onzen Com

missaris 'Géneraal en van.Onzen Minister voor

noemd van den ff 'maart 1829 N.° l\%. ',

Onzen Minisier van Justitie gehoord (advies

van den 6 dezer n°. 5y). 'i :;

Hebben .besloten en besluiten.

Art. 1. Het lijk van elk militair, tot de Room

sch Catholijke Kergemeentè behoord heb

bende , wanneer het met Krijgseer zal wor

den ter 'aarde besteld zal in al die plaatsen

des rijks, alwaar bij de Roomsch Catholijken in

het algemeen de gewoonte bestaat om de lijken

binnen de kerk te brengen, ten einde alduar

de
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de plegtigheden bij eene dergelijke gelegenheid

gebruikelijk, te doen plaats hebben, door een

daartoe 'gekommandeerd detachement , zoo als

bfy rfe militaire reglementen vastgesteld is en

zonder. eenig openbaar kerk-ceremonieel , van

het sterfhuis worden gebragt naar de kerk voor

de hjkdienst bestemd.

2. De stoet tot aan de kerk genaderd

zijnde , zal het lijk aan den ingang dei.zelve ,

door de Roomsch Catholijke geestelijkheid wor

den overgenomen , in dier voege, . dat deze

zieh daartoe niet buiten het kerkgebouw zal

begeven en de godsdienstige pligtigheid al

leen binnen de muren der kerk worden verrigt.

'"3. De troepen in het geweer, welke tot

de lijkstatie worden gebruikt , en die overeen

komstig de bepalingen vervat in art 5i'i van

het reglement op de garnizoens-dienst vast

gesteld bij ons besluit van deu uden januarij

v8v5. n°k 52, tot deze dienst worden gekom-

mandeerd, zullen zich niet binnen de. ke';k

mogen begeven.

4. Van deze bepaling zijn uitgezonderd de

Militairen , welke tot hét dragen van het lijk

zullen gekommandeerd zijn, alsmede die, wel

ke , naar luid van art. 35o. van bovengemeld

reglement , de slippen van het doodkleed moe

ren dragen. Deze zullen met het lijk binnen

de kerk treden, aldaar gedurende de hjkdienst

JVerblij*en en het lijk nadat de , Getfdsdiens-

•«J tige



tige plegtigheden afgeloopen zullen zijn , we

der uit het gebouw dragen en begeleiden.

De plaatselijke kommandanten en' de chefs

der Korpsen , zullen respectivelijk tot deze

diensten voor zoo verre dit ieder hunner aan

gaat en de omstandigheden het zullen gedogen,

steeds bij voorkeur militairen van de Rooms.ch

Catholijke kerkgemeente bestemmen.

5. Ket blijft dien overminderd aan eiken

overeenkomstig art. 546 van vermeld garnizoens

reglement , tot het gevolg der lijkstatie gekom-

mandeerden militair, gelijk mede aan alle ande

ren die dezelve uit eigen bewegÏDg hebben ge

volg , onverlet om , des verkeizende afzonder

lijk de dienst in de kerk of de beaarding al

dan niet bij te woooen

6. Na den afloop der: godsdienstige plegtig-

heid, zal het lijk wederom door de geestelijk

heid aan het militair geleide worde overgegeven ,

zonder; dat de geestelijken , die de Jijkdienst

zullen hebben verrigt , zich buiten de deur der

kerk zullen vertoouen , terwijl het lijk 'als dan

zonder verdere godsdienstige plegtigheid en al

leen met de gebruikelijke krijgs-eer, door de

daartoe gekommandeerde militairen ter aarde

zal worden bestelcL . -..• ,:,

7. In al die plaatsen des rijks , waar het zij uit

hoofde dat de Roomsch Catholijke kerken daartoe

te klein of weinig'geschikt zijn of om eenige an

dere reden, het niet gebruikelijk is de lijken

ter
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ter verrigting der hierbedoelde godsdienstige

plegtighcid in de kerken te brengen, zal de

priester belast met de dienst van de Roomsch

Cathohjke militairen , zich voor de begrafenis

ten sterfhuizen kunnen begeven , ten einde al

daar de beaarding, een plegtigbeid gelijkstaan

de met die welke anders in de kerken ge

schiedt , te verrigten, waarna het lijk, even

als zulks bij art. 6 van dit besluit wordt be

paald , alleen door het militaire daartoe gekom-

mandeerde geleide, volgens hetgeen daarom

trent bij de militaire reglementen vastgesteld

is , zal worden ten grave .gebragt.

Afschriften van dit besluit zullen worden ge

zonden aan Onzen Commissaris Generaal van

Oorlog en aan Onze Ministers van Justitie ,

Binnenlandsche zaken en voor de Marine en

Kolonien , tot informatie en narigt.

Gegeven te Brussel den 7den april des jaars

1829 het zestiende van onze Regering.

(geteelend) WILLEM

van wege den koning

(geteekend) J. G. de hey VAN_^streefkerk

Accordeert met deszelfs origineel

De Griffier ter Staats Secretarie, ,

(geteeiend) d'HAMECOURT l. g.

F (Brus-



(Brussel don 27 april 1829 ». 2.6)

Order voor het leger.

.. . . De behandeling der rapporten, wegens i3b

stratIve algemeene inspectie , in het vorig jaar , over

verordenin- de onderscheiden korpsen van het leger ge-

gen' houden , de overtuiging gegeven hebbende, dat

er ten aanzien van sommige punten van de

dienst, bij de korpsen op eene verschillende

wgze wordt gehandeld , en dat er omtrent het

regt begrip , van andere , eenige onzekerheid

bestaat , heeft de ondergeteekende het dienstig

geacht, ten einde die ongelgkheden weg te nemen ,

de natemelden berMingen vasttestellen , welke

aan de korpsen ter opvolging worden aanbevolen.

a?* De officieren uitmakende de leden van

de Commissien voor de studien , znllen niet

allen van het verrigten van garnizoensdienst

worden vrijgesteld, maar alleen die genen dier

leden , welke de taak op zich hebben genomen ,

om aan hunne min gevorderde kameraden we

tenschappelijke lessen te geven.

2°. Voortaan zullen gelijk dit bij sommige

-korpsen reeds plaats heeft , al de straffeu zon

der onderscheid , welke zoo wel om ligte als

om grove fouten worden opgelegd, in de straf

registers moeten worden ingeschreven , vermits

de gewoonte van eenige korpsen , om alleen de

opgelegde straffen voor grove fouten in de

registers in te schrijven , aanleiding kan geven

om
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om daaromtrent op eene wiilekenrige wijze te

handelen en het onderscheid tusschen gro

ve en ligte fouten versehillend te beoordeelen,

3°. Gebleken zijnde , dat de. riempjes aan

de patroontasschen , bestemd tot berging van

de schroevendraaiers zoo hoog zijn geplaatst ,

dat de bladen daardoor komen te lijden ^ woj;^

den de Chefs der korpsen gemagtigd , om die

riempjes eenigzins lager te doen aanzetten , en

wel zoodanig dat de beide punten van den

schroevendraaier het hlad niet kunnen rak

ken , zullende de kosten , op die verandering

te vallen , op het fonds tot vernieuwing vaa

ledergoed in uitgaaf kunnen worden gebragt. ,

4°. Uitdrukkelijk worden bij deze herhaald,

de reeds meermalen gegeven bevelen , om in

de kassen van de kwartiermeesters , niet te veel

gelden te laten berusten , hetwelk bij eenige

korpsen het geval nog schijnt te zijn.

5°. Opdat te allen tijde zou kunnen blij

ken , dat het register , hetwelk overeenkomstig

de artikelen i47 en 252 van de reglementen op

de inwendige dienst der infanterie en kavale-

rie , door den facteur moet worden gehouden ,

behoorlijk is nagezien , zal gemeld register in

het vervolg door een der leden van de hoofd

administratie, maandelijks voor gezien worden

afgeteekend.

6.° Het opmaken bij de korpsen , van de reke-

niugen der Leveranciers vermag geen plaats te

F 2 heb
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hebben, maar zulks zal door laatstgemel-

de zelven behooren te geschieden. Ook zal

de plaats waar en de dag waarop de betaling

der rekeningen heeft plaats gehad, bij het

.Voldaan teekennen moeten worden uitgedrukt.

70. Tot dus verre wordt aan de onderoffi

cieren, korporaals en manschappen, die met

cachot of provoost zijn gestraft , geregeld de

soldij uitbetaald , en daardoor aanleiding ge

geven , dat zoodanige militairen, die gedu

rende den tijd van hun arrest , niet in de ge

legenheid zijn om de ontvangen gelden te ge

bruiken , zich dadelijk bij hun ontslag in den

drank te buiten gaan , of andere ongeregeld

heden bedrijven, waarvoor zij dan op nieuw

gestraft -moeten worden. .

Om hierin, zoo veel, mogelijk te voorzien

wordt bepaald, dat de gelden, welke de on

derofficieren, korporaals en manschappen die

met cachot of provoost worden gestrafd , ge

durende den tijd van hun arrest, uit de me

nage als anderzins , als sur plns moeten ont

vangen , in het vervolg op bet kleeding en

reparatie fonds dier millitairen , te goed zullen

worden geschreven.

De Commissaris Generaal van Oorlog.

(geteekend) FREDERIK.

• . (Brus
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(Brussel .JeuOde mei 18% t-itt. 1?.)

Aan den HeerLuitehartt Generaal Opper-

bei>eihebber der' hal|alïèrie en Inspéb*

teur Generaal van 's Rijks stoeterijen.

Tot dus verre bestond zoo als dit Uwe Ex- Afgifte van

cellentie bekend is , alleen voor de Provincie Paai'denaa»

Gelderland de vergunning om de reforme merrie
•''..' i ' ','" '. . , bouw.

paarden bij de kavallerie in die provincie

garnisoen hondende , aan de commissie van

landbouw aldaar aan te bieden en daarvan

de zoodanige aftestaan , welke bijzonder geschikt

zijn voor de fokkerij. • .

Die vergunning was door Zijne Majesteit bij

besluit van den a4sten december 1822 n.° 55

verleend , onder meer andere bepalingen , strek

kende ter aanmoediging en verbetering van den

paardenteeld , naar aanleiding van een verzoek

van Gedeputeerde Staten van die provincie.

Van weg» de Commissie van landbouw in

Overijssel nu ook, in het belang van de paar

denfokkerij een verzoek gedaan zijnde , dat zij

alvorens er in het vervolg verkoop van 's Rijks re

forme paarden geschiede, door een desknndig vee

arts, de zoodanige mogt doen uitzoeken, welke ge

schikt zijn ter. voortbrenging van een goed paar-

denras, ten einde die vervolgens aan depaarden-

houders onder de bekende bepalingen omtrent

de veulens zouden kunnen worden uitgereikt;

heeft Zjne Koninklijke Hoogheid de Commissa-

F 3 rif
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ri:

':.. . b

ris Generaal van Oorlog; het nut van die

maatregel erkennende , en in aanmerking ne

mende, dat van andere provincien gelijksoor-

tige verzoeken kunnen inkomen, aan Zijne

Majesteit het voorstel gedaan, om aan de be

staande vér'guhniüg^vobtf Gelderland eene al-

gemeene strekking te geven en welk voorstel

Hoogstdészelfs goedkeuring heeft Verkregen ,

als een gevolg daatvan , heb ik de eer uw*

éx'CelléntJë in naam en op last van Zijne Ko-

nihlotyke Hoogheid te verzoeken,

I'ï.* Öm tot dé evèn'tuele 'uitvoering van do

vergunning, aanvankelijk voói Overijssel, de noo-

dïge voorschriften te geven aan dénhëerkoin-

manderenden officier van de aïdeeling kura

siers n. 2 in de provincie garnizoen houdende.

'a.*' Om de heeren directeuren derheidé rijks

stoeterijen met het besluit van Zijne Majesteit van

den i4de april 11 n.° 8 waarvan een afschrift

hiernevens wordt gevoegd, bekend te maken,

met verdere informatie , dat naar gelang de

commissien van landbouw , in de onderschei

den provincien' , namelijk van die waar troe

pen te paard gestationeerd' zijn, Van de ver-

grinriing gebruik' makett", dezelve bij het over

nemen en de afgifte van merrien,aan denheer di

recteur 3er stoeterij van welke gewoonlijk de heng

sten in de provincie gezonden worden, zullen op

geven den naam dergerien die met merrien begif

tigd worden, ten einde hij Directeur op het dekken

der-
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clrrztJven zijne aandacht zoude kunnen vesti-

en daar van de noodige aanteekening houden.

Aan den Heer-Administrateur van de nationale

nijverheid is eene opgaaf gedaan van de pro

vincien waarin troepen te paard gestationeerd

zijn , met aanwijzing teveus van de korpsen

en met voorstel om bij de communicatie van

Zijner Majesteits besluit , de heeren Gouver

neurs van die Provincien, welke het betreft,

te verzoeken om wanneer de commissie van

landbouw eventueel aanzoek mogt doen , dat

haar door het korps of de korpsen te paard in

de provincie , de ten verkoop bestemde mer-

rieu mogen worden aangeboden, zich in dat

geval aan uwe excellentie te adresseren voor

de kavallerie, en aan het Departement van

den Grootmeester der Artillerie wanneer het

een Artillerie korps betreft, ten einde daarop

als dan de noodige order gesteld zou kunnen

worden , en waartoe Zijne Koninklijke ILoog-

Jieid UHEd. G. eens en vooral in die ge

vallen magtigt ; sprekende het van zelf, dat

eene nadere aanvraag van Overijssel even min

als voor Gelderland te pas komt. —

Voorts is aan den Heer Administrateur de nood

zakelijkheid bekend gemaakt, dat de Commis-

sien van landbouw , altijd den naam dergeneat

opgeven die niet merrien begiftigd worden ,

daar evenwel tot dus verre nog niet in al de pro

vincien dekhengsten zijn , of kunnen worden

F 4 • ge-
8
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gezonden , is meer genoemden Heer Administra

teur , verzocht, om wel te willen aanbevelen

dat men, zoo lang zulks het geval niet is,

dan ook die provincien geenen afstand van

merrien vrage , vermits die anders zonder nat

afgegeven zouden worden. '. .

De Generaal Majoor Directeur voor 'de

administratie.

{geteekend) RE UT HER.

(Besluit van den lijden apjil 1829 n," S)

Wij WILLEM hij de .gratie ÓoJs9

Koning dek Nederlanden, prtns van

Oranje - Naussau ,'; Groot Hertog

van> Luxemburg , enz. , cen'z.'H enz.

-,-.•- .» •••.. c:... .. ,1:.'..'.! >.'i . . •.

Overdragt „Op de voordragt van Onzen Commissaris

van alge- r* i r\ I J J o „
° Generaal van Oorlog van den 1o dezer n . 2,

lie-paardfn ...Hebben goedgevonden en verstaan bij uitbrei-

bijde korp- ding van ons besluit v,an den 24'teu december, i8n^

»en aan de n.o .^ te yergon nqft,,rdat alvorensi>g de korpsen

cummissien yan Oasjeger tot den verkoop worde overgegaan,

van land- l ' .

. van paarden voor verderen dienst ongeschikt, de

merrien welke daaronder mogten worden .gevon

den aan de kommissie» van landbouw, in de

onderscheidene provincien des Rijks, voor zoo

verre zij daartoe aamoek mogten doen , zul

len
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len worden aangeboden en daaruit de zooda

nige aan gezegde kommissien afgestaan, als de

ze nog' geschikt mogten oordeelen tot het

'voortbrengen van, -een goed paardenras ,' en

mitsdien mogten verlangen over te nemen ;

zullende de • alzoo overgenomene en afgestane

merriepaarden vervolgens door de commissie

aan min gegoede doch brave iandlieden moe

ten worden gegeven , mits dat dezelve paarden

door hengsten uit 's Rijks stoeterijen worden

gedekt , en onder beding dat het eerste veu

len , indien het eene merrie is , bij het verla

ten van het moeder paard aan de stoeterij ver

valt , doch dat het een hengst veulen zijnde

aan den landman verblijd en dat bij de af

gifte van het .merrie, veulen of bij de geboorte

van een hengst veulen, de oude merrie in ei-

gendom aan den landman overgaat.. „[, r; .0:.

En is Onze Commissax'is Generaal, tyafa Oor

log , belast met de uitvoering, dezes., waaryan

.afschriften zullen wordcr gezonden-.^n- Onzin.

Minister van Binnenla^dsche Z/akep,, ejU.aan da

Algemeeue Rekenkamer tot informatje.en narigt,

Brapel.jdan J/4dpnt a^ril . .1629 i

;,:•- ; : (geloeiend) W LL LEM» ••

van ;wegé ; den> Kaning;, ;' ut-i s -ia',

(geieelend) J. Gi B»?:MBY VAM'STitEEFKERK

Accordeert met deszelfs orgiueel ,

De Gritlier ter Staats Secretarie ,

. > ' (geteetend) d'ha&ecoukt. I. g.

F 5 («rui-
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(Brussel den 4deu roeij 18% LRt. M.)

Aan de Heeren Generaals Majoor en Lui-

ieatmt Generaals beiast met de oefeningen

der korpsen Infanterie in de zes grovte Mi

litaire kom'/iando's.

Aan den Heer Luitenant Generaal Opper

bevelhebber der kaoallerie ent, . .. 'I

Deserteurs. Zijne Koninklijke Hoogheid* de Commissa

ris Generaal van Oorlog, noodig achtende , om

ter voorkoming of beteugeling van desertie on

der de soldaten , herkomstig van de regemen-

Ten Zwitsers, althans voor -eenigen tijd eenen

buitong'ewtJMen maatregel te nemen , heblk , na

menn Hoogst denzelven de eer UHEd. G. uit-

tenoodigen , de Chefs der korpsen ouder nw

toè^rgt' gesteld , aantesch rijven om de bedoelde

soldaten7 ifie ten gevolge van eerste deser

tie in de a^e klasse van discipline mogten val

lenv af' dadelijk na de uitspraak van het von

nis , én zonder voorafgaande voordragt , op

flè' 2^9 ^divisie van het algemeen depot der

fan errrtag^r/ n.° 33 te doen dirigeren ten einde

daarbij itafrPflèti strafcursns te worden onderwor

periftoet last aan gemelde bevelhebbers nogtans ,

om aan het Departement van Oorlog van iedere

der aldus gedane overplaatsingen door de ge

wone tussühenkomst onverwijld rapport te doen.

De Generaal Majoor Directeur/ voor het

Personeel en de militaire zaken.

{geteeLnd) B-» VAN TENGNAGELL.

m (Brus-



( 9' )

,. .' ' (Brussel deu 5den mei 1829 Litt. P.)

' jtati den "Heer Generaal Majoor In

specteur van het korps marechaussee.

Het heeft den Koning behaagt, bij disposi- Het rer-

tie van den iydea der vorige maand n.° 2 te be- Plaatsen

palen , dat de brigadier en de vier marechaussees .

te voet , behoorende tot de brigade marechaussee marechaus-

gèstatioheerd te Verviers (Luih) naar Limburg see.

zullen worden verplaatst , om voor het vervolg '

aldaar eene afzonderlijke brigade uittemaken.

Onder mededeéling van het vorenstaande, heb

ik' namen* 'Zijne Koninklijke Hoogheid de

Commissaris Generaal van Oorlog, de eer •, « . '

ïMEdiG. uittenoodigen , de vereischte beve- n^,;*;;.

Véh té* 'geven, ten einde de voorschreven ver

plaatsing, tot stand worde gebragt.

De Generaal Majoor Directeur voor bet

c.' Perso;neel, en de militaire zakene,

; (géteêkend) 'B* 'VAtf TENGN&GELL.

jCftU fl'JSU'iupl, ' "•}.'"£ }i'V «,•'/ iiiil"sd^ ?lisii'.; ,%

„T.':.:'r ''. •:';..t.fl.'iMF.; .U'-„. juj ;;; 'e .. .;;, | ,.r,,.; '; i 'Tl

l~ '\a «'..:-. ^.l ,-ab lo|;•.' :.:.:iin'i;_ -.. .;.i.! ^ r

, go;ic' ~'i:' . .'i.'.v.rcL" y£.i'.arx]' .;!: '.. 't:' ,;• . . '

s::;'.ii.iv. .. •;.. . ui;,!. :;.3-.3V :.'. .0 .'.HIIU .;

ü'? j«>ijiin.•.!. .J.rib fi'cij , rt3vaji oJ.'avN

fi'ii'l.'.cl' iiit iiii ..p/J, :,;i -^.i .," ;::.!' o \' 3,*; 'i"?

. ' ' (Brm-
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> »; .• (Brussel den I3den mei 1829 titt L.)

Aan de Heeren Generaals belast met

het toezigt over de korpsen infanterie

in de zes groote -militaire kommando's.

- L -i ' .;../• ii •"' i '' "i

Aan liet Departement van den Groot-

...; . ;.. , .:. ; ••: ' ' f ii

meester der artillerie.

Aan zijne excellentie, den Heer Lui

tenant Generaal Opperbevelhebber der

kavaUerie. (.. . „v ;;.„

Overplaat- Daar liet meermalen gebleken is, dat midi»

iing van tgjien, die wegens eerste desertie door den krijgs-

8evonmsde jraad veroordeeld waren , tol het ontvangen

militairen , , .. , , , -A

... de straf- van rietslagen en het verhezen der,,Jspkarde

divisieu voor eenigen tijd, na het ondergaan van ham

vonnis wederom, in hunae. yqrigq politie bij

hun korps zijn hersteld, en vermits soortgelijke

militairen ten gevolge van zoodanig vonnis moe

ten worden beschouwd als :te vanen 'in de

cathegori'e der tweede klasse van discipline , en

zij alzoo naa^aanleiding van artikel 4 van Zijner

Majesteits besluit van den 28slen februarij 1822

n.° ->i tot overplaatsing bijeene der laatste devisien

vaii het algemeen depot der landmagt n.' 53

bestemd zijn , heb ik namens Zijne Koninklijke

Hoogheid de Commissaris Generaal van Oorlog,

de eer UHEd. G. te verzoeken , de vereischte

bevelen te geven , ten einde de militairen , die

ten gevolge van eerste desertie het bedoeld

vonnis ondergaan hebben , nadat zij bij hun

korps



korps zullen zijn terug gekeerd, op de eerst

volgende periodieke voordragt tot overplaatsing

Lij een der voornoemde divisien worden ge-

tragt. -

De Generaal Majoor Directeur voor het

personeel en de militaire zaken.

{geteekend) B>? VAN TENGNAGELL v

; T " rtutfiism.

(Brussel den 5den junij 1829 n.o 5.)

Aan de Heeren Agenten van het De

partement van Oorlog in de zes groote

militaire komando's.

Als een vervolg op hetgeen U bij missive van Restitutie

den ioden junij jSsö La. Q. (*) is voorgeschreven, aan de

da ,. | '. , korpsen

e periodieke inzending van staten be-
1 r ° door het

noodigd tot de terugvordering van gemaakte Denarte-

kosten en gedane uitschotten als anderzins, ment voor

voor zoodanige manschappen tot het leger be- da Marine.

hoorende , die bij het korps mariniers of bij

de zeedienst zijn overgegaan , heb ik de eer U'

namens Zijne Koninklijke Hoogheid de Com

missaris Generaal van Oorlog te informeren ,

ten einde zulks ter kennis te brengen van de

Hoofd-Administratien der korpsen onder Uw

beheer , dat voor zoo veel het korps mariniers

be-

'.~r. f-J.-j

(*) Zie Recuiel militair 1828 Deel 1 bladz. 197.
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betreft , de administratien voortaan de opgave;

van het aankomende , onmiddelijk en regtstreeks

aan die van het korps kunnen zenden, en dit

onderling verrekenen even zoo als zulks van

het eene korps van het leger met het andere

gebruikelijk is , en dat das alleen wanneer er

terugvordering behoeft plaats te hebben, voor

manschappen bij de zeedienst overgegaan ,

de dricmaanschcln'ksche staten deswegens in

duplo zullen behooren opgemaakt en bij het

Departement van Oorlog van U ingewacht wor

den , op dat die vervolgens aan zijne excellen

tie den Heer Minister voor de Marine en Ko

lonien zouden kunnen worden opgezonden.

De Generaal Majoor Directeur voor de

administratie.

(geteekend) 11 E ü T H E R.

(Brussel den /jden augustus 1829 ï.itt Q).

Aan de Heeren Generaals majoor pro'

vinciale /commandanten.

Voorsclirif- Namens Zijne Koninklijke Hoogheid de

ten- bij het Commissaris Generaal van Oorlog heb ik de

a s" , eer UHEd.G. uittenoodigen, om de bevelhebbers

certificaten. . %

der korpsen , gestationeerd in de provincie in

welke UHEd.G. het bevel voert , aanteschrijven

om
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óm ingeval zij aan iemand, die bij de staande

armee dient, op deszelfs aanvrage een bewijs

voor sicJi xelve van deze zijne dienst geven , als

dan gebruik te maken van het bij art. q.4 gg.

van de wet van 8sten januarij 18x7 voorge

schreven attest model Litt T (*) tweede geval ,

niet dien verstande evenwel, dat alsdan de

woorden aan het hoofd van het model ge-

plaats tweede geval voor iemand, wiens broe

der bij de staande armee is in dienst ge

treden, in het aftegeven attest weggelaten of

doorgehaald moeten worden.

De Generaal Majoor , Directeur voor het

Personeel en de militaire zaken.

(gei.) B.°° VA.N TENGNAGELL.

{Brussel den 14de anqustns 1829 n.° 3.)

jfan de Heeren provinciale Gouver

neurs.

Mij is , mijnheer de gouverneur, de vraag ge- CertiEcateu

daan , of de certificaten , waarvan naar luid van voor

i-e 1 1 , r. .i stoeterijen,

art. 2J6 van net reglement voor s Hijk stoe

terijen , de eigenaars van merrien moeten zijn

voorzien , wanneer zij deze door de hengsten

van die etablissementen verlangen te doen dek

ken

-— .

(») Zie Recueil Militair 1817 , Deel I , bladz. 108.



ken , al dan niet aan zegel en registratie' on

derworpen zullen worden.

Ik heb daarop geantwoord , dat het de be

doeling- is , dat men die certificaten kosteloos

afgeve , vermits alle de bepalingen bij het regle

ment gemaakt, de' strekking hebben, om den

paardéhteelt te bevorderen en aantemoedigen ,

en onder anderen, behalve het onderhoud der

stoeterijen ten koste van het rijk, ook onder

scheidene premien verleend worden, het dekken

om niet wordt gedaan, en zelfs bij art. 18 van

het reglement is vastgesteld dat de verbindte-

nissen , welke de geeue ; die met hengsten of

teclmerrien , afstammelingen van de stoete

rijen begiitigd worden, moeien aangaan, vrij

van zegel en alle verdere kosten zijn , waar

door klaarblijkelijk wordt aangeduid , dat men

voor de landlieden alle kosten heeft willen

vermijden , ten gevolge waarvan dan ook de be

doelde certificaten , niet aan zegel noch re

gistratie behoeven te worden onderworpen.

Daar het mi] na van belang genoeg is voor

gekomen , dat in geen geval, eenige kosten

van dezen aard, gemaakt of betaald zullen

worden, voor certificaten en andere stukken,

in zoo verre die voortvloeijen uit betrekkingen

met 's Rijks stoeterijen, ten einde de belang

hebbenden , door kosten niet afteschrikken en

daardoor de goede oogmerken eenigerrifate te

missen , heb ik het noodig geoordeeld , en geef

ik
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ik mij de eer het voorschrevene ter kennis van

UHEd. G.te brengen , met verzoek om van Uwe

zijde , insgelijks eene algemeene mededceling

te doen aan de gemeente besturen van de

provincie , om bij voorkomende gelegenheid

dien overeenkomstig te kunnen handelen.

De Commissaris Generaal van Oorlog,

 

{geteekend) FREDERIK.

'

(Dru'
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(Btuswl der' 20*t«n augiwtus 1820, titt A.")

^tfrtra de Heerén bevelvoerende Generaals

in de zes groote militaire kommando 's

Hieuwe Por- Namen* Zijne Koninklijke Hoogheid den.

matie der Commissaris generaal van Oorlog , heb ik de eer

a ee mgeu UHEd.G. hiernevens te doen toekomen een

in'anterie ,

de afdee]i extract uit s'Konings bestuit van den 7^en julij

grenadiers 1]. n.°io4, waarbij eene wijziging in de forma -

en de ba- tje Jer afdeelingen infanterie wordt bevolen ,

^a" en tevens bepaald dat eene afdeeling Grenadiers

en twee bataillons Jagers zullen worden opge-

rigt enz.

De Generaal Majoor , Directeur voor het

personeel en de militaire zaken.

(geteekend) B VAN TENGNA.GELL.

gers.

» .

(Bru'-
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(Besluit van d»n 7d»n julij 1829 u». 104)

Wij WILLEM, bij de Gratie Gods,

Koning per Nederlanden, Prins

van Obanje-Nassau , Groot Hertog

VAN Luxemburg enz. , enz , enz.

Gezien de voordragt, van Onzen Commissa

ris Generaal van Oorlog , van den i2^en novem

ber 1827 La. Qu. strekkende tot het wijzigen

der formatie van het wapen der infanterie.

Gelet op ons besluit van den Sisten decem

ber 1828 n°. 129 , waarbij de ontbinding der

Zwitsersche regimenten in Onzen dienst , is

bevolen , en waardoor de oprigting van nieuwe

korpsen nationale infanterie, noodzakelijk wordt.

Gezien de nadere voordragt van voormelden

Onzen Commissaris Generaal , van den 16 april

11. La. X4., waar bij een nader gewijzigd ontwerp

van organisatie voor het wapen der infanterie ter

Onzer goedkeuring wordt aangeboden, hou

dende tevens voorstellen tot indeeling van dat

wapen in divisien .en brigades, mitsgaders

tot eene dblocatie der infanterie in de onder

scheidene garnizoenen en militaire posten.

Hebben besloten en besluiten :

Art. 1 De 17 afdeelingen infanterie zullen met

eene vermeerderd worden , en voortaan zamen-

gesteld z5n , op den voet in de tabellen on

der L . &. aangeduid en bij déze gevoegd.

2. De majoor a la suite bij iedere afdeeling

Ga in

-/
r
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in gewone tijden , ter beschikking van den

Chef der afdeeling zal in alle zoodanige dienst

betrekkingen gebezigd worden, in welke een

officier van zijnen rang nuttig kan zijn. Bij

lange afwezigheid van een der bataillons-kom-

mandanten , zal, met voorkennis van Onzen

Commissaris Generaal van Oorlog, door dezen

majoor, het bevel van dien hoofd officier , tot

diens terugkomst waargenomen worden. Eene

dusdanige .bestemming brengt geen verschil in

het genoten wordende tractement, even min,

wanneer door bijkomende omstandigheden

aan eender bataillons-kommandanten func-

tien mogten worden opgedragen , vroeger tot

den kring der diensten of werkzaamheden van

den majoor kommanderende het reserve ba-

tailloii , of van dien a la suite, behoord heb

bende terwijl , één dezer met het bevel over

een der veldbataillons belast blijven,

3. Voor de reserve bataillons zullen in de on

derscheiden rangen van kapitein, iste luitenant

en 2de luitenant , meer bijzonderlijk worden be

stemd de officieren , die minder dan andere tot

de dagelijksche zeer active dienst geschikt zijn.

4. De kapiteins en luitenants , thans in hoe

danigheid van adjudanten bij onderscheidene

Generaals van de korpsen infanterie gede

tacheerd , of later daartoe of tot andere dien

sten te bestemmen , zullen zoo veel mogelijk

a la suite der afdeeling worden gevoerd.

S.
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5. Onder de bepalingen hierna te vermel

den , zal worden opgerigt , eene afdeeling Gre

nadiers en twee Jager Bataiüons , waarvan:

de zamenstelling is aangeduid in de bij dezen

gevoegde tabellen Litt. B. en C.

6. De afdeeling Grenadiers wordtin het bij

zonder bestemd om in Brussel en 's Gravenha-

ge, en mitsdien onmiddelijk onder Ons oog dienst

te doen , en wel zoodanig , • dat steeds twee

bataillons van dezelve in garnizoen zijn daar ,•

waar Wij Ons verblijf houden.

7. Aan de afdeeling Grenadiers , zal bij ver-

eeniging van troepen , steeds de regter vleu

gel derzelve worden gegeven.

8. De meergemelde afdeeling Grenadiers ,

zal uit een keur van officieren en manschap

pen worden zamengesteld , de plaatsing bij de

zelve , moet dienvolgens als- eene onderschei

ding worden aangemerkt , tot eer verstrek

ken , en als eene belooning voor goede dien

sten worden beschouwd.

9. Geene manschappen beneden 1,727 EL

(vijf voet zes duiin Rijnlands) zullen bij de

afdeeling Grenadiers kunnen worden aangeno

men. Behalve de dadelijke werving bij het

korps , zullen de manschappen der staande,

armee voltallig kunnen worden gehouden , door

bij wijze van belooning voor dienst ijver en

goed gedrag vrijwillig aangeworvenen uit de

andere afdeelingen van het wapen te trekken.

G 5 10.
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io. De miliciens bij deze afdccling in dienst

te stellen , zullen jaarlijks uit de opkomende

manschappen van de reserve der ib' afdeelin-

gen infanterie , door de Chefs derzei ven wor

den gekozen, en naar den staf der Grenadiers-

afdeeling worden opgezonden. Het aantal der

benoodigde manschappen zal jaarlijks aan de

daarbij belanghebbende Chefs in tijd* worden

kennelijk gemaakt;, voor de goede en naauw-

gezette keus dier: manschappen , zullen de re-

spective Chefs , die dezelve gedesigneerd heb

ben. , verantwoordelijk zijn. - •••

- il; Behalve de bevordering aan de daartoe

geschikte manschappen toetekennen , zal in het

getal der ontbrekende onder officieren en kor

poraals worden voorzien , door overplaatsing

van verdienstelijke en zich die onderscheiding

bij andere korpsen waardig gemaakt hebben

de voorwerpen , mitsgaders door eene keus van

jongelingen op de eventueel opterigten mili

taire kweekscholen , tot den graad van onder

officier op te leiden.

12. De uniform der Afdeeling Grenadiers

zal nader worden bepaald.

i5. Jaarlijks en afwisselend tusschen Brussel

en 's Gravenhage, znllen op een nader te be

palen tijdstip en tijd van duur, bij de afdee-,

ling Grenadiers worden vereenigd, kleine de

tachementen van alle afdeelingen van bet wa

pen. Uit deze detachementen zal een instruc

tie
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tie-bataillon worden zamengesteld , waarvan

het bevel aan den majoor a la suite zal worden

opgedragen. Deze detachementen genoegzaam

geoefend zijnde, zullen naar hunne respectieve

korpsen terugkeren, ten einde qp die wijze

meerdere eenvormigheid in het wapeu der

infanterie daartestellen. T^ii.i- ./.'.,•, ;t vjvii-

l4. De beide bataiilons Jagers , zullen twee

afzonderlijk op zich zelve staande korpsen uit

maken, doch om meer eenvormigheid in hei

de te brengen , zal de oudste der beide bataii

lons kommandanten met «en het toezigt uitoefe

nen over het andere bataillon het welk niet

onder zijne owniddelijke, bevelen staat».

i5. Vooreerst zal een der bataiilons Jagers

te Brussel en het ander te '« Gravenbqge

garnisoen houden. , ,, >., ...;. ;J .

16 De plaatsing bij deze beide Jager ba

taiilons zal voor den officier en . aan welke zulks

te beurt valt, worden beschouwd als eene on

derscheiding w«lke op prijs is te stellen, '>£y

Voor de onder officieren., korporaals en Jagers

zal het mede tot eer verstrekken , tot, - de

dienst bij deze bataiilons te worden toegelaten.;

mitsdien is ten deze een goedgedrag een der

eerste vereisphten. ., ..-> .

17. De vrijwilligers, bij deze bataiilons in dienst

te stellen , zullen uit zoodanige manschappen

worden genomen , die aanleg voor de diemt der

ligte infanterie hebben, behendigheid aan den

Gi dag
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leggen, en beloven goede schutters te worden. De

voorkeur zal worden gegeven aan de manschap

pen , die in hunne vorige betrekking gewoon zijn

geweest met het schietgeweer omtegaan , en zich

in het naar de schijfschieten te oefenen*

i 18. De miliciens bij de Jager bataillons

in te deelen, zullen worden gekozen uit de

contingenten dier landstreken , alwaar meer

dan in andere oorden , de gelegenheid tot jagen

bestaat , en die oefening , of andere oefenin

gen met schietgeweer, veelvuldig plaatshebben.

Uit de ligting der jaarlijksche militie zal de

reserve voor de Jager bataillons , dadelijk en

op gelijke wijze als voor de 18 afdeelingen infan

terie worden geformeerd.

19. Onverminderd de vrijwillige werving

bij de Jagerbataillons op den gebruikelijken

voet, zullen mede, naar gelang van de be

hoefte van dien, bij wijze van gunst geschikte

manschappen van andere korpsen , die zich

tot de Jager dienst genegen toonen , bij die

bataillons kunnen worden overgeplaatst

20. De 'uniform der Jagerbataillons zal nader

worden bepaald. '

1 iii De afdeeling Grenadiers en de beide ba

taillons Jagers , zullen onder het bevel van

eenen bijzonder daartoe te bestemmen Generaal

gesteld worden , en Onzen Commissaris Gene

raal van Oorlog zal de dienst bij die korpsen

zelve bijzonder gadeslaan.

32.
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22. Voortaan zullen de vaandels, thans bij

het wapen der infanterie in gebruik, als hoofd

vaandels van het korps worden aangemerkt ,

en zal een gelijksoortig vaandel , aan de af-

deeling Grenadiers en aan de nieuw opterigten

afdeeling worden uitgereikt. Bovendien zullen

aan iedere afdeeling infanterie nog twee vaandels,

volgens een nader te bepalen model , worden

uitgegeven , tot het vervangen van de zooge

naamde bataillons vlaggen , de uitdeeling de

zer vaandels, zal op eene plegtige wijze, in

Onzen naam geschieden ; het hoofd-vaandel

zal steeds bij het eerste bataillon der afdeeling

gevoerd worden.

20. Tot vaandeldragers zullen zoodanige On

der officieren aangesteld worden , die zich dit

door hun goed gedrag, en aan den dag ge

legden dienstijver hebben waardig gemaakt,

en voor welke zulks als eene belooning be

schouwd moet worden. Een der hoofd vereisch-

ten zal mede voor hen wezen , dat zij eene goede

oogmaat hebben, en in het marcheren volko

men geoefend zijn.

s4. Aan den kapitein , iste luitenants en

2de luitenants adjudanten bij de korpsen infante

rie , met uitzondering van die bij het reserve

bataillon geplaatst , wordt voor onderhoud van

een paard een ration fourage toegekend , zul

lende deze officieren mitsdien gehouden zijn ,

zich paarden aanteschaffen , om des vereischt

G 5 wor
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wordende , hunne dienst te paard te doen.

25. De flankeur kompagnien zullen in een

bataillon vereenigd Worden, en het 3de ba—

taillon van iedere afdeeling , als mede ven de

afdeeling Grenadiers , uitmaken hetwelk dien

volgens de benaming van 5ite of flankeur ba

taillon zal voeren, De keuze der manschap

pen tot het formeren dezer bataillons , zal

op dezelfde wijze geschieden , als tot dus

verre met de designatie voor de flank kompag

nien plaats gevonden heeft.

26. De vice korporaals zullen gekozen wor

den uit zoodanige manschappen , die zulks

wegens hun goed gedrag verdienen , en aanleg

toonen, om een goed korporaal te worden , bij

voorkeur zullen daartoe manschappen worden

genomen , die reeds het onderwijs bij de school

kompagnie gegeven wordende en hetgeen van

den korporaal vereischt wordt, gevolgd zullen

hebben; doch zullen wel bepaaldelijk daarom

manschappen die lang en goed hebben gediend

en genoegzaam practischc bekwaamheden tot ,

het vervullen dezer betrekking verkregen heb

ben , niet van de benoeming tot vice korpo

raal uitgesloten worden. Ook zullen in bij

zondere gevallen , zelfs miliciens hiertoe be

noemd kunnen worden , doch wel uitdrukke

lijk onder bepaling , dat bij aldien zij met ver

lof gaan, zij hunne rang als zoodanig en het

onderscheidings- teeken van denzelven verliezen,

27.



( i»7 3

27. Het onderscheidingj-teekên van de tice

korporaals aai bestaan in het korporaals che-

vron , doch alleen .op den linker arrn te dragen.

28. Wanneer de afdeelingen infanterie op

den voet van Oorlog zuflen worden gebrjagt,

z^l bij iedere afdeeling een depot worden op-

gerigt , ^vaarvan de formatie nader zal worden

geregeld. Van het kader der schoolkompag-

nie , zal als dan mede tot het formeren van

het depot gebruik worden gemaakt: ^ :s.V

29. Tot algemeen beginsel , ten aanzienc»ari.

het kommando over eefce afdeeling iflfafitcxie ,

wordt aangenomen , d«t hetzelve «afr verkie

zing, mede zal kunnen worden opgedragen

aan een luitenant kolonel; ofoehoon niet on

der de oudsten volgens ^en datum zijner aan

stelling rangschikkende, doch de Vereischten-

tot een dergelijk belangrijk bevel in zich ver-

eenigendé. ' > .— . -i ... .-; ';, >;

Ho. Aan het garnizoen* batailfon 'Wö*Öt «rfe

formatie volgens T-abellé Xitt.' D.- gegeven >(*)i'

Tot" toelating b^' hetzelve blijvé'fi. é» bepfc'-

lingeh van Ons besliut Van den 24st«i faiMta»ri}

i8i4 , mitsgaders van art. 22 van Ons besluit

..... . —; van

1 rüTTf * m' ii. .. jtr' .m.. " . ' L '.-:i*.jH'i't«i i-Mi

(*) Bij dispositie Van den 30sten september 'rë$9 £*>. K. Ö

is bepaald, dat liet gedeelte der garnizoen» fröeptfn te Vil'

noorden voor soldij als andersins zal bliJYsn berekend bij de islc

nfdeeling infanterie; die te Hoorn , Brielh en Amsterdam bij

de 9de afdeeliug infanterie; en die te Kituwpoort bij de üéa
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van den iaden februarij 1825, n°. 97 (*) bij be

nouden , doch zal Onze Commissaris Generaal

van Oorlog, ook bij hetzelve kunnen plaatsen

militairen voor de actieve dienst ongeschikt ge

worden , die minder dan de bij die besluiten

voorgeschreven dienstjaren tellen , mits zij

zich door hun gedrag deze plaatsing- waardig

getoond hebben ; alsmede ook , in bijzondere

gevallen , gewezen militairen , die alhoewel de

dienst verlaten hebbende, door bnnne vorige

diensten en door de bijzondere omstartdighe- •

den, in welke zij zich mogten bevinden, een e

dergelijke plaatsing nog waardig mogten geacht

worden. •. ..~ ..... .

5i. De indeéling vin het wapen der infan

terie in divisien en brigades , mitsgaders de

dislocatie dier troepen in de onderscheidene

garnizoenen en militaire posten , zoo als een en

ander in de Tabellen L&. E. en F. (**) aan dit

besluit gehecht, wordt aangetroffen, wordt bij

dezen goedgekeurd en wordt Onze Commissa

ris Generaal van Oorlog gemagtigd , om de

noodige garnizoens veranderingen te doen be-

.i-.:: werk

afdg. infanterie. De 2d» en 4d8 garnizoens kompagnieu zul

len ophouden te bestaan.

(*) Zie Recueil Militair 1813 eulSl/j, I.e stak, bladz.

93 en 1825, Deel 1, bladz. 115.

(**.) De tabelle La. E is niet geschikt geoordeeld om in het

Recueil Militair te worden geplaatst ; van de Tabel La. F

is hier na melding gemaakt.
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werkstelligen op het door hem, daartoe meest

geschikt geoordeeld wordende tijdstip , naar ma

te dat de reorganisatie der respective korp

sen zal zijn tot stand gebragt.

Afschrift van het tegenwoordig besluit zal wor

den gezonden aan Onzen voornoemden Com

missaris Generaal ter uitvoering, en voorts aan

Onzen beminden Zoon den Prins van Oranje,

aan Onzen Minister van Financien en aan de

Algemeene Rekenkamer, tot informatie en narigt.

Gegeven te Brussel , den 7den julij des jaars

1829, hetzestiende van Onze Regering.

(geteehend) WILLEM.

Van wegeden koning

(geteelend) J. G. de Mei ' van Steefkerk.

Accordeert met deszelfs origineel

De Griffier ter Staats Secretarie,

v (geteehend) d<Hamecourt. /. g.

■



(Litt. A, hehoort bij besluit Tan 7 julij 1829, n.o 104-)

FORMATIE eener afdeeling Infanterie, bestaande uitrii

Sterkte.

STAF dek. AFDEELING.
**m

|M,1

Kolonel of Luitenant-Kolonel. 1

Officieren.
SCJiii

Luitenant-Kolonel of Kolonel. I

Majoors bataillons-kommandanteiv
•:.%. '

Majoor Kommaudaat van het reserve bataillon. i

Majoor a la suite Si

Kapitein adjudant. 1

lo Luitenant adjudanten 4 ) 25
c

Kapitein kwarliermeester.

*l2' Luitenant kwartiermeesters.

Administrateur van Meeding en wapening' ." ^ . i !

Chirurgijn majoor. i

Officieren van gezondheid der 2de klasse. 4
c c c « 3de c 3

Onder-Adjudanten. „ 4'
Vaandeldragers. 3

Tamboer- Majoor. 1

Korporaal tamboers. . . 3

Mnsikanten. , . , . ,

c hoornblazer. 1

i r 36
18

ir schoenmaker. "%,, 1

1c geweermakers. v
4

Kapitein ii la suite. i

t.3
l.e Luitenant a la suite. , i c

2. e • «cc

BATAILLONS.

i

1 2

-

3 Reserve.
School-

kompagu.
Totaal.

Kapiteins. "1 4 ~4 4 1 17

64 i
l.e Luitenants. 6 6 6

i
1 23

2.« Luitenants. 6 6 6 2 24

Sergeanten majoors.
4 4 4 4 1 17 \

Sergeanten. 24 24 24 16 4 92 1

Fouriers.
4 4 4 4 i 17 1

431.
Korporaals. 32 32 32 32 8 136 ?

'

Tamb. en hoornblaz. 16 16 16 8 3 59 |
Elev. tamb. euhoornb C c e *

'
6 6 1

Soldaten. 880 880 880 1248 c 3888

1

B76

1

976 976 1324 27 "4279" 92 421

1 43
 

43
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iataillons , 1 Reserve-Bataillon en eene School-Kompagnie.

Pei

das.

Tractementen en Soldijen.

Per

maand,

333

250

216

183

183

133

100

133

58

e

133

75

50

,J3

00

66§

33i

ssj

331"

oa
33i

331

C

00

00

133

75

58

In het

jaar.

33^

00

33i

4000

3000

2600

2200

2200

1600

1200

1600

700

1600

900

600

365

S65

23;

164

219

C

91

91

127

1600

SOO

700

Bedrag. Totalen.

133 3 3i 1600

00

00

00

00

00

00

00

00

00

ff

00

00

00

00

00

25

25

00

*

25

75

00

00

00

00

33J

900

700

292

237

237

127

109

9*

91

4000 00

3000 00

5200

2200

2200

1600

4800

1600

2800

1600

3600

1800

1460

1095

237

492

219

2880

91

el

511

00

00

00

00

00

00

00

ix

00

ooi

00

00

00

2t

75

00

00

25

25

00

1600 00,

900 00

700 00

27200

20700

16800

4964

21827

4033

17374

6460

547

354780

Toelage voor de Vice'Korpor.

Totaal ..ƒ

Aanmerkingen.

Luitenant Kolonel zijnde a ƒ3500.

Kolonel zijnde a/3500.

 

Een dezer Kwaitiermeesters kan

volgens ancieniteit met den rang

van lste Luitenant zijn bekleed.

44677

474686

519363

876

52023S

•

Mij bekend

De Secretaris van Staat ,

(get. J. G. BE MET VAN sTREEFKERK ,

Accordeert met deszelfs origineel,

De Griffier ter Staats Secretarie,

iget.) d'haiiecodrt /. g.

.

;
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litt. A.a, behoort bij Koninklijk besluit van den 7den juli] 1829, n.°. 10£

FOR.iMA.TIE, Tractementen en Soldijen van

Kapitein .

i.e Luitenant •

2. e Luitenants .«•••

Sergeant-Majoor..

Sergeanten,

Fourier

Korporaals

Tamboers of Hoornblazers ..

Soldaten

Eg

1

6

1

8

4

40

Miliciens.

c S

ca t>

40

° S
'S p*
a cs

S *

-O

CU CD

S H

98

42

240

244

Om op voet van Oorlog gebragt te worden zal iedere kom-

tenant en 4 Korporaals , waartegen de 4 Vice-Korporaals
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ne Kompagnie der Infanterie. . 3 [TA '. .IOH

.»;>f
 

Tractemeulen en soldijen.

•i
CS

Aanmerkingen.! a

1 :

9

&
&
CS

N

.S

►3 c
•
m

133 33* 1600

900

00 1600 00

75 00 po 900 00 Bij tle eveue , 1 Eerste

en' 2 Tweede Luitenants'.
i

58 33| 700

292

00

00

25

25

1400

292

00 Bij de onevene , 2 Eerste

en 1 Tweede Luit ', naar

mate 2 l,e .Luit. lij eene

korap. staan , zijn de kos-

ten-/ 200 meer , of voor

iedere, twee komp. J 100

meer.

[BO 00

5065

65

237 ]iJ23

237» 237 25

• 35

30

127

109

75

50

1022

438

00
 

00

r

» 25 91 25 3650 00

*
25

25

91

•7

25 3650

735

00
Uit deze zijn 4 Vice-

Korpor. te kiezen , welke

eene dagelijksche toejagfc

vaa 5 cents genieten.
50 00

f 15347. 75.

73. 00. Toelage voor de Vice-

J 1542U. 75. Korporaals.

pagnie vermeerderd worden, met een 1.9 of een 2.e Lui-

usdan komen te vervallen.

Accordeert met deszelfs origineel ,

De Griffier ter Staats-Secretarie,

!{geteekenclI d'Hamecourt , L. g.

H
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Litt. A.b , behoort bij Koninklijk besluit van den 7den julij 1829 , n.° lï

FORMATIE , Tractemènteri- eri Soldijen va*

i a'^iWVWI . _

Kapitein

l.e Luitenant.......-' •••

2.s. Luitenant,.,....... ..•••

Sergeant-Majoor.,,.

Sergeanten........

Fourier, ......' • •••

Korporaals..,..,

Tamboers of Hoornblazers...

Soldaten ,.***•*'.'',''. .•'•)• «*'<••

sa
o

is

M

1

4

i

8

2

14

Miliciens. I

a

se

26

82

190

328

331

Om op voet van Oorlog gebragt te worden zaj elke deie

nant , 2 Sergeanten , 4 Korporaals en 2 Tamboers of Hoon

220 worden "verminderd, de alsdan overschietende manschaf

tes tellen. ,

":. • • ' • • , •:•.• .... ti



Cl '-.a ,'"-.II {.'ui ;..' . '. '.ii: •«•I'r:i '.'.:'.- :.•' '• ItwMfw' •

ene r&esérve Kompagnie. . , , , , . .

 

Traktementen en soldijen.

1 i

: *o

& i a

a

4 ! a

i—

i "-i

u

&*

80

65

65

35

30

25

25

kis

Ijs

; es

S"!

ia 5'

33'
, 3

00

33 i

1600

900

700

292

237

237

127

109

91

91

.

' 00

00

00

00

25

25

75

50

25

25

Aanmerkingen,

900.

. .7.0.Q

.292

949

..237.

1022

..219

1277

2372

.00

V 00

00

00

00

.2.5

00

00

50

50

n .

...........

i •

nooH lo ei

...

!i: üi.7 Jü\ .

^8569. 25

. I " .

kompagnieti. vermeerderd worden met een t.° of 2.e Luite-

blazers. liet gelal soldaten bij iedere Kompagnie zal tot

pen zullen worden bijeengevoegd om er een depot uit daar-

Accordeert met deszelfs origineel ,

De Griffier ter Staats-Secretarie.

{get.) D'Hamecourt , l. g*

Ht
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Xt. A.c, behoort bij Koninklijk besluit van den 7deu Julij 1829, n.' 1'«

FORMATIE, Tractemtentpnen .Soldijen .va'

'Mfl I

. .,. \:w *.

Kapitein

i.e Luitenant

! • i

2.e Luitenant ?....*-J..J

Sergeant-Majoor

bergeanten

Founer . ........................

Korporaals ;.....

Tamboers of Hoornblazeis:...

Eleves Tamboers. .........iw.i

0.'

a
o

„i,1, utöJ

A

4

r

4

i

8

3

23

Miliciens.

•

27

Bij het brengen der Afdeeling op den voet van Oorlog,

matie van een Depot der Afdeeling.

-

..
.'



( N» )

'i.ui " n»y tiisleM

ene Schoo'-Kiottipagnie

'••• , "i i>i '•;
 

Tract^meuL^u en soldii, n.

4

133

%

I

58

I
)

'33i

.00

t»-8

-1600

900

! 700

• 292

• 2S7

' 237

127

iü9l- Ka

• . :: I !

91 J5-

.

00

00

00

00

25

35

7a .

bc

e

f

tal het Kader

a

a
"

I: -

1600-

--

292

9;J9

537

1022*

328

00.

i

00

,,Q0

.00.

•oo.

'2.7

x>o

50

50

ƒ7276; 25

. ''• ;> . 3/.TÖ 1

^Aanmerkingen.

I T

-H:/t

..'•• .'' '

.,...liijJ

.

.mins] :. [| ,,,, '^

, .'S»: .

."•'•"• 'i

aib.ali c

' ", r' ••

' » t » '

£•; .•

. . . .,..... -If , .

'.'" '• I,.UM/

• - .-: . :....

.i: .lii.KJi iuj.i. *

.ilnsaoJioJ D.

|

.dezer Kojapa^ijaè inédé diéaèn.'*at de feffO

• - • •."•! schil

:a

.•

;hJiuu

i ,

Accordeert met deszelfs origineel ,

De Griffier ter Staats-Secretarie.

(gei.) D'Uadiecourt, lig. • O

H5



( "8 )

(Litt. B , behoort bij besluit Tan 7 julij 1829 , n.o 104*3

, F,QRMATI?E

i staf der afdeeling grenadiers.

, • ....'. . . ..v.Av

 

kolonel of Luitenant-Kolonel.

Luitenant-Kolonels of Majoors.

Majoor. . . • • • ' • • •

Kapitein adjudant. • • ' •' 't

lo Luitenant adjudanten. . ' .

Kapitein kwavtiermeester. . : . .

2e Luitenant kwartiermeester' (*).

'Administrateur van kleeding en. wapening

Chirurgijn majoor.

Officieren vau gezondheid der 2de klasse^

c t « « M

Adjudanten Onder-Officier. L .

Vaandeldragers :•'..•

[Tamboer-Majoor

Korporaal tamboers. . • • .• Q$

e hoornblazer.

Musikanten • • •

Meester kleedermake

ic schoenmaker,

x geweermakers

lapi leiris,

-jl. e Luitenants

2.e Luitenants.

jSergeauten majoor

Sergeanten.

jJFouriers

[(Korporaals,

JTamtters. en ÜWorSfllMeW.

Soldaten

, loanlgl.io e)l93B9&

.''nfil:rio:i

(*) Een der LuiUuant-Kwaitieiineesters^kfn volgens ancienniteit mst den

rang van 1ste Luitenant worden bekleed.

r IJ



( "9 )

.: i °.n . orsi i 'u; i. I.t M.. ii ii*v

«eling Grenadiers.

«iu! .1 ' Mii.ii.^ |ii| h. ci4-.ii

T iacteiMenten en Sold .;en • ;

Per I'er In het
;Ï

3ag. maand jaar.
Bedrag. Totalen.

c
333 33| 4000 00 4000 00

c

250 00" 3000 00 9000 00
1

216 66| 2600 00
•2000

00«

133 333 1600 00 1600 00c r
100 00 1200 00 3600 00c

.... I
1600 1600ff 133 3J.J 00 00

1 58
331 700 00 2100 00

ff

K
C ff c ' ff s

c

133 33i 1600 00 1600 00
ii

75 Ou '900 00 2700 00ii ir

5o 00 600 00 1800 00B

365 00 1095 001 00

1
365 00 1095 00

00

65
237 25 237 25

a

164 25 492 75
45'

219 00 219 00
60c

ff ii 28S0 00
*

91 25 91 25
25■

91 35 91 25
25■

127 75 383 25
35r

/"37184 75

'i 133
331

1600 00 19200 00

•

0

75 00 900 00 16200 00Wa

58 33i 700 00 12600 00ffff
3

350480 292 00 00«

65 237 25 17082 00a

65 237 25 2847 00«

35 127 75 12264 00ff

525630 109 50 00o

25 91 25 240900 00 329853 00'

367037 75

Toelage voor de Vice-Korpor, 876 00

75

•

Totaal . •ƒ 367913

 

Luitenant Kolonel zijnde ii ƒ3500.

( Kolonel zijnde 4 - 3500.

| Majoor zijnde a -2600.

"i

'Aan de Officieren' die afwisselend

iaarlijks tusschen 's'lage. en, Brussel

v.au garnizoen. veranderen wordt. fl*ene

oelage in de navolgende verhouding

toegekend ,. t« .vrelen (

Voor een Hoofd .Officier, .y 500.

Voor een Kapitein en andere Offi

cieren met JierH-in rang gelijkstaan

de J 300

Voor een Luitenant en andere Of

'icieren uiet hem in rang gelijk

staande. ....•.'.'....._/ 200.

• ..........

Mij bekend

De Secretaris van Staat ,

(get. J. G. BE MEÏ YAN sTREEFKERK ,

Accordeert met deszelfs origineel ,

De Griffier ter Staats Secretarie,

Cge'0 d'haiiecourt /. g.

H i



 

Behoort bij Koninklijk Besluit van den 7den juli] 1829 , n.° 104- "

FORMATIE, Tractemonten en Soldijei

...

— j j

, i.e Luitenant........ :

,.;. . , .......

2. e Luitenant..;

Sergeant-Majoor

i Sergeanten

Fourier.... *

Korporaals.....

Tamboers en Hoornblazers....

6
o

:

Soldaten.

I '
...

.SF

'S

t

G

1

8

4

85

Miliciens.

a' I
5 c

V

>. o.

i-i 'S

.

:

o
c -

s

TJ .&.

s

30

65

J0

240

—

, •'ij ,
Om op den voet vao Oorlog gebilog gebragt te worden zal iede

Luitenant en 4 Korporaals , waartegen de 4 Vice-Korporai



( «l )

van een Kompagnie Grenadiers. 

Tractei neuleii en so dijen.

"^ , " ;

.é
s :8

Aanmerkingen.

feo « .'-' .
o • .i'

« M
*a .S s 1

Ch i bu . .•

O* Sh 'H R .
•_..:..

C 133 33* 1600 00 1600 00

c 75 00 900 00 900 00 Bij de eveneKomp. , 1

Eerste*n2 Tweede Luiten.

r
56 331 700 00. 1400 00 Jiijvle ónevene , 2 Eerste

en 1 Tweede Luitenant

-
J

80 292 00' 292 00 NB.,ƒ100 per komp.

meer off200 per 2 korhp.

«

i

65 237 25 1423 50
wanneer twee eerete Lui

tenants aanwezig zijn

c 65 237 25 237 25

als bij de afdeeling In-

fan Ki ie.

. 35 127 75 1022 00

„- 30 109 50 438 00

* 25 91 25 7756 25 |
Uit deze zijn 4 Vice-

25 91 25 2737

{ Korpor. te kiezen, welke

J0 1 eene da^el'jksche toelageff

25

,

7 50 487 50

1
van 5 cents genieten. .

ff

1

•

,ƒ 18294. 00.

73. 00. Toelag' voor de Vier

Korpoiaals

J 18367. 00.

iompagnie worden vermeerderd , met een i.e of een 2.

dsdan vervallen.

Accordeert met deszelfs origineel .

De Griffier ter Staats-Secretarie.

(geteeiend) d'Hamecourt , L. g.

H5
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(Lilt. C, behoort bij bes.uit van 7 julij 18»,*£<£> . R

STAVEN DER BEIDE BATAILLONS JAGERS

—

 

kolonel of Luitenant-Kolonel.

iuiipnant-Rolonels o' Majoors

iliijnor. . 2 \ i r
,e Luiienant adjudanten. .'••••••• , • ' . 2 ) 1

e Luitenant kwarliermeesters. . • • I • • f • • " „

idminislruteuis van Meeding en wapening. • . • *

ficieren van gezondheid der 2de klasse.' . • • • • -

. « r" '« c 3de « • i • • • i

fQuder.Adjudanten. . . • 2 1
Eerste Hooniblazers. . ....•• J

.eester kleedermakers.

c schoenmakers. • , ■

c geweermakers, .

il

• '

BATAILLONS.

Kapiteins. . •' " •

l.e Luitenants

2. e Luitenants. V . • '

Sergeanten majoors. . -.".

Sergeanten

Fouriers

Kmpoiaals

Hooniblazers. . . . •'

S.ildaien

Reserve Soldaten. . :'•

• • '

Totaal.

10

è

6

4

%

i

55

J6

880

140

1116

4

6

6

4

24

4

32

l(i

140

1116

 

32

46

220D.

. 2210

'2256

. •

li>t "i

. . r



C"3 y

.' 'i
I ','S

ide bataitlons Jagers, i ,Hi.«,T . rAl V .' '•' '•' 'I

 

Tracieiueulen en Soldijen.

Per

dag.

0

65

6

. 35

«|30

«125

IV'i'

maand,

333

250

2K

100

75

«

5u

133

73

5S

33 i

J03

Qg|

IM

00

I

0i

00

33|

00

331

In liet

jaar.

Ï000 00

3000 00

-'600' 00

i.'oo|oo

900 oo

ff ci

900 00

600 00

365 00

219

91

91

127

1600

f,00

700

292

237

237 25

127,75

109 50

91 25

Bedrag.

4000 oo

6000 00

2.300 00

2400 00

1800 00

1800 00

1200 00

730

438

182

1SÖ

255

12800

10:.00

8400

2336

11588

1898

8176

3504

160600

Totalen.

/215S8

Toelage voor de Vice-Kofyor.

- Totaal ..ƒ

219902

584

.

242074

sianmerlingen .

Lnitenani Kolonel zijnde af3500.

| Kolonel zijnde a - 3500.

i Majoor zijnde a -2600.

.••• '. •• . .i

I s.r

. . v . . .

.

''

ill

•••. ;.

Mij belend

De Secretaris van Staat ,

(get. J. G. BE MEÏ VAN sTREEFKERK,

Accordeert mei deszelfs origineel ,

De Griffier ter Staats Secretarie 3

Cget.') d'bamecoobt /. g

nut 1 n: q ,'.;., i ,:':

I ' • . . .
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Behoort bij Koninklijk besluit van den 7den jul'ij 1829 , n.° 104-

FORMATIE, Tructementein en Soldijen van

I

....

Kapiteins .

i.P Luitenant....

2.e Luitenants...

Sergeant-Majoor.

Sergeanten

Fourier

Korporaals

Hoornblazers....

. «

e

Soldaten

'■

Miliciens.

-3 o

I s
-) .3

1

6

1

8

4

85

1 u
iu

.O
w

0
S

5

ca

c T3

.-i

2 I

65

40

240

244

In Reserve 35

279

Om op den voet van Oorlog gebragt te worden , zal iedere

Luitenant en 4 Korporaals i waartegen als d;m de 4 Vice-

de 4 kompagnien van elk bataillon , worden bijeengetrokken ,



(f !%$•))

.;...: • u , t?.; ::.t .- .

!ne Kom pagnfe Jagers.
 

Tractementen en soldijen.

n
.3

cu

cs
CS

E13

ha n

V

F.J e*

133 33 '
3

75 00

58 33^

ff 80

65

65

35

30

25

25

25

1600

900

700

292

237

237

127

109

91

91

7

00

00

00

00

as

25

75

50

25

25

50

Aarimerkingen.

1C00 00

900 00

1400 00

292 00

1423 50

' 237 25

1022 00

438 00

7756 25

2737 50

487. 50

Bij deevene Icomp. 1 eer

ste en 2 tweede Luitenants.

Dij de onevene komp. 2

eerste en 1, tweede Luiten.

NB. ƒ100 per komp.

meer, of ƒ200 per twee

kompa'Inieii wanneer Iwee

eerste Luitenants aanwe

zig zijn als bij de afdee-

liug Infanterie.

A

üit deze zijn 4' Vire-

/ Korpor. te kiezen, welke

eene dagelijksche toelaag

van 5 cents genieten.

• ' •. J

18294

73

18357

Toelage voor de Vice-

Korporaals.

mpagnie worden vermeerderd , met een i.e of een 2.e

arporaals komen te vervallen , de 35 man in reserve bij

t daaruit een depot daartestellen. . .

Accordeert met deszelfs origineel,

De Griffier ter Staats-Secretai'ie.

{ge/.) D'Hamecourt , /. g.
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Lt. P., behoort bij Koniuklijk besluit van den 7den Jul'ij 1829, n.

FORMA.TIE en Vérdeeling

-f'

RANGEN.

Kapiteins rang van Majoori.

i.« Luit. « « Kapitein ;...

2,e id. « « i.e Luit ....

: Officier van Gezondheid 2> klasse

Sergeant-Majoors rang van 2.e Luit.

Scrgeanteu <c « Serg.-Majoor.

Fourier « « *&•

Korporaals 'X « Sergeant...,

Tamboers.......*. •>>

Manschappen.

E

CO

.O

2

2

1

2

8

2

8

4

300

1

2

2

1

1

6

1

G

3

200

vanij

c

o

o

BS

1

1

I

1

I

4

i

4

2

100

Hellevoelsluisi wordt bezet door een detachement van i Luite

Alle drie maanden uit Brielle aftelossen.

.:

r*1 Zie Recueil Militair 1813 en 1814, 1ste stuk, bladr. 99.

}J _ _ 1825 , Deel 1, bladz. 92.

CD

1

.:: y.i.V ;



O "7.)

 

iet Gamizoen-Bataillon.

.i

2

sa 80

6

26

26

13

.760

, Ipl
ra-

'.. ,,i.

Aanmerkingen.

Voor een. der Kapiteins, bestemd toot liet garnizoen

te Amsterdajn ., zal gedesigneerd kunnen worden een

Majoor of' Luit.-Kóloneli, wiens tvartement met,/. /J00

hooger gesteld wordende., aUoo ƒ 2000 zal bedragen.

| . <;.!:;.- •; ' ifa l'i 'ibttt

[ba a-.r .: .°i

I

.

-

. ii->:ov-d

De manschappen die naar luid van liet Besluit dd. 9

feb. 1814 (*Ji bij liet (iarnizoens-bat. zijn of zullen worden

geplaatst, zijn ook overeenkomstig liet bepaalde bij dat

zelfde Insluit geregligd lot bet dragendn' dislindive

teekenen van korporaal , terwijl de zoodanige die vol

gens art. 22 van liet Besluit van den 19 feb. 1825,

N.u 97 (f) , en ook volgens de nog ruimere bepaling bij

tegenwoordig besluit gemaakt ', die admissie verkrijgen,

bet dragen der distinctive teekenen , niet zal worden

toegestaan.

nant, 2 Sergeanten, 2 Korporaals, 1 Tamboer en 5o man.

Mij bekend:

De Secretaris van Staat,

(get.) ]. G. de Mey van Streefkerk.

Accordeert met deszelfs origineel,

De Griffier ter Staats-Secretarie,

(get.) D'Hamecourt, /. g.



( ,"8 )

.

Brussel den 2Gslei> augustus 1829 ii'° l

_~. De Commissaris. (i£Si£RAAL van. Oorlog.

. "Ni*im mo- . . . '" T*~ , ,

', . , . in aanmerking nemende dat eene verbete —
i del schoe °

nen ring inde schoenen vvoor den soldaat noodzake*-
.... . ' •

hik is ;

Heeft goedgevonden, bij deze, aan de on

derscheiden korpsen te voet te verstrekken

twee schoenen tei mod al . (waarvan ééne open-

1 gesneden ter aanduiding van :het Binnenwerk)

- j . en zulks om het model van 1816 te verhangen ,

J' Toorts , uit hoofde van het belang voor den

man in dit voorwerp gelegen , te bepalen.

i°. De aanmaak van schoenen , welke inge

volge aanschrijving van den i5den mei lij provi

sioneel gestaakt was, zal, na de ontvangst van het

nieuw model wederom aangevangen ' worden.

2°. Aan den meester schoenmaker zal , eens

voor altijd , ten strengste moeten worden aan

bevolen , om de schocaen zoodanig te leveren

dat dezelve , in alle deelen , aan het nieuw

model voldoen, behoudens eene afwijking in

-.., . de maai. Zoo zal men , bij het aanmeten van

I schoenen de voet volgen , terwijl voor de schóe-

rifcn bij partijen aangemaakt wordende , tot vas-

••. .!,:...• .. t« maatstaf der lengte (gemeten om het over-

leder) zal worden gehouden ;

Voorde 1 taille , 29 duimen (leesten van 8 steek)

<t :;ï3':S. «; 28 i( ^idem van 7 « )

' . * TV.' 3 « u? « (idem van 6 « )

5°. Deprijs der schoenen volgens het nieuw

mo



( 129 )

model wordt gesteld op twee guldens vijftig cents

het paar.

4°. Teneinde nog voor het loopend kwartaal

genoegzaam schoenmakerswerk aan de huizen van

militaire detensie te Lpyden en Aalst, zoo

mede aan de tuchthuizen te '« Bosch en Leeu

warden te verschaffen, zullen de Hoofd-Ad-

ministratien der korpsen, zoo veel , hetzij in ééns

of in partgen, en zoo spoedig doenlijk, der-

wanrds zenden als de directeurs over den ar

beid in die gestichten zullen opgeven ; in het

bedoeld tijdvak te kunnen laten afmaken, en

waartoe ditmaal , geene gewone drie maan-

delijksche opgaaf noch eenige andere aanvraag

van de zijde der korpsen , aan hen behoeft

te worden gedaan, als zullende de genoemde

directeuren, ónmiddelijk aan de korpsen voor

welke gewoonlijk gewerkt wordt , doen kennen ,

het getal, dat zij wenschen te ontvangen.

5°. Telkens wanneer er eene bezending naar

de genoemde Gevangenissen geschiedt , zal men

zoo veel mogelijk nagaan , of daartoe alles door

den meester schoenmaker in orde gebragt zij ,

op dat er niets ontbreke om de schoenen naar

behooren te kunnen vervaardigen , mitsgaders

of het leder wel ruim genoeg gesneden is. En

ten einde de mogelijkheid voortekomen van

vermenging in de gevangenissen , van de grond

stof der onderscheiden korpsen , en ieder wel

het zijne terug verkrijge , zullen de meester

1829. I schoen-
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schoenmakers der korpsen , ieder stuk met hun

gewoon merk stempelen , namelijk voor zoo ver

re het daartoe Vatbaar is en zoodanig dat het

na de zamenstelling der schoen zigtbaar is.

Voor de regelmatigheid in de uitvoering van

het werk , zullen onder de hoeveelheid schoe

nen , welke voor ieder quartaal ter aanmaak in

de gevangenissen aangenomen zal zijn , geene

worden gezonden , die buiten de gewone en

hier voren vermelde taille vallen, maar deze be

paaldelijk steeds bij het korps moeten vervaar

digd worden.

6°. Bij de keuring van ingeleverde schoenen

het zij die door de zorg van den Mr. schoen

maker , of in de gevangenhnizen gemaakt zijn

zullen de Commissarissen voor de Admini

stratie bij de korpsen steeds wel uitdrukkelijk

bchooren toetèzien, of dezelve, zoo ten op-

zigte der hoedanigheid van het overlader, en

de qualiteit en dikte der zooien , als van het

fatsoen, de zwaarte, het getal spijkers in de

zooien en nagels in de achterlappen , en de

bewerking en deugdzaamheid in het algemeen ,

aan het model gelijk zijn , henevens of de schoe-

Den wel de gewilde lengte bezitten , en wij

ders , van elke partij tot 5o paren , ééne schoen.

en bij grooler 'partijen , eenige naar die evenre

digheid , opensnijden , om zich van de voldoend-

heidvanhet binnenwerk, tegen de opengesne

den schoen van het model paar , te overtuigen.

De
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De kosten van herstel der opengesneden schoe-

•neri , zullen , telke drie maanden , aan den mees

ter schoenmaker worden vergoed , ten Taste

vat» het fonds van buitengewone en onvoor

ziene .ontvangsten en uitgaven.

7°. Voor maakloon van de schoenen , nieuw

model , zal aan de Administratie 'der'gevangenis-

sen worden te goed gedaan vijftig cents per paar,

voor rekening van den meester schoenmaker.

8°. Ingeval de schoenen welke in de gevan-

genhuizen zijn aangemaakt, niet behoorlijk en

volgens het model bewerkt mogteu zijn , of de *

maat der taille niet hebben, of dat er iets an

ders aan ontbreekt, zal men zoodanige onvol

doende schoenen , naar 's Rijks magazijn van

kleeding en Equipering te Delft opzenden ,

om herzien te Worden.

En wanneer bij het opensnijden van schoe

nen , (hetgeen altijd de verdere beooideeling

zal voorafgaan) mogt worden ontdekt , dat het

binnenwerk niet in order ware , bij voorbeeld ,

dat de campereurs niet geheel, of de zooien

met snippers gevuld zijn , zal zonder verder

onderzoek naar de overige vereisehten . de ge-

heele ontvangen partij , naar Delft moeten wor

den gezonden.

Bij definitivr: afkeuring aldaar , blijven de

schoenen voor rekening van de Administratie

der gevangenissen , en zal de meester schoen

maker (bij het korps) eenc uitkeering bekomen

I 2 van
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"van twee guldens per paar, zijnde de prijs der

schoenen na aftrek van het vastgestelde maak-

loon* ad 5o cents, welk bedrag men vervol

gens, met de noodige aanwijzing, zal aftrekken

op de drie maandelijksche staten van verschul

digde maakloonen voor goederen in de gevan-

genhuizen vervaardigd , en wel in ééns of bij

gedeelten , indien de waarde der schoenen ,

het maakloon overtreft.

90. De schoenen van het vorige model zul

len bij behoefte , uitgegeven worden alvorens

• met die van het nieuw model te beginnen , en

deze, namelijk oud model, zal men tegenƒ2. 25

per paar blijven aanrekenen. — Voor zoo veel

echter bij betten einde loopen van den voorraad

van die schoenen , wel passende ontbreken ,

zal men schoenen nieuw 'model , mogen ver

strekken , doch de overblijvende zullen van

tijd tot tijd en bij elke voorkomende gelegen

heid moeten verpast worden.

lo°. Bij de uitgifte van schoenen aan den

man , zal hem telkens moeten worden aanbevo

len , om wanneer de koppen der spijkers in

de zooien versleten of afgeloopen zijn , geene

nieuwe er in te slaan , het zij dit zelf te doen

noch door den schoenmaker of iemand anders,

vermits zulks is opgegeven de schoen, en wel

voornamelijk de randen , zeer te beschadigen.

Van deze dispositie zullen exemplaren wor

den gezonden aau de Hoofd-Administralicn

der
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rs en sappeurs, en van de korpsen kavalerie,

.ende artillerie en transporttrein , voorts aan

het Departement van den Grootmeester der

artillerie, aan de Heeren Generaals belast met

het toezigt over de korpsen infanterie ; aan

den Heer Kolonel Chef van de algemeene Di

rectie der Genie en aan de Heeren Agenten

van het Departement van Oorlog ; wordende

eindelijk, bij deze, nog ter kennis van de korp

sen gebragt , dat er mede exemplaren , met

model schoenen zijn uitgereikt , aan den heer

administrateur voor de Gevangenissen.

(geteeiend) FREDERIK.

(Brussel den 5den september 1829 titt H.)

Aan de Heeren Generaals belast met

het toezigt over de korpsen infante

rie in de zes Groote Militaire Kom-

mando's

Vermits bij de als nu plaatsgrijpende reorga- Indeeling

nisatie der infanterie , twijfel zoude kunnen der Hoofd-

ontstaan, omtrent de indeeling der Hoofd- °ffic!erenbiJ

officieren aan welken het komoiando van een •

I 5 ba-'"



bataillon is opgedragen , heb ik namens Zij

ne Koninkli]ke Hoogheid d^n Commissaris

Generaal van Oorlog, de, eer UHEd,G,,.uit-

tenopdigen , om aan den . Luitenant Kolonel

bij, ieders afdeeling bet b«Vel te gey*n:;pver

het eerste, bataillon,, en dö' twee Majoors naar

gelang hunner meerdere of mindere, g^sthiJu-

beid voor. de ligte di^eftst, te plaat&en bij..het

2de of 3de bataillon. .Mogt , de : Luitenant Ko

lonel. echter bijzondere bekwaamheden. ea ge

negenheid • voor de ligte. dienst aan. den dag

•leggen, zal men van- den algecn^eueu regel

kunnen afvyijken en hem het kommandp over

het flankeur bataillon kunnen geven , terwijl

zelfs bij bijzondere omstandigheden "welke con

sideratie mogtea verdienen, in deze indeeling

verandering kan worden gemaakt. Het voor

geschreven 'omtrent den Luitenant- Kolonel zal

mede van toepassing zijn op eenen. Kolonel aan

wien het kommando van een bataillon is op

gedragen. . ,..,, _ ^ n.

... De, -Generaal Majoor directeur YA°r het

Personeel en de militaire z;dten. .

. .,.„ (geUdsehd) B?' 'VAN TENGMAGELL.

;f Tl
. ** ' * ' . .

* '.. =.:.„. :,

.'..
'

.rs. ;*;i.m ,
• . * . . .: il •' '.

'f.!'
: "..vs.ii •-.:: • •.• , jor,;^"

v 7 ""• '. . . ' „ -;; *". " .'. "Ka ac'.:

Pan.
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(Brussel den Uden september 1829 Litt. L.)

Aan de Heeren Generaals kommanderende

in de zes groote militaire hommando's.

Vermits er twijfel beslaat omtrent de ver- Veroli«tin-'

pligtingen optedragen aan de Kapiteins- adjudan- gen der ka-

ten. der afdeelingen , aangesteld ten gevolge piteius. ad-

van 's konings besluit van den 7<len julij 11 n<>, Jui,auten

van de af■

ioi, waarvan aan IlHEdGestr. successivelijk

extracten zijh toegezonden , heb ik namens Zijne

Koninklijke Hoogheid den Commissaris Gene

raal van Oorlog bij ; dezei de eer UHEdGestr. met

de bedoeling van Hoogstdenzelven, opzigtelijk

deze betrekking bekend te maken. De Kapi

teins-adjudanten zullen belast zijn, in de eerste

plaats, met het toezigt over het te geven on

derwijs aan de onderofficieren en korporaals

door de bataillons adjudanten , terwijl zij teven' • /

do bureau werkzaamheden van den kolonel, wat

het personeel derafdeeling aangaat, zullen moe

ten verrigten. Bij de manoeuvres In linie , zullen

zij het btmne toebrengen tot de prompte uitr

voering der bevelen van de chefs en voorts

zullen _zij daarbij al dat geen uitoefenen wat de

kolonel of die hoofd f officier welke in linie

kouimandeert, noodig zal'oordeeleü.

De Generaal. Majoor Directeur voor het

personeel en de militaire zaken;

(geteêiend\ Bi* VAN TENGNAGELL.

CBrus-
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(Brussel den i'den september 1829 n.° 20.)

Aan de Heeren Generaals komman-

derende in de zes groote militaire

kommando's.

Indeeling in Ter verdere uitvoering van 's Konings beslui-

divisien en ten bepalende de indeeling van bet wapen der

ga es' infanterie in divisien en brigades, mitsgaders

de dienstbetrekkingen van de Generaals het

bevel voerende in de zes groote militaire kom-

mando's , heb ik namens Zijne Koninklijke

Hoogheid den Commissaris Generaal van Oor

log de eer UHEd Gestr. hierbij te doen toekomen,

een extract van s'Konings besluit van 5os'™ junij

1828 n°. gg, waar bij ook bijzondere veror

deningen zijn vastgesteld ten aanzien van de

adjudanten der Heeren Generaals; mitsgaders

eene tabelle aanduidende de indeelingen , van

de afdeelingeu infanterie in divisien en briga

des (*) en de namen van derzelver bevelheb

bers

(*) De bovengenoemde verdeeling iu divisien en brigades

is als volgt:

divi:

l.e brigade. 1

.—

}.

2.e / J 10

2. e

7 afdeeling infanterie.

5

3

2 .

3.0
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i

bers, aan welke later de vereischte bevelen

worden gegeven , om hunne nieuwe functien te

aanvaarden.

De Generaal Majoor Directeur van het

Personeel en de militaire zaken.

(geteeiend) B°n VAN TENGNAGELL.

(Be-

 

De afdeeling grenadiers en bataillons jagers zijn onder het

onmiddelijk toezigt gesteld vanden generaal majoor Schuurman.

Onder den generaal majoor George zal wijders gesteld worden

de 1ste en 3de divisie van het algemeen depot der land-

magt n', 33 en de garnizoens troepen te Amsterdam,

Hoorn , Snelle , en Hellevoetsluis. Onder dat van den ge

neraal majoor Hertog van Saxe Weimar de 2de divisie van

het algemeen depot der landmagt en de garnizoens trpepen

te Vilvoorden en onder dat van den luitenant generaal

de Eerens, de garnizoens troepen te iïieuivpoorl.
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(Besluit van deu 30sten juni], 1858 ».° .99:>

Wij WILLEM, bij de gratie •&«#*,'

Koning der Nederlanden , Prins

van Oran'e - Nassau , Groot Hertoo

van Luxemburg enz., enz., enz.

Vertleeling Gezien het rapport van Onzen. Conpmissaris

m divisien Generaai van Oorlog van den 24sten dezer La I ;

eu brigades. _ . _, , . . , . . .
Gelet op Ons besluit van den 24sten september

1826 n°. 1 07 , houdende verordeningen ten aan

zien der dienstbetrekkingen van de Luitenant

Generaals het bevel voerende iu de graotc mi-

• litaire kominando's en van de Generaals, belast

met de inspectien en het onmiddelijk toezigt

over de troejpen der verschillende wapenen.

Hebben besloten en besluiten.

Art. 1. De korpsen, infanterie en kavallerie

van Ons leger, de koloniale trorpen daarvan

uitgezondeid , zullen worden verdeeld in- dm*

sien en brigades te weten : "

Het wapen der infanterie in vijf divisien en

dat der kavaHerie in twee divisien , ieder be

staande uit twee brigades; het aantal korpsen,

deze brigades uitmakende, naar gelang vau om

standigheden te wijzigen. : '. . ...., ,. ,.,

. i 2. liet, bevel over de voormelde divisien. zal

• niet altèen'.'aan Lnitenant Generaals ,'maër ook

des dienstig geoordeeld wordende , aan Generaal

Majoors kunne/i worden, 'Opgedragen , die , in

dat geval even als do Luitenant Generaals , bet
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gewoon activiteits tr.ictemcnt , aan hunnen rang

verknocht, zullen genieten.

De .brigades zullen worden gèkommandeerd,

respectivelijk hij de infanterie en kavallerie voor

de helft- -dopr Generaal Majoors, die gelijktij

dig in de provincien in welke zij gedetacheerd

zijn j- ond,er het genot v»n het gewoon activi-

teits-lractement en schadeloosstelling voorbó.-

reau-ko6ten , de functieu van provinciale kom-

mandanten zullen waarnemen, yoor de andere

heift zullen' de. brigades gèkommandeerd wor

den dp,or JColonels , welke dien onverminderd

in du,»tcrk,te der korpsen, tot weiké zij be-

hooren, blijven gevoerd en slechts als gedeta

cheerd zullen zijn te beschouwen , en aan wie

gedurende de 'uitoefening; v.m dit bevel , eene

toelage van vijfhonderd guldens (f5oo) 's>jaars

en twee honderd guldens (J'aoo) voor bureau

kosten s^^YVprden toegekend; blijvende het.aan

Onzen .Commissaris Generaal van Oorloge on

verlet om , des geraden achtende-, een- gyooter

aanlid .kolpruels tot het voeren van bevel over

de. brigades aan Ons • voor tedragen , en deze

als. dan- ook in aanmerking te doen 'komen,

toi.ue&j$lijkiijdig. waarneinea van een. provin

ciaal kownj.»ndemeut, als wanneer de«; hoofd

officieren een jaarlijks; tracterneut voor die der

infanterie van vierduizend vijfhonderd guldens

C/JjLoo). en -YOor die der kavallerie van. vijfdui

zend guldens (J 6000) behalve de gewone stli.i -
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deloostelling voor bureau kosten zullen genie

ten.

5. Het onmiddelijk toezigt over de oefenin

gen, de instructie, krijgstucht, inwendige dienst ,

kleeding en wijze van leven, mitsgaders het

houden der inspectien over de korpsen infanterie

en kavallerie , naar luid van Ons besluit van

den 24sten september 1826 n°. i5y aan een

daarbij bepaald getal Generaals opgedragen ,

zal voor zoo veel noodig , onder wijziging der

bij Onze dispositie van den 24sten januarij 1827

n°. 53 (*) vastgestelde instructien, door de

Generaals kommanderende de divisien en door

hunne onderhoorige brigade-kommandanten

worden uitgeoefend. '

Bij de divisien kavallerie , zal het zelve speci

aal blijven onder het voordurend oppertoezigt

van den Opperbevelhebber van het wapen.

4. De bepalingen gemaakt bij ons meer ge

meld besluit van den 24slen september 1826

n°. i57 , ten aanzien van de dienstbetrekking

der Generaals , het bevel voerende in de zes

groote militaire kommando's als mede in hoe

danigheid van provinciale kommnndanten , voor

zooverre, deze niet meteen speciaal kommando

over eene brigade zijn belast , mitsgaders betref

fende de tractementen in die onderscheidene

' ' be-

Ct) Zie Receuil militair 1826, Deel I bladz 17.
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betrekkingen te genieten, bigven in volle kragt ,

zoo ook het vastgestelde bij art. 9 van dat zelfde

besluit, ten behoeve van het. kommandement

in het Groot-Hertogdom Luxemburg, en ra

kende de Provinciale Kommandant van Vries

land.

5. Boven en behalve het aantal Generaals

in voege voorschreven bij het wapen der In

fanterie en dat der Kavallerie, in volledige

active dienst te stellen , Zal één Generaal Ma

joor onder het genot van het activiteits trac-

tement en der daarmede verbondene voordee-

len , blijven ter beschikking van het Departe

ment van Oorlog , om naar gelang van omstan

digheden met het speciaal toezigt over eenig

korps of korpsen te worden belast. Wanneer

in die betrekking de keus zich bij eenen Ko

lonel mogt bepalen, waartoe bij deze , de be

voegdheid wordt toegekend, zal een dusda

nig Hoofd - Officier het tractement van vier

duizend vijfhonderd guldens (/"45oo) genie

ten.

6. Aan de Generaal Majoors, kommande-

rende eene brigade Kavallerie zal de fourrage

voor drie paarden worden te goed gedaan ,

gelijke hoeveelheid zal worden toegekend , aan

de Kolonels met een dergelijk kommando be

last , voor zoo verre zij namelijk , niet in

de sterkte van eenig korps van het wapen wor

den gevoerd.

7'
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7. De adjudanten dex Luitenant Generaals

en Generaal Majoors kommanderende de divi-

sien Infanterie, mitsgaders van de Luitenant

Generaals., het bevel voerende in de zes groo-

te Militaire kommando's zullen worden geko

zen , uit de Kapiteins der korpsen Infanterie,

in welke betrekking. zij eene toelage van acht

honderd guldens (ƒ800). 's jaars zullen genie

ten , en bovendien geregtigd zijn , tot het, hou

den , die der eerstgemelden van twee dienst—

paarden en die der laatstgemelden van een

paard.

Oe keus zich mede tot Luitenants kunnende

bepalen , zal in dat geval de toelagen slechts

vijf honderd guldens (f5oo 's jaars bedragen,

benevens het genot van een gelijk aantal rati-

ons fourrage voor dienstpaarden als hiervoren

is omschreven.

8. De Generaal Majoors en Kolonels kom-

nïandeerende brigades Infanterie als mede de

Provinciale Kommandanten , zullen hunne ad

judanten in den rang van Luitenant , bij de

korpsen van het wapen , moeten nemen.

' Eene toelage van vijfhonderd Guldens (J5oo)

's jaars , benevens het genot van de fourrage

voor één paard , zal aan die betrekking ver

bonden zijn.

Wanneer, in een zeev bijzonder geval, ten

aanzien van den rang des adjudants vari een

brigade of Provinciale Kommandant, eene uit

zon
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zondering mogt gemaakt , en de toevoeging ia

den rang van kapitein, toegelaten worden , zal

zulks nogtans van geen invloed zijn op de jaar-

lijksche toelage , gelijk mede op het aantal ra-

tions fourrage, welk een en ander steeds de

zelfde blijven.

9. De Generaal Majoor of Kolonel bedoeld

Lij art. 5 zal bevoegd zijn tot een adjudant

met rang van kapitein, insgelijks te kiezen uit

het wapen der Infanterie , aan welken adjudant

het voordeel eener toelage van acht honderd

Guldens (ƒ80o) 's jaars , en der fourrage

voor één paard wordt toegekend.

1o. De keus der adjudanten voor de Gene

raals der Kavallerie , mitsgaders voor de Ko-

lonels bij dat wapen, aan wie eenig speciaal

kommando zal zijn opgedragen , zal volgens

dezelfde beginselen ten aanzien der rungen zich

bij de officieren der korpsen bepalen , zijnde

nogthans op deze officieren het voorschrevenc

met betrekking lot de toelage en rations four_

rage niet toepasselijk.

1 1. Enz.

Onze Commissaris Generaal van Oorlog is

belast met de uitvoering van dit besluit , waar

van afschriften zullen worden gezonden aan

Onzen beminden zoon den Prins van Oranje ,

aan Onzen Minister van Financien en aan de

algemeene Rekenkamer tot informatie en na-

rigt.

Ge
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Gegeven te 's Gravenhage den 3o^n junij tl es

jaars 1828 , het vgftiende van onze regering.

(geteemend) WILLEM.

Van wege den koning

{geteekend) J. G. de Meii van Streefkerk.

Accordeert met deszelfs origineel

De Griffier ter Staats Secretarie,

(geteekend) L, H. Elias Schovel.

(Brussel den 22ste september 1829 Litt 0).

Aan de Heeren Agenten van het De

partement van Oorlog in de zes groote

militaire kommando''s

Vertoop Ten gevolge eener aanschrijving van het De-

Tan admi- partement van Oorlog van den i6den junij 1826

uistrative ^ ^ teeft door ^ aan de Hoofd -Administra-

tie der korpsen onder U beheer , de magtiging

verstrekt kunnen worden om de papieren der

administratie, tot en met den jare 1821 in

gesloten te vernietigen, uitgezonderd alle ac-

ten van sluiting, mitsgaders registers en boe

ken , tot de verantwoording betrekkelijk , en de

alzoo vernietigde stukken , bij voorkeur aan pa

pier fabrijken te verkoopen ten voordeele van

het fonds van buitengewone en onvoorziene

ontvangsten en uitgaven.

S e-
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Sedert , de administrative stukken met die

van drie jaren vermeerderd zijnde , en de korp

sen alzoo , wederom van de onnoodige papieren

kunnende en behoorende te worden ontlast,

is het dientenvolge , dat ik de eer heb , U bij

deze, namens Zijne Koninklijke Hoogheid den

Commissaris Generaal van Oorlog , aanteschrijven

om de Hoofd- Administra tien der daarbij be

trokkene korpsen te autoriseren :

1. Om de papieren der Administratie van de

jaren 1822, ib'23 en 182e, uitgezonderd de

stukken en boeken hierboven genoemd, te ver-

koopen , en

2. Om insgelijks in het vervolg dien verkoop

jaarlijks te doen , namelijk der papieren van

het jaar volgende op dat, waarvan de stukken

reeds zijn verkocht, en zulks zonder nadere

speciale magtiging.

De Generaal Majoor Directeur voor

de administratie,

(geteekend) RE UT HER.

1839.
(Brus«
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Brussel dèn lsten october 1829 .air. 10, •.".

Aan de ' hommariderende' officieren 'van

al de korpsen van het leger.

Huwelijken Zijne Excellentie üe. Minister vvan, guiten -

yanmiliui- landsche Zaken , beeft aan zijne•.Zijne-Kon Lnk—

reu, iwit- jjjj^ //oo^/^'.^.^; ,dén • Ciommiss:aii*.. Generaal

sers zyu «• vgn Qorlog medegedeeld, eeiv bij zijn Depar-.

ment ingekomen berigt van 'sKpnings Gezang

te Bern , betrekkelijk tot hetgeep de Zwitsers

van het canton Glaris , die in Nederlandsche

di*nst staan , zullen moeten in acht nemen ,

bij het eventueel aangaan van een huwelijk in

de Nederlanden , indien zij zich daardoor niet

willen blootstellen aan het verliezen van hun

zwitsersche bitrgerregt ; en welgemelde Hees

Minister heeft tevins aan i£ijne, Koninklijke

Hoogheid in overweging gegeven,, opa de be

langhebbenden , bij voorkomende gevallen van

den aard hier bedoeld, daarvan niet onkun

dig te laten.

Volgens dat berigt, wordt bij de wetten

van het voorschreven canton vereischt , dat ie

der zwitser, tot het zelve behoorende, die

een huwelijk buitens lands wenscht aantegaan ,

f 3o in de armen kas van het canton storte ,

wanneer de vrouw met welke hij wenscht te

huwen eene zwitsersche, doch f 70 wanneer

zij eene vreemde is; dat bijeene akte van hare

geboorte , en een certificaat van haar goed gedrag

ver-



veirtOone,.'en, J>ewiJ7^^ .dat ;zjj efn eigendom

van de waarde van' aliliaqs J 20p bezit , met ver

dere bepaling, dat jeder inboorling van Glaris

die buiten 's lands trouwt, zonder aan' d« ge

zegde voorwaarden te ihebben voldaan, niet

slechts zijn burgerregt verliest , maar daarenbo

ven, dat noch hij , noch zijne kinderen, ooit

meer in het eau ton toegelaten zullen worden.

' Zijne Koninklijke Hoogheid., acht' bet ':even

zeer in het belang van de dienst als billijk,

dat ieder militair, herkomstig van eender zwit-

sersche regimenten , geboren. .in 'het meergemeld

canton , en thans in nederlandsche dienst , met

de bovenstaande bepalingen' worde bekend ge

maakt , doch HoogstdezeJve oordeelt dat die

kennisgeving, ten einde daardoor; bij den sol

daat het denkbeeld van te huwen , niet te on-

tijde en zonder eenige noodzakelijkheid op-

tewekken , niet op de order van het korps ,

maar alleen dan behoort te' geschieden , wan

neer namelijk in enkele gevallen, de.iChefs der

korpsen het raadzaam zullen achten hunne

toestemming , tot het aangaan van een huwe

lijk aan eenen zwitser onder hunne bevelen'

dienende, niet te weigeren, en ook telkens,

wanneer een zwitsersch soldaat , ongehuwd zijn

de , het korps met paspoort verlaat.

Overeenkomstig hiermede, heeft Zijne Ko

ninklijke Hoogheid mij dan ook den last opge

dragen U Mijn Heer, uitte noodigen , zoo als ik

K 3 • mits
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mits deze de eer heb te doen , den militair

geboren in het Canton Glaris wanneer dezelve

in het geval mogt komen , van eene dergelijke

waarschuwing noodig te hebben , het zij name

lijk wanneer hij uit de dienst bij Uw onder-

hebbend korps wordt ontslagen , het zij alvo

rens hem , door U, de vereischte permissie om

te trouwen wordt verleend , met de opgemelde

wetsbepalingen van het land zijner geboorte

bekend te maken.

En daar het waarschijnlijk is , hoezeer daar

van , bij het Departement van Oorlog , geene

officiele kennisgevingen zijn ontvangen, dat ook

in andere zwitsersche Cantons , soortgelijke wets-

bepalingeu en restrictien bestaan, verlangt Zijne

Koninklijke Hoogheid, dat aan ieder zwitser ,

zonder uitzondering , die hierna in het geval zal

verkeeren , van door U, tot het aangaan van

een huwelijk te worden toegelaten , bij tijds

onder het oog gebragt worde, dat hij het aan

zich zelve moet wijten j indien hij ,' daardoor

in het land zijner geboorte, eenige regten of

voorregten mogt komen te verliezen , welke

voor hem, in de toekomst van waarde zon

den kunnen zijn.

De Generaal Majoor, Directeur voor het

personeel en de militaire zaken.

(geteekend) B°° VAN TENGNAGELL.

(Oru*-
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Brussel den 7den october 1829 Litt. A.

Aan de Heeren Generaals kommande-*

rende in de zes groote militaire kom-

mando's.

Hiernevens heb ik de eer UHEd.Gestr. toe- Kleeding

tezenden eenige exemplaren van het besluit des van de Gre"

Konings van den 27st«» september 11. n°. ii4,nd 'er '

... g»« »n an-

inet de daarbij behoorende beschrijving , hou- dere ior--

dcnde de bepaling van de kleeding, het hoofd- sen te voet.

tooisel en het équipement der afdeeling Gre

nadiers en bataillons Jagers en eene verande

ring der twee eerstgemelde voorwerpen voor

de overige troepen des legers ; zullende bin

nen eenige dagen de bevelen worden gegeven

nopens het tijdstip op hetwelk alles dien over

eenkomstig zal moeten zijn in werking gebragt ,

als mede de benoodigde modellen en stalen na

der worden toegezonden. • • "•„.„'•

De Generaal Majoor, Directeur voor het

personeel en de militaire zaken.

(jet.) B°° VAN TENGNAGELL.

..vu . '' . : . - ''."". " -'

> .ntt* tt.'^v ;i. '•> ..-'u,: ;v7:i::*^3i! ^m

-. :.! J»hi ssji'" '\$."">h ':'>>»!i;? f. -' !C; nS7:tf..-"i!>'?' .

• • : • = ,:nn.M,.i .. > ->'h :">• '"icvi;! s> i » '."'

. - A ...t V,t CB**

„ „ > ... .''..'." '~ iniiüi" , , ., -

Mi. Gelijke circulaires ziju gezonden aau al da militaire

en iidioiuistrative autoriteiten.

K3



(B«tuit Tan den DTsten trptember I8O9 n ° 114).

» Wij WILLEM % de Gratie Gods,

Koning der Nederlanden , Prins van

Oranje - Nassau, Groot Hertog

van Luxemburg, enz. , enz., enz.

Gezien de voordragt van Onsen Commissa

ris Generaal van Oorlog., vanden 17 dezer n°. 22.

: Hebben beslaten; en besluiten ;:> ••

Ait. 1. De kleeding, tiet hoofd tooisel en bet

équipement der afdeeling Grenadiers en van de

bataillons Jagers., waarvan de- oprigting -bij ons

besluit van den 7>Jeti julq 11 n°. 1o+ . is vast

gesteld , zuüen bestaan in.de voorwerpen . wel

ke op de aan dit besluit gehechte beschrijving

derzelve. ïija aangeduid, q. -.;:' :..! i-.:

3. :Yo«r alle milita iren bij bet leger welk e grij

ze pantalons dragen^ zullen die van het tegen

woordig model, vervangen worden door don

kergrijze pantalons, rnet een rood biesje op
:y ° i'vi "-• ^•7:0 .-t»..: -Jt, ..t..ua^ :.TT' r

den buitennaad $p vqorzien van eenen lede-
jl-j.:- .-• ..•Ji::ja ,-jj r ' >oi.: .•]

ren riem 01 souspied.

5. Iesg'ebjks' 'zrdlen L de tegenwoordige grijze

kapotten der officieren , voor alle de troepen

te voet, van welke -wfcde bij dit besluit behoo-

rende beschrijving geene melding wordt gemaakt,

vervangen worden door donkergrijze met kra

gen, van de kleur als die der uitmonsieiing

hunner uniform , welke bepaling mede toepas-

•elijk is op dat kleedingstuk der Generaals , Of-

- . ncie-
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ficieren van den. Generalen en plaatselijke staf ,

Onze adjudanten , die .van tl e Prinsen van Ons

Luis , eri idiejder' Generaals , de Officieren van de

Genie enz';.a!l.eis ,overigens van het model, als in

de aangehaalde beschrijving voor de Grenadiers ,

Jagers eBi-afdeëli.ngen infanterie, is. omschreven.

,.;4.. De,.tegenwoordige/ witte pantalons en hoo-

g« laarzen., a !s gala. tenue, worden Yoor alle offi

cieren bij de troepen te voet afgeschaft, en vervan

gen,.doppvdonker grijze pantalons met goudga

lon met roothap streep, op de buiten naden.

De.'.Gsneijaia'Js^. Officieren van den Generalen-

«n,,Pb\at&$lijk$nI staf ' Onze adjudanten ,, die van

de.Prtfts«a van Ons. huis en die der Generaals zul

len de., witte pantalpn en hooge laarzen als gala

tenïue behouden., docb zullen in groote tenue

wanneer geen gala bevplen, is,,$, de gemelde don

ker grjjze, pantalons met galon kunnen dragen,

zij iide gyud. of zilver ,: in overeenstemming met

dBrzelv.er|epauJ^itep , dRcfe alle met. roode stree-

pfrn op dg b^itennaden,, ,,. . , ...

,5* .De^do'dter; g.rga/B: (pantalqns met een rop,d

bjjesje ;, pp, de buitennaden, gullen, bij alle

koiiipsei|tt,.,\5an he$ Joger jvaar' grijze pantalons ge

dragen worden , die van het tegenwoordig mo-

drsbvervangen.,, Even zoo, zullen algemeen ,,in de

P^ft'Sio^B' itfigenw^pr^ige |: grijze. .s^Qpkousejn,,

zwarte worden ingevoerd.4,.,,,,,. . ;...:,

. v&iP^kappyen \^ h^tegenwoprdig mpdel

jopr dfeojyier-ql^igissicrep tmanschapp.en,:1zul-

-3|] 'H len
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len voorloopig bij alle de korpsen te voet met

uitsluiting der Grenadiers en Jagers , in gebruik

binven tot dat hieromtrent nadere bevelen door

Onzen Commissaris generaal van Oorlog zullen

worden gegeven.

7. De policie mutsen der officieren, zullen

voortaan van een gelijk model zijn , en wel van

den form als de kwartiermuts , tegenwoordig bij

de troepen te voet in gebruik, met uitmonstering

van de kleur der kragen hunner uniformen, eii

voorzien van eenen lederen klep.

8. De waslinnen overtreksels der schacot*

zullen bij alle. troepen , bij welke dezelve wa

ren afgescbaft , wederom worden ingevoerd.

9. Bij guur en slecht weder, wordt aan de

officieren het dragen van donker grijs laken

mantels buiten dienst vergund, zonder hen

no:,tans te verpligten dezelve aanteschaffen.

1o. De Grenadiers zullen allen gewapend zijn

met eenen sabel. Op de patroontasch zal eene

koperen grenaat geplaatst worden , op de pa-

troontaschriem een koperen leeuwenkop , en

op den sabel-koppel eene koperen grenaat. Het

ledergoed zal gelijk zijn aan dat der marechaussee

te voet.

11. Voor het tegenwoordige zullen de Jagers

met de geweren en sabels van het gewoon mo

del gewapend worden.

Op de patroontasch, op den patroon tasch-

riem en op den sabelkoppel , zal een ko
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peren hoorn geplaats worden , het ledergoed

zal zwart zijn.

12. Onze Adjudanten , die van de Prinsen van

Ons huis , die der Generaals, alsmede de Officie

ren van den Generalen staf zullen geeneschacot

meer dragen , maar voortaan in dienst den hoed

met zwarten pluim , waarvan het gebruik buiten

dienst aan hen tot dus verre was toegestaan.

i5. Het fluweel der kragen en opslagen van

de uniform der officieren van den Generalen

staf , zal vervangen worden door laken van

dezelfde kleur.

Onze Commissaris Generaal van Oorlog is be

last met de uitvoering dezes , waarvan afschriften

zullen worden gezonden aan Onzen beminden

zoon den Prins van Oranje , en aan de alge-

meene rekenkamer , tot informatie en narigt.

Gegeven te Brussel den 2 7sUu september

des jaars 1829 , het zestiende van Onze regering.

{geteehend) WILLEM

van wege den koning

(geteeiend) J. G. de MEY van streefkerk.

Accordeert niet des?elfs origineel.

De Griffier ter Staats Secretarie,

(geteeiend) d'hamecourt L g.

Voor eensluidend afschrift.

De Secretaris Generaal bij het

Departement van Oorlog-

J. P. SclIEFFBR.

K 5 C>e
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BESCHRIJVING van de. lleedidgiw»f

de onderofficieren en manschappen* van

de Verschillende korpserp. te.'va'et.-. J

..-. • . ' ...-.•. i . o f'.tn» *i»-^

GRENADIERS.. ,•

LJonkerblaauwe korte rok met een rq van

acht 'gebombeerde groote knoopèn óp 'de borst

toégeknoopt, staande gesloten kraag, opsla

gen ,' de panden aan weerseijile omgeslagen en

de' Ziikkleppen in de lengte derzelve.

' 'De kr.iag, opslagen , panden, voering en bie

zen zijn van ponceau rood laken'; op de borst

acht. regie gele dubbelde 'lisstn, welke van

den Schouder af schuins nederdalende' en even

wijdig' van elkander zijn 'geplaatst ,' op'tfoê' zijde

van 'de kraag, twee gele lissen evenwijdig. van

elMn der 'en in dè lengte (ferzelve , op' de óp-

slagen mede twee gele lissen in dè breedte dér-

zélve, op cte zikkleppcn drie gele' lissen gèpraats't

aan de uitgesneclene punten en in de breedte

der panden gelc-knoopen met «en grenaat, op

de Schoud**s tWee breéde iwittet schouderlip-

peu.rttèt' tfoode voering', op dezelve eene ko

pere grèhantv vaérts roode'wiiigs,' donker grfjze

laBge. bröéfcrh'étj'een; ponceaa rood biesje op

de buitenrieden, voorzien van^énen lederen riem

of souspied , en halve >-zwarte'slopkoBsen.

Voor het isle en 4*a..batailloa::

Grenadiermuts van • beeren'.mid , met eene

l 'A k!eP
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klep -en koperen plaat, in de gedaante eener

halve- z-on , op dezelve- «ene grenaat , van wit

metaal» De bodem der muts met rood laken

bezet , waar op-eene koperen grenaat ; op de

linker rijde derzelve eene wollen Oranje" ko-

kaide niet eenen witten korten pluim' , boven!

voor aan de mutseene witte kwast , 'gele stórm-

bamlen op zijde vastgemaakt . overtrèl&ei' van

dezelfde stof als die der schacolsl T '; •no'-V£T'r-'":

Voor liet £Unk-bataillon':~ ;"1 »»':>»"„| . j''t

Seri neot' volgens bet; nieuw model'.'thet' èen

ronde oranje kokanle en géle-lM ,' mitégad'èrS'

ee.ne plaat. van hetzelfde model', als 'die tfp3'dé

Grenadiurniuls , doch Op dezelve in plaats van

dé grenaat een witte metalen hoorn vfSaWn7 èeriè

grenaat vari hetzelfde metaal , voorts- Wktè Vang*.

snoeren^ eene groene bal met een rood Wa'm'i

iwetje. In kleine tenue wordt de' sc'hacorïbri -

•derVangsnoeren gedragen. ' ;%iU »t«''t"*

Dorikerblaauw vest met mouwen vo<vr"k<toÉpo-

raals en manschappen met acht kleine uniform

Jinóbpen-loegeknoopt wordende, de kraag als'van

de'Sok , bjreede blaauwe schouder lappen, blaau-

•VW' opsj'agen beide 'met roode biesjes. Ii" . '•

.O/e '-oïcdsir officieren in kleine tenu'è'1' eën'rok

van' liet /.elfde model als de bovenaangèh'a'alde ,

-doch 'a,Hee>n'li*sen op de- kraag'; 'ftfl"he!t;'T**»-eh

- 20* fcalafflon , in stede van. de muts ;.èen:.siiha'èot

mêr^e 'frla'at der muts'i'op aeZelvfe :èéri wYrfe

bül met een wU tft.mméijev "I '*.mJ *l>ir J 'J "i/

, ,i Don-
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Donker grijze overrok met twee rijen , ieder

van zeven groote uniform knoopen, staande

gesloten kraag van hetzelfde laken , met twee

puntig uitgesnedene rood laken£ulpen van voren;

schouderlappen van hetzelfde laken, moetende

dezelve over den rok of het vest met mouwen

kunnen worden gedragen.

, Blaauwe kwartiermnts in form gelijk aan 'die,

tegenwoordig bij de infanterie in 'gebruik], doch

met ponceau roode uitmonstering.

De kleeding der adjudanten-onder-offieiers

even als die der officieren hierna omschreven,

met uitzondering dat de kleine d warsstreepjes

in het goud galon van roode zijde zullen wezen.

De kwast op de grenadier muts bij het iste en 2de

bataillon , gelijk mede de vangsnoer met de kvvas-

Jeji bij ihiet, 3de bataillon, half van goud met roo

de zflde.^ In.kleine tenue bij het isie en 2de ba-

' taillon met den schacot als de onderofficieren.

De muzijLintcn donker blaauwe lange rok met

de uitmonstering als boven , zonder lissen , al

leen op elke zijde van de kraag eene gouden

lis zijnde de kraag bezet met een goud galon

als bij de overige korpsen infanterie , op iede-

xen schouder een klaverblad van goud galon

op rood laken. De kapelmeester alleen onder

scheiden door twee gouden lissen op eiken zij

de van den kraag. De muzijkanten een schacot

met de plaat gelijk aan die der onderofficieren

van het 3de bataillon , doch even als de kapelmees

ter
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ter vangsnoeren met kwasten, gelijk aan die der

onder adjudanten. .

De tamboer majoor gekleed als de onder ad

judanten , doch twee epauletten waarvan de

tongen in de omlrek des halven cirkels van goud

zijn met franjes van goud met roode zijde. De

korporaal tamboers en, hoornblazers gekleed als

de overige korporaals, doch onderofficiers la

ken , en aan de wings franjes van goud met

roode zijde.

De tamboers en hobrnblazers gekleed als de

soldaten , doch aan de wings roode en witte

franjes.

J A G E B.S.

Donker groen laken korte rok met half over

slaande kleppen van dezelfde stof, aan elke

zijde met acht gele gebombeerde knoopen waar

op een hoorn , staande gesloten kraag, opslagen

schuins uitgesneden , de panden aan weerszij

den omgeslagen , en de zakkleppen in de leng

te derzelve.

De kraag, opslagen, panden en voering van

hetzelfde laken als de rok, alle zoo als ook de

zakkleppen met gele biezen bezet, geele gebom

beerde knoopen met eenen hoorn , op elke zijde

van de kraag twee gele lissen, evenwijdig van el

kander en in de lengte derzelve. Op de schou

ders twee breede groene schouderlappen , af

gezet met een geel biesje , voorts groene

wings.

Don-
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Donkergrijze broek als de Grenadiers, met

een geel biesje, alsmede zwarte halve .slop-

kousen. • •.•' •-•,•.,'

Scharot volgens het nieuw model, met eénfe

ronde oranje kokarile en gele Eis, mitsgaders

een gele hoorn , waarin het nummer yan het

baiailon ; voorts witte vangsnoerèn, een groene

bal met een zwart vlammetje van paardenhaar ,

donkergroen vest mét mouwen (voor .• korpo

raals en manschappen) met acht kleine uniform

knoopjes toegeknoopt wordende , de. kraag als

van den rok breede schouderla^pen en puntig

uitgesneden , opslagen van dezelfde kleur , bel

de met gele biesjes, r • .•. ;

Donkergrijze overrok als voor de Grenadiers,

•doch de gulpen van geel laken, donkergroene

kwarliermnts van den. form der thans in ge

bruik zijnde , met gele uitmonstering. De klee

ding van den adjudant onderofficier even als

die der officieren hierna omschreven. De vang-

snner met de kwasten aan den schacot half

Tan goud met gele zijde.

De eerste hoornblazer gekleed als de sergean

ten met de disiitictive ' teekenen derzelve,

aan de wings franjes van goud met gele zijde.

De hoomblazers gekleed als de soldaten ,

doch aan de wings gele franjes.

Afdeelin gen Infante kie.

Donkerblaaüwe rok met cene rij van negen

ge
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gebombeerdte grooie knoopen, op de borst

toegekrioopt , staande gesloten kraag, opslagen

met' 'fjulp, de panden aan weerszijde omgesla

gen en de zakkleppén in de lengte derzelve.

De kraag van- wit, de opslagen van blaauw

laken,' en 'even als de zakkleppen en' den rok

Van • voren met witte biezen , de gulp regt

vierkant afgesneden van wit laken , met 5 klei

ne uniform knoopen, ponceau roode voering

gele kwoopen met bet nummer van bet korps,

op de scbouders breede witte schouder lappen

met roode voering, en voorts de flankeurs ,

met witte wings.

Donkergrijze broek met rood biesje en zwar

te halve slopkousen als de Grenadiers.

Sehacot naar het nieuw model, met eene

ronde oranje kokarde en gele lis. Sehacot

plaat als die der Grenadiers, doch op dezel

ve in plaats van een grenaat het nummer der

afdeeling in wit metaal, gele stormbanden

op zijde vastgemaakt. Op den Sehacot een

roode . ibal met een rood vlammetje, voor

het ie , 2e en reserve bataillon en de school-

kompagnie, een groene bal met een rood vlam

metje voor het 3e bataillon , en een roode

bal met wit vlammetje voor den staf.' ,,

• iDonkerblaauw vest met mouwen (voor kor

poraals en manschappen) met acht kleine uni

form knoopen toegeknoopt wordende., don

ker blaauwe kraag met twee puntig uitgesne-

M den
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den wit laken gulpen van voren , breede don-

kerblaauwe schouderlappen , met witte bies-.

jes , regte opslagen mede met witte biesjes.

KLEEDING DER OFFICIEREN.

GRENADIERS.

Groote tenue , lange donkerblaauwe rok met

knoopen, kraag, opslagen, panden en zak-

kleppen als der soldaten. De lissen van goud

galon op eeneD roodcc grond.

Kleine tenue. Rok van hetzelfde model ,

doch alleen lissen op de kraag.

Donkergrijze lange broek over de laarzen ,

met een goud galon , in het midden van het

welk een ponceau rood biesje ; wordende het

biesje op den buitennaad geplaatst ; de broek

wordt van onder met een zwart lederen riem

cf souspied vastgemaakt.

Donkergrijze lange broek in gewone dienst

van hetzelfde model en nuance, doch . in

plaats van het galon alleenlijk een ponceau

rood biesje op de buitennaden.

Donkergrijze overrok van dezelfde nuance ,

met twee rijen ieder van zeven groote uniform

knoopen, staande gesloten kraag, van hetzelfde

laken , met twee puntig uitgesneden rood laken

gulpen van voren, op de schouders twee pas

santen, tot het dragen der Epauletten, even

als op den rok , zijnde op de linkerheup een

met de onder zijde evenwijdig split, om den

degen doortesteken.

« De



De Grenadier-muls en schacot als die dei"

soldaten , met uitzondering dat de plaat enz» >

in plaats van koper, verguld is , en hetgeen van

wit metaal is, zilver moet zijn ; zijnde de kwas

ten aan den muts en vangsnoer , en de kwas-'

ten nap den schacot van goud , met bouillons

voor de Hoofd-officieren en Kapiteins, en met'

torsade voor de Luitenants ; aan de Grenadier

muts de pluim geplaatst in eenen vergulden

tulp , en aan den schacot bij het flankeur ba-

taillon , het vlammetje geplaatst in eenen ver

gulden tulp op den bal; zijnde deze laatste

voor de officieren van den staf van goud even

als de ring aan het vlammetje.

De schacots der officieren van het bataillon

flankeurs in kleine tenue, zonder vangsnoeren.

Buiten dienst zullen de officieren eenen drie

kunten hoed mogen dragen, met eenen korten

witten pluim van naar beneden hangende witte

zwanen vederen. ^

De schabrak voor de paarden der Hoofd

officieren en Adjudanten van de Grenadiers, zal

wezen van het tegenwoordig model , doch met

eenen vergulden grenaat in de achter hoeken.

Jagers.

Lange^donkergroene rok metknoopen, kraag,

opslagen, panden en zakkleppen als die der sol

dat.en.

De lissen zullen zijti van goud galon.

Donkergrijze lange broek even als van de Gre*-

1829. L na-
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nadicrs doch in het midden van het goud galon

eenizwwt.biesje,. ,. i,.,; ., i, .,

Donkergrijze lange broei in gewone dienst,

mede als die der. Grenadiers , doch in plaats

van een rood ,een?.gee|biesjer;.n ^: .. . .

Donkergrijze overrok ook als 'die der Grena

diers , doch in plaats van rood , geel laken gulpen.

De schacot als die der spidalen , doch de hoorn

en lis der kokarde ;verg»ld, de vaiigsnoer van

goud koord, de kwasten voor de Hoofd-officieren

en Kapiteins met bouillons en voor de Luite

nants niet torsaide , zijden kokarde , het vlam

metje geplaats jn .eenen vergulden; tulp ,pp den "

bal , zijnde deze laatste voor de: officieren van

den staf van goud , eyfcrt.als. de ring van het

vlammetje, Tn kleine, tenue, zpn,der vangsnpereu.

•Bulten dienst jts; aan 'de officieren vergund

eenen driekanten h(ped even als die der Gre

nadiers te dragen, doch in plaats van. een wit

ten, een zwanen pluim. i|V:. .,,, .

De schabrak voor de paarden der Hoofd-offi

cieren en' Adjudanten, van de Jagers , zullen zijn

van het tegenwoordig model , doch van groen,

laken met goud galon. • , ' ;

AFDEELINGEN INFANTERIE.

Lange donkerblaauwe rok van hetzelfde mo

del als het tegenwoordige, uitgezonderd dat de

opslagen van blaauw laken zijn , met een wit

bies-



biesje en de gulp van wit laken regt vierkant

afgesneden , met drie. kleine uniform knoopen ;

de zakkleppjeja in de , lengte en niet in de

breedte dor panden, zijnde dezelve voorzien

van witte biesjes.

°Dè-' twee soorten van broeken als die der Gre-

na diers. : :.-

-Donkergrijze overrpk als die der Grenadiers ;.

docb in plaats van roode , wit laken gulpen.. i

Da schncot als die der soldaten , doch de

lis der kokarde, de scliacot plaat en storm

banden verguld , liet nummer op de plaat van

mat- zUvee , en de Jkokarde van zijde, het vlam

metje 'geplaatst in eenen vergulden tulp op-

den h.il ; zijnde deze laatste voor de o (Ti eieren

van don staf van goud even als de ring aan

het vlammetje. ..." . .' :~~ ; .......

Behoort bij.. 's konings besluit van den 27t'ei>

september 1829 n">. n4i,:... : .. :, .:

IVÏrj' bekend,

De Secretaris van staat ,

(geteeiénct) .1- o. de mey van streefkerk ,

Accordeert met deszelfs orgineel,

De Griffier ter Staats Secretarie ,

(geteehend) d'hamecourt. I.g,

Voor eensluidend afschrift ,

De Secretaris Generaal bij het Departement

van Oorlog, "'j' -'" ' . -'• '• 'I"'

(geteekend) J. P. Scheffer.

L 2 ('aGra^
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's Gravenhage den 24tten october 1829 t. Z3i- i \

Aan de Heeren Generaals belast niet

het toezigt over de korpsen infanterie

in de zes groote militaire kommdhdo's.

Cijmnasti- Jje officieren van de afdeelingen Infanterie

•cheoefe- j,egtenjti geWeest tot het opnemen van het on- i

nmgeu. jerwijs ^ev gymnastiek, bij de daartoe bpge-

rigte centrale school -te Brussel, alreeds se- >

dert eenigen tijd naar hunne korpsen terug

gekeerd zijnde, zullen er zeker reeds maatre

gelen genomen zijn , om op den isten november

aanstaande , wanneer ook de onder-officieren

uit Brussel terug keeren , met genoemd on

derwijs eenen aanvang te kunnen maken. Na

mens Zijne Koninklijke Hoogheid den Com

missaris Generaal van Oorlog verzoek ik

UHEd.Gestr. aan Hoogstdenzelven mededee-

ling ie doen , hoedanig ten deze is gehandeld ,

als mede welke localen tot dit onderwijs zul

len worden gebezigd. Mogten er bij het een

of andere korps moeijelijkheden bestaan om

trent de localen , zullen de Chefs derzelve ,

namens Zijne Koninklijke Hoogheid in over

leg

NB. Gelijksoortige aanschrijvingen zijn gezonden aan het

Departement van den Grootmeester der Artillerie, aan den

Heer Luitenant Generaal Opperbevelhebber der Kavallerie en

aan den Chef der algemeene directie van de Genie.
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Jeg moeten treden met het p'satse'ijk besmnr,

•. zijnde het Hoogsdeszelfs stellige begeerte , dat

het bedoeld onderwijs, bij bet geheele leger

worde ingevoerd.

Tot het aanschaffen van de alsnog bij de

korpsen benoodigde toestellen voor de gijm-

nastische oefeningen, heb ik de eer UHEd.Gestr.

'mede te verzoeken, de vereischte magtiging

aan de Chefs derzelve te verstrekken ; suilende

de daarop loopende kosten moeten worden ge-

bragt op het fonds Van buitengewone en on

voorziene Ontvangsten en nitgaven. In steden

waar zich met de Infanterie ook korpsen Ka-

vallerie of Artillerie, of twee afdeelingen te

zamen bevinden , zal men zich indien er geen

genoegzaam locaal voor ieder korps afzonder

lijk kan worden gevonden , dienen te verstaan

tot het onderling gebruik van het voorhanden

zijnde ; terwijl het alsdan ook niet noodzakelijk

zal wezen , om voor ieder derzelve de toe

stellen aanteschaffen , zullende de kosten in

evenredigheid kunnen worden verdeeld. In

dien bij de op handen zijnde terugkomst der

te Brussel gedetacheerde onderofficieren , op

den is'en november aanstaande de localen en

toestellen niet in gereedheid zijn , zal men

evenwel dadelijk met het onderwijs eenen aan

vang moeien nemen , met die gedeelten waar

toe dezclven niet zoo zeer vereischt worden ,

L 3 daar
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daar het anders te vreezen is, dat gemelde

onder—officieren, door het niet voorzetten der

oefeningen , de geschiktheid tot het onderwij

zen allengskens zouden verliezen.

Iii 'afwachting van de bevelen , welke nader

omtrent dit onderwijs 'noodig mogten worden

.geoordeeld , zal het onderwijs voorloopig alleen

bij 'den staf der afdèelingen , aan alle aldaar

.present zijnde onder-officieren en manschap

pen worden gegeven., waartoe dagelijks twee

uren,, door de kommanderende officieren te

bepalen , zullen worden afgezonderd.

- . De Generaal Majoor Directeur voor het

personeel en de militaire zaken.

(gèïeelend) B°» VAN TENGNAGELL.

, , 'sGravenhage den 31sten october 1829 La. K.

• Aan de Heeren Agenten van het De-

... partement van Oorlog inde zes groo~

. : \ te militaire Ao/nmando's

Fourraga Ten einde de bestaande bedenkingen opte-

voor paar- heffen , nopens het berekenen der, bij art.

,. . 24 van Zijner Maiesteits besluit van den 7den i ulij
adiudanten J ' .

van de af- **• n°' 10^ ' (*) toegekende schadeloosstelling

deelingen VOOr

Infanterie.
i ; : , . ,

(*) Zie hiervoreu bladr. 105.
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voor fourages van een paard aan de daarbij

bedoelde adjudanten der korpsen Infanterie ,

heb ik de eer Mijn Heer U in naam en op last

van Zijne Koninklijke Hoogheid, den Com- •

missaris Generaal van Oorlog kennis te geven,

dat deze schadeloosstelling volgens het getal

dagen , waarvoor zij op de verzameling der

monsterrollen zal zijn uitgetrokken in rekening

kan worden gebragt, èn zulks op denzelfden

voet en op gelijke wijze, als dit ten aanzien der

hoofd-officieren van dat wapen is bepaald bij

de circulaire aanschrijving van het Departement

van Oorlog van den i5Jen februarij dezes

jaars La. J. (*)

Ik verzoek U Mijn Heer deze beschikking

kenbaar te willen maken aan de korpsen In

fanterie onder uwe beheer om zich daarna

te kunnen gedragen.

De Generaal Majoor Directeur van de

administratie bij het Departement

van Oorlog.

(geteelend) RE UT HER.

^ 1

 

i

i

("s Gra-

i— i ' _ i . i ., «„ i «

O Zie hieivoren bladz. 34.

L 4



(i68)

('j Gravenhage , den 13den november 1809 Litt. A.)

• Aan de Heeren Generaals belast rnet het

. ónmiddelijt toezigt over de oefenin—

.' ' ^en enz. der korpsen Infanterie.

t••« den Heer Luitenant- Generaal Op

perbevelhebber der Kavallerie.

% het Departement van den Groot

meester der Artillerie.

« de Heeren Generaals , het bevel

poerende in zes groote Militaire

Kommandos.

• • € de Heeren Provinciale Kommandanten.

« den Heer Luitenant-Generaal , Chef

van den Generale Staf.

« Gouverneur der Militaire Akademie.

•" •« de Heeren Gouverneurs der beide

' residenlien.

« de Heeren Directeuren der zes Artil

lerie- Directien.

j « den Heer Kommanderenden Officier

der Afdeeling Grenadiers.

sic-, de Heeren Kommanderende officieren

pan de Bataillons Jagers.

Reglement Ik heb de eer U Hoog Edele Gestrenge,

op bet on- jn naam en op kst van Zijne Koninklijke

"w Hoogheid, den Commissaris- Generaal van

de Mineurs °

en Sappeurs Oorlog , ter Uwer informatie, bij deze, te

en voor- doen geworden , een exemplaar van bet Ko-

»chrift van ninklqk beslait van den i8Jen september IL n'.

54,
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34 , waarbij Zijne Majesteit goedgevonden heeft examen

vasttestellen : voor de on"

_ t? i ^ ... der-officie-

i°. ten reglement op de zamenstelling van —
i ° ren en for

en het onderwijs— bg de school , bij de Batail- t;r,catie

lons Mineurs en Sappeurs. oprigters.

2°* Een voorschrift van examen, door de

militaire opzigters der fortificatien en Onder-

Officieren bij de Bataillons Mineurs en Sappeurs

afteleggen, tot het verkrijgen van den rang

van Officier, en de wijze waarop hetzelve af

genomen zal worden.

Van welk reglement en voorschrift eéh exem- '

plaar bij het besluit is gevoegd.

De Kolonel, Adjudant van Zijne Ko

ninklijke Hoogheid den Prins van

Oranje , Chef der algemeene directie

der Genie.

(geteelend) VAN HOOF F.

L 5
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' \ (Besluit van den 18den september 1829 n,° 3£.) '

Wij WILLEM, bij de gratie Gods ,

Koning der Nederlanden, Prins

van Oranie - Nassau , Groot Hertoo

van Luxemburg enz. , enz. , enz.

Verlangende dal ook bij de troepen der

Genie , even als bij alle andere wapen-korpsen

Van Ons Leger , al meer en meer gestreefd

worde naar eenen hoogeren trap van beschaving

en van onderrigt ; •.•..

Gelet'op de bepalingen ten aanzien van het

onderwijs bij de korpsen Infanterie , Artillerie

en Kavallerie, voorkomende in Ons besluit van

den 25sten september 1826, n°. 9;

Gelet op de zamenstelliug van het korps In

genieurs, Mineurs en Sappeurs, overeenkom

stig de bepalingen van Ons besluit van den

27sten mei 1828 , n°. 73 ; (*)'

Gezien het rapport van Onzen Commissaris-

Generaal van Oorlog, van den uden dezer,

n°. 45, waarbij aan Ons wordt voorgesteld,

niet alleen om , onder zekere bepalingen , ook

de Militaire-Fortificatie-Opzigters en de on

der officieren bij de drie bataillons Mineurs en

Sappeurs , in de gelegenheid te stellen , tot

het bekomen van den rang van Officier , bij

de

(*) Dit besluit volgt hier na.
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de troepen van het korps Ingenieurs', maar

ook het arresteren van reglementaire verorde

ningen , ten aanzien van het onderwijs en het

afleggen van examen ; •

Hebben besloten en besluiten.

Art. 1. Ongehuwde militaire opzigters der

Fortificatien , die tenminste een. jaar in active

militaire dienst zijn geweest, gelijk mede alle

ongehuwde onder-officieren bij dcdrie batail-

lons Mineurs en Sappeurs. , die aan de ver»

eischten , bij het deswegeonder artikel 3 vast

gestelde examen, kunnen .voldoen, zullen,

tot den rang van Officier bij het korps Inge

nieurs, Mineurs en Sappeurs, en om bij de

troepen van dat wapen te, dienen , bevorderd

kunnen worden. • .

2. i]ij de drie bataillons Mineurs en Sappeurs ,

zal eene school worden opgerigt , op welke al

wat tot de wetenschappelijke en praktische

kennis van de Mineurs- en SappeursTdienst ,

voor de manschappen en onder-officieren ,

vereiseht wordt , zal worden onderwezen.

5. Voorloopig worden bij deze vastgesteld,

de, bij dit besluit gevoegde Reglement en Voor

schriften , te weten:

a. Het Reglement op de zamenstelling van —

en het onderwijs — bij de school der ba

taillons Mineurs en Sappeurs.

I. Een voorschrift van examen , door de

mi-
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militaire opzigters der FortiGcatien . en

door de onder-officieren bij de bataillons

! , < Mineurs en Sappeurs afteleggen , tot het

verkrijgen van den rang van Officier.

4. Het examen door de militaire FortiGca-

tie-opzigters en onder-officieren der Mineurs

en Sappeurs af te leggen , zal voor de eerste

maal, op het daartoe door Onzen Commissaris-

Generaal van Oorlog te bepalen tijdstip , plaats

hebben.

5. De tweede Luitenants die tot deze rang

uit de militaire Fortificatie-opzigters of onder»

officieren bevorderd zijn , zullen wel tot den

rang van eersten Luitenant , doch niet tot dien

van tweeden Kapitein bevorderd kunnen wor

den, dan nadat zij zich, te voren, aan een

nader examen zullen hebben onderworpen.

6. Onze Commissaris- Generaal van Oorlog,

zal, ia verband met het, in artikel 5. vast

gestelde, een voorschrift vah het, door de

eerste . Luitenants afteleggen examen , doen

opmaken , en aan Ons ter goedkeuring en be

krachtiging aanbieden.

Onze Commissaris - Generaal voornoemd is

belast met de uitvoering van het tegenwoordig

besluit , van hetwelk afschriften zullen wor

den gezonden aan Onzen beminden Zoon,

den Prins van Oranje , aan Onzen Minister

van Financien en aan de Algemeene Reken

kamer tot informatie en narigt.

Ge-



Gegeven te Brussel, den i8aen september

des jaars 1820, , het zestiende van Onze Re

gering. • >• v- >./•>
MT. f

(geteekend) WILLEM. .. .: v . c- n

:Van .wege den Koning, "; .'•

(geteelend J. G. de Meij van Streefkerk.

Accordeert met deszelfs origineel.

De Griffier ter Staat»- Secretarie f

(geteekend) d'hamecourt , L g.

Voor eensluidend afschrift.

De Secretaris-Generaal bij het'

Departement van Oorlog , .'•

(geteelend) J. P. Scheffer.

,- • > ! " :'' "••.- r.:< iiiaj
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"^* "j ir-» - n-f.J"

..t •.
'.;.-'- iri'> 10

-;.ilo3 ssali

l.; , noltiiiisd

RE-



(1 *Hi ).

Behoort bij

het Konink

lijk besluit

ran den 18

september

1829, N. 34.

REGLEMENT op de,Zamensteltingvan~±-

i:„ mJ&t^Qnierwi/a.— .bij fteJSchooLderU

Bataillons mineurs en s4ppej$.&&*.;

I.' '; .T .1 '

EER S T E: HÓ O PD ST'Ü K.

. '/./ '.4a;iV

J'i5ilI^'•;0

, .'ii:.'v \:i Algemeenë Bepalingen, '•

. .•'} ^ . T.y.c r.'.n":i i\. ..:), :..,•,)

Art. 1. Behalve het gewoon onderwijs, het

welk thaïis^tiög'" bij hef 'Batailion' Mineurs en

SappenrVvVoor de onderofficieren en man

schappen^ bestaat , , e.n ubetWrelk , behoudens

eenige wijzigingen., hij de, ^.p^erigten., drie ba

taillons ingevoerd zal worden, zal er , voor

de gezamenlijke bataillons , nog eene school

worden opgerigt, mits bepaaldelijk bestemd

voor zoodanige manschappen , korporaals en

onder-officieren, die bijzonderen aanleg, vlijt

en oplettenheid betoonen en tevens aanleg be

zitten, om tot FortifTcTtTe opzigters opgeleid,

of om, bij vervolg, tot den rang van officier

hevorderd te worden.

Deze school zal gevestigd worden hij dat

bataillon, bij hetwelk de staf van het .korps

verblijf houdt.

... :

TWEE-



T WE E DE. lip O FD ^T.U.^
li.f.S

Min o;., na

Art. 2. Het onderwijs op deze school' zaï

gegeven worden , het geheele jaar door , met

uitzondering, van de maanden julij, augustus ',

september en bctober , zijnde het tijdvak tot

de praktische oefeningen bestemd , én' als wan-'

neer zoo veel mogeli'k daartoe de 'drie Batail-'

lons vereeniugd zullen worden,

3. Tqt het ontvangen van . onderwijs op de

ze school , zal van elk hataillon een aantal van 10

Mineurs of Sappeurs van de eerste klasse , van

8 , Korporaals en van 4 ónder- officieren kun

nen worden toegelaten ; Wordende 'dë Man

schappep en onder-officieren van de' gede

tacheerde hataillons hij het hataillon 'waar zich

de school bevindt, gevoerd, alwaar zij als'over-

kompleet zullen kunnen staan.

Deze manschappen zullen van alle % zoo wel
-:;.„:. i.im,: ..i".» . • i ...;,. 'O • ..

garnizoens , als inwengige dienst, vrn zrjn ,
.. • ,"'.•••' .• ;•.-' '. .:•,!ii ::''!'t:.. Ti

met uitzondering, evenwel van de exerciuen

welke1 do'or het korps , ve,rrigt worden.
ii"':,tor jr l:u._' :...•/ iir'.Eoi'i••' ,'i

4. De. .keuze der manschappen en, onder

officieren , tot het' bijwonen der lessen op deze

school, wordt aan den kommandant van elk

hataillon overgelaten. Niemand zal daartoe even-

wel , in aanmerking kunnen komen , die niet

van een beschaafd en onbesproken gedrag is ;

zijn-
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zijnde het een volstrekt vereischte , dat de

manschappen en korporaals in het laatste jaar ,

en de onder-officieren, in de laatste drie ja —

'ien , geene provooststraf ondergaan hebben. ,

Tot deze school , zullen alverder geene an

dere manschappen en korporaals kunnen wor

den toegelaten, dan zij, die een vrijwillig en

gagement , van ten minste acht jaren, hebben

aangegaan., terwijl ook geene gehuwde onder

officieren tot dit onderrigt , kunnen worden

geadmitteerd. . .

5. De directie in het algemeen , en het toè-

zigt over , het onderwijs , in het bijzonder ,

wordt aan den Luitenant-Kolonel, kommandant

van deze bataillous opgedragen, terwijl een of

ficier onder hem, als Directeur met het eigen

lijk bestuur over deze school , zal worden be

last; zullende aan dezen , nog een Officier, be

nevens vier onder-officieren , worden toege

voegd.

De Officieren worden door den komman-

derendén Officier van het korps gekozen, én

aan de algemeene directie der Genie bij het

Departement van Oorlog voorgedragen.

De onder-Officieren worden , door beide voor

melde Officieren gekozenen aan den Luitenant-

Kolonel , kommandant der bataillons voorge

dragen; deze Officieren en onder- officieren

zullen vrij zijn van alle garnizoens-dienst.

Onder-officieren van het gedeelte van het

korps,
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korps, ter plaatse aanwezig alwaar de schoo

gevestigd is , en die niet tot het hiervoren

bepaald getal van leerlingen behooren , zullen

op de voordragt van den Bataillons-Komman-

dant , tot het onderwijs bij de eerste klasse ,

worden toegelaten , doch zonder daarom van

de dagelijksche dienst vrijgesteld te worden.

DERDE HOOFSTUK.

Inrigting van het lokaal.

Art. 6. Er zal in de kazernen , of in der-

zelver nabijheid een lokaal voor de school wor

den ingerigt.

Dit lokaal zal zoo veel mogelijk, uit ten

minste zoo vele vertrekken bestaan, als er

klassen van leerlingen zijn , en daarenboven ,

nog uit een , voor schermzaal.

VIERDE HOOFDSTUK.

Kosten der school.

Art. 7. .Ter goedmaking der kosten van eer

ste inrigting , zal , op voordragt van den Lui

tenant-Kolonel , Kommandant der Bataillons»

1829 M
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aan het Departement van Oorlog, de daartoe

Vereischte gelden^ worden toegestaan.

Voor het onderhouden de verdere behoef

ten , wordt voorts jaarlijksch verstrekt eene som

op rekening vaü het fonds van buitengewoon

en onvoorzien bedragende f i5o: - per ba-

taillon , ter plaatse aanwezig waar de school

gevestigd is , en voor elk bataillon in een an

der garnizoen ƒ 125 •""=.*-

8. De Directeur der schoobis. belast, met

het besteden dezer gelden , en daarvoor ver

antwoordelijk aan den Luitenant-Kolonel , kom-

mandant der bataillons.

9. Jaarlijks zal , daarenboven voor elk ba

taillon y 260 : - en dus voor de drie batail

lons të zamen ƒ600: - uit het fonds van

buitengewoon en onvoorzien, worden toege

staan, van welke gelden f 5oo : - op voorstel

van den Luitenant-Kolotiel, kommandant der

bataillons, aan de algemeene directie der Ge

nie bij hét Departement van Oorlog , onder

hoogere goedkeuring, onder den Directeur,

en verdere onderwijzers, als gratificatien , zul

len worden verdeeld, tsrwijl het restaDt, ter

somma van ƒ 100: - aal bestemd blijven; tot

prijzen , bestaande uit eenig nuttig militair

boekwerk voor diegenen der leerlingen , die

de meeste Vorderingen gemaakt hebhen , zoo

dat aan elke klasse twee prijzen zullen kunnen

te beurt vallen.

10.
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10. De leerlingen, zullen zei ven , het. hun

noodig papier, de peunen , legen en griffen

moeten bekostigen , en daarvoor alle vijf dagen

2J cents laten staan.

Dit geld wordt aan den Directeur der school

ter hand gesteld , en insgelijks door hem be

heerd. '"• .' -

VIJFDE HOOFDSTUK.

Onderwgt.

I

Z.i

Art. 11. Het öp deze school te geven onder

wijs , wordt verdeeld in drie klassen.

DERDE KLASSE.

a. De Nederlandsche en Fransche taal.

Doch aangezien, geene onder-officieren,

korporaals en manschappen , op deze school

vermogen te worden toegelaten , dan zij die

een dier beide talen grondig kennen en vol

doende daarin kleine opstellen , en militaire

rapporten kunnen maken , zullen de leerlingen

alleen tot het lecren van eene dezer beide

talen toegelaten kunnen worden, en wel ten

einde het ook in de door hen aan te leeren

taal , tot de voorschreven hoogte te brengen.

b. De geschiedenis.

De algemeene geschiedenis behoeft slechts
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in groote trekken , doch de vaderlandsche ge

schiedenis meer volledig geleerd te worden.

c. De aardrijkskunde.

Het onderwijs hierin , moet in dezelfde ver

houding staan , met het te geven onderwijs in

de geschiedenis.

d. De dienst- reglementen.

Het onderwijs hierin zal zich bepalen , tot

de dienstreglementen voor de Infanterie.

•

TWEEDE KLASSE.

a. Tientallige rekenkunde. ,

Met toepassing op het nieuwe stelsel van

maten en gewigten.

b. sllgebra.

Tot en met de bepaalde vergelijkingen van

den eersten graad , en de toepassing daarvan.

c. Meetkunde.

Voor zoo veel dat men die in beoefening

kan brengen , tot de inhoudvinding , van alle

regtlijnige , en cirkelvormige vlakken en lig—

chamen , het traceren van alle veldwerken ,

zoo mede tot het toiseren daarvan enz.

d. Het regtlijnig teekenen.

e. Het situatie teekenen.

EER
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E EKSTE:- X&A SS E. . - j

a. Eerste beginselen, (fer werkluigkunde.

b. Algemeene beginselen van den ves

tingbouw. . ,,0 ; ;;,,,.

Zoo der permanente,-als der passagere fos-

ficatie, waaronder begrepen., de eerste gron

den van den aanval en .verdediging, van ves

tingen. ' : ..,..;. r, .O er»....— . ., ''..# .......'S..... 'i r ...• ii.

.i-c.'-v Ue eigenlijke mineur, en. sappeur-

hunst. .znhiiztt ;: i„.v.. .•. .

d. Uitwerking en het gebruik der ver

schillende wapenen.

13 Het theoretisch onderwijs in de eerste

klasse , zal door den Directeur zelven gege

ven worden.

rn de tweede klasse door den tweeden

Officier , aan wien twee der onder-officieren-

onderwijzërs , zal worden toegevoegd , terwijl

dat 'in de derde klasse , aan de twee overige

onder-officieren onderwijzers , zal worden op

gedragen. • ' •-, - .. " *~(" •' " :

Wanneer er, onder de onder-officieren die

als leerlingen op deze school worden toegelaten

de zoodanigen mogten wezen, die nog in de

laatste klasse opgenomen moeten worden , zul

len de leeraren zoodanig verdeeld moeten wor

den * dat zij in deze klasse , niet met de kor

poraals en manschappen , maar afzonderlijk

onderwijs ontvangen.

M3 Op
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Op deze onderscheiding behoeft nogtans

geen acht geslagen te worden , bij de volgen

de klassen , waar bet te geven onderwijs , aan

Officieren , is opgedragen.

i5 Het onderwijs op deze school'J zal in

"drie jaren tijds móeten iiloopen , en de ver-

déellng van het te"geVeS onderwijs , zal door de

Directie. van deze school nader ontworpen j en

aan de goedkeuring van de a.'gemeene •direc

tie der Genie hij het Departement van Oorlog ,

onderworpen worden.

-. „ -. .1 . . .0 " ..,; - » } •'•

• - *

Z8S.DE H04);FS.TOK.h ...

- ^ na ':•--. • "':-i^-ft^., ""'-h i*~ < '-'-'.

. tLTUii. Jaarlijks, en wd in maand jolij^in

elk jaar, zal , door de. leerlingen ,der onder

scheiden klassen , eenjnaa^wkenrig ejcameo &pr-

den . afeelegd , , en .znlk* .in tegenwoordigheid-

eener, Commissie» .die. bestaand-zal, .ok^den

Luitenant Kolonel Kommandant der bataiiioas ,

een Kapitein van een~deE~:hMailh?ns^?4Uax?De

door de Algemeene Qirejftft 4err (iefHe. ;bij

het Departemert van Oorlog , te designeren ,

en den eerst aanwezende Ingenieur in de plaats

alwaar.de school 'gevestigd is^ van dit .afteleg-

gen examen zal door de 'Commissie, een om

standig rapport worden opgemaakt , hoadende :

A, Een Nominative staat der onder- olïï-

cie-
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eieren > korporaals .én manschappen , volgens de

klassen opgemaakt, met ^aanduiding der vorde

ringen, die zij ieder, in elk gedeelte van het

gegeven onderrigt , hebben gemaakt.

B. Eene opgave der straffen die zij heb

ben ondergaan met vermelding der redenen

van dien; ; • i> . o .. .:. . i?- . :

c. Eene voordragt om diegene van de

school to-> verwijderen, die geenen. lust of ijver

aan den dag leggen . of die meer dan eens

voor dronkenschap , gestraft zijn geworden.

• ' . 'D. JEerie Voordragt van diegenen , die met

prijzen .Verdienen beloond te worden, met op-

gave tevens- , waarin die zouden kunnen bestaan.

-. in-u.' Eene ; voordragt dergenen dit lot avan-

cement in aanmerking Verdienen te komen.

Dit rapport zal aan de algemeene directie

der Genie 'bij het Departement van Oorlog

worden iftgez6nderi:, ten einde, omtrent het

teen orf ander*i té beslissen , nadat de Chef dier

directie daaromtrent bij dé mondelinge voor

dragt ,- de goedkeuring' vaü den Commissaris-

Generaal van ^Oorlog zal hebben ontvangen.

i5. Gedurende de vier .maanden , dat het

onderwijs op de school,. niet gegeven wordt

keeren de manschappen , korporaals , onder-

Tyfficierèn en ofliciuren naar hunne respectivè

bataillbnè itxv/g.- . c • .. ,

i :.". .•«?•Ii > ' J . .. . •

' M 4 ZE
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ZEVENDE HOOFDSTUK.

'.

Policie.' •' "

Art. 16. Door deD Directeur der school,

wordt een straf-register op den bekenden

voet , van alle leerlingen gehouden , waarin

hunne misdrijven zonder de minste oogluiking

worden aangeteekend. ,;. ..

17. In iedere school wordt een reglement

opgehangen, naar omstandigheden interigten , en

door den Kommandant van het korps uitte-

vaardigen , en waarin onder anderen gehoor

zaamheid aan de onderwijzers en naauwkeuri-

ge inachmeming der tijds bepalingen, wordt

aanbevolen ; voorts dat wangedrag, verwijde

ring uit de school ten gevolge heeft.

Ook zal , ten zij in buitengewone omstan

digheden , geen langer verlof dan van 24 uren

aan de leerlingen worden verleend.

18. De toegang tot de school is aan de on

der-officieren en manschappen van andere

korpsen geweigerd. ij

19. Ingevalle een der onderwijzers zich aan

misdrijven schuldig mogt maken , zal de Direc

teur der school , daarvan aan den Komman

dant van het korps kennis geven , ten einde

te worden gestraft , of wel deswege rapport

te maken aan de algemeene Directie der Ge

nie ,



nie, bg het Departement van Oorlog, aan

welke de beslissing verblijft , om zoodanig

Officier of onder-Officier , als Onderwijzer te

ontslaan , en naar zijn bataillon terugtezenden.

'-*-' Mij bekend,

i De Secretaria van Staat ,

(geteekend) J. G. DE MEY VAN streefkerk.

Accordeert met deszelfs origineel.

De Griffier ter Staats Secretarie ,

(geteeiend) D'HAmECOURT U g.

Voor eensluidend afschrift.

De Secretaris Generaal bij het

Departement van Oorlog.

(jgeteekend) J. P. Scheffer.

.

:.iv * •'- . ..r:. rri
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Behoort bij

het Konink

lijk be

sluit van

den 18 eep-i

tember

1829 , n».

34.

VOORSCHRIFT VA.N EXAMEN

door de Militaire opzigters der for-

. ~ tificat'en en .de onder- officieren bij

de 'Bataillons. Mineurs en Sappeurs

af. 'te leggen, tot het verkrijgen van

.den rang van Officier en de wijze

waarop hetzelve ' afgenomen zal wor

den.
;•"'"

. ' ., ■ '.'t-,>

Ji.fj

1 mmi 1 1 . . .

.. .

EERSTE HOOFDSTUK.

;;, ':3.Tjt;

.:\
Algemeene Bepalingen.

Art. 1. Alle ongehuwde Militaire opzig

ters der fortiGcatien , mits zij ten minste ge

durende een jaar tijds , Lij een der Bataillons ,

of bij eenig ander wapen , als onder-officier

gediend hebben , zoo mede alle ongehuwde

onder-officieren bij de Bataillons Mineurs en

Sappeurs, die door"eeTi goed militair voor

komen, en eejie beschaafde opvoeding , ge

oordeeld worden geschikt te zijn , om tot Of-

cicr in aanmerking te komen , zullen tot het

afleggen van het examen worden toegelaten.

2. Geen opzigter der fortiGcatie of onder

officier bij de Bataillons Mineurs eu Sappeurs ,

zal aanspraak kunnen maken, om, tot het af

leggen van examen te worden toegelaten , ten

zij
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zij hij zich , door een beschaafd en onbespro

ken gedrag onderscheidt, drie -jaren als mili

tair opzigter der 'fottificatien, behalve den

tijd, dat tij werkdijk:.als onder-officier ^ in

militaire active dienst igewèesi is, of'drie jésen

-in den rang van onder-eofEcier. bij de Batail-

lons Mineurs en Süppeurs gediend bebbe , en

gedurende dit tijdvak niet met provoost ge>-

straft is gewordeiujiub^ooH i-Jh zin... ' èH

3. Zij die bij lret afleggen van het examen , daar

aaai ;niet mogten hebben voldaan , zullen "de

vrijheid hebben , zich - 'nader aan te bieden ,

tot het afleggen van# een tweede examen , ..doch

dan nogmaals go'ene voldoening gevende ,' Kul

len zij tot een derde en laatste niet meer kun.*

nen worden toegelaten, dan *op ide. bijzondere

gemotiveerde vobrdragt, daartoe door :'le al~

gemeeae Directie dar • Geniey.aattxfleiiuCoia-

missaris-Generaal van Oorlog in te zendeniiji:ii

I>is

.nobiow n-i>sofn l*s iiaL

TWEEDE HOQFDSTsUKVJ

\ ,;j '.,•;-;.
>tfftiL<*oq sb ). 'il Ito So'l'

i.>r . 'r.U., . -v. '"-- •!'•'
••-.>.. • •'.. i .-.. . . . r.u OT}if tu.ïr.oi.-yi ish gunst-!

Art. j. [iet examen, zal zich bepaaldelijk te- 1

de volgende onderwerpen uitstrekken; iiev J:j»

a. De talen. \\ .;.

Do Nederlandsche ofwel.de Franschc. taal.

Een van. beide zal grondig gekend moeten

worden, terwijl in de andere genoegzame. >vor-

de-
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deringen gemaakt moeten zijn, om zich, in

dezelve , verstaanbaar uittedrukken ; het kom-

mando in de Nederlandsche tstal goed te kun

nen voeren , de instructie der manschappen

wel te leiden, en de noodige verklaringen te

kunnen geven , orders over te brengen en rap

porten, zonder zinstorende fouten daarin, te

kunnen opstellen. •' i

De kennis der Hoogduitsche en Engelsche

talen , zal als eene aanprijzenswaardige kundig

heid , in den geëxamineerde , aangemerkt worden.

• Wordende die in de Hoogduitsche taal in

zoo' verre. als een vereiscljte gevorderd, dat

van de militaire werken, in die taal geschre

ven, gebruik kunne worden gemaaktb. Het schrijven*

Eene goede leesbare, vaardige hand, blijk

baar uit bet maken van kleine opstellen, mi

litaire rapporten en staten, waarin, orde,

duidelijkheid, en eene zekere netheid bevon

den zal moeten worden.

c. Hét rekenen.

Tot en met de noodige toepassing en ver

klaring der rekenkundige en meetkundige even

redigheden en reeksen , en het tiendeelig stel

sel van maten en gewigten.

d. De algebra.

Waartoe behoort de leer der exponenten en

logarithmen, de heffing tot magten , het trek

ken van den vierkants wortel , en de bepaalde

i ver -
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vergelijkingen van den eersten en tweeden graad.

e. De Meetkunde.

De grondbeginselen derzelve , tot en met de

gelijkvormigheid der figuren , het berekenen

van den inhoud van platte vlakken , welke

door regte lijnen begrensd zijn , zoo als ook

die van de cirkels, benevens derzelven secto

ren en segmenten.

De elementaire ligchamelijke meetkunde, al

leen praktisch , namelijk , het berekenen van

den inhoud en van de oppervlakte der daar

bij voorkomende ligchamen , met behulp Van

de hiertoe dienende bekende formules, toege

past op voorwerpen , die in het militaire voor

komen, zoo als het berekenen van den inhoud

van alle regtlijnige en cirkelvormige ligchamen.

f. De driehoehmeting.

Waartoe behoort de kennis van den aard

dezer meting, en de daarbij voorkomende hulp

lijnen , almede om vaardig met behulp van de

gewone logarithmische tafels , driehoeken op

te lossen.

g. De werkdadige meetkunst.

Uitleggen hoe men , met behulp van een win-

kelkruis of astrolabium , eene aangenomen ba

sis, de loodlijnen plaatst, welke . dienen moe

ten , om den inhoud van vlakke landen te be

rekenen.

Aanwijzen, hoe men door het meten van

eenige hoeken en lijnen , de afstanden , hoogte

en
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en lengte van ontoegankelijke voorwerpen , kan

vinden. -.; u, .

Hoe met het planchet én de boussole een

terrein op te riemen, y.i idL '..', . .'... .. .'..

Afstanden met het bloote oog en hoeken

bepalen, teneinde , bij gebrek vaneenig meet

instrument , eerie figurativé kaart van een terrein

te kannen ontwerpen.

Verklaren hoe men in somniige gevallen , door

het uitzetten van staven of baken , met het

bloote oog , genoegzaam voldoende kan water

passen.

hé De eerste beginselen der werktuig-

kunde.

De kennis der enkelvoudige werktuigen, ont

binding d«r krachten, gelijkmatige en versnel

de beweging , vrijen val der lichamen , en wat

Verder tot de eerste beginselen behoort.

. i. Het regtlijnig teekenen.

Het construeren van nuttige meetkunsti."e

figuren en werkstukken, tot de elementaire

geometrie behoorende.

Het vervaardigen van de meest gebruike

lijke, zoo gewone als proportionele schalen,

benevens de oefeningen en het gebruik derzel-

ve, in het bijzonder ook, het vergrooten en

het verkleinen van teekeningen , door middel

Van proportionele schalen en ruiten.

Het teekenen der hoofdlijnen van de meest

gebruikelijke veldverschansingen en van eene

re-
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regelmatige vesting , met de daarbij voorkomen

de buiten werken. .:-ini.j ;.:..:

k. Jtlet situatie en handteeJcenen, .

Het leekenen van alle topographisohe plans ,

volgens de. aangenomen beginselen. . • -•'

In het zoogenaamd bandteekenen,. menige oe

feningen verkregen hebben , ten einde ook al

le voorwerpen , tot de Mineur en Sappeur-

dienst behoorende, naar eisch op, het papier

te konnen voorstellen. ,

1. Fortificatie. • :- '

Algemeene beginselen van den vestirigbouw ,

xoo der permanente, als der passagere fortifi

catie , waaronder begrepen de eerste gronden

van den aanval en verdediging van vestingen,

m. Mineur- lunst.

i.° Wat men in het algemeen door de Mi-

neurkunst verstaat , ,en welke strekking zij heeft,

•voorts opgeven de werktuigen , waarvan de

Mineur zich bij den mijn-arbeid bedient.

2.° De handelwijze verklaren , wegens het

maken van mijnpulten , zoo wel in lossen als

zamenbangende grond , alsmede het aanleggen

van mijngalerijen en mijn takken onder uit de

dezelve. • . >:

5.° Het maken van houten en gemetselde ga

lerijen in de open lucht, almede hoe deze laat-

onder den grond gesteld worden.

4.° Optegeven de verschillende soorten van

mijnen , alsmede de berekening harer lading ,

een
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een en ander door voorbeelden uit de prakti

sche mineur-kunst optehelderen.

5.° De wijze aangeven , hoe eene mijn wordt

geladen , de voorzorgen welke hierbij in acht

zijn te nemen , alsmede de onderscheiden han

delwijze verklaren hoe de opstopping moet ge

schieden.

6." De wijze verklaren hoe het leivuur bij

eene of meer mijnen , ingerigt moet worden ,

mitsgaders de verschillende handelwijze uitleg

gen, hoe eene mijn wordt aangestoken.

Eindelijk het petarderen met toepassing op

voorbeelden.

n. Sappeur-hunst.

1."t Een algemeen denkbeeld geven van den

aanval eener versterkte plaats , en hoe een ge

regeld beleg wordt ingerigt.

2." De gereedschappen opgeven , welke de

Sappeur , bij de uitvoering van de sappen-

arbeid noodig heeft ; voorts verklaren , hoe

fascines , schanskorven , horden en blinden

vervaardigd worden.

5.° Op te geven de onderscheiden soor-

van sappen, welke, bij een regelmatig beleg

kunnen voorkomen , zoo ook de wijze verkla

ren hoe iedere soort van sappen , in het bij

zonder wordt uitgevoerd.

4.° Verklaren , hoe en waar de loopgraaf -

katten , worden aangelegd , hoe de bekrooning

van den bedekten weg geschied — voorts op

wel



Welke wijze de nederdaling en passage , in en

over de gracht wordt . gemaakt, zoo wel;:;j3|ii,r;

dróoge als natte grachten; ^:'.m;J.••;.;-. 1 :i..; :.CI

. o. Kennis , uitwerking en gebnXih der s

.;•..'• i verschillende wapenen. i ir..,.'/'''-*

-Deze kennis zaL zich moeten uitstrekken, tot ;

alie; vuurwapenen, zoo niet ,betrekking toj 4?;:

benaming .van derzelvé voornaamste deelen , ,

als .tot de .. schootsverheden ,, inet de, pn.4er-

scheiden projectiles .en waartoe al mede gevor

derd wordt, dekennis van de zamenst«Jling

van het buskruid enz.

p. Bouwstoffen»

Eene genoegzame kennis van alle zoodanige

bouwstoffen welke als materialen, bij de Mi

neur- en Sappeur-dienst gebruikt worden.

<j. Dienst-reglementen.

De aspirant zal , in dwontlerscheiden dienst-

reglementen voor de Infanterie , behoorlijk on

derwezen en bedreven moeten wezen , en de

inwendige administratie in zoo verre moeten

kennen , als in de betrekking van kompagnies

kommandant van hem gevorderd kan worden,

r. De geschiedenis.

De algemeene geschiedenis behoeft slechts in

groote trekken bekend te zijn; de vaderland-

sche geschiedenis meer volledig en tijdreken -

kundig.

s. De aardrijkskunde.

De kennis hiervan , moet in dezelfde ver-

- 1829. N hou



houding «taan mot die der hlgemeene en \H* i

dèrlandsche geschiedenis. '•. v :in" •i t. i

De aardrijkskunde van het vaderland , strekt

ïith ook uit,, tot die van de wérzeesche. be

zittingen , terwijl omtrent het Koningrijk, meer

bijzonder' oenige kennis wordti.veEèischt, aan

gaande deszelfs vboieihrengselen , met opzigt

vooral" tot '"de militaire bnlpbronne», die het ;

oplevert, alsook de kennis. van de geiteldheid-

van' het land ji uit een Militair oogpunt be-;

SoboUWd. i•:= oj ll.vi lii. .ui .;J ,liria,r h: . fi

.s..:. l/.i-l Uiiil J < '•«'

• •.!':.i'! :T" .•!;.• 't/v.i :.;r:ii:..' 'm .I'*;..t• .'*••••. .*>'?'.'?•

' -ii/i '':i ;;.[ , :~!b.; .). |.i .'* ii4!\**' nt'Di,3::-;"c'{

•n;.!. c ,^;;. •i,''.;; :••iciüi. ':i. 'i'!:^ ,;,J ''' l

.^ \.• .iii'A ';.'"• .i-\'.;s...\f.\ .p

-)-:i'il' •--; '"i'•ifc.i iIhiu^Hi Jii , ,ï:;s Jnm!qi.s ./ '

-i'n'!,,h:oyi.: , ui'uicci.:! ob ino' n'ii,;.i... i! ; i.

ab no , nu:; iIT uaJonui i':'' i' Ii•i.! ni u'i i;; i .'

ii£.J.i.iiii :,r. . / cos ui oi': iJ.óitiinliB 'ia'TI.si.. .:•

aiiiiiii:;, ::.ii.i ii..v %..irL!vi' ! «b ui tsliI , i' niii' •j'

.iiuUiIn •>• A ï. •!•.'. ..'• • ? •• . i,f H v 'iifii;iiLii.i'iii.i

li! \iir:i„'t? .il i''i'-. it ü!ii'iI..i:.' i •;.; :iii3•'IJia;i!s ti([

- ; ii'.'.'iï' :v ^!i ;iiji.\' a' iiiu.'.''.I ü':J.lviJ olorv.^

-.'• i;1 iili.i: . . ;;;[kiUo? i.nin aiaDi.oirf'e'J^ oi!:i^

.•.iUu* ;

* . V. .." .' .n/voTi r.U .?.

r«(J j DER-
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DERDE HOOFDSTUK;" '' ? •

-r-'n'"^-' ?[.• ":?.?::i' riioD &x-i!. i. .. :,:3::":icA

~'Art."6l Hét exanien !&èr"Militaire forfifica-*

tië «pzigters , alsmedei dat der onderofficieren'

Vat' 'de Bataillbris : Mineurs en Sappeurt ;' üéf

plaats hebben, om'Sffër twéé of drie jaren y eü*

zulks naar mate van de bestaande vacaturen

bij 'Je klasse der twee'de'; Luitenants* ?ah -Het

Hotpa •Rlgënié'ur»., 'Mineurs : eh-'Sap£e'nrs*inie'tf

fièpaal&eiqfc' V6ór 'diè genêöVttfe ^öot'dë^iditst

Kï'afe^B'atalllonsbesïëaid^n: ?,r"Ill nurnm.i',

Jurt n iv V.' ' '• " uT' n'"' |,/' ' Ii•..,*.. •''' 3 'ii'.lr-iiii

'Y- DWordën Chef v*n 'Walgemeéne Uittrek

tïe der Genie , bij het Departement "vat? 0ór3

log , zal aan den Commissaris- Generaal van

Oorlog', tij :mondéiinge' •'Vo'br'dragt, worden.

aangeboden, ëerié lijst ,• houdende de' 'nameni;

rangen en 'verdere hoedanigheden J; der'gerién

die, op gro'tid der bestaande" vèrordenfèfgêti }

en : Serf' gevolge ' dér; MWwe&èïïs' 'óntvangèdi! bel

rigten'V in* ianinerifti§f irz6üden' ' Irtimièh!, los-

'men , om tot het examen té wordeD töegelatè'ri.

,•. i, .,' .... r .: .' /..;:.•i"# i. .w vhoO

i1 8. 'Het examen zaT: plaats hebben 'sin' 'dé

maand december, envroTden afgenomen ,' voor

eene commissie , bestaande uit een Hoofd -offi

cier én twee Kapiteins of Luitenants üitf? he^

korps Ingeniers, Mineurs en Sappeurs, daar-

-••«.' N a toe



f i*6)

toe door den Commissaris - Generaal van Oor

log te benoemen. . . t: o O K 1' .' ï. '.. O.

Zullende aan deze Commissie als examina-

teur worden toegevoegd, ., een,. der 'beide offi

cieren van bet wapen, aan walken bef geven

\}an onderwijs; bij de school voor de Mineurs,

en> Sappeuw is opgedragen. , K»dd™I «». ..

i!9iiilk.t / ii'i !.••.. vb ;';•,. :>;;:it 1E.-..I ?.. .. S

g. >Pe Commissie met het afnemen. ;d er ,ex;-f

amina belast, zal zich, op de daartoe, .door

den Commissaris- Generaal van Oorlog , te be

stemmen plaats vereenigén, en een omstandig;

register aanleggen, waarin de uitslag van het

examen in alle deszelfs, bijzonderheden. ver

meld zaJL worden». >.;. . . ' ..; ..0 vjb .-;

i;t.. ir.£T~. . ' . ..\i fiïu.i . • 'i f .'• mr. lz& . » 1

J: io. Dit register met alle daartoe verder be

trekkelijke bescheiden, zal na den, afloop van

bet examen , met .een ..>rapport wegens, den

uitslag, aan de algemeene Directie der Genie,

bij het Departement van Oorlog worden inge

zonden ; zullende,door, dit intermediair., een

en ander aan den, Commissaris-Generaal van

Oorlog worden voorgelegd, ten einde deze,

na daarvan kennis genomen,, ;tff.,/bebbpp «en

extract uit hetzelve' zal kunnen d°en opmaken

om zulks over te leggen bij het doen van voor-

dragten aan Zijne Majesteit , strekkende om

militaire fortificatie opzigters ^n^onde^-oöi-

•ucj c fl c'e"
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C i . * ui: oyiii •! .. . -j juaO aii

1. ' hii.'i'l «. '. ' . • :: i. .• . - .:d^uO asc

- i

. J. .. Cl i !. I.

n 3 , ...Ja-:

x»i>

eieren bij de Bataillons Mfnenrs en Sappeurs

tot 2d» Luitenants te bevorderen.

;. / :.,!t.! .. Mij bekend. •'/!-'

De Secretaris van Staat , >
.' i •..';: Ji .s , • • •

(geteelend) J. G. DE MÈY VAN STREEFKERK.
.: -..i ... v . . . ::.:• ' '

Accordeert met deszelfs origineel. .

De Griffier ter Staats Secretarie',

j- ' • . ' *> ' i ii ' • [T.7 iiir.'i'jii .'

(geteelerid) D'HAMECOURT l. g. i. . ..••;:

Voor eensluidend afschrift. .. ;..r.-:o >

De Secretaris Generaal, bij het

Departement van Oorlog.

(geteeiend) 3. P. ScilEFFER.

-.1 ».,'•"»' «•» ''. • . '• .: • • • -t -''A

..: .. ...v •:.;:• -' , . . ;'•• - ' :.'" .•"'"..:-:

n"i .'i...-V.' ' . •: ' "j| ' '' . '• ' '''>:''

-. ,.. io\: ... .

el.. ,'••>* .

&•. .•ncvjc''

j: ' :d "!L"i-" ."[•• ';••.'. > \' ' ...;'::.: IA

-;.:...:. '/J „s..it> . . •: ' •». ' ' ':\,ü '.•''»"

 



{ *98 )

-;...,,, ?, (Beslidt.ïM' den 27 mei 1828, ü.« 73,) .i

Wij WILLEM!'^^ Gratie Gods\

Koning derNederianuen, Prins van

Oran'e - Nassau, Groot Hertog
.y.:'.SAI.v ... . •iv.-r.iv. : ;' .. .1 l:„. .\ . .' ;)

VAN Luxemburg, e««M enz. , eraz.

j., , .,;.;,!.; , i' :. .;. . A

Nieuwe Op het voorstel van Onzen Commissaris Ge-

lamenstel. neraaj van Oorlog , .van den 24 dezer, kabinet

lingvan . ti.fiV ':' I.i' * J "'

, . JL. B.o ten geleide van een ontwerp van re-

lngenieuis, organisatie Van hèt'kórp's Ingenieurs, Mineurs

Mineurs eH Sappeurs. ' ":'JJ";''

en ...;... ,i . .:'•;:.; i;.;, , .

sappeun. Hebben besloten en besluiten :

Art. 1. De zamenstelling van het korps Inge

nieurs, Mineurs en Sappeurs, in dier voege als

vermeld is op de beide hiernevens gevoegde staten

A en B , wordt door Ons voorloopig goedge

keurd , behoudens zoodanige wijzigingen, rils

daarin later noodzakelijk mogten bevonden

, worden. k

2. Onzen Commissaris Generaal van Oorlog

zal enz.

Afschriften van Ons tegenwoordig besluit

zullen gezonden worden aan Onzen Commis

saris Generaal van Oorlog ter uitvoering , en

aan Onzen beminden Zoon den Prins van

Oran-

NB • Bij dispositie Tan het Departement van Oorlog van

den 4 December 1829, Litt. A, is de formatie bevolen vau

twee bataillons van het korps Mineurs en Sappeurs
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Oranje, aan Onzen Minisier van Financien,

alsmede aan de Algemeene Rekenkamer tot

informatie en narigt.

Gegeven te 's Gravenhage den 27 Mei des

jaars 1828 , van Onze Regering het vijftiende.

(geteekend) WILLEM.

Van wege den Koning ,

(geteemend J. G. de Meii van Streefkerk.

Accordeert .met deszelfs origineel.

De Grif/Ier ter Staats- Secretarie ,

'geteekend) L. H. Eli AS ScHOVEL.

;
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Litt. A. Behoort bij besluit van 27 Mei 1808 , n.« 73.

. — .... . — — —.
• ik f.

a . .5
a

gf
o 4r

•o a
•

. .
c

i

"En
*i

•3

AANWIJZING.
n
E

'5

*«

a
o c M

, . o

M

'3

S . X

V « * o

ei

- 1 Luitenant-Kolonels.

/Fortificatie Directeurs. 6

7

i7'

5 J.ÏÏ / Majoors. . . '• •!• • . 6

t'agjl." Kapiieins. 24

w j 1/ Luitenants,

\2. Luitenants.

21

1)

L2Totaal voor den staf. . . . . ""ëT ""r 6 24 21

/Luitenant-Kolonel. i

' Majoors. 3

1.8 Luitenants-Adjudanten. 3

B Kapitein Kwartiermeestei.

'3
I.« Luitenant ld.

2 • ld. ld.

Sa i Chirurgijn-Majoor.

S
o

1 ld. 2.i klasse.

M 1 ld. 3.' klasse.

vsr lAdmiuistr. van kleediug, gep. Offic.

es .tl lOiider- Adjudanten.

D s iTamboer Majoor.

a. § (Korporaals Tamboer.

Jj ^ (Meester kledermaker.

m 2 1 ld. schoenmaker.

a ^ / ld. geweermaker.

w .* / Per korrIpagnie.

5 * \l.« Kapiteins. 1 12

« r \2.« ld. 1 12

z a 1 • Luitenants. 1 12

*s 2. e Jd. . 2 n
co fiJ Sergeanten Majoor'. 1
Ö.' ""^

Sergeanten. ;}5a

*m
Fourier. 1

Korporaals. 8

'3 Tamboers. 2

-s
/Vrijwilligers. 50

1
a 1 i 1 Een jaar onder de wapen. 20

1 | / .S 1 Een maand id. 4°

s

•B

2 Y~ j mepst geoefende welkel <,„

^ IS t ouder de wapen. koni, j

(Reserve. 20

V 150

Accordeert met deszelfs origiheeï
i 3 T2 12 15 21

De Griffier ter Staats- Secretarie,
6 8 9 36 12 36 36

(Set.) L. H. ILIAs ICHoTEL, 144

Oflïcieren lüc euieu rs.
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STAAT der berekening van kosten van het korps Ingeni<

Staf der Genie

Korps -Mineurs en Sappeurs.

Staf der Genie

Tractementen.

12. 6 Kolonels fortificatie

Directeurs.

14. 7 Lt. Kolonels.

12. 6 Majoors.

24» 24 Eerste Kapiteins,

c r Tweede idem.

21. 21 Eerste Luitenants.

12. 12 Tweede idem.

'76

95 Paarden.

Bedrag der traktementen en

fourrages van den Staf.

Korps Mineurs eu Sappeurs ,

bestaande uit 3 bataillons, elk

bataillon uit 4 kompagnieu.

Traktementenen Soldijen.

Traktementen.

2. 1 Luitenant Kolonel.

6. 3 Majoors.

3 Ie Luit Adjudanten.

1 Kapit. Kwartierm,

1 Eerste Luit. idem.

2 Tweede idem idem.

1 Chirurg. Majoor.

2 Chirurgijns 2de kl.

1 id. 3de kl.

Z Adm. van kleeding ,

Gepensioneerd Offic

12 Eerste Kapileius.

12 Tweede id.

12 Eerste Luitenants.

24 Tweede id.

76

■

|

'S

o!

O

34075

Oiaderdeelen van berekening

ui

•u

m

4500

3400

3000

2400

c

1000

800

3.'.00

3000 ,

1200

1600 1

900

700

1600

900

600

2400

1600

1000

800

27000

23800

18000

57600

C

21000

9600

157000

20805

3400

9000

3600

1600

900,

1406

10. l0

1800

600

28800

19200

12000

19200

177805

Bedrag der traktementen van

het Korps Mineurs en Sapn.

8 Vaarden.

Transporlete.

103100
 



Hineurs en Sappeurs, georganiseerd overeenkomstig Staat A;
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STAF DER GENIE

en

KORPS MINEURS EN

SAPPEURS.

Transport.

SOLDIJEN.

3 Onder-Adjudanten.

1 Tamboer Majoor.

2 Korporaals tamboer.

1 Mr. Kleedermaker.

1 Mr. Schoenmaker.

3 Mr. Geweermaker.

12 Sergeanten Majoor.

48 Sergeanten.

12 Fouriers.

96 Korporaals,

24 Tamboers.

600 Vrijwilligers , waarvan

300 ïste klasse.

300 2de klasse.

1200 Miliciens, waarvan

240 2de klasse, 1 jaar

ouder de wapenen.

480 id. Im.id.a30 dag.

240 niet opkomende.

240 reserve.

Ondexdeelen van berekening.

395095
2003 dagen van presentie

480 man als voren met

groot verlof onder dé wape

nen komende en weder vér-

trekkende , genieten bij hun

komst de soldij van den dag

van aankomst in de boufd-

plaats en weder bij vertre..

tot aan dezelve, gerekend

elk op 5 dagen , in dagen

onder korting van tien cents

voor huisvestingen voeding.
4S00 » 20

In het

jaar.

1204

328

32S

109

109

3g3

3942

14016

3504

15768

3066

38325

32850

26280

4320

960

Te

zameu.

Totaal.

280905

j der nationale militie

opgeroepen wordende , wor

den er jaarlijks 240 iu diensl

gesteld , en >len dag dat zij

huuue gemeenten verlaten

als troepen op marsch wor

den behandeld gerekend op

5 dagen reizen». I20ü 1 lO 2^0

W-üedrag der traktementen , suldijen, fouiuiges van deu staf...

145734

ƒ420639



( #oS > 

;

Hoofdstuk.

•

I
t

Afdeeling.

l

Artikel

•

•Ik!?.

Aanmerlcmgen.

eneraal

\



('*«6 )

Staf der Genie

Korps Mineurs en Sappeurs.

Kleediug en Reparatie-fond

enz.

.

'

.

'

,

Ouilerdeelen van berekenind.

3
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PITÜLATI E van de Officieren der Genie.

_.

RANGE N.

Foriiilcatie Directeuren

Luitenant Kolonels .....

Majoors

i.e Kapiteins

i

2.e Kapiteins

i.e Luitenants

Idem Adjudanten

2.e Luitenants >

V

|

Totaal. i»

Van de bataillons worlen 36 officieren gedetacheerd

ioor de dienst der Genie , en

oor hunne paarden.

Accordeert piet desze

Staf ;

der

Genie. .

24 j

«

21

«

12

76

Mineurs

én

Sappeurs.

TOTAAL.

I

12 ;

13 1

12 ;

3

24

6

8 :

9 ;

56

12

67

 

genieten! de fourrage

fs origineel ,

De jGriffier ter Staats-Secretariel

w»< ) L. H. Elias Sóhovel.

i
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.

's Giatenliago Jen loden novenber 1829 Litt. E. ,

Aan de Heeren Generaals Kommande-

rende in de zes groote militaire kom-

mando'8. .

. Aan Zijne Excellentie den Heere Lui

tenant Generaal Opperbevelhebber der \

Kavallerie.

Door sommige Chefs van korpsen is de vraag 0nder offi"

i j j ciers aU

geopperd in hoe verre een ongehuwd onder- |aatsTer.

officier als plaatsvervanger in dienst getreden ,aUgers in

en daarna ingevolge art. 171 der wet van 8sten ja- dienst ge-

nuarij 1817, bij de staande armee overgegaan , i'edeu.wor-

, , ....... ~, , den niet

tot het wetenscnappelnk onderwns zoude kun-
■ r ' ' tot het exa-

nen worden toegelaten , ten einde naderhand „,,,„ Tan

het officiers examen* aftel eggen. . •• officier -toe*

Zijne Koninkijke Hoogheid den Commissa- gelaten-

ris Generaal van Oorlog daaromtrent hebbende

gelieven te beslissen, heeft mij dien ten gevol

ge den last opgedragen, om UHEd.G. te doen

kennen , dat het geenzins de bedoeling is dat

de onderofficiers als plaatsvervangers in dienst

getreden , tot het officiers examen worden toege

laten.

De Generaal Majoor Directeur voor

het Personeel en de militaire Zaken.

(geteeiend) B»» VAN TENGNAGELL.

. -——^——

1829. O ('»Gia-



( 210 )

('s Gravenhagey. den 25steu november 1829 Litt. ü )

Aan de Kommanderende Officieren van

alle de korpsen van het Leger.

Aanneming De werklieden , herkomstig van de Voormali—

van werk- ge Zwitsersche Regimenten , die zulks hebben

en. verlangd, thans allen bij de Nationale troepea

ingedeeld zijnde , heeft Zijne koninklijke Hoog"

heid , de. Commissaris Generaal van Oorlog ,

goedgevonden te gelasten , dat het voortaan,

ain de kommanderende officieren van alle wape

nen , weder vrijgelaten worde, om., bij ont

stentenis van meester kleedermakers en mees-

schoenmakers bij hunne onderhebbende korp

sen, zoodanige vacaturen, in het belang van

de dienst, naar welgevallen aanteyullen, zon

der gehouden te zijn daaromtrent , eenige voor

afgaande kennisgeving aan het Departement van

Oorlog te doen, en verder te bepalen, dat,

alleen met opzigt tot de open te vallen mees

ter geweermakers plaatsen, bij voorduririg ,

zal worden gehandeld, gelijk . tpt dus verre

heeft plaats gehad. —

Ik heb de eer u mijnheer , in naam en op

last van Hoogstdezelve uit te nodigen bij voor

komende gelegenheid overeenkomstig met den

zin dezer Ciculaire , te willen handelen. —

De Generaal Majoor directeur voor het

Personeel en de militaire zaken.

(geteekend) B™ VAN TENGNAGELL.

'sGra-
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'i Grav^ribnge dea SG^ten november 1829 Litt. P.

Aan de Heeren Agenten van het Depar

tement van Oorlog in de zes groote

militaire kommando 's.

Om de bezwaren weg te nemen , dat de Kompagnies

dienst van de onderofficieren en manschappen, stam"adn«-

moeiieüjk kan worden in geschreven , in de , . ,
' ' ° en schuld-

afdeeling' daartoe in de kompagnies schuld boe- boeken.

ken bestemd , voornamelijk voor hen , die lan

ge dienst hebben en verder om eene gestadi

ge overbrenging van dien in de jaarlijks nieuw

aangelegd wordende boeken te Vermijden , welke

overschrijving daarenboven dikwerf niet met

die naauwkeurigheid geschiedt , als wel be

hoort, heeft Zijne Koninklijke Hoogheid de

Commissaris Generaal van Oorlog toegestemd,

dat er met istea januarij 1810 een stamboek ,

per kompagnie zal worden aangelegd om daar

door de inschrijvingen in het schuldboek ach

terwege te laten.

Daartoe is een model van stamboek met eene

naamlijst , welke alphabetisch moet worden in

geschreven , vervaardigd , en tevens eene wijzi

ging in het model van het schuldboek gemaakt. —

Ik heb de eer u de modellen daarvan bij deze

te doen toekomen, vergezeld van een titelvel

van het administratie en van het schuldboek

als hebbende de voorschriften nopens de in

schrijving daarop voorkomende , door de ver-

O 2 an
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anderde samenstelling van de infanterie korp

sen, gewijzigd moeten worden, terwijl ik u al

.verder verzoek om van het aantal exemplaren

aan ieder korps :drie stuks toetezenden met

opgave der redenen van de gemaakte verande

ringen.

Aan de Hoofd-Administratien, der korpsen

zal de vrijheid mogen gelaten worden , om in

dien men zich bereids van schuldboeken van

het nu vervallen model voor het jaar xS.lo ,

mogt voorzien of die besteld hebben, die te

gebruiken , het hoofd daarvan dan oningevuld

latende.

, Pe Generaal Majoor Directeur voor da

Administratie.

(geteelend) R E U T H E R.

Kom-
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I

Kompagnie.

ADMfNISTRATIE-BOEK

van voorschreve Kompagnie, voor het Jaar i83

. .Gefolieerd en gcparapheerd ten getalle van

bladen, door mij ondergeteekende Komniandc-

rcnde Officier van

Ó 5 Foor-
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Voorschriften wegens het aanhouden van

• dit Boek

Dit boek moet geparapheerd worden :

Bij de Infanterie , door de Kommandanten

der Bataillons of der Detachementen.

<. <c Troepen te Paard, door de Hoofd Of

ficieren kommanderende de Escadrons , of door

de Kommandanten der Detachementen , en

<( « Bataillons Artillerie en andere , door

den hoogsten in rang zijnde Officier van' het

Korps op de plaats aanwezend. : J '

Over de Aanteelcening van de Veranderin- '

gen en Bewegingen.

Tusschen de onderscheiden graden en de

Contrólen der Officieren, Onderofficieren en

Manschappen, behoort de plaats open gelaten

te worden, die vermoedelijk' benoodigd ka(n

wezen , om de nieuw aankomenden te plaatsen.

Uit dien hoofde zal de volgende verdeeling

gemaakt worden :

Bij de Korpsen Infanterie.

Het eerste blad is bestemd voor de Officie

ren .

De Sergeant Majoor n°. 1.

« eerste Sergeant « 4.

« Fourier . . . « 16.

« eerste Korporaal. . '. ... . « 19.

« eerste Vice-Korporaal. « 35.

« eerste Tamboer of Lioornblazer. « 43.

« eerste Vrijwilliger . . . . . « 5i.

De
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De Eerste Milicien bij de Grenadiers

of Jagers. , •? . ... • • « 178*

hc >.wrsie ftKlicien bg de Afdeelingen .: , \

Infanterie, "i . • :..'•.• . tc ; Hl.

Bij de Korpsen Kavalerie.

Het eerste blad is bestemd voor de Officieren.

De opperwachtmeester n . 1.

eerste Wachtmeester. .-....« *•
«

> ,|IO ' .i . . . ' -' . .ï
•

h Fourier. . . . « 12.

« eerste Korporaal» ...... 10.

«. eersteTrompetter. ...... « .71.

« rïoe.fsmit. . . ... • • • «, 37.

« eerste Ruiter , S V*

» eerste Ruiter Mdicien. . . . « 1*1.

,ii:,.. .: .. '.. . 'r '-,!..; :i /cl 'j

De kompagnien van het reserve-Bataillon bij

dVAfdefelingenlnfanterie, zoö wel als de over-

rige Troepen te voet, de Rijdende Artillerie

en* Trwtspoittrein , regelen zich naar aanleiding

van deze verdeeling. ... :*;

De veranderingen en bewegingen moeten da

gelijks worden bijgeschreven.

Aanteehening der dagelij ksche Sterkte. >..

Deze Staat , welke mede dagelijks moet

worden aangehouden, hv zoodanig ih'gerigt ",' tlat

daarop de veranderingen, welke er ten opzig-

te van de manschappen in de menage plaats

hebben , geverifieerd kunnen worden.

O 4. Aan
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Aanteekening .van de Werkers 'en. verant-

i woording der Dienstgelden.

Deze Staatdient ter Tegelmatige Verantwoor

ding der Werkgelden, welke ten^voordeele

van de menage moeten komen.

Aanteekening der Ontvangen Leening ,

Vivres en Fourrages.

Dt-ze Staat is iDgerigt , om telkens Wanneer

er Leening , Brood , Vivres of Fourrages wor

den ontvangen , het bedrag daarvan aan te

teekenen , ten einde te strekken tot Let op

maken van de drie maandehjksche afrekening

met den Kwartiermeester.

De kolommen moeten maandelijks opgeteld

en de totalen ingeschreven worden.

Verantwoording en Afrekening van $oldi),,

, Brood, Vivres en Fourages,,.,, •$,

Deze Staat dient om telken Kwartaal *, zpo-

wel over de Ontvangen Leening, els genoten

rationa-,, met den^ Kwartiermeester af te «-

kenen. ."•;—: c : ... ..-.,. u *',i••

Aant'eek.ehing van de'- Ontvangen- ert. Inge

leverde Kleeding en Uitrusting

j Telken reize, dat. er goederen ontvangen

of ingeleverd worden , zal op deze -Staa.t het

bedrag der rlecepissen en Staten ,vaft Inlevering

worden geboekt, zppdauig , dat; jd^eive. steeds

met den dag ingeschreven zij.

Ver-
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Verantwoording v'dn Wapenen y Ledérgoed>

-',,••,:[ ->•i1>.. teri Paarden'uig^ ,.i 3b jij , :uó

Bij den aanvang van. elk kwartaal:, sullen ia

dezen* staat , de ivQQrwe;i>pen: in gsbfcuifcj vtihri

den overgebragt , «n voprts telken reize;, .'dat-

er ontvangsten , inleveringen , of verliezen plaats,

hebben *. .dezelve daarin worden aangeteekfcód-

jfahéèeiénirig der Staten pan gedane

•i)

C.r,"A au 'h o j .. lui ij.ij.»;i.;.'ii i[i .iooV
reparatien. i

ob i'X -;Iiv -• '.;/'.;!'. ' . '. »l> 180( #j3ti r.:./

, Zoo, dikwijls als er staten van reparatien voor

rekening van de manschappen worden' opge-
j.'l iiiiMiH > li".i .•' :•?Y£i&-r: ."J ay Ï007 t?: :.i

maakt, of andere betalingen ten hunnen. laste,
.fi'tutvi' .••• T^Djpi .thz; 1 i:t hby 0ÖUI3 J:nt

geschied zijn, of eenige voorwerpen van wa

pening , ledergoed en paardentuig , door hun

moeten worden vergoed ^ zal daarvan .op deze
-> '.•"•' ... . . ." '-.i ,-*.: - -. -..iA SsJj

staat aanteekemng geschieden. ,
.... f"~ '• " i~- . - '-. ,- .».., ^i-\ooii

Bn de troepen te paard , welke geen abon

nement voor het onderhoud van het paarden

tuig hehben aangegaan, , zal het bedrag dei-

re para tien , welke ten laste van hetf paarden-!

fond^-. geschieden. ,;in .d,»nM<Mn aanjaej-kipgen,,

worden ingeschreven , overeenkomstig het mOn

del Li tl. \ , behporende tot de voorschriften,

betrekkelijk de inrigtiug van de inwendige ad

ministratie bij de korpsen , van den 4den JVIaart

1823 , n.° 3o.
.

Aanteeleningen der handgelden aan

Plaatsvervangers.

Bij den aanvang van het jaar , worden op

*v/\ 0 5 de
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deze Staati ip geschreven alle de plaatsvervan

gers bij de kompagnie dienende , welke hand-

gelden in .kas hebben', "en voorts degenen

welt©' in^'dén loop Tian het jaar' met' eenig te

góéd aankomen, of i'ten. wiens behoeve gelden

zijn 'gestort geworden. pi'.' ''"' - ' ;;an'iii'u -..:

Elke betaling van' handgelden , moet da

delijk in dezen Staat >aangateekend worden.

Voor de plaatsvervangers , die in den loop

van het jaar de kompagnie verlaten , zal de

rekening' .dadelijk worden afgesloten; terwijl

zulks voor" de overblijvende' man schappen bij

het einde van het Jaar"móet geschieden.
-• i m,v ii '.;.•./,; !-/ t;j;:aao .r. - :y,is l\.-'.•;>.i

luil 'iuob c :.'.'• •'•.i-Mjiii l> , 1 .' :.l .i:.;rl

r erantwoording der p ournitures , alsmede

.: lIj cojmri ." 1 . A-''-:-Li'' i'>f> :LT' ''. t

der Kazern- en Stal~ Effecten, . welke

door de Gemeente- Besturen zijn
. ::oda i';-j- o;' : ," ,lic.v.. :.• i" .; . .'.*. \. '

verstrekt.
.•"inrr.i; 3.ji: i.ri i.lO:V.'ji}h'j -'t "0/ ».>..'»•••j

Bij #en'aanvarig Van .nérfaëf j zal het in ge-

brnik zijnde , worden' ingeschreven ; en;telken

rcize , wafooeer er ontvangsten of inleveringen

plaatshebben , zullen dezelve op dezen Staat

bij (én" ,afgetrokken' worden , ten' einde ten al

len 'tijde het totaal van hét- in 'gebruik zijnde

MijkV. "'fc* i;' »• •"•»":" ;•"'-- ';' :' ' „,>-:nV.i!-t;

..ar» \> '. -» ••• ' "Jr, r.^'^v.:.^ . ' : iV.n.V-

... i . .> 'vairv.. .

t'.i :i/. i...< m, j . i! ii..,. » ••wutu nob pö.

.... •; fer-



Verantwoording^ 'derz'Stalgereadschappenyri

welke het Korps toebehooren'i'iia'sii;üc,

i,i.i' iwufi ; ; , rt i * .i .:. .1 rao '«..:riiKii .1i t: • J

Als.vpr^..., ;, „,, .,..,.,„„ , •,,.,,,'.,..;.„ J

2?r/e maandehjhsche 'Staten der 7f*aarde '"

.pa^ «fe Kleeding dér manschappen en

aanvraag tot het doen van Kor-

&«,§• op de Soldij.

Op deze staat worden ingeschreven de

presente manschappen, die op den eersten

van het kwartaal op de drie maandelijksche

Slaat van het kleeding- en reparatie-fonds

met een saldo schuld voorkomen ; — de schuld

hebbende en op den. isle» absent zijnde

manschappen , zoodra die in den loop van

het kwartaal terug komen. Voor degenen,

die te goed hebben, behoeft geene tauxatie

der goederen te geschieden en dienvolgens in

de zakboekjes geene aanteekening der waarde

plaats te hebben.

In het bijzonder geval, dat een Onder-Offi

cier meer schuld heeft dan de waarde zijner

kleeding bedraagt , zal de korting zoodanig

moeten worden geregeld , dat de schuld zoo

spoedig mogelijk aangezuiverd zij.

Voor de korporaals en manschappen zal in

zoodanige omstandigheid, steeds het maxi

mum moeten worden ingehouden , terwijl het

minimum zal worden gekort in de gevallen ,

-'üii;T voor-
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voorzien bij art. 64 van het reglement van

administratie, ' .»'.'„', - ' \ "i•."'

Op de aanvraag om korting, zal door den

kommanderenden officier op de plaats'aénwe-

zend., worden beslis^, en zal door de Chefs

der Korpsen bij gelegenheid hunner inspectien ,

naar aanleiding van . art. , 63 van het Regle

ment , te dezen worden gehandeld.

v r

:.;i H'J7.|Ii!. /•i :'• U'ih.X'J.*.' 3a; :-. .• .;; f} c,',)

i;•';.-ii''' 'f'i' .;•> ..'!i ' it''r:q:.;:.:?,. . .:.' '' _::-.•..

r(i!i..,..l '..ii.. ii *.',(i *>ii eri [ : J ....j ,,v

,;,r,.*l-;.,... .. ; . > -;j.iii)'3i.; i' : ,.c.. '„•;.,;.,

-i'li"hü a.i - - .- a .:i:pfc;mi'j ï-.!i. > ;;. :,!.:, ~:, ' • .,,..;

sfir-r; „M.;.-.''.. . ; ..Ai .,o , , o .,i . \ • !

.'

ï: ,• .,.-,.,! ».,[, i. ' .,;:, r .;.i

.........

|' H' ., . I .,i*' . , . ,,

.'. ' .ii.V.i '■'.i I . iiu'i i .• '.• ''

, .. ... ». i .. .

,,.

I

„ ..I*„. .''...P .... I" i , , , ' ' ' * < I •. ..|.ü J. .:,„« ,. 'I. i... , .,, , ,, .,., .;., •. J -i

jui.ifioos yilii . ;; .f' f \ ',}••, i' •.;;;!, ' .[.)

0'\ lrliiiI ir. i'. I ... . I,, ,• ,,.,_. , , ,,,., U'i'w,,;I

,.i v ••., • vu'.,-,".iiK', ;i ;• . . ,ig

'"" '."' .' " ,bl3l:'.; .ii o :, _Ki,:l.c.oi

i I

I ii. I" /i.•/} , i,.: i. .;.i.(...• '; ,:,,•..; .oi'i'i.i ,.,iiir:I

, :: 'i.W";| ü:i 'ii J :,..,. ''j iiif.i. ... I , ioiOiliiiiiiU

-iiio/ Kom-
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Kompagnie.

SCHULDBOE K

van voorschreve Kompagnie, voor het Jaar i83

•i

i co .:

Qefolieerd en geparapheerd ten getalle van

bladzijden , door mij ondergeteekende Komman-

derende Officier van . . • i o.'".

:

., • I

;. • •; iiyvIiI.! .. ' .
.

,.' . . :' 1

:«>' . Vki.f,"i >• ,r..
' ".• J . . ii .;.

' I

HVJiwi;"., jiy i.:,') . , K . V . '._
VOOR-
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VOORSCHRIFTEN WEGENS HET AANHOUDEN

VAN DIT BOEK.

Dit boek moet geparapheerd worden :

Bij de Infanterie door de Kommandanten der

Bataillons of der detachementen ;

Bij de Troepen te Paard door de Hoofd-

Officieren , kommanderende de Escadrons of

door de kommandanten der detachementen; en

Bij de Bataillons Artillerie en andere, door

den hoogsten in rang zijnde Officier van het

Korps, op de Plaats aanwezcnd.

v- . Over het Schuldboek.

De naam , voornamen en graad van ' den

man, moet duidelijk boven de hoofdlijn wor

den gesebreven.

De Schuld en het te Goed , moet in de re

kening der Manschappen, zooveel mogdijk ,

op een en dezelfde wijze, en onder gelijke

bewoordingen ingeschreven worden.

De Voorwerpen van Kleeding en fitrus-

ting, welke aan de Manschappen verstrekt wor

den, benevens de waarde van ieder stuk , moe

ten in het bijzonder uitgedrukt, en de repa-

ratien behoorlijk omschreven worden doch ^e

goederen aan aankomende rekruten verstrekt,

zullen, voor zoo veel zij dezelven te gelijk onl

van-
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vangen hebben, in het Schuldboek slechts in

ééne post , en niet stuksgewijze , worden inge

schreven. .!.•• » ''. .4

De Rekening der manschappen moet elke

drie maanden worden afgesloten ; doch behoeft

alsdan niet te worden geteekend. — Dit zal al

leen geschieden wanneer de manschappen , bij

het verlaten van de dienst , hunne afrekening ont

vangen , of dat dezelve op eenige andere- wijze

van de kompagnie afgaan. —• In bet eerste ge

val zal de rekening geteekend worden door al

le de presente Officieren van de kompagnie

en den man , met in achtneming van het be

paalde deswegens bij art. 73. van het Regle

ment van Administratie , terwijl in alle overige

gevallen , de rekening alleen door den Kom-

mandant der kompagnie , zal worden afgetee-

kend, •'-. ., • ;, .i. :.

Wanneer de betaling van het te goed op het

kleeding- en raparatie-fonds , naar luid van

art. 77 van het Reglement van Administratie,

aan de Erfgenamen moet geschieden, zullen

dezelve niet op het Schuldboek voor voldaan

teekenen , maar daarvoor afzonderlijke Kwitan

tie afgeven , die bij de geldelijke verantwoor

ding van het korps moet worden overgelegd.

Aan-
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Aanteehening van de inhoudingen op de soldij.

Deze aanteekening , moet alle vijf dagen ge

schieden.

Alle maanden worden de sommen te zameti

getrokken , de kolommen opgeteld en het to

taal voor elk man op het Schuldboek overge-

bragt , mitsgaders in deszelfs Zakboekje inge.r

schreven; na den afloop van het kwartaal , moe

ten de ingehoudene sommen, gedurende de

drie maanden , bij een getrokken en opgeteld

worden. :.:.

De Vrijwillige Stortingen , welke de man

schappen, tot stijving van hun kleeding- en

reparatiefonds , ten gevolge van art. 6tf van het

gemelde Reglement, door het laten staan van

hunne Soldij, in het geval zijn te kunnen

doen , zullen mede op deze staat gebragt wor

den ; en als dan , zal in de kolom aanmerkin

gen, het woord Vrijwillig worden bijgevoegd,

terwijl voorts deze gelden , op gelijke wijze ver

antwoord zullen worden , als de gedane inhou

dingen op de Soldij der schuldhebbende man

schappen; •

De Vrijwillige Stortingen , welke door het

afgeven van gereede gelden (gedaan worden ,

moeten niet op deze staat gebragt, maar op

den datum, dat dezelve plaats hebben, in de

rekening van den belanghebbende man inge

schreven worden.
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.

10:1 . TE GOED.

P 2



( 258 )
 

i33 . SCHULD. i*5 .

;. ,

TE GOED.



( .2*9 )

—-
't
-

3'

S T A.M BOEK

—

VAN VOORSCHREVE KOMPAGNIE.

■■»

^ ■■.|IJW.'

Gefoliéerd en geparapheerd ten getalle van

folio's , door mij ondergeteekende kommanderende

Officier van

1 e , den 18.r

• v\ I *

^.Ucnamins vau het Korps.

*»
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NAMEN EN 10 EN AMEN,

NAMEN DER OUDERS , DATUM VAN GEBOORTE,

GEBOOftTEMiAATSytAA'EffrK WOONPLAATS

EN SIGNALEMENT.

Wanneeren»

welke vrijt»

bij bet K '.

gekomen

omschriJTÏi

van ziju

gegaan i

coord.

Vader

Moeder

Geboren te

den

J Aangezigt

, Voorhoofd

:ÊP/éê"?
I Neus

avafl aoov n *v
faattr gewoond te I *Lm

£i/' zt/n» aankomst bij het korps lang] ffye„/cbraauwen

ellen palmen duimen streptH? \-Merkbare teekenen

Gcloren te
[ Oogen

] Neus

den

\Haar

laatst gewoond te

Bij zijne aankomst lij het korps langl -pfrenkbraauwen

ellen palmen duimen strepen. \ Merkbare . leekenen

Vader

Moeder

Geboren te

den

laatst gewoond te

l Aangezigt

\ Voorhoofd

] Oogen

J Neus

\ Mond >

\K!n

\Haar

Bij zijne aankomst lij het korps langt lfenkbraauwen

ellen palmen duimen strepenA Merkbare leekenen

Vader

Moeder

Geboren te

den

j Aangezigt

l Voorhoofd

I Oogen

I Neus

{Mond

laatst gewoond te
[Kin

'"""' *""" , , , I Haar

Bij zijne aankomst bi] het korps langl

ellen palmen duim streepen

TVenkbraauiven

' Ulerkbare ieekenen

Vader '• !•->* U»j ^Aarigezigé^ r-~ ''7

Moedef— srmii..: ibnoiaafl^A^''**^ ™"l> j

.. . . I Ooeen

nr.v 1
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Van te voren

liend , waar en hoe

lang , eu op welke

jze daarvan afgegaan*

Bevorderingen Gedane Veldtogten, Wanneer en

bij het Korps , tot bekomen Wonden en op welke

wijze afge

gaan.

den graad van uitstekende

Officier. Daden. ,

•

i

.

.

•

'\
.

•

•

«

i

P 4
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/('f'Qravenhqge den 30»tsn nov»m}>»s, .Jl#J9.J;I$t..R3.}

..- j r^lan de Heeren Generaals heiast met

-ro :' ketfoezigt over de korpsen.. infanterie

v .y.inde zes groote militaire .i.qifintando'8.

Den kommanderende officier va^de af-

de,eling Grenadiers. .,,,.,-. -. ,,,-it.

Het is aan het Departement van Oorlog ge- Kleeding

bleken , dat er bij eenige infanterie korpsen der ouder-

twijfel is ontstaan , over de kleeding der on- , •

. " ' °' ' vaauileldra.

.der olïïcieren vaandeldragers der veld bataillons '

van de afdeelingen infanterie; ingesteld bij

besluit van den 7den j ulij 11. n°. jo4.

* In deze onzekerheid willende voorzien, heb

jk namens Zijne Koninklijke Hoogheid den

Commissaris Generaal van Oorlog, de eer ,

UHEd.G. te verwittigen, dat het bij genoemd

besluit de bedoeling is geweest, hen in allen

deele gelijk te stellen , met de adjudanten on

derofficiers der infanterie, zoodat op hen toe

passelijk zal moeten worden gemaakt, al het

geen, omtrent de klceding, bet kleeding- en

reparatie-fonds, als andersins, ten aanzien der

laatsgenoemden is voorgeschreven.

De Generaal Majoor , Directeur voor het

personeel en de militaire zaken.

{get.) B°° VAN TENGNAGELL,

's Gr»-
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'• Gravenhage den 21 sten December, 1829 n". 9.

jfdn de Heéren Generaal Majoor* , evj

Luitenant Generaals belast niet > de oe

feningen der korpsen Infanterie in

dé zeg gr'ooté militaire kommanctb's*

Aan zijne Excellentie den Heer Luite-

nant r Generaal, ^opperbevelhebber der

... kaeallerie. ,: . A

Zangscho- Naihetis Zijne Koninklijke Hoogheid den

e Commissaris Generaal van Oorlog , heb ik de

korpsen.

eer U Hoog Edele Gestrenge te informeren

dat iet Zijne Majesteit bij kabinets-ordev van

den i2^en dezer n°. la behaagd heeft den Heer

Snel , toonkunstenaar te Brussel te belasten ,

met het jaarlijks onderzoek , nopens de gesteld

heid der zang scholen bij de korpsen infante

rie en kavallerie van het leger , tot tijd en

wijlen door de ondervinding zal zijn aangetoond,

dat deszelfs methode. overal zoodanig ingevoerd

en in Werking is, dat deze inspectie als over

bodig zou kunnen worden beschouwd. Dit on

derzoek met den isten januari} aanstaande oenen

aanvang zullende nemen, verzoek ik U Hoog

Edele Gestrenge, de vereischte maatregelen te

nemen , opdat deze toonkunstenaar niet alleen

geene moeijelnkhed.en ondervinde, maar op

dat alles in het werk worde gesteld tot berei

king van het doel, ten einde zoo 'veel moge

lijk het onderwijs der toon en zangkunst te

vol-
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Yofcnaken. Voort9 Strekt"tot Ütf'ttarigt dat dé

Meet Stiel op zich heeft genomen , om 'daar,

waar zich kapelmeesters mogten bevinden; die

isijne methode niet hfebben zien' verÜfaren

hen jnet dezelve bekend te maken.

De Generaal Majoor Directeur voor het

Personeel en de militaire zaken.

•-. i (s.e^ienrf) B™ VAN TENGNAGELI»

('« Grarenhage , den 21sten december 1829 Litt. H.)

Aan de Heeren Agenten van het De

partement van Oorlog in de zes groo-

te militaire kommando's.

' Volgens de nieuwe formatie der infanterie , Nachtlege™.

moeten er thans i485 manschappen per af-

deeling in gestadige dienst worden gehouden ,

terwijl dit getal bij de vorige formatie van dat

wapen slechts op i438 per afdeeling was be

paald. '

Uithoofde nu van deze vermeerdering van

het blijvend gedeelte, en ter voldoening aan

de
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de bereids ingekomen aanvragen tot het aan

vullen van de daartoe benoodigde complete

nachtlegers, heb ik de eer u, mijnheer de Agent,

in naam en op last van Zijne Koninklijke

Hoogheid den Commissaris Generaal van Oor-'

log te verzoeken , aan de Hoofd - Adminis—

tratien der afdeelingen infanterie , in Uw kom-

mando , kennis te geven , dat zij zich voor ge—

niagtigd kunnen houden, om daarin, naar

mate der daaromtrent hij hun korps bestaande

behoefte te voorzien , hetzij door van het ge

tal nachtlegers , voor verlofgangers , (hetwelk,

vroeger op i25o bepaald, volgens de nieuwe

formatie niet meer dan 1176 behoeft zijn)

het vereischt getal , tot nachtlegers in gestadig

gebruik , te doen iurigten of wel , indien de

ze verandering moeijelijkheid mogt ontmoeten

alsdan de benoodigde complete nachtlegers

aantekoopen en de kosten , op het fonds van

slaapfournituren in uitgaaf te stellen.

De Generaal Majoor Directeur voor

de Administratie.

(geteekend) R E U T H E R.

('s Gra
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T ,.. ('«Gravenliage cleu 22sUn december 1829.1,i» G.)

Aan de Heeren hommanderende officieren

van de onderscheiden korpsen tepaard.

In naam en op last van Zijne Koninklyle

Hoogheid den Commissaris Generaal van Oor- Aanbeste-

log , heb ik de eer , Mgne Heeren ü kennis te ge- dinSTan da

Ven, dat de leverancie van de fourage, voor ourages en

het jaar iö3o wederom , per provincie , is aan- brood over

besteed, op de voorwaarden, waarvan ik U het jaar

hiernevens eenige exemplaren doe toekomen. 183°-

Ik voeg hier bij eene lijst in duplo, houden

de

NB. Het contract voor de leveraucie van fourages over

het jaar 1830, is gelijk aan dat van 1825, te vinden in het

Recueil Militair 1825 Deel II Bladz. 179, behalve dat de

artikelen 4 en 9 in het contract van 1830 zijn veranderd

als volgt:

Art. 4 De rations fourages zullen bestaan :

Voor de kurassiers en de trekpaarden bij de korpsen artillerie.

In vijf ponden hooi , vijf ponden stroo , en vier ponden

haver.

Voor de dragonders en rijpaarden bij de korpsen artille

rie, in . vijf ponden hooi , vier en een half ponden stroo ,

en drie en een half ponden haver.

Voor de hussaren en lanciers , in vijf ponden hooi , vier

ponden stroo en drie en een half ponden haver.

Alles Nederlandsch gewigt.

De prijzen van voorschreven rations zullen worden berekend

naar die , waartegen de aannemer voor de tien ponden hooi

de tien ponden stroo , en de tien pondan haver al/onder"

lijk zal hebben ingeschreven.

1829. Q Naar
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de de namen en woonplaatsen der aannemers voor

de onderscheiden provincien, alsmede den

prijs die aan hen voor de de fourage betaald

moet worden , voor de onderscheiden provincien.

Ten

Naar dien maatstaf zullen ook worden berekend de pry<

ren van de rations in kampementen of kantonuementen op

den voet van Oorlog te verstrekken, mitsgaders de prijzen

dier rations fourages in welker tegenwoordige zamenstel-

ling eventueel eenige verandering mogt worden gemaakt.

9. De aannemer zal gehouden zijn een voorraad in het

magazijn te hebben, te weten:

Iu de garnizoenen s van/den Istett januarij tot den lsten

october , haver voor ten minste drie maanden , en hooi en

strco voor ten minste tivee maanden, welke respectivelijk van

den Isten october en den lsten november af aan, naar ge

lang van de uitdeeling kan verminderen en voor den dan

nog loopenden tijd moet bestaan*

In kampementen yoor ten minste veertien dagen , in kan-

tonnementen voor ten minste twee dislributien.

Er zal in elk garnizoen door den plaatselijken komman-

dant en in de kantonnementen door den kommanderenden offi

cier , eene commissie worden benoemd , bestaande uit officie

ren , van het korps of van de verschillende korpsen ,. wel.

ke belast zal wezen met het toezigt over de distributien en

de keuring van de aangeboden wordende fourages. Deze

commissie zal ten allen tijde den toegang hebben, tot de

fonrage magazijnen, ten einde de hoedanigheid alsmedo de

hoeveelheid der voorhanden zijnde fourage te onderzoeken.

In kampementen zal dit door den Agent van het Depar

tement van Oorlog geschieden, of door den genen, die met

de administratie van het kamp belast zal zijn.

Ve contracten voor de leverancie van het munitie hrood

gednrende het jaar 1850, voor alle de garuizoeus plaatsen

al-
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Ten opzigte zoo van de beschikkingen , wel

ke genomen worden ter voorziening in Je dienst

ingeval van verplaatsing of beweging van een korps

of Detachement der troepen te paard, als van

de zorg voor het verstrekken van fourage aan

de militairen te paard op transport gezonden

wordende of afzonderlijk reizende, mitsgaders

omtrent het toezigt over den voorraad en de

qualiteit der fourage , wordt gerefereerd aan de

voorschriften te dezer zake , vervat in de cir

culaire van den 9den december 1825 n.° 11. (*)

De Generaal Majoor, Directeur der

administratie.

{geteelend) REÜTHER.

alwaar geene bakkerijen onder eigen beheer zijn opgerigt,

zijn van de. zelfde inhoud als die voor do levering van

het jaar 1825 in het receuil militair van het jaar 1825 Deel

II Bladz 194 gedrukt en waaraan, bij deze dienvolgens

wordt verwezen.

(*; Zie recueil militair 1825 Deel 11 Bladz 206.

Q3

r
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STAAT der .aanneming van de leverancie di

.

NAMEN

O

'*3

Provincien.

\

der Woonplaatsen

a
'

E
ÜSKtUttl.

c
o

[ Noord-Holland. W. de Lange , Jr. Delft.

lste^ Zuid-Holland. DezelTde. Idem.

' utrecht.

I

A. van den Heuvel. utrecht.

1
[ Gelderland. G, van Alphen de Veer. Arnhem,

1 Orerij'sel. K. Hissink en B. Hoetink. Deventer.

2de Drenthe. Dezelfde. Idem.

Vriesland. H. van Breemer en Zoon. Amsterdam.

Groningen. Dezelfde. Idem.

3de

Oost-Vlaanderen, E. Galesloot. Brussel.

West -Vlaanderen. J. J. Terlinden. Idem.

4de

Antwerpen. C Poswick. Maastricht.

_ Noord-Braband. Th. Schrammen. Idem.

Zuid.Braband. E. Galesloot. Brussel.

Cde
Limburg.

: 6 Th. Schrammen. Maastricht

f Luik. C. Poswirk. Idem.

6de Henegouwen. 3. Dugailliez. Doornik.
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ourages , voor 1830.

Prijzen waarvoor is inge

schreven per

'

ponden 10 ponden 10 ponden

Hooi. Stroo. Haver.

Cents. Cents. Cents.

Sb2 29 82

43 29 82

39 28 76

49 25 80

5o 27 80

75 65
99

5o 3o 72i§§

5o 3o 72joI

48 24 79ri

56& 28* 9°i£-

^9il3 ipi 82

36;g
0 i0

84
°jB3

36^ 22 82

34 E l8 85

44 28 83

49 ao 90

tturassiers en

trekpaarden

der

Artillerie ,

ad.

5 pond hooi ,

5 pond stroo,

4 pond haver.

Prijzen 3 berekend in verhouding der

rations , voor:

Cents.

68*

68*

63£

6y

70i§

ioyrS

68£g

67.g

78rS

62

ÏSS5

02-2-w-'iOÖ

603

*9 ras

7°i£

Dragonders en

rijpaarden

der

Artillerie 3

ad.

5 pond hooi ,

44 pond stroo,

34 pond !iav?r.

Cents.

62>S

63jg

63^1

65>^

u>Jj53

63™

62"*

72-i?i

OUi33

5 1-225

56 Ss

/;/; io
JJÏ33

63 ö;

65

H Lissaren en

Lanciers ,

ad.

5 pond hooi,

4 pond slroo

3j fg haver.

Cents.

I 306

6iifi

57iê3

63;15

98^

62 ="

6i J6S

71-"--
/ *icrjo

•J'-'iSs

54>g

62

64

ik
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('sGravenhage den 23sten december 1829, n,? 1?0.J

Wij WILLEM lif ifè Gratie Gods,

. Koning der Nederlanden, Prins van

Oran'e - Nassau, Groot Hertog

VAN LUXEmBURG, enz. ,• enz. , cns.

Paarstel- Qp de voordragt van het Departement van

liiig van den Grootmees{er der Artillerie van den 7^ de-

Artillerie

Inspectien. zer n°- l87^-

Gezien bet rapport van Onzeni Commissaris

Generaal van Oorlog van den 21 daaraan vol

genden Litt. U 10.

: Hebben beslotenI en beslullen.

Art. 1. De verschillende korpsen yan het

wapen der artillerie ,.tot das verre oider het bevel

geplaatst van twee opper officieren van dit wa

pen , zullen onder de benaming wan artillerie

inspectien zoo als bij het volgendei artikel meer

bepaaldelijk is aangewezen , worden verdeeld.

2. Déze inspectien zullen . in ee?ste en twee

de worden onderscheiden , onder de eerste
* I* > .i * i B-

begrijpende het iste en ftd" bataillon veldartil-

lerie het iste 5ile 4de en :5de bataïllon artillerie

nationale militie, mitsgaders de artillerie gar-

nizoens kompagnie , en onder de tweede, het

2da

NB. Bovenstaand besluit is bij dispositie van het De

partement van Oorlog van den 31steu december 1829 N*. 5

ter executie gelegd.

i ' '
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ail« en 4d■ batailion veldartillerie het korps rij

dende artillerie, het 2i]e en 6de batailion artil

lerie nationale militie , het batailion artillerie

transporttrein , en de divisie Pontonniers.

5. Tot kommandant der eerste artilFerie in

spectie wordt benoemd de Kolonel Paravicini

di Capelli , en tot kommandant der tweede

artillerie inspectie , de Kolonel List , beide van

het wapen..

4. De beide voormelde Kolonels , zullen hun

verblijf in hun tegenwoordig garnizoen hou

den , en even. als de Hoofd-Officieren van ge

lijken rang met het bevel over brigades infan

terie belast , zoo lange zij den graad van Kolonel

bekleeden , eene jaaflijksche toelage, van vijf

honderd guldens (/5oo) genieten.

5. Aan de voormelde kommandanten der in-

spectien , zal een Luitenant uit het korps als

adjudant kunnen worden toegevoegd.

6. Aan hen wordt overigens, voor bureau

onkosten, dezelfde schadevergoeding toege

staan , welke bij ons besluit van den 22steu au

gustus 1824 n°. 102 , voor de Kommandanten

der veld en rijdende artillerie en der artillerie

•nationale militie is bepaald geworden.

Onze Commissaris Generaal van Oorlog is

belast met de uitvoering vau dit besluit , waar

van afschriften zullen worden gezonden aan

Onzen beminden zoon, den Prins van Oran

je , aan Onzen Minister van Financien , en aan

de
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de Algemeene Rekenkamer tot informatie en

narigt.

Gegeven te s' Gravenhage den 2Üsle" decem

ber des jaars 1829 , het zeventiende van On

ze Regering.

(geteekend) WILLEM.

Van wege den Koning ,

(geteelend J. G. de Mei' van Streefkerk.

Accordeert met deszelfs origineel.

De Griffier ter Staats- Secretarie ,

(geteekend) L. H. Elias Schovel.

\

's Or'-



( *49 )

'tGiavenhage den 30sten december 182g n". I.

ALGEMEENS ORDER VOOR HET LEGER.

DE COMMISSARIS GENERAAL VAN OORLOG,

brengt mits deze ter kennis van het leger , Benoeming

dat het Zijner Majesteit bij besluit van den van een di-

25steu dezer n°. 83 , behaagd heeft , hem tot recteur Ge*

Admiraal van de vloot, alsmede tot Kolonel Ge

neraal der verschillende wapenen van de land-

magt te benoemen, en in die betrekkingen bet

opperbestunr over de departementen van Ma

rine en van Oorlog optedragen ; met bepaling

dat het beheer der zaken van Zijner Maje~

steils zee en landmagt door Directeuren Ge

neraal, zal worden uitgeoefend waartoe voor

zoo veel het Departement van Oorlog betreft

do*x Zijne Majesteit is benoemd , de Lui

tenant Generaal Directeur J. de Eerens thans

belast met het onmiddelijk toezigt over de

korpsen infanterie in het zesde groot mili

tair kommando , wordende het leger gelast om

genoemden Directeur Generaal van Oorlog,

in deze zijne betrekking te erkenen en de be

velen van hem als zoodanig te onvangen , be

hoorlijk te eerbiedigen.

(geteeiend) FR EDERIK.

RE-

Oorlog.
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VAN DE

ONDERWERPEN

VERVAT II HET KlCIEIL MilIHI*

V A ir HET JA AH 1829.

i

Eenig Deel, stuk n.° 54.

Kleediugen uitrustingstukken , fondsen van kleeding

reparatie, uitrusting, administratie, harnachemeut,

werving enz. alles over het jaar 1829 en aanmaak

van goederen in de gevangenhuizen enz. . < Bladz. I.

Additioneel artikel op het contract voor remont'

stukken ...y■. ««*..••••• 6.

Stand der weduwen en weezeukas, op 1 januraij 1828. 9.i

' ( 12.
Ontbinding der vier regemeuten zwitzers ... . i*

J3S.

Verzorging van krankzinnige militairen ... 1 29.

Geneeskundige visitatie. 32.

Fburage geld voorde hoofd-officieren van de korp

sen te voet 34-

Opgaaf van ingelijfde manschappen na de afleve

ring van het contingent. 35.

Aanbeveling van een boekwerk 36.

Invoer van buskruid. .......... 37.

Elaapfournituren /\l.

Verrekening van betalingen voor de weduwen en

wezen kas 44'

Nieu-



REGISTER. n

.Nieuwe invulling van paspoorten Bladz. 48.

Betaling van schuld van bij de armee te lande J 51.

overgaande bedelaars kolonisten. . . ... . . jas.

Post van onvoorziene toevallen in de bestekken van

fortificatie werken. 55.

Teruggaaf van bewijsstukken aan militairen die ds

dienst verlaten. ........ > t . 62.

Middelen tegen de oogziekte. ...... , 64.

Opneming der administratie bij de korpsen. ; 65.

Contributien door gedetacheerde officieren niet meer

te betalen 72»

Verzorgen van gegratieerde militairen .... 74.

Verlof voor lotelingen, die in plaats van plaats

vervangers optreden .. ....... 76.

flegtigheden bij het begraven. van Roomschcatho- f77.

lijke militairen •»... »' ^7o.

Administrative verordeningen ....... S2.

Afgifte van paarden aan den landbouw .... i 85.

Deserteurs ............:. 90.

Het verplaatsen van eene brigade marechaussee. 91.

Overplaatsing van gevonnisde militairen bij de

strafdivisien ............. 99

Restitutie aan de korpsen door liet Departement

voor de Marine 93,

Voorschriften bij het afgeven van certificaten . 94.

Certificaten voor de stoeterijen. ..,..,. 95.

Nieuwe formatie der afdeelingen infanterie t de

afdeeling Grenadiers en de bataillons Jagers

{q8.

9a'

Nieuw model schoenen . ........ 128.

Indeeling der hoofd-officieren bij de infanterie . 133.

Verpliglingen der kapiteins adjudanten van de af-

deelingen infanterie . 135.

Indeeling in divisien en brigades ..... 1 ""•

6 6 U38-

Verkoop van administrative papieren. .... 144-

Hu-
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Huwelijken van militairen , zwitzers zijnde . . Bladl. 146.

Kleeding van de Grenadiers, Jagers en andere korp- ( 149.

1 150»
sen te voet ,,..•».. v

Beschrijving van de kleeding voor de onderofficie

ren en manschappen van de verschillende korp

sen te voet • • 1*4-

Gymnastische oefeningen • X64.

Fourage voor paarden der adjudanten, van de af-

deelingen Infanterie ....••»•••• 166.

Reglement op het onderwijs bij de Mineurs en

Sappeurs en voorschrift van examen voor de

!I68.

174.

186."

198.

Sieuwe samenstelling van het korp» Ingenieurs,

Mineurs en Sappeurs. .........

Onderofficiers als plaatsvervangers in dienst getreden

' worden niet tot het examen ven officier toegelaten. 209.

Aanneming van werklieden • . . 210.

1211.

213

221*

229.

Kleeding der onderofficiers vaandeldragers. . . 237,

Zaugscholen bij de korpsen • • . 238.

Nachtlegers .;♦,.. . 240.

Aanbesteding van het munitie brood over het

jaar 1830 2/,l.

Baarstelling van Artillerie inspectien. . . . 246.

Benoeming van een Directeur Generaal van oorlog. 248.



NAAMLIJST

VAN

MILITAIRE en andere BOERWERKEN ,

GEDRUKT EN TE BEKOMEN BIJ

DE UITGEVERS DEZES.



De Uitgevers dezes zijn ook bij voortduring ingerigt

tot de levering aan de korpsen der Armee en aan de

Heeren Officieren , met het voeren der. administratie

belast , van al de daartoe benoodigde formulieren

en regisiers , naar de modellen , door de respective

autoriteiten aan de Armee voorgeschreven , waarvan

eene volledige Naamlijst gratis te bekomen is.



: VAN

OFFICIËLE MILITAIRE

REGLEMENTEN,

INSTRUCTIEN en VERORDENINGEN,

A I, S M ED E DER

LEER- en SCHOOLBOEKEN

VOOR DE MILITAIRE STUDIËN VOORGESCHREVEN,

OP DAARMEDH IN VERBAND STAANDE.

Afstandswijzer voor het Koningrijk der Nederlanden , op last

des Konings vervaardigd aan het Topograplnsch Bureau ,

en bij dispositie van Zijne Excellentie den Heere Commis

saris-Generaal van Oorlog, van den 2(isten Februarij 1818,

n". 151 , aangenomen , met eene Itincraire Kaart , in 8°.ƒ5. 00.

Agron , Weiland en Landré , Nieuw Hand-Woordenboek der

Fransclie en Nederduitsche talen , tweede verbeterde en aan

merkelijk vermeerderde druk, twee deelen , in klein 8°. ,

ingenaaid - 7. 00.

Hetzelfde Werk , gebonden in halve Fransclie banden - 8^ 50.

Balassa en Klatte , het Hoefbeslag zonder dwang , in klein 8°.

met zes platen 1. 80.

Bangma (O. iS.) Wiskundige verhandeling over het aardsche

Magnetismus , met ééne plaat, in 4», . . . . . . 2. 50»

Grondbeginselen der Stuurmanskunst , met platen ,

tweede druk , in 8°. [foor rekening pan den schrijver) . - 5. 00.

- Kort begrip der Stuurmanskunst , tweede druk , in

8: {als voren) , - 3. 00.

Ilesluit , houdende daarstelling van eene Weduwen- en Wee-

zenkas voor de Officieren vau de Landmagt der Vereenigde

Nederlanden, gearresteerd den Mdcn Jauuurij 1815, n°. 29,

in 8o - 0. 30.
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Bosch, (I. van den) Nederlandsche Bezittingen in AziS , Amerika

en Afrika , in derzelver toestand en aangelegenheid voor dit Rijk,

2 deeleu , in 8'. , met een Atlas in roijaal folio, f 36. 00.

Brand, (Mr. J. A.) Hulde aan Michiel Adriaanszoon de Ruiter ,

Hertog , Ridder enz. Luitenant-Admiraal-Generaal van Hol

land eu West-Vriesland , enz. , in 8' -2.' 40.

Cantpen , {van) Gronden der Werktuigkunde , op eene wis-

kunstige leerwijze behandeld , in tien boeken , met platen

en tafels , in 8° -4. 80.

Cessac , (de) Gids voor den* Officier der infanterie in het

veld ; uit het Fransen vertaald , naar de derde uitgave ,

door den Kapitein-Adjudant H. de Greef , 2 declen , met

platen , in 8° - 10. 00,

Dagelij ksch Handboek voor Onder - Officieren en Soldaten,

in 18o * ... - 0. 55.

D'Auzon de Buisminart , (ff. P.) Herinneringen uit den veld-

togt van Rusland , in den jare 1812, in 8". , met pi. - 4. 50.

Velagardette , Grondbeginselen van het Schaduwen in de

Bouw- en Doorzigtkunde ' naar het fransch gevolgd, door

Mr. N, W. Ardesch ; Directeur der 's Gravenhaagsche Tee-

ken-Akademie , met platen , in 8°. ...... 4. 50.

Devoirs du soldat , caporal , fourier et sergant-majoor ' d'après

les arrétés du Prince-souverain des provinces unies, tra-

duction originale. 1829 , 1 vol. 32o. . . . . - 0. 30.

Jiieteiicha , (J. F. C. ) De Kunst van het Hoefbeslag , of

handleiding om zoowel de gezonden als gebrekkige hoeven

der paarden op eene doelmatige wijze te behandelen en te

beslaan , in klein 8". , met eene plaat .... - 2. 00.

Extract uit het Crimineel Wetboek voor het Krijgsvolk te Lande,

om, ingevolge art. 91 van het Reglement op den inwendige n

dienst in de chambrée te worden aangeplakt , in plano. - 0. 20.

Hetzelfde Extract , in klein Zakformaat. . . - 0. 20.

Fas , Inleiding tot de Integraal- en Differentitaal-rekening ,

met een bijvoegsel over het verdeelen van een gebroken

functie , in 8" - 2. 20.

Floryn , (ƒ. ) Grondbeginsels der Hoogere Meetkunde, bevat

tende de voornaamste eigenschappen der Kegelsneden ; enz.

tot dienst van eerstbeginnenden opgesteld, met platen ,

in 8o. . • • - 3 60.

Frankamp, Memorie over de' grondbeginselen der strategie

door de Artillerie-Generaal faudoncourt , kl. 8°. - 0. 75.

Gelder, (Jacoi de) Hoogleeraar te Leijden , Wiskundige Les

sen, Iste en 2de cursus, 2 deelen, nieuwe uitgave , met

platen, in 8° - 10. 00.
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Afzonderliik :

Gelder, (Jacob de) Hoogleeraar te Leijden , eerste Cursus , be

vattende de Gronden der Telkunst , benevens de etfrste

beginselen der Stelkunst ; tweede geheel op nieuw bearbeide

uitgave /' .1. 80.

.— Idem tweede Cursus , bevattende de volledige gron

den der Stelkunst , en onder anderen de Theorie der Analy-

sis , de meest merkwaardige reeksen; 1828, tweede geheel

op nieuw bearbeide uitgave , . - 5. 20.

• Idem, Hoogere Meetkunst, bevattende de algemeen e

tbéorie der kromme lijnen én gebogene vlakken enz. , eerste

deel, in 8'. , met een atlas -. - 12. 00.

Allereerste Gronden der beschouwende en werkda-

dige Meetkunst, ten dienste van het Militair Onderwijs bij

de Korpsen , met platen , in 8°. ....... 4. 80.

Beginselen der Meetkunst, ontworpen naar haren te-

genwoordigen staat van vorderingen ; 1828 , derde , geheel

omgewerkte en vermeerderde druk , met platen , in 8°. - 10. 60.

Beginselen der Stelkunst of Algebra , met platen ,

tweede druk , in 8°. . . - ii. 00.

Beginselen der Differentiaal- Integraal- en Variatie

rekening , eerste deel, met platen, in 8. . . . - 6. 00.

. Allereerste gronden der Cijferkunst , bevattende de

verklaring van het tientallige Stelsel van. tellen , het betoog

der vier grondregels , de behandeling der gewone en ticn-

deehge breuken , en bijzonderlijk de opgave en de verkla

ring van het nieuw ingevoerde Stelsel van Maten en Gewig-

ten , met de uitgewerkte antwoorden van Ramaker , drie

deeltjes, vierde druk, in klein 8° - 2. 05.

Allereerste gronden der Stelkunst , ten gebruike der

Latijnsdie Scholen en andere Kollegien, 1827, tweede druk ,

in klein 8° - 1. 80.

Uitgewerkte oplossingen van de CCL vraagstukken ,

voorkomende in zijne Allereerste gronden der Stelkunst,

biervoren vermeld , in 8° . - 3. 60.

Allereerste gronden der Meetkunst , ten gebruike der

Lalijnsche Scholen en andere Kollegien , 1827 , met platen ,

in klein 8' "... 2. 20.

Handleiding tot het Meetkunstig Teekenen , ten dien

ste der Latijnsche en Industrie-scholen opgesteld, 1828,

met platen , in klein 8°. - 2. 20.

Verhandeling over het verband en den zamenhang

der Natuurlijke en Zedelijke Wetenschappen; en over de

wijze om zich dezelve eigen te maken en aan andere mede

te deelen , in 8° 4, £y
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Gelder , (Jacob de) Hoogleeraar te Leyden , Proeven over den

waren aard van den Positiven en Negativen toestand der

Grootheden in de Stelkunst, met platen , in 8°. f 3. 60.

——— Algemeene sterre en natuurkundige aardrijks-be-

achrijving , bevattende het sterre en natuurkundige gedeel

te , naar Guthrij gevolgd , 2 deden , tweede uitgave , met

platen en kaarten , in 8° - 6. 60.

. Wiskundige Verhandelingen , bevattende : 1°. de theo

rie van het copiëren en het verkleinen der kaarten , 2°. over

het problema van de twee midden-evenredigheden , 3o. over

den vlakken inhoud der landen , naar het platrond , van de

Graden van breedte en lengte , de kromte-stralen en halve

middelltjnen der Aarde , tweede druk , met pi , in 8°. - 1, 10.

Gustmuths en van Geuns , volledig leerstelsel van kunstma

tige Ligchaamsocfeninsjen , 2 deelen , met platen , ver

nieuwde uitgave , in 8°. - 4. 80.

Handboekje , dienende ter herleiding van Maten en Gewigten

(officiële uitgave) , derde verbeterde druk , in 8°. - 0. 75.

Jaarboekje van Zuid-Holland voor 1829. .... - 2. 00.

Jaarboekje van Zuid-Holland voor 1830 - 2. 50.

Instructie voor den dienst van het Korps Ingenieurs, gear

resteerd bij besluit van den 14den Januarij 1815, in 8".- 0. 60.

voor de behandeling der Lans , ten gebruike van het

Regiment Lanciers, binnen dit Rijk, gearresteerd krachtens

de autorisatie bij Zijner Majesteits besluit van den Isten

November 1820, n°. 10, met platen, in 8°.. . - 3. 60.

(provisionele) voor den dienst , de Krijgstucht en

Policie van Kamperende Troepen , gearresteerd bij besluit

van den 4den September 1819, n". 1 , in 8'. . -' 0. 50.

Idem ; nadere Instructie , gearresteerd bij besluit

van den 24sten Julij 1821, n'. 158, in 8'. . - 0. 75.

Itineraire Kaart van het Koningrijk der Nederlanden , tot op

heldering des Afstandswijzers , gekleurd. ... - 1. 50.

idem , opgeplakt en in Etui - 3. 00.

Jonge; (Mr. J. C. de) Verhandelingen enonuitgegevene stukken ,

betreffende de geschiedenis der Nederlanden , in 8°. - 5. 00.

Kerhwyh , • (G. A. van) Verhandeling over het Waterpassen en

het gebruik van den Barometer , tot het meten van Hoog

ten , met platen , in 8° -3. 60.

Kesman (ƒ. H.) Overzigt van Militaire Inwendige Adminis

tratie , in 8o • - 1. 10.

Koch , (C. W.) Tafereel der Omwenteling in Europa, sedert

de vernietiging van het Wcstersrhe Romeinsche Rijk , tot

aan onzen leeftijd , gevolgd naar het Fransch door A. J.

Lastdrager , met kaarten , in 8° - 8. 00.
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Kommando-woorden , welke in liet nieuw Reglement op de

Eiercitien en Manoeuvres der Infanterie, Landmilitie en

Schutterij voorkomen, in 8". ....,*••••ƒ O. 25.

Kort begrip van alle. Wetenschappen of Encyclopedie voor

jonge Lieden, met platen , in lz° - 3.00.

Lantsheer , (H. Tf. ) Woordenboek der Fransche zeetermen ,

bijeenverzameld en in Hollandsche en gedeeltelijk in Engel-

sche kunslwoorden overgebragt , in 8°. .... - 1. 80.

Zoiatto, {R.) Wiskundige Mengelingen , in 8". . - 2.60.

Nannirtg , [{F. P. Gisius) Proeveü van Krijgszangen, 1828,

in klein. 8°. . . . . . - 0. 25.

Natuurkundige Lessen , een leerboek , ingerigt volgens den

tegenwoordigen trap van vorderingen in de natuurkundige

wetenschappen , naar het hoogduitsch en fransch van Fischer

en Biot.i tot een geheel vereenigd door G. Ramakers Jr.

en J. Jonkhert , eerste cursus , met platen , in 8U. - 5. 00.

Netten, (G. A. .Geisweit van der) Handboek der Paardenken-

nis , bevattende de paardeukennis , de gezondheidsbewaring en

.de. ziekte der paaiden, 2 deeleu , met platen , in 8°. - 10. 00.

. Handboek der Paardenkennis enz. , ten diensten van

den Burger en Krijgs-stand , met platen , in 8■. - 4. 80.

—— Handleiding tot , de behandeling en de gezondheidsbe

waring , en de geneeswijze van de ziekten der paarden',

met platen , in 8' - 4. 00.

—-i Handleiding tot de behandeling en gezondsbewaring

der Paarden , 1ste deel , in 8° - i. ^5.

— . Voorschriften van Geneesmiddelen in gewoonlijke

ziekten en toevallen der Paarden, in 8°. . • . - 1. 25.

. Beknopte handleiding tot de Paardenkennis , derzel-

ver gezondheidsbewaring en geneeskunde , in 8°. - 3. 75.

~ Onderrigt wegens het Schiet- en Zijdgeweer, ten

dienste van het Koninklijke Nederlandsche Leger , met aan

merkingen en bijgevoegde platen vermeerderd ; vijfde veel

vermeerderde uitgave , gevolgd van het onderrigt wegens

het schiet- en zijdgeweer , sedert hot jaar 1813, met

platen, in 8'. . . . . • - 7, 00.

Onderrigt wegens het Schiet- en Zijdgeweer , me'

platen , in 8' • - 3. 20

. . . ,M Onderrigt wegens het Schiet- en Zijdgeweer , sedert,

het jaar 1813 , met platen , in 8° - 3. 80.

— Handleiding tot het gebruik' van het Schictgeweer

bij het schij (schieten en in het veld , voorafgegaan van een

geschiedkundig overzigt , met eene plaat , 8"., . - 1. 80.

Handleiding tot het gebruik van het schietgeweer bij liet

chijfschieten en in het veld 1830, met cene plaat , in 8o. - J, 40.
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Netten , ( G. A. Geisweit van der) Geschiedkundig overzigt van

het gebruik van liet schietgeweer en deszelfs invloed op

de krijgsgebeurtenissen , in 80 . . f 0. ÖO.

——— bijzonder onderwijs in de Handgrepen te paard , nieuwe

vermeerderde uitgave, 1829, 'in zakformaat. . . — 0. 60.

Onderrigt in het gebruik van liet Zijdgeweer en der

andere Wapenen, met platen, in 8° - J. 80.

• Onderrigt voor de ligte troepen en inden voorposten-

dienst , volgens het voorschrift van Frederih II, voor zijne

Officieren der Kavallerie , naar het Fransch. , met aanmer

kingen en bijvoegsels ,. derde uitgave , in 8°. . . - 3. 60.

Hetzelfde werk , zonder de aanmerkingen en bijvoeg

sels , derde uitgave , in 80 - 2. 00.

Idem, de aanmerkingen en bijvoegsels afzonderlijk ,

in 8» 2. 00.

Voorschrift wegens het legeren der kavallerij , ver

nieuwde uitgave , met eene plaat , in 8". ... - 0. 90.

"•""—— Bijzonder onderrigt in den voorposten-dienst, voor deOn—

der-Officieren en manschappen derLigte Troepen , in 8°.- 0. 30^

• , Karel XII en Napoleon , of tafereelen , schetsen en

vergelijkingen uit hunne Krijgstogten in het Noord-Oostelijk

Europa , eerste deel , met platen , in 8°. . . . - 4. 80.

Pelotonsschool voor de Koninklijke Nederlandsche Infanterie ,

(órginele uitgave) , in klein formaat - 0. 50.

Pligten van den Soldaat , Korporaal , Fourier , Sergeant en

Sergeant-Majoor, tweede uitgave . in 18°. ... - .0. 50.

Proeven omtrent verscheidene wijze van vuren in een Dé

filé , en omtrent eene formatie van de kolonne d'attaque ,

in 8° 0. 30.

Ramakers Jr. , (G.) Rekenkundige verscheidenheden, in

klein octavo. . • • - 2. 00.

Receuil Militair , bevattende de Wetten , Besluiten en Orders ,

betrefFende de Koninklijke Nederlandsche Landmagt , gedrukt

en uitgegeven op speciale autorisatie van het Departement

van Oorlog , 34 deelen , in gr. 8°. , (waaronder het Alge

meen Register vari 1813 tot 1824) -128. 00.

NB. Ieder deel is ajzonderlgk te bekomen.)

Reglement op de eice'rcitiën en manoeuvres der Infanterie ,

4 deelee met platen . in 8° - 8. 60.

Afzonderlijk :

Soldaten- en Pelotons-school , met de generale kom-

mando-woorden 1ste stuk. - 1. 80.

Bataillons-school 2de stuk. - I. 50.

Evoluliën van linie 3de stuk. - 1. 80.

Do platen uiet de verklaring . . 4de stuk, - 3. 50.
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Reglement op de excerciticn van de Infanterie , ingerigt voor

het theoretisch onderwijs bij de korpsen , inhoudende de

Soldaten en Pelotons-school , vervaardigd door den Generaal-

Majoor Diblitz, en geapprobeerd door Z. M. den Koning ,

2 stukjes , in Zakformaat. f I. 00.

op de exercitien en manoeuvres der Artillerie van

het Koningrijk der Nederlanden , geapprobeerd bij besluit

van Z. M. den Koning , van den 29sten November 1817,

n.o 56, 3 stukken, in 8° - 3. 75.

Afzonderlijk '

Algemeene bepalingen , Kanonier te voet', Kanonier te

paard , en school der stukken. 1ste stuk. - 1. 25.

Batterij-school 2de stuk. - I. 25.

Evolutien met batterijen , school der bediening van het

batterij en werpgeschut. . . . 3de stuk, - 1. 25.

• op de exercitien en manoeuvres der Kavallerie ,

6 deelen, met platen in 8", - 10. 40,

Afzonderlijk :

Grondbeginselen van het onderwijs. 1ste stuk. - 1. 00.

School des ruiters. .';... 2de stuk. - 1. 25.

Eskadrons-schooL 3de stuk. - 1. 00.

Manoeuvres en evolutien van linie. 4de stuk. - 1. 00.

De platen met de verklaring. . . 5de stuk. - 5. 75.

De exercitien voor de lans. . . 6de stuk. - 0. 40.

- —— op den inwendigen Dienst , de Politie en de Krijgs

tucht voor de Infanterie van het Koningrijk der Nederlan

den , laatste uitgave van den 21 Augustus 1817, litt. n.« 5,

in 8'. . . . - 1. 80.

• op den inwendigen dienst , de Policie en de Krijgs

tucht der Kavallerie van het Koningrijk der Nederlanden ,

gearresteerd bij dispositie van den Commissaris-Generaal van

Oorlog, van den 26 Januarij 1820, n.° 21, tweede druk,

in 8' -2. 00.

-—— (Algemeen) voor den inwendigen Dienst der Marechaus

see , in het Hollandseh en Fransch, in 8°. . . - 1. 00.

. op de Policie , discipline en dienst der Marechaus

see, in het Hollandseh en Fransch, in 8°. . - 0. 60.

- voor den Garnizoens-dienst , gearresteerd bij Besluit

van den Uden Januarij 1815, n." 32, in 8°. . - 0. 75.

Hetzelfde werk extractsgewijze, inhoudende Art. 97 tot

153 inclusif, om ingevolge Art. 126 van het Reglement ,

op de wachten en in de' Kazerne 'te worden opge

hangen , 3 vellen , in Plano. - 0. 40.
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Reglement op &e Huisvesting of Kazernering van de Troepen

den van Staat , gearresteerd bij besluit van den 20 Juiij

1814, n,° I, in 8' , ƒ 0. 30.

—. (Marsch-) ten dienste van alle Militaire Korpsen of

Detachementen der Armee , gearresteerd bij besluit van den

3 Augustus 1814, n.o 33, in 8°. . . . . . . - 0. 30.

(Provisioneel) op de Monsteringen , de betaling en

Administratie der Landmagt , gearresteerd bij besluit van den

14den Februari} 1814, n.° 71, en geampliëerd lot ultimo

Junq 1815, in 8' <- 00. 50.

van Administratie bij de Landmagt , vastgesteld bij

Besluit van Zijne Majesteit van den lsten Februari] 1819,

litt. 15, in 8" - 1. 30.

——<— (Algemeene Voorschriften op de uitvoering van het

Provisioneel) van Administratie bij de Landmagt, vastgesteld

bij Besluit van Zijne Majesteit van den lsten Februari) 1819 ,

litt. 15, in 8°. . . - I. 30.

omtrent de Administratie , de aanvraag en het on

derhoud der draagbare "Wapenen bij alle de Korpsen der

Armee , gearresteerd bij Besluit van den 2den September

1815 , n." 53 , in 8° - 0. 80.

van Krijgstucht of Discipline voor het Krijgsvolk te

Lande der Vereenigde Nederlanden , in Zakformaat. - 0. 30.

voor de Koninklijke Militaire Akadeiuie , goedgekeurd

bij 's Konings besluit van den 27sten November 1827 , n.°

159; in 8°. {officiële uitgave) ... .... - 1. 50.

voor het Koninklijk Instituut voor de Marine te Me-

benblik (officiële uitgave, op last van het Departement van

Marine) , in 8' - 1. 00.

op de tnrigting van het Militaire Onderwijs bij de

Koninklijke Nederlandsche Armee, vastgesteld bij koninklijk

besluit van den 25sten September 1826, n." 9, gevolgd

van de Voorschriften omtrent de inrigting in de Toon- en

Zangkunst bij de korpsen der Armee , en van het examen

door de Iste Luitenants der Infanterie, Kavalerie en Mari

niers , tot het erlangen van aanspraak op bevordering tot

Kapitein of Ritmeester , in 8°. ...•...- 1. 00.

op de zamenstelling van en het onderwijs bij de ba-

taillons Mineurs en Sappeurs , benevens voorschrift van exa

men door de Militaire opziglers der Fortificatien en de on

der-officieren bij de bataillons Mineurs en Sappeurs afte-

leggen , tot het verkrijgen van den rang van officier en de

wijze waarop hetzelve afgenomen zal moeten worden; ge

arresteerd bij besluit van Z. M. van den 18 September 1829,

n.° 34 in 8o - 0. 50.
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Roorda van Eysinga , Nederduitsch - Maleisch en M aleiseh-

Nederduitsch Woordenboek , 2 dealen , in 8°. . J 10. 00.

Rvsz, {A.) Handboek van de beoefende leere der genees-

middelcn voor Veeartsen , naar de vierde verbeterde en

vermeerderde uitgave ; uit het Hoogduitsch vertaal d door

G. van Olivier, met eene plaat, in 8°. ... - 2. 60.

Savart, Beginselen der versterkingskunst, naar het Frans;ch door

F. P. Gisius Nanning , 2 deelen , met platen , in 8'. - 10. 00.

Beginselen der Veldverschansing , naar het Franscli ,

door denzelve, 'met platen, in 8°. , .... - 5. 25.

———— der Vestingbouw, naar het IJransch,

door denzelve , met platen in 8o -.4. 75.

Scharnhorst, (von) Militair Zakboek tot gebruik in het veld,

nieuwe en uit het Hoogduitsch, geheel naar den ;;eest der

liedendaagsche krijgskunde omgewerkte en vermieerderde

uitgave , door de Kapiteins Delprat en Seelig , tweede

druk , met platen en tabellen , in 8o - 7. 00.

Schmidt , {T. R.) Beginselen der Hoogere Meetkunst;, bevat

tende de toepassing van de Stelkunst, op bepaalde Meer-

kunstige vraagstukken, met platen, in 8°. . . . - 4. 25.

. Beginselen der Differentiaal en Integraal-rekening ,

met platen , in 8° '. . - 5. 25.

Beginselen der Statica , Iste deel , (Statica der vaste

Ligchamen) met platen, in 8o 6.00.

Beginselen der idem, 2de deel, (Statica der Vloei

stoffen,) met platen, in 8* - 4. 50

. Beginselen der Dynamica, met platen , in 8'. - 6. 50.

. Beginselen der Stelkunst , vrij gevolgd naar heit Fransen

van La Croix , tweede druk , in 8° . - 4. 80.

. Beginselen der Meetkunst, als voren, tweede druk,

in 8° Y 5. 00.

Beginselen der Goniometrie en Trigonometrie, als

voren , tweede druk, ia 8o - 1 50

Grondbeginselen der beschrijvende Meetk unst als

voren, tweede druk, in 8° — 4 00

——— Nagelaten Wiskundige Verhandelingen, mot platen.

,n 8o' - 4. 00.

Soldatenschool voor de Koninklijke Nederlandsche Infanterie,

{originele uitgave), in klein formaat. . . . . - 0. 50.

Staats-Almanak der Vereenigde Nederlanden , (officièlt uitgave)

voor den jare 1815 - 7. 00

1810— 1830, in 8'., iedere jaargang a . . - 4. 50.
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Strabbe- , (A. B.) Inleiding tot de Mathematische Wetenschap

pen , of gemeenzame leerwijze der Arithmetica en Algebra,

2 dei'len , derde verbeterde druk , in 80. . . , f 3. 00.

Surinaa msche Almanak voor 1825, 1827, 1828 en 1829, in

I2o. , iedere jaargang a . . . . -3. 00.

Tableau van opvolging der Kommando's en de Evolutien van

Linie , getrokken uit het Reglement op de Exercitien en

manoeuvres der Infanterie , in 80 - 1. 00.

Teupken , (J. F.) Beschrijving hoedanig de Koninklijke Neder

lands•che Troepen en alle in Militaire betrekking staande

persoiaen , gekleed , geëquipeerd en gewapend zijn ; bene

vens het vervolg , 2 deelen ; met 69 gekleurde platen en

gegraveerde titel , in folio , en gebonden. ... - 38* 00.

Twent , Zeemans-woordenboek , of verzameling der meest ge

bruikelijke Hollandsche Zee-kunstwoorden en spreekwijzen ;

in het Fransch en Engelsch overgezet , in 8°. . - 2. 20.

Vaudoncourt , (G. de) Memorie over de Grondbeginselen der

Strategie, uit het Fransen vertaald door Frankamp; Kapitein

der Artillerie, in 12° - 0. 75.

Verhandeling over den dienst bij de ligte Troepen in het Veld ,

benevens proeve van Manoeuvres voor Flankeurs ; uit het Fransch

vertaald , door A. van. der Hoop, met platen, in 12', - I. 80.

Verzameling van Modellen , behoorende bij de algemeene

Voorschriften , gegeven door den Commissaris-Generaal van

Oorlog op de uitvoering van het provisioneel Reglement van

Administratie bij de Landmagt , van 1 Februarij 1819, in

folio. . - 10. 00.

Voorschr ift , volgens welke de Balaillons bewegingen der in

fanterie op eene versnellende wijze (au Pivot Mouvant)

zullen worden verrigt , mitsgaders eenige Provisionele be

schikkingen, gegeven op last des Konings den ldden Sep

tember 1818, in 8'. - 0. 30.

Voorschriften betreffende de Administratie bij de Korpsen van

de Armee in l1et algemeen, en in het bijzonder ten opzig-

te van de verzameling der Administratie van de Bataillons

tot ied.sre Afdeeling Infanterie behoorende , gegeven den

15den Juhj 1816 , in 8' - 1. 00.

— Ibetrekkelijk het onderhoud , de reparatien en het

vervoeren, der nieuwe Nederlandsche Infanterie Geweren

en verdere draagbare Vuurwapenen, gegeven bij disposi

tie van den Commissaris-Generaal van Oorlog , den 15den

Mei lffiil, n«. 42 , in 8'. 0. 40.

van examen door de Iste Luitenants der Infanterie ,

Kavaleri é en Mariniers af te leggen , tot hel erlangen van

aanspraak op bevordering tot Kapitein of Rilmeester, krach

tens arl;ikels 4 en 5 van Z. M. besluit van 25 September

1826, n'. 9, in 8° - 0. 30.
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Voorschriften ter regeling vaD de Studien der Heeren Officieren ,"

en betrekkelijk het afleggen .van examen , vastgesteld bij

Koninklijk besluit van den 25sten September 182(i , n". 9 ,

in 80. . ƒ 0. 3»

Wcrndlv en Jngelbeeh , Maleische spraakkunst , in 4to. - 6. 00.

Weiland en Landt e' , Nieuw Handwoordenboek der Neder-

duitsche en Fransche talen, J828, 2 deelen , vernieuw

de uitgave , in 12' - 7. 00.

Hetzelfde werk , gebonden/' halve fransche banden. - 8. 50.

Wet van den 30sten April 1815, houdende instelling van de

Militaire Wülems-Orde , en Reglement van administratie en

discipline voor dezelve Orde ; in 8" - 0. 40.

. omtrent den vervoer van buskruid , oorlogsbehoeften en

brandstoffen , gearresteerd bij Z. M. besluit van den 2flsten

Januairj 1815. n°. 57 , in 8° - 0. 40.

van den 8sten Januarrj 1817, omtrent de inrigting der

Nationale Militie , en de nadere verorderingen deswege van

den 8sten November 1818 en 27 April 1820 , in kl. 8". - 1. 20.

. op de Schutterijen van den Uden April 1827 , met

bijvoeging der voornaamste motieven , waarop dezelve is

daargesteld ; uit echte bronnen verzameld ; gevolgd van

een alphabetisch Register , benevens het Reglement op derzelver

exercitien en manoeuvres, in klein 8J. ....-]. 25.

De Wet afzonderlijk met het Register. . . - 0. 70.

Wetten en besluiten nopens de nieuwe Nederlandsche Ma

ten en Gewigten , in 8". . - 2. 40.

Windel , ( C. P.) over de Recrutering ; naar het Fransch van

J. L. R. von Kirchhoff, in 80 - 0. 55".

Wolff, [J. W. G ) Zedekundig Handboek voor den militairen

Stand , in klein 80 0. 75.

VBRnANDELIKaEN , BEKROOND DOOR HET DEPARTEMENT

VAN OORLOtt.

Hferkes , over de beste wijzen , on in verschillenden aard

van gronden, revêtements-muren te fonderen , 1826 , met

platen , in 8° • 8) ... ƒ 2. 20.

Beaulieu , wegens het ontwerp van eene ophaalbrug , 1827 ,

met eene plaat , in 8' - 1. 00,

Oortwijn , wegens de voor- en nadeelen der contra-escarpmu-

ren bij vestingen, 1827, in 8°. , met eene plaat. - 1. 00.

Laurillard dit Fa/lot , over een nieuw en beter systhema van

bevestiging , 1827 , in 8°. , met eene plaau . . • 0. 30.

 

I



Bij dezelve zijn mede te behomen de navolgende

Werken , Atlassen en Kaarten , waaronder die ,

welke voorgeschreven zijn naar aanleiding. van het

Koninklijk besluit vanden 25sten September 1826 ,

n.° 9 , regelende de bepaalde studien van de

Heeren Officieren derNederlandsche Armee , als :

Aide memoire a 1'usage des Officiers d'artillerie, Paris 1819,

2 vol , 8°.

Baudusson , koordentafels of de juiste transporteur , Brussel

1827 , klein 8o J 0. 90.

Beuscher , Handleiding voor de Onder- Officieren tot de kennis

der theoretische en practische Wetenschappen der Artillerie ,

eerste stukje , klein 8°. . - I. 80.

Beijer , Handleiding tot den Nederlandschen stijl , Rotterdam

1827 , {derrie druk) , in 8°. . - 4. 50.

Beknopte handleiding tot den Nederduitschen stijl,

Rotterdam, 1823, klein 8D 0. 90,

Krijgskundige aardrijksbeschrijving , Zutphen 1328.

lste deel , in 8'. .' . . . ... - 3. 00

Bousmard, Essai général de fortification , Paris 1814, 4 vol,

in 8°. , et atlas in quarto.

Brade , Bouwkundig handboek , 'sHage 1825, 3 deelen, m

quarto , met platen. - 24. 80

Breugel , (van) Korte en gemakkelijke wijze om de Maleisc.be

' taal te leeren verstaan ,. Haarlem 1823, in kl. 8°. - 1. 00.

Brué , Atlas classique de géographie ancienne et moderne ,

Paris 1828, in folio , relié.

Bruining , Nederduitsche Synonimcn , Rotterdam 1820 , 2 dee

len , in 8° 7. 25.

algemeen aardrijkskundig woordenboek en supplement ,

Rotterdam 1823 , 2 deelen in 8°. , met eene kaart. - 24. 60.

Buret de Longchatnps , les fastes universels ou tableau histori-

ques , chronolog&ues et géographiques , 2me edition , Bruxel-

les 1823 , in folio.

Callet , tables de logarithmes , Paris 1827, in 8°.

Carnot , de la défense des places fortes, Paris 1811, avec

figures , in 8".- Memoire sur la fortification primative , Paris 1823 ,

avec fig. , in 8°.

Carte , (Nouvelle) du Royaume des Pays-Bas et du Grand

Duché de Luxembourg , la Haye 1826 - 4. 50.

Dezelfde kaart op linnen en op etui. . . - 6. 00.
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Charles , (Ie Prince) Principes de la strategie , dévéloppés par

]a rélation de la compagne de 1796 en Allemagne , traduii

par Ie Général Jomini , Paris 1818 , 3 vol , avec un atlas

militaire , in 8".

Code militaire pour 1'armée de terre des Pays-bas , la Have

1816 , in 8°. . f 2. 50.

Couturier, (Ie) Dictionnaire portatif et raisonné des connais-

sances militaires , Paris 1825 , in 8°.'

Dam , (fan) Zedekundige lessen en voorbeelden voor Ne-

derlandsche Krijgslieden , Gent 1829, klein 8°. . - 0. 50.

Day , Handboek ter vervaardiging van krijgskundige opstel

len , benevens verzameling van toegepaste voorbeelden,

Delft 1820, 2 stukken, in 8' - 1. 80.

Decker, Traite élémentaire d'artillerie , a 1'usage des militaires

de toutes armes , traduit par Ravichio de Perersdorf et

Nancy , Paris 1825 , in 8'.

——— la petite Guerre , ou traite des opérations secondaires

de la Guerre , traduit par Ie même , Paris 1827 , 3 vol , ia

8°. en etui.

Delpradl , Verhandeling over de zijdelingsche drukking der

aarde, Delft 1824, met eene plaat ,' in 8°. . . - 1. 50.

Verhandeling over de baan der voortgeworpene lig-

chamen, Delft 1826, in 8°. . - 1. 80.

Over de vorderingen in den aanval en verdediging

der sterkte plaatsen, Delft 1825 , in 8'. . . . - 3. 00.

Doorman , ( f. en J.) Proeven van eene wiskundige Cursus

voor de Officieren van de Nederlandsche Landmagt , 's Hage

1830, Iste stukje, in 8° - - 1. 25.

Douglas , (Howard) Essai sur les principes et la construction

des ponts militaires, traduit de 1'anglais , par Vaillant ,

1814 , avec fig,, in 8".

Drieu , Ie guide du Pontonnier , Paris 1820 , fig. in 8".

Durturbie , Manuel de 1'artilleur , Paris 1794, fig, , in 8*.

Eloquence militaire ou 1'art d'émouvrir Ie soldat , Paris 1818 ,

2 vol , in 8".

Elout , Maleisch , Nederduitsch en Fransch, woordenboek , naar

het Maleisch en Engelsen woordenboek van W. Marsden ,

Haarlem 1825, 2 deelen in gr. 4. - 24. 00.

Franc, Handleiding tot de scheepsbesturing , alsmede de aan-

teekeningen en uitbreiding op hetzelve door den lsten Luit.

Pilaar , Delft , 2 deelen , in kl. 8' - 2. 40.

Ga' de Vernon , Traite élémentaire d'art militaire et de for-

tification, Paris 1805, 2 vol avec fig., in 4'.

Geelhoed , Onderwijs in de behandeling der aardglobe , Ley-

den 1826 , in 8\ - 1. 40.
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Geélfioed Onderwijs in de behandeling der hemelglobe , Dord

recht 1826 , in 8'. ..........,ƒ '2. 40.

Geerling , Wis- en Krijgskundige oefeningen, Arnhem,

10 stukjes , in 8" - 6. 00.

Genabeth , Zede' en letterkundige lessen , of bloemlezing uit

Nederlandsche Dichtere of Prozaschrijvers , Brugge 1829 ,

in 8' ......... 3. 30.

Gosselin , Alphabetische naamlijst der gemeenten en derzelver

onderhoorigheden , uitmakende het Koningrijk der Neder

landen , Amsterdam 1826, 2 deelen , in 8?, , , ' — 7. 80.

Qauvion saint Cvr , Memoires sur les camgagnes du Rhin ,

et de Rhin- et Moselle de 1792 jusqu'a la paix de canipo-

formio , Paris 1829 , 4 vol , in 8°. et atlas.

Guibert , Essai général de Tactique , précédé d'un discours:

sur 1'état actuel de la politique et de la science militaire

en Europa, Paris 1803, 2 vol, avec fig., in 4°.

Handboekje voor Kanonniers, uitgegeven door een voormalig

Artillerie-Offi,cier, 's Hage 1822, 2 stukken, 3de druk,

in klein 8' - 2. 10.

Haug , de dertigjarige oorlog , Delft 1826 , 2 deelen , 8". - 8. 40.

Hayne , Elemens de topographie militaire , Paris 1806 , aveo

fig. . i» 8',

Jtoey, (van) Verhandeling over het buskruid, Delft 1822, 8°. - 1. 20.

' beschrijving wegens het gieten van het metalen ka

non, in 's Rijks geschutgieterij , te 's Hage, 's Hage 1827,

met platen en tafelen , in 8° - 2. 60.

Huguenin , Het Gietwezen in 's Rrjks ijzer-geschutgieterij

te Luik ; met betrekking , zoo tot het vervaardigen van ge

schut, projectilen , enz., als tot de gebruikt wordende ijzer

soorten , en derzelver bewerking, 's Hage 1826, met 13

platen steendruk en 10 tabellen , in groot 4to. - 9. 73.

— Verhandeling over het Nederlandsche ijzer, gevolgd

van eenige. aanmerkingen over den toestand der Nederland

sche ijzer-fabrieken , 's Hage 1823, in 8". . . - I. 25,

'" Verhandeling over het gebruik van gloeijende ko

gels , 's Hage 1819, met platen, in 8". ... - 1. 25.

." Verhandeling over de Ricochet-schoten , 's Hage 1818 ,

met eene plaat , in 8' • . . , 0. 90.

Jomlnl , Traite des grandes opérations militaires , contenant

1'histoire critique et militaire des guerres de Frederic II,,

eomparées au systéme moderne, Paris 1818 , 3 vol, in 8".

avec un atlas militaire.

Introdurtion a 1'ëtude de grandes Combioaisons de

h Strategie et de la tactique , Paris 1829 , in 8". avec fig
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Jomini, Inleiding tot de groote strategische en laktische

operatien, 'sHage 1830, in kl. 8° ƒ 1. 40.

Instructie voor de Guides, Namen 1825, in 24". . - 0. 25.

Instructie (Provisionele) voor het Hoog Militair Geregtshof,

's Hage 1826 , in 8' . - 0. 80.

Instruction provisoire pour la Haute Cour Militaire , LaHaye.

1816 , in 8» - 0. 80.

Kaart (Choro-Topographische) der Noordelijke Provincien van

het Koningrijk, der Nederlanden , volgens het ontwerp der

géodesische en astronomische waarnemingen van den Lui

tenant-Generaal Baron Kraijenhqf, ia 9 bladenen bladwij

zer , 's Hage 1820 - 52. 00.

————— der vijf Werelddeelen, in 6 bladen , Haarlem - 3. 60.

———— van het Koningrijk der Nederlanden en het Groot-

Hertogdom Luxemburg , ingerigt als postkaart , verbeterd

tot in 1824, 's Hage 1820. . . . . . . . - 4.50.

Kampen , (van) Staat- en Aardrijkskundige beschrijving van

het Koningrijk der Nederlanden , Haarlem 1827, met eene

kaart, tweede drui , in 8J - . 4. 20.

. Verkorte geschiedenis der Nederlanden of der XVII

Nederlandsche Gewesten, van de vroegste tijden tot op de

vrede te Parijs in 1815, Haarlem 1827/ 2 deelen , met

platen, tweede druk, in 8° - 9. 80.

Krayenhoff', Verzameling van hijdrographische en topographi-

sche waarnemingen in Holland, 's Hage 1813, met 3

kaarten , in 8° - 6. 50.

Hetzelfde werk in het Fransc/i. ...... 6. 50.

Voorschriften wegens het plaatsen van Büksem-aflei-

ders, 's Hage 1819, in 8» -0.40.

Kuipers, ITz. , Voorbeelden tot oefening in het natuurlijke of zoo-

genoemde kunstmatig lezen, Groningen 1825, in kl. 8". - 0. 20.

Lande , (de la) Tables de logaritlimes , pour les nombres

et pour les sinus, Paris 1824, I vol. in 18".

La/Iemand , traite théorique et pratiqüe des opérations secon-

daires de la guerre, Paris 1824, 2 vol. in 8°. et atlas in 4".

Lapte, Alias classiqnc et universel de géographie ancienne et

moderne , Paris 1828 , in fol. relii.

Leliman , Die lehre der situation-zeichnung oder anweisung

zurn richteen erkennen ivnd genauen abbilden der erd-

oberflache , in topographischen charten, und situation-pla-

nen , heraus^egeben und mit erlauterungen vérsehen von R. A.

Becker und C. A. Fischer , Dresden 1828, 2 theilen mit atlas.

Mager , Volledigo en grondige handleiding tot het teekenen

van Land- Zee en Hemelkaarten , Amslcrdam 1826 , 2

»tukken, met platen, in 8* - 7. 40.



( i6) \

Keulen , ( vcm der ) berekening van den teerling - inhoud

eeniger aardwerken , meest bij de artillerie voorkomende ,

Delft, in 80 ƒ 1. 10.

Merhei , Inleiding tot de beoefening der Vestingbouwkunde ,

Brussel 1825 , 2 deelen , in 4to. . . ) . . . . - 10. 00.

- Verhandeling over het belang der Vestingen van den

Staat, Brussel 1826, 2 deelen, in 8° -4. 00.

. Memorie , behelzende eenige der belangrijkste krijgs-

gebeurtenissen gedurende het leven vau Menno Baron vait

Coelioorn , 's Hage 1825, in 80 . -2. 00.

. —- Stelsel der oorlogsvuurpijlen, naar Congreve, Mont-

gëry en anderen , voorzien van een aanhangsel over het

Perkinsche-stoomgeschut , met platen en tabellen, 's Hage

1829, in 8°. . - 3. 00.

Memorien over twee ontwerpen der vestingbouw be

treffende als : Ie. eene nieuwe bevestigings-manier en 2e. een

model-bomvrij buskruid-magazijn, 's Hage 1830, met pla

ten , in 8° - 3. 50.

— —.— Ontwerp van eene bevestigings-manier enz. , 's Hage

1830, met platen, in 8". ........ - 2. 20.

Ontwerp van een model-bomvrij buskruid-magazijn,

's Hage 1830, met platen, in 8° - 1. 50.

Militair Wetboek der Vereenigde Nederlanden , 's Gravenhaze

1814, 2 deelen, in 8' 4. 85.

Muller , Theorie sur 1'escrime a cheval , Paris , 1 vol. , avec

Eg. , in 4to.

NiTining , (Gisius) Handleiding tot de werkdadige Meetkunst,

Delft 1828, 2 deelen, met platen, in 8". . . - 9. 00.

Nieuw Leerboekje ten gebruike der Schoolkompagnien , Gend

1824, in klein 8". .......... . - 0. 20.

Noiset Sai/it-Paul , Traite complet de fortification , Paris 1818,

3 vol. hg. 80.

Pasteur , Handboek voor de Ingenieurs , Zutphen , 1827 , 3

deeien , in 80 - 12. 00.

Pertusier , La fortification ordonné d'après les principes de

la strategie et de la balestique moderne , Paris , 1820 , in 80.

avec atlas, folio.

Pilaar , Handleiding tot de kennis van het schip en deszelfs

tuig , Delft 1826 , in 8' - 2. 00.

Proeve van eene handleiding tot de kennis der Zee-

. artillerie , Delft J828, in 8" -1.40.

Beknopte Verhandeling over de seinen , bij de Nc-

derlandsche zeemagt in gebruik, Delft 1829, in 80.;- 0. 50.

Piicten der Officieren en Manschappen , behoorende bij de

korpsen Marechaussees, Brugge 1829, in 8°. . . - 0. 60.
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Vnlllt YViis?eerige en Staatkundige geschiedenis del. wereld ,

Amsterdam 1828, 5 deelen , 2de druk , gr. 8o. ƒ21.00.

Kort overzigt der algemeene geschiedenis, Arnhem

1826 , tweede druk , in klein 8". - 1. 10.

Pontontrein , (korte schets van den Nederlandschen) , Delft

1826, gr. 8' - 0. 30.

Prinsen , Eerste oefeningen in het lezen , Haarlem 1819, in

klein 8° • • - 0. 10.

. Gemakkelijk leesboekje voor de laagste klasse, Haar

lem 1824, in klein 8o - 0. 20.

Proefnemingen , gedaan door de fransche Marine , ' omtrent

de bembe kanons ; met aanwijzing van den invloed, welke

dit nieuw wapen kan hebben op het stelsel der zee-oorlo-

gen , met eene plaat en 2 tafe'.en, 's Hage 1826 , iu 8'. - 1. 80.

Piijsverhandeling, betreffende het approvisionnement van ves

tingen, met vele tabellen, 's Hage 1822, in 8°. - 2. 20.

. betreffende de constructie van militaire wachthuizen,

's Hage 1823, met platen, in 8". . . . . . . - 1. 20.

. i- Omtrent de eerste versterkings -manier van Coehoorn,

's Hage 1823, met platen, in 8°. - 3. 00.

Over het ontwerpen van dijkposten, 's Hage 1823.

met platen, , in 8o ....... 1. 20.

Betreffende de vorderingen in den aanval en de ver

dediging der vestingen, sedert het jaar 1629, tot op dezen

tijd, 's Hage 1823, met platen, in 8°. ... - I. 50.

Roche-Aymon, Introduction a 1'étude de la Guerre , Weimar

1802 , 4 vol. 8°. et atlas in folio.

Over de ligte infanterie , of aanmerkingen onn

trent de inrigting, het onderwijs en de taktiek der ligte in

fanterie, 's Hage 1825, in 8o. .'.;....— 2- 80.

Hogniat et Marlot , considérations et remarques sur 1'art de la

guerre, Paris 1820, 2 vol. in 8°.

Buggierl, Élémens de pyrotechnie, Paris 1821, fig. in 8o.

Sage, {Le) Atlas historique, généalogique , chronologique/ et

géographique , Bruxelles 1825, 1 vol. folio.

Savart, Cours élémentaire de fortification , redigé d'après les

ordres du général Bellavène , Paris 1830 , 2 tom 1 vol.

avec fig. , in 8o.

Schorten , Gids voor de onder-Officieren en Korporaals van

de Infanterie, Gent 1828, en het bijvoegsel, met platen,

kl. 8o - L 2».

• het bijvoegsel afzonderlijk - 0. 25.

Scheel, (de) Mémoires d'artillerie , contenant 1'artillerie nou

velle, Paris 1794, 1 vol. avec fig., in 4to.



Schrant , Beknopte natuur- en staatkundige beschrijv'ng Tan liet

Koningrijk der Nederlanden , Gend 182b, in klein 8u. ƒ 0. 50.

'J—: Kort overzigt .van de geschiedenis der Nederlanden ,

Gend 1827, in klein 8o. - 0. W.

Sesseler , Handboek ter vervaardiging van ernstvuurwerken ,

Delft 18:23, roet platen, in 8>V . • • . • . • . -5. 00.

Siderius , Theorie van de Vestingbouw , Leeuwarden 1765 ,

niet platen , in 8o.

Siegenbeel , Verhandeling over de spelling der Nederduitsche

taal , Dordrecht 1827 , vierde druk , in 8o. . . -2. 40.

Woordenboek voor de Nederduitsche spelling , Dordr.

1829, nieuwe druk, in 8°. ....... . - 2. 40.

Strass , Ie cours de temps , ou tableau de 1'histoire universelle

depuis 1'antiquilé la plus reculée jusqu'a nos jours, La Haye

en 3 feuilles enluminé ,....-7. 00.

Dezelve op linnen en rollen - 10. 00.

Stuart, Romeinsclie geschiedenissen, 's Gravenhage 1824, 20

deelen, met portrait , klein 8°. • -36. 00.

Tielcke, Onderrigt in den Velddienst, Amst. 1799, 3 dee

len 4 stukken', in 8" • . - 15. 00.

Vauban, traite dé la défense et de 1'altaque des Places, nou

velle edition, par Augoyat , Paris 1829 , 2 vol. in 8°. , et atlas

in qua il o.

Velddienst tot onderrigt voor Onder-Officieren en Korporaals

der Infanterie, Maastricht 1828, klein 8°. . . - 0. 25.

idem in bet fransch , klein 8° - 0. 25.

Verdam. , Gronden der toegepaste Werktuigkunst (inleiding ,

bevattende de allereerste gronden der WiskunSt ,) Groningen

1828, in 8». - 2 70.

. Gronden der toegepaste Werktuigkunst (bevattende

de algemeene gronden der Werktuigkunst , ) idem 1829 ,

1ste deel 1ste stuk - 1. 20.

. Idem, eerste deel 2de afdeeling, (inhoudende de be

schouwing der eenvoudige werktuigen, in derzelver evenwigt

en beweging; aanwijzing van derzelver doelmatige aanwen

ding enz.) idem 1829, in 8o - 2. 50.

' Idem , eerste deel 3de afdeeling , (over de sterkte van

materialen , toegepast op het bepalen van de afmetingen der

eenvoudige werktuigen) idem 1829, in 8o. ... - 1. 20.

Voorschriften omtrent bet Tirailleren en het Defileren der

Korpsen Infanterie, Utrecht, in kL 8o. . . . . -, 0. 40.

Voorschriften ter oefening in. het kunstmatig schrijven , n°. 1,.

tot 20, in 4to ,......- 0. 62*
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\Farnery , B.emarquês sur la cavallerie , faris 1828 , nouvelle

c'i/i tion , in 12°»

Weiland^ Nederduitsch Taalkundig Woordenboek , Dordrecht ,

11 deelen, in 8°. - 33. 75.

Beknopt Taalkundig Woordenboek, Dordrecht 1826, 1ste,

2de, 3de en 4de deel , inhoudende de letters A-R, in 8°. - 19. 204

Handwoordenboek voor de spelling der Hollandsche

taal, 'sHage 1B12, in 8». ......... 6. 00.

Nederduitsche Spraakkunst , uitgegeven Jn naam en op

last van het Gouvernement , Dordrecht 1829, in 8°. - 2. 40.

Verkorte Nederduitsche Spraakkunst , ten dienste

der Scholen, Dordrecht 1825, in klein 8°. . . - 0. 55.

. Kunstwoordenboek, 's Hage 1824, in 8o. . - 6. 00.

——— en Landré , Woordenboek der Nederduitsche Synoni-

men, 's Gravenhage 1821 , 3 deelen, in 8o. . . - 13. 50.

TFintetshoven en Mauvillon, de Militaire Sophron, aan zijne

jonge onervarene Kameraden, 'si Inge 1805, in klein 8o. - 1. 80.

Wiskunstige toepassingen voor de teeken-lessen, Delft, 8o. - 2» 00.

Woordenboek, (Algemeen) van Kunsten en Wetenschappen,

bijeenverzameld door G. Niemvenhuis , Zutphen , 8 deelen ,

in 8o 50. 65.

(Algemeen noodwendig) der zamenleving , Amst. 1830,

Iste aflevering, in gr. 8° - 0. 60.

Wurth , ainé , Lecons bollandaircs de littératurc et de morale ,

ou recueil en prose et en vers , des plus beaux morcaux

de la langue hollandaise dans Ia littératurc des trois der-

niers Siècles , ouvragc classique , a 1'usage des établissemens

d'instruction publics et particuliers , Luxembourg 1829,

2a. Edition , 1 vol. in 8°.

Wak Roelandszoon, (van) Algemeen Aardrij kskundig Woorden

boek, Dordr. 1821, 7 deelen, in 8o - 36. 75.

—— Beknopt aardrijkskundig schoolboek , volgens de

oieuwsle landvcrdecliug , Zutphen 1824, in klein 8o* - 0. 90.
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