Rook- en nevelmaskeering.
DOOR

G. FABIUS,
Kapitein der Artillerie.
I. Inleiding.
„Mozes en de Israëlieten werden door een wolk door de wildernis
geleid. En als zij halt 'hielden, verdween de wolk voor hun aangezicht
en plaatste zich achter hen, tusschen hen en hun vervolgers."
In dit Bijbelsch verhaal ligt het beginsel omtrent het gebruik van
rook in den oorlog.
In de oorlogen der oudheid en der middeleeuwen vervulde rook een
groote rol by de Grieken, de Romeinen en de Galliërs. Zij gaven
's nachts seinen met vuren, doch overdag met rook.
In den slag bjj Waterloo hing de rook der kanonnen zoo dik over
het terrein, dat hij de beweging der troepen geheel onzichtbaar maakte.
Nimmer werd echter een grooter gebruik van rook gemaakt dan in
den wereldoorlog.
In het begin van dien oorlog, toen CHUROHILL'S belangstelling reeds
op rookmaskeering gevestigd was, stelde Lord DUNDONALD hem de
geheime papieren van zijn grootvader, den bekenden admiraal COCHRAN,
ter beschikking. Z\] betroffen het werken met rook en giftgassen bjj den
aanval op verdedigingswerken.
By deze papieren vond CHURCHILL op de binnenzijde van den omslag
de door admiraal COCHRAN eigenhandig geschreven woorden:
„To the Imperial mind, one sentence will suffice: All fortifications,
especially marine fortifications, can under cover of dense smoke be
irresistibly subdued by fumes of sulphur kindled in masses to windward of their ramparts."
II. Soorten van rookgevende stoffen en wijzen van gebruik.
M en gebruikt als rookgevende stoffen -.
Phosphorus. De gele phosphorus is gevaarlijk voor de bediening,
de roode phosphorus is ongevaarlijk, doch niet zoo zeker werkend als
de gele.
Zwaveltrioxyde. Voor het vullen van rookgranaten.
Rookend zwavelzuur. Voor het vullen van granaten en voor het
medevoeren in tanks, vliegtuigen en schepen.
Chloorsulf onzuur en oleum (d.i. zwaveltrioxyde opgelost in zwavelzuur). Als rookend zwavelzuur. Dbor chloorsulfonzuur op ongebluschte kalk te laten druppelen ontstaat onmiddellijk eene heftige
nevelvorming. Het geeft brandwonden op de huid.
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E enige chlorieden. In gasfakkels (toxicsmoke candles).
Hexiet. In hexiet-rookhandgranaten, hexiet-rookkaarsen.
Mengsels van naphtalme, krullen, zaagsel en ammoniumsulfaat, van
naphtaline, kool en salpeter.
„Berger" rookgassen.
De rookwolken van phosphorus en van hexiet zgn niet geheel onschadeljjk.
De rookmaskeering wordt verkregen door het verwekken van rookgordijnen.
1°. Uit rook- en neveltoestellen:
smoke box
gewicht 50 KG.,
»
knapsack
40 „ ,
Nebeltrommel
95 „ ,
Nlebeltopf
69
Niebelkasten
34
a fumée froide,
appareil Verdier
hoogte van de wolk 25—60 M.,
a fumée chaude,
,,
Berger
hoogte van de wolk 125—100 M.,
rookpotten,
rookkaarsen, rookfakkels.
2°. lTit rook- en nevelmunitie:
rook- en nevelgranaten,
gevuld met phosphorus, zwaveltrioxyde of chloorsulfonzuur,
rook- en nevelbommen (eventueel uit vliegtuigen),
gevuld met Bergermengsel of chloorsulfonzuur,
rook- en nevelhandgranaten,
gevuld met phosphorus of hexiet,
rook- en nevelgeweergranaten,
gevuld met phosphorus.
3°. U|it vechtwagens:
en wel uit bijzondere daarin aangebrachte toestellen voor het vernevelen
van chloorsulfonzuur of oleum.
4°. Uit vliegtuigen:
en wel uit sproeitoestellen, die uit 3 tanks bestaan. In één tank
bevindt zich koolzuur onder druk, die den vloeibaren nevelverwekker
naar buiten drijft tegengesteld aan de vliegrichting en wel met een
snelheid overeenkomstig de vliegsnelheid. Bij windstil weder ontstaat
dan een nevelgordijn, dat rechtstandig omlaag zakt.
5°. Geïmproviseerde methodes:
verbranden van roode phosphorus, al of niet gemengd met bloem van
zwavel, uit te leggen vóór het front,
vochtig stroo te verbranden als stoppels of in zandzakken,
verbranden van takkebossen, gedrenkt in teer enz.,
boschbranden,
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uitstorten van chloorsulfonzuur en oleum, of wel een mengsel
daarvan op den grond. Ben belangrijk deel dringt echter in den drogen
grond. Vochtige grond bevordert de neveldichtheid.
Omtrent den werkingsduur dezer verschillende toestellen en munitiën, zij het volgende medegedeeld:
Een „Nebeltrommel'' geeft ongeveer y2 uur lang nevel, die bij weinig
wind 11/2 & 2 uren blijft hangen. De kleinere apparaten werken gedurende korteren tijd.
Het „appareil Berger" der Marine werkt 12 a 15 minuten.
De „Engelsche rookfakkels" hebben een brandtijd van 3 a 5 minuten.
De „Hexiet rookkaarsen (groote van 16 KG.)" branden ongeveer 8
minuten. De kleine van 1,15 KG. ongeveer 5 minuten.
De „Hjexiet rookgranaten" hebben een brandtijd van ± 2,5 minuut
(waardoor men van deze 2 X zooveel noodig heeft als van de kleine
Hexiet rookkaarsen).
Omtrent het gebruik der genoemde middelen geldt het volgende:
ad. 1°. De rook- en neveltoestellen kunnen op drie wijzen worden
opgesteld:
a. In twee evenwijdige rijen, met eene tusschenruimte tusschen de
toestellen, die gelijk is aan of het dubbele is van den afstand der rjjen.
Die tusschenruimte hangt weer af van de soort van „rookgever" en
bedraagt 300 a 400 M.
O-

300 a.
400 M.

-*o-

-o
-o

-o
-o

-o

Indien bij deze opstelling de wind loodrecht op de rijen staat, wordt
het terrein met rook bedekt over een afstand van 50—100 M.
Deze wijze van opstellen zjj verder de „linie-opstelling" genoemd.
b. Verdeeld over het terrein.
In een vierkant van l KM2, worden 12 toestellen opgesteld als volgt:
O
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Wil men een grooter terrein innevelen, dan stelt men dergelijke
vierkanten schaaksgewijze op:
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Na 5 minuten geeft deze opstelling een rook, die 2 a 3 X de oorspronkelijke oppervlakte bedekt.
Deze wijze van opstelling z\j verder de „verspreide opstelling"
genoemd.
c. De opstelling in cirkels:
\
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Op lederen cirkel staan de rooktoestellen ± 100 M. uit elkaar.
Het te maskeeren gebied moet ± 150 M. binnen den binnensten
cirkel liggen.

De cirkels hebben een straalverscb.il van 50 a 100 M. en een straal
van 500 a 1000 M.
Rekening houdende met den wind en de waarnemingsrichting, wordt
een gedeelte der rooktoestellen in gebruik gesteld (zie de zwarte
stippen).
Deze wjjze van opstelling zy verder de „cirkelopstelling" genoemd.
De rookfakkels worden gebruikt om rookschermen te leggen onmiddellijk voor of naast eigen troepen. Ze zijn eenvoudig, goedkoop en
zeer bruikbaar.
Bij zjjwind heeft men voor 100 M?, frontbreedte 2—4 fakkels tegelijk
noodig. Dus per uur 20—50.
Bjj meewind: l fakkel per 10—25 M., d.i. 125—150 per uur voor
100 M. frontbreedte.
De hexiet rookkaarsen worden voor hetzelfde doel gebruikt.
Voor 100 M. frontbreedte bij een windsnelheid van 3 a 4 M. per sec.
zjjn 10 kleine kaarsen tegelijk noodig om breede rookwolken te verkrijgen.
Is slechts een smalle, lange wolk noodig, die als een coulisse het te
camoufleeren doel aan de waarneming van den vijand van den grond
af moet onttrekken, dan zijn de groote hexiet rookkaarsen te verkiezen.
Deze worden dan met 500 M. tusschenruimte ontstoken.
Voor het inrooken van eigen batterijen worden kleine rookkaarsen
ontstoken, op geruimen afstand boven den wind over voldoende breedte
verspreid.
Voor het onttrekken van batterijen aan waarneming van den grond,
in het bijzonder bij verplaatsingen, is een enkele groote hexiet kaars
in den regel voldoende.
De Engelsche rookinstructie geeft de volgende berekening van het
aantal benoodigde rookfakkels om 2000 M. eigen frontbreedte te dekken
bij een meewind van 3 M. per sec.
Men wenscht dan een scherm van 4500 M. breedte en wel 400 M.
vóór het te beschutten doel.
Om de 25 M. plaatst men één man, dus totaal 180 man.
Ieder ontsteekt om de 2' 2 fakkels. Dan z\jn gedurende 2 uur
21.600 rookfakkels noodig.
ad. 2°. Rook- en nevelmunitie wordt gebruikt om een doel frontaal
te beschieten over eene breedte, die 2 a 3 X <üe van net doel bedraagt.
Bij zijwind worden de projectielen dicht bij het doel gebracht; bij
meewind 300 a 400 M. voor het doel.
Daar dit rookgordijn vuur van den vijand trekt, omdat de eigen
troepen daarachter naderen, moet het niet dichter dan 500 a 600 M.
voor het eigen te beschutten doel worden gelegd.
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Wanneer bij z^jwind van 3 M. per sec. en bewolkte lucht een rookscherm, van 100 M. breedte wordt verlangd van eene 4 stukken-batterij,
dan z;jn volgens ERIK af EDHOLM en CUET DAHLQREN de volgende getallen munitie noodig:
Kanon

Aantal schoten om het Aantal schoten om het
masker te onderhouden
te leggen :
per minuut:

12—16
3—4
1—2

7.5 eM.
10.5 „
15
„

3—4
1—2
%— 1

Een Duitsch schietvoorschrift geeft voor rookbeschieting onder gunstige omstandigheden bjj wind mee voor een batterij van 4 stukken:

Kanon

7.5—7.7 cM.
10.5 cM. hw.
15 cM. hw.

Breedte
samenhangend
rooksluier
100 M.
150 „
200 „ 2 )

Aantal schoten
Aantal schoten om het masker te
onderhouden
om het te leggen :
per minuut 1) :
50—60
30—40
8—12

8—10
6—8
2—4

Rookhandgranaten worden op dezelfde wijze gebruikt als gewone
handgranaten. Zij worden gevuld met tintetrachloride, chloorpikrine,
chloorsulfonzuur, gele phosphor of hexiet.
Zü dienen om een lokaalscherm voor vijandelijke weerstandspunten
te stellen of wel om kleine af deelingen troepen korte tijdstippen te
maskeeren.
Rookgeweergranaten werden in groote hoeveelheden gebruikt voor
het verblinden van mitrailleurnesten en voor het maskeeren van kleine
aanvallende afdeelingen.
Tegen het einde van den wereldoorlog kwam de gecombineerde
„rookhand- en -geweergranaat", gevuld met gele phosphor. Deze werd
door de Engelschen voor de infanterie het beste geacht.
Als geweergranaat bruikbaar tot 220 M. en als handgranaat tot
45 M.
ad. 3°. Uit wchtwagens kan een rookbescherming worden gemaakt:
(i- door rookschieten uit een kanon of geweer;
b. door rookhandgranaten;
1
) Bij het schieten met phosphorgranaten worden de getallen in kolom 4 met de
helft
verminderd.
2
) Zoo noodig kan ook een stuk front van 300 M. mot rook belegd worden;
bij meewind worden dan 1% maal zooveel schoten vereiseht en eene wisselende
Vuurverplaatsing van 25 M. naar re. en li.
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c. door rookuitlaten (rookend zwavelzuur, ehloorsulfonzuur). Voor
dit laatste heeft een 7-tons Renaultvechtwagen van 40 PK. per minuut
110 cM3. rookend zwavelzuur noodig.
Men kan zich in dezen rook ophouden.
ad. 4°. Uit vliegtuigen kan een rookbombardement worden gegeven
met behulp van rookbommen, gevuld met phosphor, die zeer brandstichtend zijn.
Dit heeft echter voor het vliegtuig het bezwaar, dat het blootgesteld
wordt aan aanvallen van vijandelijke vliegers en aan het vuur der
luchtdoel-artillerie.
Men past deze wijze dan ook slechts toe voor het leggen van het
eerste rookscherm, dat daarna door de eigen artillerie met rookmunitie
onderhouden wordt.
Een beter en met zeer veel succes in Amerika toegepast middel is
het direct uitlaten van rookgassen uit sproeitoestellen, zooals reeds
beschreven werd.
Een dergelijk nevelgordijn kan eene dikte krjjgen van l—3 M., eene
hoogte van 50—100 M. en 11/2 uur blijven hangen.
In 8 a 10 minuten kan één vliegtuig op 300 M. hoogte een dergelijk
gordijn stellen over een afstand van 4 KM.
Voor eene uitvoerige behandeling van de rook- en nevelstoffen moge
ik verwijzen naar het artikel van kapitein S. SCHILDERMAN in „Mavors",
20e jaargang 1926.

III. Tactische inzichten voor het gebruik van rook in den landoorlog.
A. Overgenomen uit: „Oorlogsgassen en rook in den landoorlog",
uit het Zweedsch van Luit.-kolonel ERIK AF EDHOLM en Luitenant CTJRT
DAHLGREN, 1926.
1. In het algemeen.
Rook wordt hoofdzakelijk gebruikt met het doel eigen troepen te
verbergen om daardoor in de eerste plaats verrassend optreden mogeljjk
te maken en aan den anderen kant de verliezen te verminderen, die
door vijandelijk vuur kunnen ontstaan.
Het grondbeginsel voor het tactisch gebruik van rook is het verhinderen of bemoeilijken van de waarnemingen door den vijand. Den
vijand moeten de indruk en de bezwaren van nevel en duisternis worden
opgedrongen, terwyl de eigen troepen bij daglicht kunnen optreden.
Uit tactisch oogpunt wordt de werking van een rookscherm in zekeren
zin verschillend, naarmate dit wordt gelegd over of dicht voor den
vyand, dan wel dicht bij eigen troepen. In het eerste geval worden in
het algemeen de waarnemingsmogelijkheden en de gevechtswerkzaam*
heid van den vijand binnen (achter) het in ronk gehulde gebied verzwaard, waardoor eigen troepen indirect beschermd worden. In het
laatste geval worden eigen troepen verborgen achter het rookscherm
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tegen inzicht van uitgestrekte deelen van het vijandelijk terrein, waardoor eene meer directe bescherming verkregen wordt. Hierby moet
echter het rookscherm, om te maken dat daartegen gericht vuur geen
daarachter aanwezige troepen zal schaden, 500—600 M. daarvoor
gelegd worden.
Een rookscherm kan zoowel voordeelen als bezwaren voor eigen
troepen meebrengen.
De voordeelen van rook zijn o.a.:
Een rookmasker vergemakkelijkt troepenverplaatsingen in open
terrein onder vijandelijk vuur.
Een rookmasker maakt het mogelijk den vijand verrassend te lijf te
gaan. Men houdt den vijand achter een rookscherm in onzekerheid
omtrent de eigen bedoelingen. Wordt een aanval bedoeld en, zoo ja,
waar, of is het rookmasker alleen gelegd ter misleiding? Onzekerheid
daaromtrent geeft in de meeste gevallen den vijand aanleiding zijn
stellingen te bezetten, waardoor zijn troepen blootstaan aan artillerievuur.
De moeilijkheid, om uit te maken of het alleen rook is dan wel of
deze vermengd is met gas, heeft tengevolge, dat de vijand vaak genoopt
wordt de gasmaskers op te zetten, waardoor zijn gevechtswerkzaamheden worden gestoord.
Rookbelegging over de vijandelijke troepen verhoogt de moeilijkheid
om de aanvalsrichting en de verbinding met vóór en ter zijde opgestelde afdeelingen vast te houden.
Rookbelegging bemoeilijkt 's vijands vuur. De infanterie wordt verhinderd haar wapens te richten. Door rookbelegging van de vuurleidings- en waarnemingsposten der artillerie wordt hare vuurleiding
verzwaard.
Rookbelegging van de batterijopstellingen kan onder omstandigheden
het optreden dezer batterijen onmogelijk maken. De bedieningen zien
niet veel meer dan hun eigen stuk en richtpunten kunnen niet gevonden
worden.
Brandende rookpartikels veroorzaken brandschade en verliezen.
Door rookbelegging op kritieke oogenblikken kan 's vijands moreele
weerstandskracht geschokt worden en een paniek worden bewerkt.
Ntadeelen zijn o.a.:
Een rookmasker trekt vijandelijk vuur tot zich, doordat het gewoonlijk aangeeft, dat belangrijke doelen zich daarachter verbergen. "Wanneer het rookmasker na-bij eigen troepen ligt, kan het vijandelijk vuur,
ook als het slecht gericht of geregeld is, daaraan aanzienlijke verliezen
toebrengen, vooral als de troepen niet doelmatig gegroepeerd zijn of
als toevallig oponthoud in het voorwaartsrukken plaats heeft.
Infanterie en vechtwagens hebben, wanneer zij in het eigen rookmasker komen, moeite om richting en verband te houden, terwijl de
verbindingsmogelijkheden verminderd zijn en optisch seinen onmoge-
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lyk wordt gemaakt. De moeilijkheden, om in het met rook belegde
terrein den weg te vinden, zijn voor den aanvaller grooter dan voor
den verdediger, die verondersteld kan worden beter in het door hem
bezette terrein georiënteerd te zijn. De aanvallende infanterie wordt
door tegenstooten bedreigd en vechtwagens kunnen door overrompeling
met handgranaten genomen worden.
De gevechtsverkenning der eigen troepen en de terreinwaarnemingen
der artillerie tegen doelen achter het rookmasker worden onmogelijk
gemaakt. Evenzoo wordt vliegerverkenning binnen het met rook belegde terrein verhinderd.
De vijand heeft gelegenheid om, beschut door de tegen hem gerichte
rookbelegging, te hergroepeeren en verrassende tegenmaatregelen te
nemen. Rookbelegging kan, als die niet goed is ontworpen en overwogen, storend werken op de werkzaamheid van andere troepen, vooral
van de artillerie en van zijwaarts opgestelde afdeelingen.
Een slecht ontworpen rookbelegging kan bij den aanval tengevolge
hebben, dat de aanvalsrichting en het verband houden verloren gaan,
waardoor de aanval tot staan komt. Bij de verdediging kan het
afslaan van den vijandelijken aanval mislukken, doordat het afgeven
van het eigen vuur bemoeilijkt wordt.
Ook kan een veranderde windrichting de ligging van het rookmasker
veranderen en de eigen gevechtswerkzaamheid belangrijk verzwaren.
Rookbelegging kan slechts een tijdelijke beschutting geven.
Door en met het verdwijnen van den rook houdt de werking ervan
op. Een plotseling ophouden van de beschutting, die de rook biedt,
zou aanleiding kunnen worden, dat troepen, die zich daarachter bevinden, aan verrassende verliezen blootstaan.
De gevechtsuitrusting van den troep wordt door het meevoeren van
rookmiddelen verzwaard. De voordeelen van belegging wegen echter
in zóó belangrijke mate op tegen de daaruit voortvloeiende bezwaren,
dat een modern leger het gebruik van dat strijdmiddel niet kan
ontberen.
Het gebruik van rook in den tegenwoordigen oorlog eischt, dat de
troepen, in de eerste plaats de artillerie, infanterie en vechtwagens,
volledig worden afgericht in het leggen van rookmaskers en het optreden in den rook.
Vooral moet er daarbij gewicht op worden gelegd, dat de troepen,
afgesloten van de mogelijkheden van vuurondersteuning door andere
troepen en van verbinding met hoogere bevelhebbers, zelfstandig hun
gevecht kunnen voeren, zonder het vertrouwen en de kalmte te verliezen.
Het leggen van een rookmasker eischt in den regel een nauwkeurig
overwegen van de daaraan verbonden voor- en nadeelen. Goed moet
worden gelet op de mogelijkheden om met de beschikbare rookmiddelen
en bij de hcerschende weers- en terreingesteldheden het noodige resultaat
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te bereiken, evenals op den invloed, dien de rookbelegging uitoefent op
de werkzaamheid van andere troepen.
De onmogelijkheid, om een rookmasker van grooten omvang tot een
streng begrensd gebied te beperken, maakt het in het algemeen noodig,
dat de rookbelegging wordt uitgevoerd volgens door den divisiecom~
mandant gegeven orders of aanwijzingen.
Hierbij zal in den regel de rookbelegging van de vijandelijke artillerie kunnen worden geregeld door den artillerie-commandant, terwijl
bjj rookmaskers ter bescherming van eigen aanvalstroepen of stellingen
samenwerking noodig is tusschen den artillerie-commandant en den
commandant van de betrokken gevechtsgroep.
Rookbelegging van geringer omvang met rookhand- en rookgeweergranaten zal in het algemeen kunnen worden geregeld door den betrokken troepencommandant.
2. Rookmaskers bij den aanval.
Rookbelegging bij het aanvallend gevecht heeft in de eerste plaats
ten doel het voorwaartsrukken van de aanvalstroepen te vergemakkeIjjen door hen in staat te stellen verrassend op te treden tegen het
aanvalsdoel en hun verliezen door het vijandelijk vuur te verminderen.
Daarnaast heeft zij ten doel het optreden en de werkzaamheid van de
overige strijdkrachten, vooral van de artillerie, te verlichten. Rookbelegging tijdens den aanval heeft vooral tot taak:
1°. om door inrooken van aan het vijandelijk vuur bijzonder blootgestelde open deelen van het aanvalsterrein den opmarsen, de groepeering en het voortrukken tot den vuur strijd van de aanvalstroepen
te verbergen;
i
2°. om door een frontaal rookmasker het verzamelen en voor de
bestorming vooruitbrengen van de aanvalstroepen te beschermen (rookfakkels, rookraasker uit vliegtuig) ;
3°. om door flankeerende rookmaskers een of beide flanken van de
aanvalstroepen te beveiligen tegen vijandelijk vuur (rookfakkels, rookbeschieting, rookmasker uit vechtwagens);
4°. om vgandel^ke weerstandscentra (mitrailleurnesten, steunpunten, enz.), vuurleidings- en waarnemingsposten, welke in het bijzonder 's vjjands vuur onder het doorzetten van den aanval vergemakkelijken, met rook te verblinden (rookbeschieting, rookbombardement);
5°. om tijdens de bestorming aan bijzondere weerstandspunten
(mitrailleurs, flankeeringsinrichtingen, enz.) het gezicht te benemen
(rookhand- en rookgeweergranaten);
6°. om het aanvoeren en inzetten van reserves te vergemakkelijken
(rookfakkels);
7°. om het inzetten van begeleidende artillerie in open stellingen
en stellingveranderingen van de artillerie tijdens den strijd te verbergen (rookfakkels);
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8°. om eigen verkenning'swerkzaamheid te vergemakkelijken door
frontale en flankeerende rookbelegging (rookbeschieting, rookfakkels,
rookhand- en geweergranaten) ;
9°. om den vijand te misleiden omtrent aanvalsdoel en aanvalstyd
door rookbelegging van verschillende deelen der vijandelijke stelling
vóór het tijdstip van het inzetten van den aanval (rookbeschieting en
rookfakkels);
10°. om bij den strijd in het donker 's vijands zoeklichten te
neutraliseer en (rookbeschieting);
11°. om bij gevechten om waterloopen den vijand te misleiden omtrent de plaats van overgang, het overzetten van de aan valstroep en
bü het inbezit nemen van den tegenovergestelden oever te verbergen,
het voortgezet overzetten en den brugslag tegen gezicht, zoowel van
den grond als uit de lucht, te beschutten (rookbeschieting, rookfakkels) ;
12°. om bij den strijd om bosschen (boschjes) en bebouwde plaatsen
het mogelijk te maken deze uit de flank of in den rug te nemen, door
het voortrukken van de aanvalstroepen ter omvatting te verbergen
(rookbeschieting, rookfakkels).
Bij den aanval kan rook door de verschillende troepen worden gebruikt volgens de volgende beginselen:
Voor de infanterie brengt een tactisch juist gebruik van rook bij
den aanval groote voordeelen mee, terwijl bij onjuiste toepassing
aanzienlijke ongelegenheden kunnen ontstaan. Onder bescherming van
rookmaskers, frontaal of flankeerend, kunnen groepeering en voortrukken van de aanvalstroepen vergemakkelijkt worden, vooral kan
verrassing bij de bestorming verkregen worden, vóórdat de vijandelijke
vuuruitwcrking zich kan doen gelden. Bvenzoo kan rook goede hulp
geven als toevallige bescherming in front of flank, als onvoorziene
bezwaren worden ontmoet bij het uitvoeren van den aanval.
Inbreken en doorbreken van 's vijands stelling worden vergemakkelijkt door het met rook beleggen van bijzondere weerstandspunten, waarvan het nemen anders groote verliezen zou veroorzaken. Lokale verkenningen en voorstooten kunnen onder bescherming van rook verrassend
worden uitgevoerd. Misleidende rookbelegging, vooral in vereeniging
met gasbelegging, houdt den vijand in het onzekere omtrent de ligging
van het aanvalspunt.
Bij al deze verrichtingen kunnen in den regel de eigen rookmiddelen
van de infanterie worden aangewend (granaatwerpers, rookkaarsen,
rookhand- en geweergranaten).
BÜ ondernemingen op grootere schaal moet echter samenwerkende
rookbelegging plaats hebben met de artillerie (vechtwagens en vliegers).
Onjuist opgezette rookbelegging kan tengevolge hebben, dat het
terrein, waar de aanvalstroepen zich bevinden, met rook wordt belegd,
waardoor het voortrukken verzwaard wordt, of dat de rook de waarneming van de artillerie of de werkzaamheid van aangrenzende troepen
hindert.
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Voor vechlwagens is het van het grootste gewicht, dat het verzamelen
en vooruitgaan tot op den afstand van den strijd van nabij kunnen
geschieden, zonder dat zij onder direct vuur worden genomen door
artillerie en zware infanteriewapens, die voor hunne bestrijding zijn
bestemd. Met het oog hierop moeten zij overdag in open terrein door
een rookmasker worden verborgen, waartoe hun eigen rookmiddelen
(rookgeweergranaten, rookschieten, rookuitblazen) kunnen dienen.
Hiernaast kan zóó noodig rookbelegging plaats hebben door samenwerking met de artillerie of de infanterie-afdeelingen, die hun worden
toegevoegd.
Bij deze rookbelegging moet eraan gedacht worden, dat het voor
vechtwagens veel moeilijkheid oplevert om in den rook de richting te
houden en een goeden weg te vinden, alsmede, dat zij in 's vijands
onmiddellijke nabijheid niet gehinderd mogen worden in het afgeven
van eigen vuur of mogen blootstaan aan overrompeling.
Rook uitblazen door vechtwagens tijdens den aanval kan plaats
hebben bij meewind, waardoor de wagens achter het rookmasker volgen,
nadat dit is gelegd, of bij zijwind, waarbij de het verst aan den windkant gaande wagen den rook iets voor de andere wagens legt en zelf
zoo mogelijk verborgen wordt door andere rookbelegging. Hoe dichter
de rooksluier is, des te dichter moet de infanterie de vechtwagens
volgen om, als de vuurstrijd kan worden geopend, zoo snel mogelijk
daarmee te kunnen samenwerken.
De rookbeschieting van de artillerie bij den aanval heeft in de
eerste plaats tot taak de werkzaamheid van de vijandelijke artillerie te
verzwaren door haar waarnemingen te verhinderen.
Hiernaast kan rookbeschieting plaats hebben voor het inrooken van
vijandelijke steunpunten, mitrailleurnesten, enz., voor het leggen van
een frontaal of flankeerend rookscherm ter beschutting van de infanterie en vechtwagens, alsmede ter misleiding.
BJJ gunstigen wind kan rookbeschieting in het stormvuur worden
ingelegd. Daar intusschen de voornaamste taak van de artillerie bij
den aanval is het breken van 's vijands tegenstand, moet voor elk geval
nauwkeurig worden overwogen in hoeverre die taak vereenigd kan
worden met rookbelegging voor het verzwaren van 's vijands werkzaamheid en het beschermen van eigen troepen.
Onder alle omstandigheden moeten voor rookbelegging niet meer
stukken (batterijen) worden afgezonderd, dan daarvoor onvermijdelijk
noodig zijn.
De mogelijkheden voor rookbelegging in den bewegingsoorlog zijn,
zooals boven werd gezegd, zeer begrensd met het oog op de munitieuitrusting; men zal zich dus in den regel wel moeten bepalen tot het
inrooken van vuurleidings- en waarnemingsposten en kleine steunpunten, mitrailleurnesten, enz., die niet tot zwegen zijn gebracht.
Bjj den strijd om versterkte stellingen, waarbij op rijkelijke beschikking over munitie gerekend kan worden, kunnen rookmaskers in
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grooten omvang door de artillerie worden gelegd ter beschutting van
infanterie en vechtwagens.
Voor het verbergen van batterijen tijdens het vuren of bij het inof uit stelling komen kan ook een rookscherm dienstig zijn, waarvoor
in de eerste plaats rookfakkels of groote rookkaarsen gebruikt worden.
Een juist en doelmatig zich ten nutte maken van de rookbelegging der
artillerie vereischt een nauwkeurig plan en een goed geregelde samenwerking met de overige troepen (aanvalsinfanterie,
vechtwagens,
vliegers).
Gebruik van granaatwerpers voor rookbeschieting geschiedt in het
groot volgens dezelfde beginselen als de rookbeschieting der artillerie.
Vooral komen zij in aanmerking voor rookbelegging van nabij gelegen
doelen en voor ondersteuning van plaatselijk verkenningswerk bij
stellinggevechten (rookbelegging).
Luchtstrijdkrachten kunnen bij den aanval gebruikt worden voor
het leggen van rookmaskers tot het verbergen van oprukkende infanterie en vechtwagens, alsmede om door rookbombardement vijandelijke
vuurleidings- en waarnemingspostcn, steunpunten en tegen vechtwagens
bestemde wapens in rook te hullen. Het gebruik van vliegers voor
deze doeleinden zal wel zeer beperkt blijven, tengevolge van de moeilijkheid der uitvoering.
3. Rookbelegging bij de verdediging.
BJJ verdedigende gevechten is het gebruik van rook betrekkelijk
begrensd en moet het, om geen ongelegenheden te doen ontstaan, met
groote voorzichtigheid plaats hebben. Het streven om 's vijands waarnemingsmogelijkheden te verzwaren of te verhinderen komt hier in
tegenspraak met den eisch der eigen troepen om 's vijands bewegingen
en bedoelingen te kunnen waarnemen.
Rookbelegging mag hier niet zóó worden uitgevoerd en geen zoodanige
plaats in de gevechtshandeling innemen, dat de mogelijkheden om door
middel van vuur den vijand verliezen toe te brengen aan dooden en
gewonden verminderd wordt, zonder dat evenredige voordeelen verkregen worden door het onttrekken van eigen troepen aan 's vijands
vuurwerking.
Rookbelegging bij de verdediging heeft in het bijzonder tot taak -.
1°. om verplaatsing van reserves en verzameling van troepen voor
den tegenaanval te verbergen;
2°. om de waarnenting uit vijandelijke vuurleidings- en waarnemingsposten te bemoeilijken of te verhinderen;
3°. om uit den strijd losmaken en terugtrekken van eigen troepen
(infanterie en vechtwagens) te verbergen en te beschermen;
4°. om de groepeering en het oprukken van vijandelijke aanvalstroepen te bemoeilijken;
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5°. om den aanvoer van munitie en levensmiddelen naar de in
voorste linie strijdende troepen, evenals de aflossing van deze, te verbergen en te vergemakkelijken.
Voor de infanterie heeft het gebruik van rook bij de verdediging
zijn grootste beteekenis, waar het geldt het verzamelen van troepen
voor den tegenaanval, het verplaatsen van reserves en het losmaken
van troepen uit het gevecht.
De noodige rookbelegging wordt door de infanterie zelf tot stand
gebracht met haar eigen rookmiddelen (eventueel rookkaarsen van
grooter afmetingen of geïmproviseerde methoden).
De rookbelegging moet met overleg plaats hebben, zoodat niet de
gevechtshandelingen van eigen troepen bemoeilijkt worden of den
vijand gelegenheid geboden wordt tot verrassende aanvallen. Een
onmiddellijk vóór of in de eigen linie ontwikkeld rookscherm trekt gewoonlijk vijandelijk vuur tot zich.
Waar het geldt vooruitgeschoven afdeelingen terug te trekken,
troepen uit het gevecht los te maken of overigens een terugtocht voor
te bereiden, kunnen belangrijke voordeelen verkregen worden door het
leggen van rooksluiers. Verliezen kunnen verminderd of ontgaan
worden, de troepen kunnen beter zonder door den vijand gestoord te
worden en onder betere controle teruggetrokken en verzameld
worden.
De hiervoor noodige rookbelegging wordt onder samenwerking met. de
artillerie door de infanterie en vechtwagens met eigen rookmiddelen
uitgevoerd. Het ontwerpen en uitvoeren der rookbelegging is verschillend, naarmate het terugtrekken en uit den strijd terugnemen der
troepen vrijwillig volgens eigen plan, of tengevolge van een snel, onder
dwang van den vijand genomen besluit geschiedt.
In het eerste geval kunnen de gevechtswerkzaamheid en het samenwerken der verschillende troepen geregeld worden en kan ook de rookbelegging volgens een vooraf opgemaakt plan geschieden. In het laatste
geval moet samenwerking tusschen verschillende troepenverbanden en
troepensoorten tot stand komen door samenwerking tusschen lagere
commandanten. Als onder dergelijke omstandigheden rookbelegging
plaats heeft b;j een troependeel zonder dat de daarneven geplaatste
onderricht zijn, of zonder dat aandacht geschonken is aan den invloed,
dien deze rookbelegging kan uitoefenen op de gevechtswerkzaamheid
der andere troepen, kunnen bij deze aanzienlijke ongelegenheden
ontstaan.
Het afgeven van vuur wordt bemoeilijkt en vijandelijke afdeelingen
kunnen tengevolge daarvan gedekt door den rook snel en verrassend
indringen tegen eigen terugtrekkende troepen.
De rookbeschieting der artillerie is bij het verdedigend gevecht van
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minder beteekenis dan bij den aanval.*) De oorzaak hiervan is, dat
de mogelijkheid om waar te nemen in den regel verzwaard wordt,
wanneer het slagveld in rook wordt gehuld. Hierdoor wordt én het
oprukken van den vijand begunstigd én worden de vuurregeling en
doelverkenning der artillerie verzwaard.
Is het doel der rookbeschieting het verlichten en steunen van een
tegenaanval, dan gelden in het algemeen dezelfde beginselen, die
hiervoor bij den aanval werden genoemd. Nauwkeurig moet er op
worden gelet, dat de rook niet hindert voor de werkzaamheid van
andere troepen.
Soms kunnen gevallen voorkomen, waarbij door rookbeschieting
vijandelyke voorbereidingen voor den aanval in belangrijke mate
kunnen worden bemoeilijkt.
Door rookbelegging van vijandelijke a&nvalstroepen onder het oprukken bestaat kans op opstopping en verstrooiing, tengevolge van de
moeilijkheid voor hen om bijeen te blijven en de aanvalsrichting vast
te houden. Hier komt bij, dat de vijandelijke aanvalstroepen, als de
rookwolk verspreid is, werkzaam kunnen worden beschoten door de
mitrailleurs en de artillerie van den verdediger.
Wordt rookbeschieting toegepast om den terugtocht en het losmaken
uit den strijd van eigen infanterie (vechtwagens) te vergemakkelijken
en te verbergen, dan moet men er op letten, dat de rook de gevechtswerkzaamheid der eigen infanterie niet verzwaart of haar bewegingsvrijheid beperkt, alsmede dat hij de artillerie niet hindert in het
afgeven van haar vuur, of haar mogelijkheid om den vijand verliezen
toe te brengen vermindert.
4. Rookbelegging bij verschillende
gfveclitftomstandigheden.
Gevechten om bosschen en bebouwde plaatsen.
Kreupelhout, kleine boschpartijen en bebouwde plaatsen, die door den
!) Terwijl bij het offensief in nagenoeg ieder geval gepleit moet worden voor
het gebruik van rook, is het hier een twijfelachtig geval.
Men behoeft tegenwoordig niet meer een voorafgaand inschieten, wanneer men
de juiste drachtsversehillen der vuurmonden kent en over goede weercorreeties
en een goeden weerdienst beschikt.
De eigen batterijen kunnen derhalve achter en in rookmaskers even goed vernield worden als wanneer zij oningeneveld waren — mits haar plaatsen slechts
bekend zijn.
Het innevelen heeft echter het bezwaar, dat de juistheid van het eigen vuur
sterk vermindert, omdat niet mieer op de gewone hulprichtpunten kan worden
gericht. Bij eenigszins dichten rook kan men op l M. afstand niet meer zien.
(B^j gebruik van spil-affuiten hoeft men dat nadeel echter niet.)
Hiertegenover staat, dat innoveling de vijandelijke luchtverkenning en de
werking der gevechtsvliegers geheel verlamt.
Het innevelen kan dus ook b\j het defensief van groote waarde zijn, mits het
gelukt om de juiste ligging van het eigen vuur te verzekeren.
Een geheel ander geval is het echter wanneer het artilleriestellinggobied van
het oogenblik der bezetting af tot aan het begin van het gevecht in den lichten
hoogopstygenden nevel wordt gehouden. Dit is in die kritieke dagen van aanbouw
der batterijen en onderkomens hét middel tegen vliegerwaarneming, terwijl
daarna do vijandelijke artillerie gedoemd wordt om geheel af te gaan op den
geluidmeetdienst, die niet voldoende is om met succes alle batterijen tot zwijgen
te brengen.
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vijand ter verdediging zgn ingericht, bieden in den regel den aanvaller
groote moeilijkheden. Voor het grootste deel aan inzien onttrokken en
door verdedigingswerken en gebouwen gedeeltelijk beschut tegen vuuruitwerking, geven zij den vijandelijken troepen de mogelijkheid om
zwaren tegenstand te bieden en den aanvaller groote verliezen te
bezorgen, in het bijzonder als hu tot een frontaanval overgaat.
Wanneer de aanvaller de vijandelijke troepen niet door artillerievuur tot zwijgen kan brengen en zyn verdedigingswerken kan vernielen,
kan rookbelegging groote voordeden opleveren.
De bedoeling dier rookbelegging is het mogeljjk maken van het
inzetten van den aanval tegen flank of rug der vijandelijke stelling.
Onmiddellijk vóór en in die stelling wordt daarom een rooksluier
gelegd, die zich ook een stuk buiten de vleugels der stelling (de boschpartij) moet uitstrekken.
Tegen het deel der stelling, waar de aanval niet plaats heeft, is het
doelmatig den rook met vluchtig gas te mengen. De aanvalstroepen
rukken op buiten één of beide vleugels en worden, afhankelijk van
de omstandigheden, ingezet tegen rug of flank der stelling. Het inleggen van gas in den rook moet met voorzichtigheid geschieden, zoodat
de gevechtswerkzaamheid der aanvalstroepen hierdoor niet gehinderd
wordt. In den wereldoorlog is deze methode herhaalde malen en met
gunstig resultaat toegepast.
Gevechten om waterloopen.
Bij gevechten om waterloopen, vooral groote, worden in den regel
groote voordeelen verkregen door het gebruik van rook. Een rivier
maakt op zichzelf een belangrijke hindernis uit voor den aanvaller en
de bezwaren, verbonden aan het overwinnen daarvan, worden door
verdedigingsmiddelen verhoogd.
Zal een rivierovergang slagen, dan moet de verdediger tot het laatst
in onzekerheid worden gelaten, waar en hoe de overgang en de aanval
zullen worden uitgevoerd. Door rookbelegging van eenige mogelijke
overgangspunten kan dat doel bereikt worden. Onder bescherming van
een doelmatige rookbelegging kunnen de aanvalstroepen zonder groote
verliezen den overkant bereiken en hierdoor wordt ook het innemen
van een geschikte bruggehoofdstelling vergemakkelijkt. Door rook kan
later het voortgezette overzetten en het slaan van de brug aan het
vijandelijke artillerievuur worden onttrokken.
Ook bjj een terugtocht over een rivier kan een goed ontworpen rookbelegging (met rookbeschieting, rookfakkels, rookkaarsen) belangrijke
voordeelen opleveren, vooral met het oog op het onttrekken van de
terugwijkende troepen aan het gezicht van de vijandelijke vuurleidingsen waarnemingsposten.
Aanwijzing v<m het doel, enz.
In den wereldoorlog gebruikte men vaak rook om bjjv. de vleugels
van den aanval, de ligging van vijandelijke batterijen en steunpunten,
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enz. aan te duiden. De artillerie kan zoodoende met een paar rookgranaten gemakkelijk aan de aanvallende infanterie aangeven, waar de
vleugels van het aanvalsobject zijn gelegen.
Vliegers kunnen rookbommen laten vallen bij vijandelijke batterijen,
steunpunten, enz. om de ligging daarvan aan te wijzen.
Moet een batterij schieten met waarneming uit de lucht, dan is
het vaak dienstig in de eerste plaats een paar rook (hand) granaten te
gebruiken om het voor den luchtverkenner gemakkelijker te maken den
aanslag waar te nemen.
Algemeene opmerkingen.
Er moet aan gedacht worden, dat het tijdstip van den aanval niet
verborgen kan worden door rook. Integendeel: het verschijnen van
rook zal in elk geval den vijand alarmeeren en hem waarschuwen voor
het dreigend gevaar van een aanval.
Daar rook op zichzelf de aandacht van vliegers trekt, moet men
alleen duidelijk zichtbare landmerken of doelen trachten door rook
te verbergen.
Bovendien misleidt men den vlieger door, behalve de „points de
répère", ook willekeurige andere punten in te nevelen.
Door een veel grooter oppervlak in te rooken, dan noodig is voor
het te beschutten doel (b.v. munitieopslagplaats), wordt de juiste plaats
verborgen gehouden.
Het innevelen is alleen mogelijk by weinig wind.
Een rookvorming gedurende 5 minuten -blijft na het einde van de
uitlating hangen:
gedurende 8 a 12 minuten bij wind van meer dan 5 M. snelheid;
gedurende 10 a 30 minuten bij wind van meer dan 3 tot 5 M. snelheid;
gedurende 30 a 45 minuten bjj wind van minder dan 3 M. snelheid.
Bij een voortdurende uitlating geeft de wolk geen grooter dekking
dan over 1500 Meter, welke de wind ook is.
B. Overgenomen uit:
„Instruction Provisoire sur l'emploi des artifices et engins fumigènes" 1918.
Dit Pransche voorschrift onderscheidt eene preventieve en eene
defensieve camouflage.
De preventieve camouflage dient om troepenbewegingen, aanval van
troepen en tanks en het in en uit stelling komen te verbergen.
Daar gezorgd dient te worden, dat de rook niet juist de plaats van
het doel zal aangeven, moet zoo breed en diep mogelijk ingeneveld
worden.
Voorbeelden:
a. Eene plaatselijke handeling maskeeren (b.v. ontscheping van
eigen troepen, aankomst van convooien) voor de oogen van umarnemers
wit vliegtuigen en uit ballons.
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Het zichtbare gedeelte door een „verspreide opstelling" (zie onder
II) der rooktoestellen innevelen over eene oppervlakte 9 maal zoo
groot als het doel.
Op 2 of 3 andere zichtbare plekken gelijksoortige wolken ontwikkelen,
opdat de aandacht der waarnemers verdeeld zal worden.
Uit eenige rooktoestellen in „linie-opstelling" (zie onder II) een
vertikaal masker ontwikkelen voor het verbergen van aanvoerwegen en
spoorwegen tegen zicht uit de lucht.
Op het oogenblik, waarop de handeling zal aanvangen, gedurende 5
minuten op alle plaatsen tegelijk rook afgeven. Naarmate van de omstandigheden, om het half uur of om de %, uur de rookgeving
herhalen.
Om eene oppervlakte van 16 KM 2 , gedurende 2 of 2i/^ uur in te
nevelen, heeft men ongeveer 1500 toestellen noodig, die 6 ton rookgevende stof verbruiken.
b. Het inzetten van den aanval of de voortzetting daarvan
maskeeren.
Dit is alleen mogelijk wanneer de wind de rookwolken naar den
vijand drijft.
Voor de opstelling der rookgevers wordt de „linie-opstelling" toegepast en wel evenwijdig aan de frontlijn.
Door den tijdduur en de heftigheid der wolken te wijzigen trekt
men de aandacht des vjjands op die punten, welke geen aanvalspunten
c. Het moskeeren van eene vurende batterij.
De rookgevers worden geplaatst in „linie-opstelling" in de richting
van de waarnemingsballons, waardoor deze de mondingsvlammen niet
kunnen zien.
Voorts in „verspreide opstelling" met lichten rook boven de emplacementen.
Dit alles samenvoegen met schijnbatterijen en het toepassen van
vlam-nabootsers.
In het algemeen dus trachten om 's vijands aandacht in verwarring
te brengen door veelvuldige en gelijktijdige rookuitlatingen, daarbij
minder te letten op de dichtheid der wolken dan wel op haar verspreiding over het terrein. Vooral voorkomen om door onhandige
inneveling de gevaarlijke plaatsen aan te wijzen. Veelvuldige schijnbewegingen uitvoeren en veelvuldig de opstellingen veranderen.
De defensieve camouflage dient om de vijandelijke waarneming te
verhinderen of te belemmeren door op het gunstige oogenblik een
bekend doel te verbergen.
Deze defensieve camouflage moet het doel volkomen verbergen, doch
het is niet noodig om, evenals bij de preventieve camouflage, eene
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groote uitgestrektheid in te nevelen, daar de vijand niet bedrogen kan
worden omtrent de plaats van het doel.

Men tracht dus overdag door snelle en geconcentreerde uitlatingen
eene oppervlakte van 3 a 4 X net doel in te nevelen.
Voorbeelden:
a. Eene ontdekte batterij aan een juisfheidsvuur onttrekken.
De batterij tegen direct zicht maskeeren en tegelijk de merkpunten
in de omgeving innevelen, beide door „cirkelopstelling" (zie onder II)
der rooktoestellen. Men neemt aan, dat men voldoende tegen zicht gedekt is onder een hoek van 45° (vliegtuig op 3500 M. hoogte en 3500 M.
afstand). Aannemende, dat bij iedere bron 2 toestellen noodig zijn en
gedurende 5 minuten per ^ uur rook wordt gegeven door 150 toestellen gedurende 21/2 uur, dan is voor het innevelen der batterij 500
KG. rookgevende stof noodig.
Neemt men de omgeving der batterij ook onder den rook, dan zijn
2 a 3 ton rookgevende stof noodig.
b. Een doel tegen bombardement uit vliegtuigen beschermen.
Daar de vliegtuigen in het vertikale vlak boven het doel moeten
komen om hun bommen te werpen, moet de „linie-opstelling" der
rooktoestellen worden verboden en moet eene „verspreide opstelling"
der rooktoestellen worden gebruikt.
Door de regelmatige opstelling, die daarvan het gevolg is, wordt
den waarnemer de plaatsbepaling bemoeilijkt. Vooral moet vermeden
worden om door eene omgrenzing met rookgevers de plaats van het
doel te verraden.
's Nachts kan, in verband met den dan veelal zwakken wind, met
grootere tusschenruimte tusschen de rooktoestellen en met grootere
tijdsruimte tusschen de uitlatingen worden volstaan.
c. De projectie op aarde der luchtwegen door rook bedekken.
Kuststrooken, karakteristieke lijnen (boschranden, rivieren) en punten (samenstrooming van rivieren, points de répère), die den vliegers tot
oriënteering dienen, kunnen worden ingeneveld, waardoor de vliegers
zelfs bij gebruik van het kompas in hun plaatsbepaling zeer bemoeilijkt
worden. Dit kost echter eene haast onbereikbare hoeveelheid rookstof
(vooral als men eene drievoudige oppervlakte wil innevelen).
Het duurt, afhankelijk van den wind, 5 a 8 minuten, voordat de
wolk zich voldoende gevormd heeft.
Opdat dus de vliegtuigen de waarnemingspunten niet zullen vinden,
moet het signaal voor het afgeven van de rookwolken worden gegeven
wanneer de vliegtuigen op 20 a 25 KM. verwijderd zijn.
Het ideaal zou zijn om te beginnen op het oogenblik, dat het plan
gegeven wordt, doch dit zou te veel eischen aan rookgevende stoffen.
Het bepalen van het tijdstip, waarop de rookmaskers zullen worden
gesteld, behoort dus tot de taak van den hoogsten commandant, omdat

