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tlig, op grond van het tegen hem
door den krijgsraad van Noordholland
geslagen, en door het Hoog-Mililair-
Geregtshof goedgekeurd vonnis.

Wij zouden echter vcrmeenen dat, aan-
gezien de wet geene uitzondering maakt
voor eenig geval. de eerste vraag ook
steeds moet worden gedaan, al ware het
alleen om binnen de bij art. 5S bepaalde
vormcn te blijven.

2°. Nadat tot de verwijdering uil de

dienst was geadviseerd, werd de
beklaagde binnengcroepen , eri hcrn
gevraagd: «welke verzac/Uende om-

standigheden hij had aan te voe-
ren ?»

De beschuldigde was dus reeds veroor-
deeld , vóór dal hij zich had verdedigd;
pene verdediging, in den eigentlijkcn zin
«es woords, heeft dus geen plaats gehad

kon ook van geen' invloed meer zijn,

de raad reeds had beslist.
Wij eerbiedigen de overtuiging, die in
geval bij den raad van onderzoek heeft

voorgezeten, ofschoon wij die dan ook,
voor ons, niet kunnen verccnigen met de
bepaling, vervat in § 4 van art. 34 der

meergemelde wet, waar wordt voorge-
schreven : «om de verdediging van den
beschuldigde, voorgedragen door hem of
door den officier dien hij daarmede belast

i heef t , aan te hooren.»

Wij eindigen ons verslag met de ver-
k lar ing , dat gcene zucht hoegenaamd tot
het maken van aanmerkingen, ons deze
regelen heeft doen schrijven; maar dat wij
ons daartoe genoopt vonden door de woor-
den van den Schrijver (Mil.-Spcct. 1852,
blz. 579): «Hel hooge belang en hel
ernstige der zaak maakt eenc dergelijke
mcdedeeling voor ieder officier wensche-
lijk, en door het nieuwe der instelling
kan ons verslag nuttig zijn voor anderen,

die later onverhoopt tot dergelijke verrig-
lirigci) moglen geroepen worden.»

November 1855.

HET LEGERKAMP BIJ ZEIST,

Aan de redactie van den Mililaire-
tyectaior zijn, in een aantal brieven,
Verschillende meer of min belangrijke bij-
*°nderheden medegedeeld, rakende de ver-
rió'Hngen in het legerkarnp bij Zeist. Het
2°u haar, en zonder twijfel ook aan hare
e/ers, oneindig aangenamer zijn geweest
^mineer een der vele talentvolle officieren,

6. D. N". 3.

die aan deze verrigtingen deel namen, haar
daarvan een omstandig en aaneeugescha-
keld verslag had willen toezenden; maar
aangezien haar dit niet mogl geworden,

zal zij hier uit de ontvangen brieven die
opmerkingen nederschrijven, wier juist-
heid haar liet meest heeft getroffen.

Men scheen vrij algemeen van gevoelen
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Ie zijn dat , wat er ook vroeger hier te
lande was geschied, en wat men ook, nog
ten huldigen dage, in andere landen zag

plaats hebben, de tijd van kamperen te
laat in den zomer was gekozen. Na 1°.
September zijn de nachten te koud en
de avonden te lang; het verblijf in het
kamp wordt daardoor minder gezond en
minder aangenaam, dan wanneer men er
zich bijv. van 1°. Augustus tot 1°. Sep-
tember ophield.

Hiertegen zou kunnen aangevoerd wor-
den dat do, miliciens op 1°. Augustus nog
niet voldoende zijn geoefend; maar dit
bezwaar zegt weinig, wanneer men in
het kamp toch eenige dagen aan het

exerceren uit de bataillonsschool moet
wijden. Men behoeft dan de miliciens in
hunne garnizoenen, wat de exercitiën aan-
gaat , slechts met de soldaten- en pelotons-
school bezig te houden, en kon zelfs nog
tijd winnen door het schieten naar de
schijf eveneens in het kamp te doen plaats
hebben. Men had daar te weinig bezig-
heid en geloofde dat men — gedurende
de langere dagen, die een vervroegd kam-
peren zou verstrekken — zeer goed de
namiddagen aan de schietoefeningen kon

besteden. De exercitiën met de lijntjes

zouden alsdan behooren te vervallen, maar

die exercitiën werden leregl een huishou-
delijk werk genoemd, wat in het kamp
minder te pas kwam. Waren de kaders
niet voldoende geoefend, dan behoorden
de balaillons- of regiments-chefs deswege
ter verantwoording geroepen te worden.

De voedingswijze van de troepen scheen
vrij algemeen goedgekeurd te worden,
maar over de kosten die het kamperen
voor de officieren te weeg bragt, en over
de geringe schadeloosstelling daarvoor aan
hen geschonken, moesten wij menige bit-
tere klagt lezen. Velen waren van gevoe-
len , dat het o. a. zeer wenschelijk zou
wezen , wanneer het Ministerie van oorlog
voor ieder oflicier eene eenmans ijzeren
krib, metstroozak, kussenzak, dekens en
twee stellen lakens (alles nieuw uit liet
magazijn) verstrekte.

Met het kamperen in het algemeen

scheen men zeer ingenomen te zijn, mits

het diende om onbruikbaren, hetzij naar
den geest, hetzij naar het ligchaam, l"
leeren onderscheiden van krachtige en be-
kwame mannen, en aan de laatsten '>el

kommando te geven, wat dikwerf door de

eersten tot groot nadeel van de belangen
onzer krijgsmagl wordt waargenomen.


