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HET LEGERKAMP BIJ ZEIST.
(INGEZONDEN.)

Op den l G4"11 Augustus 1833, waren
op de vlakte tusscheu Utrecht en Amers-
foort, nabij den Soesterberg, acht balail-
lons inl'anleric, van zeven verschillende
regimenten, gekampeerd.

Vijftien jaren waren er voorbijgegaan,
sedert ons leger het laatst een legerkamp
had betrokken. Alle dag- en nieuwsbladen
waren dan ook vol van annonces en aan-
bevelingen , de eene al uitlokkcnder dan
de andere; omnibussen en snelwagens
werden aangelegd, om voor verminderde
prijzen het nieuwsgierig publiek te ver-
voeren naar de dorre heide, alwaar onze
krijgslieden gelegerd waren, om in de
groole school te worden geoefend. In een
woord, de belangstelling van het Neder-
landsche publiek scheen algemeen en groot
te zijn voor het militaire schouwspel, dal
hen van alle kanten werd aangekondigd,
en velen legden hunne normale onverschil-
ligheid, in alles wat militaire aangelegen-
heden betreft, tijdelijk af, om de groole
manoeuvres en wapenschouwingcn Ie ko-
men bijwonen, die uilgevocrd zouden wor-
den onder het persoonlijk bevel van Z. M.
den Koning.

Daar de meeste dagbladen en bijna de
gehecle bevolking als hel ware vol was
over het kamp bij Zeisl, zoo moest het
naluurlijk bij vele officieren bevreemding
baren, dal geen van onze beide militaire

ïijdschriflen (1) een enkel artikel had
gewijd aan eene zaak, die voor ons vrij
wal meer belangwekkend was, dan voor
hel niet militaire publiek.

En daar geen bekwamere en geschiktere
hand dan de onze, deze laak heeft op zich
willen nemen, zoo durven wij hel wagen
eenige beschouwingen Ier neder Ie schrij-
ven , ornlrenl de inrigling, de troepen en
de bezigheden in genoemd kamp.

De inrigling was even als in de vroegere
kampen bij Rijen en Oorschot (doch op
eeue kleinere schaal); niets had in die 15
jaren van rust de minste verandering kun-
nen te weeg brengen, zelfs niel in zaken
die reeds voor 20 jaren waren afgekeurd;
de ligging der manschappen was altijd
even vuil en slecht, en de onbruikbare
blikken veldilesschen waren weder uit de
magazijnen te voorschijn gehaald en aan
de manschappen in gebruik gegeven.

De troepen ontvingen bij hunne aan-
komst in het kamp een bos stroo en eene
deken, welke voorwerpen bij dag werden

(1) De Militaire-Spectalor van November maakt
slechts met een paur woorden melding van liet
kamp; wij haddeu gehoopt iels meer uitvoerig!,
en eeuige meerdere beschouwingen en gevolgtrek-
kingen daarin te vinden. De stol' is ons bedunkens
rijk genoeg. Men kan veel zeggen -/ouder iemand
te kwetsen. Er zijn oogenblikken dal spreken pligl
en zwijgen eene laakbare onverschilligheid iian den
dag legt.
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ineengewikkeld en langs de muren der
tenten gelegd. Des nachts werd het slroo
uitgespreid, en met hemd en onderbroek
kroop de man er in. Het onreine en on-
aangename van zulk eene ligging behoeft
Seen betoog, te meer als men in aanmer-
king neemt, dat gedurende de eerste 14
dagen én dekens én stroo druipnat waren
geworden, door de aanhoudende regens
die er gevallen waren.

INa weinige dagen veranderde dit stroo
i» stof en vuiligheid, hetgeen voor de ge-
zondheid van den man zeer nadeelig is.
De kleedingstukken, vooral de kapoljas
eu panialon, lijden veel door gemis aan
berging, daar de meeste manschappen
ze bij zich houden, hetzij om als hoofd-
kussen te dienen, of er zich mede te
dekken. l n September zij u de nachten reeds
zeer koud, en een bos slroo en eene deken
is weinig voldoende voor eene goede dek-
king.

Om daarin eenige verbetering te bren-
gen, stellen wij het volgende voor:

Men geve aan ieder ouderolh'cicr en
soldaat eene stroozak en eene deken. Dit
zou weinig meer ruimte innemen dan
het losse slroo, eu daarbij het voordeel
"ebben dat men ze gemakkelijk bij dag
kon opeenstapelen, en ze alzoo behoeden
voor den regen, die gewoonlijk langs de
Wanden de tent indringt, en alles natmaakt
Wat daartegen aanligt (1).

De soldaat zoude alsdan drooger en
2l"delijker liggen. — Zou men per kom-

Paguie geen langwerpige vierkante tent

(1) Wij achleii het hier de plaats te doen op-
rcieiken, dat wij de/e beschouwingen geheel voor
'ekeuiug vau den schrijver laten. (Ve lied.)

kunnen geven, waarin zich de geweer-
rakken bevonden, waaraan tevens hel leder-
goed en de chacot konden opgehangen wor-
den ? Hiermede zoude men ruimle winnen
in de tenten der manschappen, en de kap-
stok, die aan den standaard bevestigd is,
zoude kunnen dienen om er de kapotjas,
pantalon enz., aan op te hangen.

De oflicieren ontvingen enkel eene deken;
aan stroo was niet te denken, omdat zij
daar geen regt op hadden.

De luitenants waren met twee in eene
tent gelogeerd; indien men slechts drie
offieicrstenten per kompagnie verstrekte,
zou ieder oflicier afzonderlijk kunnen lo-

geren, hetgeen voor hen stellig aangenamer
zoude zijn. Zij zouden daardoor meer
ruimte bekomen, en niet gehinderd wor-
den in hunne vrije bewegingen, daar de
eene dikwerf permissie aan den andere
dient te vragen als hij zich bewegen moet.
Voorts verslrekke men aan de oiü'ciereu
eene ijzeren krib, met stroozak, kussen,
lakens en twee dekens, even als de soldaten
dit in de kazerne hebben. Dit zoude een
groot voordeel voor den oflicier zijn, daar
het transport of de huur vau slaapfourni-
turen zeer kostbaar is, en bijna de geheele
toelage verslindt welke de luitenant ont-
vangt. Wij behouden ons voor, bij eeue
nadere gelegenheid eene opgave te doen
vau de verpliglte uitgaven van eeuen lui-
tenant, zoowel gedurende den marsch naar

eu van het kamp, als gedurende zijn
50 daagsch verblijf aldaar; waaruit men zal
kunnen opmaken, hoe weinig zijne toelage
geevenredigd is aan zijne vcrpliglle uit-
gaven.

Koude het Ministerie in de toekomst in
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het bovenstaande voorzien, hoe zou het
de dankbaarheid van den luitenant en den
soldaat verwerven, en beiden zouden met
een meer opgeruimd gemoed hun garnizoen
verlaten om kampwaarls te trekken.

Nu eenige woorden over de oefening
en de verdere dienstverrigtingen.

Wij zouden wenschen dal men in een
zoo kort oefeuingskamp onmiddellijk met
de linieschool begon. De bataillonsschool
en lijnen-exercilie kan in ieder garnizoen
beoefend worden; waarom dan daarmede
in het kamp den tijd verspild?

Zou men niet een paar keeren in de
week zich kunnen oefenen in het schieten
naar de schijf; de plaats is daarvoor zeer
geschikt en het terrein nabij. In de meeste
garnizoenen moet men een uur, anderhalf
uur , ja somwijlen twee uren marcheren,
alvorens op de plaats van het schijfschieten
aan te komen, waardoor dikwerf de oefe-
ning zelve overijlend geschiedt, en deze
zoo nuttige en noodzakelijke dienstlak te
regt als eene vermoeijende corvée mag be-
schouwd worden.

De troepen hadden in het algemeen een
goed voorkomen en waren vrij wel ge-
oefend.

Het is echter te betreuren, dat de or-
ganisatie van onze infanterie 200 gebrekkig
is, daar geen enkel balaillon in het kamp
aanwezig was, waarvan niet de meesten
uit 2 en 3 andere bataillons op de ver-
eischte sterkte waren gebragt, en dat zoo-
wel in kader als in manschappen.

Waarom (hoorde ik eenige dagen ge-
leden iemand vragen) heeft men niet
liever twee geheele regimenten laten kam-
peren , in plaats van 8 bataillous vau zeveu

verschillende regimenten'' Hel antwoord
op deze vraag is gansch eenvoudig; geen
der regimenten infanterie is in staat, zoo
als zij thans zijn zamengesleld, te velde
te trekken, zelfs niet met de oproeping
der verlofgangers, omdat bij de meeste
gebrek aan kaders heerscht. Er is zelfs
een regiment dat geen depot heeft.

Den IG"'" September verlieten al de
bataillons het kamp, goed geoefend en
manoeuvreervaardig; doch 4 dagen later
was er schier niets meer van die balaillons
overgebleven, daar al de geleende ge-
deelten weder aan de andere bataillons
hunner respectieve regimenten moesten
teruggegeven worden, en vele van die
gedeelten naar verwijderde garnizoenen
moesten aftrekken. Waar blijft nu het nut
van een dusdanig kamp? het valt geheel
in het niet en strekt ten bewijs, dat eene
betere, meer degelijke organisatie, en vooral
meer kaders, hoogslnoodzakelijk is voor
onze infanterie, en dat men zonder dal
weinig goeds in het uur des gevaars van
haar kan te wachten hebben.

Toen onze regimenten, zelfs in de laatste
jaren 1837 en 38, uit het kamp bij Rijen
naar hunne garnizoenen terugkeerden,
bleven zij allen in hunnen normalen toe-
stand ; elk balaillon was goed en krachtig
georganiseerd, en behoefde bij andere geen
onderstand te zoeken. Wij weten zeer
goed dat wij thans in eenen tijd van rust
verkeeren, maar dat neemt niet weg dat
de kaders sterk genoeg moesten zijn om
het oorlogseffectief te kunnen opnemen.

Te weinig kaders is, altijd een bewijs
van eene gebrekkige organisatie; zonder
kaders kau men geen goed leger hebben,
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en bij liet uitbreken van eciien krijg — als
wanneer wij de schutterij ook nog van
kaders moeten voorzien — zal men er
de biltere vruchten van plukken.

liet Piemonlesche leger verkeerde in
l848 in dergelijken toestand, toen het tegen
Oostenrijk den oorlog moest voeren, en
een ieder weet welke tegenspoeden dat
leger (niettegenstaande zijnen heldenmoed)
geleden heeft. En dit was geheel alleen
toe te schrijven aan 't gemis van goed ge-
oefende kaders.

Laat deze, voor Piemont zoo duur ge-
kochte les (1) voor ons niet verloren gaan,
«n dal men, nu het welligt nog tijd is,
onze kaders vergroote.

Het past ons niet over het exerceren en
manoeuvreren te spreken, daar dit ge-
schied is onder de persoonlijke leiding van
den Koning.

Wij willen slechts melding maken, dat
<le tegenwoordigheid van 'L. M. gunstig
heeft gewerkt op het moreel der troepen,

(1) Zie Mililaire-Spectator van Februari) 1853.

en dal de dagen, die wij met den Koning
in het kamp hebben doorgebragt, onder
de aangename mogen gerekend worden.
Hoogstdeszelfs belangstelling ia alles wat
den soldaat betrof, de minzame en hoogsl-
vereercnde wijze waarmede de officieren
zijn behandeld geworden, dil alles moet
gunstig werken op een leger, waarin zoo-
vele goede grondsloffen voorhanden zijn,
en dal zoo dikwerf is mismoedigd gewor-
den door miskenning en tekorldoening.

De 4de Seplember, zijnde de dag van
de presentatie van Z. K. II. den Prins van
Oranje aan hel leger, zal voor allen een
dag van dankbare herinnering blijven; de
woorden door den Koning uitgesproken,
zijn met onuitwisbare trekken gegrift in
hel hart van ieder officier die daarbij tegen-
woordig was. Mogt ook éénmaal de dag
aanbreken, waarin het Nederlandsche leger
aan zijnen Koning zal kunnen toonen, dat
Nederland en Oranje zijne onveranderlijke
leus is gebleven.

December 1853. L.

KAARTAANKONDIGING.

KAART VAN HET GOUVERNEMENT
SUMATRA'S WESTKUST. Opge-
nomen en samengesteld in de jaren
1845—1847, doorl.W. BEUERINK,
mei mcdehulp van C. WTILSON, O.
VON KESSEL, L. F. DONLEBEN, J. R. F.
BOLLIN, H. V O N Z l E W E T , L. ULUIAN,

F. SïECR, VON MÜHLENFELS, VON

ScaÖNBERG MÜLTKii . Ovcryebragt op

de schaal van l : 500000 bij het
topographiscli bureau Ie Batavia,
op last van Z. H. den Hertog BERN-
IIARD vanSaxcn-Weimar, Generaal
der infanterie, Kommandant van
liet O. L leger, door den leekenaar
F. KROONENBURG , onder loezigt van
den kapitein der genie J. C. R.
STKINMETZ, chef van hel topogra-


