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VERKLARING
Bij het weder verschijnen van

De Militaire Spectator

D

e geschiedenis van „De Militaire Spectator" is de geschiedenis van het Nederlandsche leger. Geboren op Zondag 29 Jannari
1832 in een der kantonnementen van het
na den Tiendaagschen veldtocht nog gemobiliseerde leger, heeft de „Spectator" sedertdien alle
lotswisselingen daarvan medegemaakt. Toen ons
leger in Mei 1940 na een korten strijd voorde
overmacht bezweek, kon „De Militaire Spectator"
nog eere brengen aan de gevallenen en het IVederlandsche volk in kennis stellen met enkele wapenfeiten uit den vijfdaagschen strijd, waarna door
den overweldiger de verschijning werd verboden.
Thans, October 1945, nu de eerste grondslagen
zijn gelegd voor de nieuwe Koninklijke Landmacht, herrijst ook „De Militaire Spectator"
weder als een phoenix uit de asch. Wij allen hopen
een leger op te bouwen, dat, onder bewaring
der traditiën en goede eigenschappen van het
leger van vóór 1940, de gebreken daarvan zal
weten te vermijden en vooralhechterzal wortelen
in het Nederlandsche volk. De hernieuwde „Spectator" wil er naar streven in dezen geest mee te
werken aan de scholing van het officierskorps,
wil dit in aanraking brengen met de militaire
problemen van onzen tijd en wil een band vormen
tusschen allen, die van dit korps deel uitmaken.
„De Spectator" richt zich daarbij tot allen en kan

dit doen nu de Minister van Oorlog het tijdschrift
heeft gemaakt tot officieel orgaan van zijn Ministerie, dat aan alle officieren wordt toegezonden, zij het om practische overwegingen voorshands slechts aan de officieren in werkelijken
dienst. Het spreekt vanzelf dat belangstelling
uit andere kringen, binnen en buiten de weermacht, zeer zal worden gewaardeerd.
In het officieele gedeelte zullen de lezers door het
Ministerie van Oorlog op de hoogte worden
gehouden van „leven en streven in de Koninklijke Landmacht" en met de resultaten van het
krijgsgeschiedkundig onderzoek der desbetreffende sectie van den Ceneralen Staf ; in het redactioneele gedeelte zullen artikelen worden opgenomen betreffende onderwerpen van krijgsknndigen
aard in den ruimsten zin. Het zwaartepunt zal
hierbij uiteraard worden gelegd op hetgeen voor
breeden kring van actueel belang is. De redactie
doet daartoe een beroep op allen die hieraan,
ieder op eigen terrein, kunnen medewerken.
Majoor A. de Hertog vertrok als correspondent
mede van „De Militaire Spectator" naar Nederlandsch Oost-Indië en Kapitein A. J. J. Thomson
zal als correspondent bij de Nederlandsche troepen in Engeland optreden. Naarmate de buitenlandsche vakpers bereikbaar wordt zullen de
lezers met het belangrijkste daaruit in kennis
worden gesteld.
Wij willen met deze korte verklaring volstaan
en „De Militaire Spectator" verder voor zichzelf
laten spreken. Een 114-jarige, die met zijn tijd
is medegegaan, heeft daarop recht.
D i r e c t i e en Redactie
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