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Mededeling van de redactie
Mr W.H. Vermeer overleden
Ten gevolge van een misverstand is de redactie eerst zeer onlangs op de hoogte gebracht
van het overlijden in december 2003 van Mr W.H. Vermeer, oud-voorzitter van de redactiecommissie van het Militair Rechtelijk Tijdschrift.
Mr W.H. Vermeer, geboren in 1911, werd in 1932 bij de Koninklijke Marine beëdigd als
Officier van Administratie. In 1936 werd hij benoemd tot secretaris bij de Zeekrijgsraad
te Soerabaja. Gedurende de oorlogsjaren was hij Fiscaal bij de Zeekrijgsraad bij de Strijdkrachten in het Oosten. Over zijn in deze laatste functie opgedane ervaringen schreef hij in
1946 in dit Tijdschrift een groot artikel, dat aansloot bij het eveneens in 1946 verschenen
artikel van de latere schout-bij-nacht H. Bakker over de toepassing van het militaire strafen tuchtrecht gedurende de oorlog bij de zeemacht in het Verenigd Koninkrijk.
De eerste publicatie van Vermeer in het MRT dateert van 1936. Er zouden er vele volgen. In 1946 werd Vermeer benoemd tot lid van de redactie van dit Tijdschrift. Nadat hij
voor de militaire dienst was afgekeurd, en na zijn rechtenstudie, vestigde hij zich als advocaat. Naast zijn werkzaamheden als zodanig bleef hij aan het MRT verbonden tot hij op
9 oktober 1986 na 40 jaren lidmaatschap van de redactiecommissie, waarvan 14 jaren als
voorzitter, afscheid nam. De belangstelling van Vermeer voor het militaire recht is steeds
zeer groot geweest, zoals bijvoorbeeld ook blijkt uit zijn lidmaatschap van de redactiecommissie van het losbladig handboek Van den Bosch c.s., Militair straf- en tuchtrecht en zijn
lidmaatschap van het bestuur van de Militair Rechtelijke Vereniging. Zijn afscheid in 1986
was een afscheid van het directe werk aan het Tijdschrift, niet een afscheid van het militaire
recht. Na 1986 zijn nog zeven bijdragen van zijn hand in het Militair Rechtelijk Tijdschrift
gepubliceerd, de laatste in 1993 . Ook bleef hij tot 1998 deel uitmaken van de redactiecommissie van het losbladige handboek Van den Bosch c.s., Militair straf- en tuchtrecht.
Met Vermeer is een groot kenner van het militair straf- en tuchtrecht recht heengegaan.
De redactie zal zijn nagedachtenis in ere houden.
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